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Tack! 
Vi vill tacka socialförvaltningens utredare Karina Svensson för all hjälp med 
focusgrupperna. Tack till alla anhöriga som deltog och även till avlösare som lät sig 
intervjuas. Sist men inte minst tackar vi våra handledare Per-Åke Karlsson och Angela 
Bångsbo på FoU Sjuhärad. 

Inledning  
För anhöriga som utför betydande och stora omsorgsinsatser i det egna hemmet är det 
av största vikt att de stödinsatser kommunen erbjuder är av sådan kvalitet att man som 
anhörig känner sig trygg, att stödet anpassas och är lättillgängligt.   

Anhörigas stora betydelse uppmärksammas allt mer inom vård och omsorg. 
Fortfarande gäller att ca 80 % av all vård och omsorg i eget boende utförs av anhöriga. 
Dessa siffror får oss att förstå att hela vårdapparaten skulle kollapsa om inte anhöriga 
fanns! (AHR) 

 
Trygghet och personalkontinuitet skattas som två av de viktigaste faktorerna bland de 
anhöriga som deltagit i våra focusgrupper. Den litteratur vi studerat och utvärderingar 
som är gjorda visar också på samma resultat. Tyvärr är utvärderingar och uppföljningar 
sparsamt förekommande (NKA Stöd till anhöriga 2010-2012) och det är stora variationer 
i landets kommuner rent organisatoriskt vilket gör jämförelser svårt.   Vissa farhågor 
med för hög personkontinuitet framkom vid de intervjuer vi genomfört med personal 
som avlöst hemma hos familjerna. En del positiva aspekter som kunde innebära 
besparingar och vinster för många parter framkom också. 

Bakgrund  
Den 1 juli 2009 genomfördes en lagändring i socialtjänstlagens 5 kapitel 10 § att 
kommunerna nu skall erbjuda anhörigstöd och i samband med denna lagändring 
förändrades också begreppen anhörig/närstående. Anhörig är den person som ger stöd, 
hjälp och omsorg till en närstående och den närstående är den person som tar emot 
stöd, hjälp och omsorg. 1 Att stödja den som vårdar en person som är långvarigt sjuk 
eller äldre eller som ger stöd till en person som har funktionsnedsättning innebär att 
utforma insatser som passar både den anhöriga och den närstående.  (Prop. 
2008/09:82.)  Avlösning är en vanlig stödform. Avlösning i hemmet innebär att en 
avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få 
tid till egna aktiviteter eller vila. Avlösningen kan ske ett antal timmar per månad, 
regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Ett generellt problem är dock att denna stödform 
inte alltid används optimalt, sett ur anhörigas perspektiv. (Prop. 2008/09:82)  Bland 
cirka hälften av landets kommuner fattas ett generellt biståndsbeslut om avlösning och 
det verkställs när den anhörige vill ha insatsen. 
Detta kan tolkas som flexibilitet utifrån anhörigas skiftande behov, men kan även 
innebära nackdelen att den anhörige kan stöta på problem med att verkligen få 

                                                           
1
  I anhörigbegreppet räknas även granne och vän.  Inom hälso- och sjukvården är däremot begreppen tvärtom. 
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avlösning när och i den omfattning det behövs skriver Winkvist (2010) i sin 
kunskapsöversikt.  

I en del av de kommuner som har biståndsbeslut sköts avlösningen av hemtjänstens 
personal och av den personal som har tid den dagen anhöriga önskar avlösning. Det kan 
dock variera i kommunerna, några har team som är mer specialiserade på avlösning som 
tex .i  Avesta. ( Stålgren Lind. 2008) några har schemalagd avlösning, dvs. anhöriga får 
avlösning när det passar hemtjänsten, några har personal som är specialutbildade inom 
demensområdet. I en utvärdering av den avgiftsfria avlösningen i Uppsala kommun 
(Ericsson, Henriksson  & Broné ) betonar de anhöriga vikten av att det är samma person 
som kommer och avlöser samt att den sjuke personen har en meningsfull tid under 
avlösningen. 
 
I Marks kommun har stor vikt lagts vid kontinuitet bland personalen så anhöriga i 
möjligaste mån får samma avlösare vid varje tillfälle. Rekrytering och introduktion av 
personal är anhörigsamordnarnas uppgift. Personalen består både av vårdpersonal och 
personal som inte tidigare arbetat i vården och en del nyblivna pensionärer som önskar 
fortsätta tjänstgöra i minde omfattning.  Nackdelen med detta sätt att organisera 
avlösning som service är att det kan vara sårbart vid sjukdom, semestrar eller ledighet 
och det kan vara svårt att få vikarier med kort varsel och anhöriga har ingen möjlighet 
att överklaga. Bakgrunden till detta tillvägagångssätt har sitt ursprung från Varberg som 
varit föregångare inom anhörigstöd och som till vissa delar Marks kommun tog efter.  
Numera har Varbergs kommun sin avlösning på biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagens 
4 kap. 1 §. Kristina Törning, chef för Anhörigstöd i Varbergs kommun säger att efter 
förändringarna med att lägga över servicen med avlösning på bistånd och ta bort 
avlösarteamet har de fått många synpunkter på att det var bättre förr men de för inte 
någon statistik på detta.  

I Marks kommun har anhöriga till personer som är långvarigt sjuka, funktionsnedsatta, 
har ett missbruk eller beroende haft servicen avlösning i hemmet som anhörigstöd 
sedan 2003. Denna service, med 10 timmars kostnadsfri avlösning i månaden beviljas av 
anhörigsamordnarna. Nu förs en diskussion om biståndsbedömd avlösning i hemmet 
enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1§ och det kan eventuellt innebära en förändring i 
utförandet av avlösningen.  Vilka konsekvenser kan detta få för anhöriga i kommunen? 

Syfte 
Vi vill på grund av dessa diskussioner och eget intresse undersöka vilka faktorer som 
styr när anhöriga ska ta beslut om avlösning. Vad upplevs som kvalitéer, vilka farhågor 
finns och hur vill anhöriga själva att stödet ska se ut för att de ska känna sig trygga och 
utnyttja sin avlösning i den mån de önskar. Har Marks kommun ett bra system?  
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Metoder 

Focusgrupper  

Vi valde att genomföra två focusgrupper med anhöriga. Detta efter att ha diskuterat 
metoder med utvärderingsverkstadens deltagare och handledare.  Att skicka ut enkäter 
som vi först funderat på bedömdes vara för tidskrävande och dessutom skulle vi 
förmodligen få samma svar på våra frågor genom fokusgrupperna. Vi tog hjälp av 
socialförvaltningens utredare Karina Svensson som har lång erfarenhet av att leda 
focusgrupper som ledare, vi närvarade för att vara behjälpliga med anteckningar. Hon 
beskriver en focusgrupp på följande vis: En fokusgrupp är ett stukturerat sätt att 
samtala för att få svar på en speciell frågeställning. Den består av tre delar: insamlande 
av viktiga faktorer, viktning av faktorerna och sist betygsättning av faktorerna i 
förhållande till hur verksamheten fungerar idag.  Westlund (1999)säger att ledaren 
fördelar ordet så att alla kommer till tals, alla ska känna sig fria att säga vad de tycker 
och tänker. Det finns inga svar som är rätt och inga som är fel och deltagarna väljs ut på 
grund av att de har någonting gemensamt.  
 
Deltagarna fick såväl skriftlig som muntlig information om vad en focusgrupp innebär 
innan de tackade ja. Vi informerade också om syftet med focusgruppen, om vem som 
skulle leda den, hur många deltagare det var och under hur lång tid den skulle pågå. 
Frågeställningen var: Vad är viktigast för dig som anhörigvårdare för att ta emot 
avlösning i hemmet? 
 
Till första gruppen bjöd vi in åtta kvinnor som tackade ja men en fick förhinder samma 
dag.  De var alla anhöriga som har eller haft erfarenhet av avlösning i hemmet. Vi bjöd 
just dessa åtta kvinnor eftersom vi kände till deras hemsituation och visste att det var 
möjligt för dem att komma till gruppen utan att vara oroliga för sin närstående.  
 
Den andra gruppen bestod även den av åtta kvinnor som länge haft kontakt med 
anhörigstödsverksamheten men ännu inte har haft avlösning i hemmet. Däremot har 
dessa kvinnor ofta deltagit i andra aktiviteter såsom anhöriggrupper, föreläsningar och 
rekreationserbjudanden kommunen haft genom åren varför vi kände dem och visste att 
även de kunde komma hemifrån utan att vara oroliga för sin närstående.   Till denna 
grupp var även fyra män tillfrågade men samtliga tackade av olika anledningar nej. 
 
 

Intervjuer med avlösare 

Parallellt med focusgrupperna har vi intervjuat fyra avlösare som har lång erfarenhet av 
arbetet, olika utbildningar och har varit hos många familjer med varierande 
problematik.   
 
Många av avlösarna besöker oss av olika anledningar, (exempelvis reflektion, 
lönerapporter)  i samband med dessa besök berättade vi om vår utvärdering och frågade 
om de kunde tänka sej medverka till denna genom att svara på några frågor. Frågorna 
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var: Vad ser du för fördelar med att familjerna alltid har samma person som avlöser i 
hemmet? Finns det några farhågor med det? Finns det något annat som är viktigt?  
Vi skrev minnesanteckningar och samanställde sedan dessa gemensamt.  

 

Focusgrupp 1 
Denna sammanställning är gjord av focusgruppsledaren Karina Svensson 
 
Frågeställningen var: ”Vad är viktigast för dig som anhörigvårdare för att ta emot 
avlösning i hemmet?” Under ca en timma tog gruppen fram 22 olika faktorer som alla 
var viktiga för att de skulle kunna ta emot avlösning i hemmet. 
En faktor framstod dock som allra viktigast då alla i gruppen kryssat för den.  
 

 det är viktigt att personkemin stämmer 
 
Därefter viktades tre faktorer av fem personer. 

 det är viktigt att jag själv skall vara trygg 
 det är viktigt att avlösaren tar väl hand om den sjuke 
 det är viktigt att få spara timmar 

 
Fyra personer viktade faktorerna 

 det är viktigt att det är samma person/personer som kommer 
 det är viktigt att anhörigstöd får vara en liten separat organisation 

När deltagarna satte betyg på hur det fungerar idag var det hela sex faktorer som fick 
högsta möjliga betyg 4 av samtliga. Vilket då gav ett genomsnittsbetyg på 4.  

Av de sex faktorer som viktats av fyra eller fler deltagare i gruppen har tre stycken fått 
högsta möjliga betyg, 4. 

 att personkemin stämmer  
 att jag själv skall vara trygg och 
 att det är samma person/personer som kommer 

 
Den av de viktade faktorerna som fått sämst betyg gäller möjligheten att få spara 
timmar.  
 
De faktorer som fått sämst betyg är 

 att det finns fler män bland avlösarna 
 att själv få bestämma hur många timmar man vill ha 
 att tidigt informeras om möjlighet till anhörigstöd 
 att avlösning finns på helger 

Dessa faktorer har bara kryssats av en eller två personer. 
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Undertecknads tolkning av resultatet är att de personer som deltog i fokusgruppen var 
mycket nöjda med den avlösning de fått i hemmet. De upplevde att det var viktigt att 
personkemin stämmer att avlösarna tog väl hand om den sjuke och att det är samma 
person/personer som kommer. Man måste också kunna lita på avlösaren och därmed 
känna sig trygg.  Allt detta uppfyller också avlösningen idag för dessa faktorer har fått 
högt betyg. 

Att kunna spara timmar från en månad till en annan upplevs som viktigt, detta har inte 
fått lika bra betyg. Sämst betyg har faktorn det skulle finnas fler män bland avlösarna 
fått.  

Focusgrupp 2 
Denna sammanställning är gjord av focusgruppsledaren Karina Svensson 
 
Även denna dag gällde frågeställningen ” Vad är viktigast för dig som anhörigvårdare för 
att ta emot avlösning i hemmet?” 
Gruppen bestod av åtta personer som hade kontakt med anhörigstödsverksamheten 
men ännu inte har haft avlösning i hemmet. Därför avstod vi från tredje delen av 
fokusgruppen. Det går ju inte att betygsätta något som man ännu inte prövat. 
 Det är viktigt att veta att det i första delen gäller att samla viktiga faktorer inte att 
diskutera eller ifråga sätta dessa.   
Under ca en timma tog gruppen fram 19 olika faktorer som alla var viktiga för att de 
skulle kunna ta emot avlösning i hemmet. Därefter fick gruppdeltagarna enskilt, vikta, 
kryssa för de 6 faktorer de tyckte var viktigast.  
 
Efter detta avbröts samtalsgruppen och materialet har därefter bearbetats av 
undertecknad.  
Först är det viktigt att komma ihåg att alla de 19 faktorerna togs fram för att de upplevs 
vara viktiga. Det innebär att det kan vara svårt att kryssa för vilka som är viktigast. Vissa 
faktorer är snarlika andra vilket också kan göra det svårt att bestämma vilken man skall 
kryssa för. 
 
Två av faktorerna framstod som allra viktigast då sex personer kryssat för dem.  

 Det är viktigt att närstående känner förtroende för avlösaren 
 Det är viktigt att avlösaren har kunskap om närståendes intresse 

 
Därefter viktades fyra faktorer av fem personer. 

 Det är viktigt att avlösaren har goda kunskaper om närståendes sjukdom 
 Det är viktigt att anhörig har förtroende för avlösaren 
 Det är viktigt att samma person kommer varje gång 
 Det är viktigt att få reda på tidigt vilket stöd och hjälp som finns. 

Resultatet pekar på att deltagarna i fokusgruppen framhåller sex viktiga förutsättningar 
som de tycker är viktiga för att de som anhörigvårdare ska kunna/vilja ta emot 
avlösning i hemmet. Förtroende för avlösaren, att avlösaren har kunskaper om den 
närstående både vad gäller närståendes sjukdom och intressen. Att samma person 



Pia Rylander 
Elisabet Andersson 
Anhörigstödet i Marks kommun 
Utvärderingsverkstaden, 2014-2015 
 
 

7 
 

kommer varje gång känns viktigt liksom att man får tidig information om vilken hjälp 
som finns att få.  Av speciellt intresse i det material som samlades in och i den diskussion 
som fördes upplever undertecknad att det var att höra att anhöriga upplevde att 
avlösning också kunde vara en möjlighet för aktivitet och omväxling för den närstående. 

Resultat focusgrupper 
 
Den första faktor som nämndes i grupp ett var att personkemin stämde. Det förvånade 
oss lite eftersom det ofta uttryckts stort önskemål om att få en och samma person som 
avlösare. När vi informerat familjer om avlösning i hemmet och berättat om att samma 
person kommer vid varje tillfälle har många just av den andledningen tackat ja till detta 
stöd. Det var först på femte plats som det rangordnades som viktigt men däremot fick 
det högst betyg. Kanske beror det på att dessa anhöriga aldrig prövat något annat utan 
haft samma avlösare från början och man tog detta för givet. Trygghet för min egen del 
och att avlösaren tar väl hand om min närstående viktades högt och fick även högt betyg. 
Att avlösaren tar väl hand om den närstående kan det tolkas som trygghet? Är samtliga 
högt viktade faktorer ett tecken på trygghet? 
Det som skilde grupperna åt var att i grupp två mycket handlade det mycket om att min 
närstående ska ha det bra. Avlösare ska ha kunskap om funktionshindret, gemensamma 
intressen som närstående och att den närstående känner förtroende för avlösaren.  
I grupp ett var det mera focus på anhörigas egen trygghet och att man har förtroende för 

avlösaren. Är det trygghet att min närstående har det bra?  

Resultat intervjuer med avlösare 
Det framfördes många åsikter, både positiva och negativa om vad som är 
fördelar/nackdelar med att samma person kommer som avlösare.  Fördelarna var flera 
än nackdelarna även om de inte var stor skillnad.  En av avlösarna tyckte det var 
fördelar när man inte ser med hemtjänstens ögon eller har vårdutbildning utan 
focuserar mer på det friska hos den närstående. ”Det kan bli oroligt när 
hemtjänstpersonal utför avlösning, vad är vad? Svårt att förklara för familjer att idag är 
jag bara avlösare”.  Samtliga menade, har man gemensamma intressen blir också mötet 
och avlösningen trevligare och anhöriga känner sig tryggare när man lämnar över 
hemmet till en bekant. En avlösare som har lång erfarenhet av att arbetat i hemtjänsten 
säger att om man har kvalitet på sin hemtjänst och kombinerar avlösning med ex. dusch 
kan anhöriga få längre tid avlösning och för personalen blir det färre resor.  En nybliven 
pensionär påpekar vikten av lättillgänglighet: Det är enkelt att boka avlösning av 
personal som inte har andra arbeten. 

Farhågorna som framfördes var att det är lätt att bli för familjär och personlig och det 
kan ta sig uttryck i att man får svårt att sätta gränser och blir lite för familjär.  Det kan då 
vara lätt att ta på sej extrauppgifter för det är svårt att göra någon besviken när man vet 
att man ska dit igen.  Någon har upplevt att familjen tackat nej eller avstått från sin 
avlösning vid sjukdom eller semester, familjen känner sig trygg och van vid sin avlösare 
och det blir obekvämt med någon ny person.                                                
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Diskussion  
Personalkontinuitet och trygghet framstod som de viktigaste faktorerna i båda 
fokusgrupperna men är det lika viktigt att det är samma person som kommer eller kan 
det vara kompetensen hos personal och att person kemin stämmer som är det 
viktigtaste? Kan det vara positivt om det blir mer än en person? Kan det vara vikten av 
att avlösaren är bekant för den äldre som har lika stor betydelse som Karlsson 
(2010)skriver i sin studie. Många av de anhöriga vi träffat utrycker vikten av att deras 
närstående ofta är isolerade och träffar för få människor, ur den aspekten borde det vara 
positivt att träffa mer än en avlösare för att få mera stimulans.  I Avesta har en modell 
med ett avlösarteam visat sig vara en framgångsrik modell (Stålberg Lind 2008) där man 
ser att avlösningen ökat kraftig sedan denna infördes. Ur personalsynpunkt kan kanske 
denna modell vara mera positiv då man har kollegor att diskutera/reflektera och utbyta 
erfarenheter med. Kanske är det även positivt, att man kan avlösa varandra vid sjukdom 
och när anhöriga önskar längre tids avlösning.  I focusgrupp ett nämndes anhörigsjukan 
som en faktor som var viktig att undvika. Förklaringen på anhörigsjukan var, man är så 
ensam, man söker eller vågar ej lämna ansvaret till någon annan och isoleringen ökar. 
En annan faktor var att det var viktigt med tidig och tydlig information om anhörigstöd 
och hur det fungerar så man vet att personal har goda kunskaper och därmed vågar 
lämna över till någon annan. De som lider av ”anhörigsjukan” är det kanske viktigare för 
dem att det är så få personer som möjligt?   
Insatserna bör naturligtvis utformas så att dessa passar både den anhörige och den närstående. 

I propositionen som föregår lagändringen i socialtjänstlagens 5 kap. 10 § och som trädde 
i kraft den 1 juli 2009 står bland annat. Stödet bör kännetecknas av individualisering, 

flexibilitet och kvalitet. Det handlar om att ge rätt stöd vid rätt tidpunkt. (prop. 2008/09:82).  

 

Slutsats 
Utformingen av avlösningen behöver kanske inte se likandan ut hos alla familjer. När hjälpen 

beviljas är det viktigt att vara lyhörd och öppen för diskussion med anhöriga om hur 

utformningen kan gå till, i vissa fall kanske det kan bli en vinst för alla parter om hemtjänsten  

engageras, ibland behövs andra anpassningar och lösningar. Kanske en utmaning för de 

kommuner som i framtiden lyssnar på anhörigas röster. 
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Bilaga 1 

Focusgrupp 1 

Här nedan kan ni se hela listan på faktorer hur många som kryssat för varje faktor och 
vad faktorn fått för betyg. 
 
    
 

Det är viktigt att 
antal som 
viktat 

genom-
snitts betyg 

personkemin stämmer 7 4 

jag själv skall vara trygg 5 4 

avlösaren tar väl hand om den sjuke 5 3,9 

få spara timmar 5 3 

att det är samma person/personer som kommer 4 4 

anhörigstöd får vara en liten separat organisation 4 3,7 

ta fram det friska 3 3,7 

lita på min avlösare 3 4 

måste kunna lita på avlösaren 3 4 

flexibla avlösare 2 3 

avlösningens aktiviteter passar min anhörige 2 3,7 

bra information om vad avlösaren får göra 2 2,6 

informeras tidigt om möjlighet till anhörigstöd 2 2,4 

avlösning finns på helger 1 2,5 

förberedelser för att det skall "duga" för att få rätt person 1 3,5 

förberedelser över huvud taget 1 3,2 

avlösaren ger lite omväxling, ny person i huset 1 3,3 

viktig sysselsättning att vara avlösare 1 3,8 

inte drabbas av anhörigsjukan 1 2,8 

själv få bestämma hur många timmar man vill ha 1 2,4 

få hjälp i hemmet 1 4 

finns fler män bland avlösarna 1 2,3 
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Vad är viktigast för dej som anhörigvårdare för att ta emot avlösning i hemmet?

 - vad är viktigt? Deltagares kryss

1 Det är viktigt att avlösaren har goda kunskaper om närståendes sjukdom 5

2 Det är viktigt att närst känner förtroende för personen 6

3 Det är viktigt att anhörig har förtroende för personen 5

4 Det är viktigt att  få avlösning med kort varsel, ett par dagar 0

5 Det är viktigt att avlösaren har kunskaper om närståendes intresse 6

6 Det är viktigt att att det blir en fin, aktiv stund 1

7 Det är viktigt att att det börjar bra, rätt avlösae 3

8 Det är viktigt att vill inte ha folk i huset 0

9 Det är viktigt att det finns kontinunitet i avlösningen 0

10 Det är viktigt att personkemin ska stämma 3

11 Det är viktigt att samma person kommer varje gång 5

12 Det är viktigt att få avlösning utanför det egna hemmet 2

13 Det är viktigt att att man får träffa avlösaren innan man bestämmer sej 4

14 Det är viktigt att träffa andra som är i samma situation 2

15 Det är viktigt att min närstående får träffa andra för att få lite stimulans 1

16 Det är viktigt att man har larm att förlita sej på 0

17 Det är viktigt att umgås på fester med likasinnade, man är inte ensam 0

18 Det är viktigt att få reda på tidigt om vilket stöd och hjälp som finns 5

19 Det är viktigt att få muntlig information 0

Bilaga 2  

Focusgrupp 2 

Nedan finns en sammanställning av de faktorer som togs fram och hur många i gruppen 
som kryssade för respektive faktor 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 
 
Marks kommun 
socialförvaltningen 
Karina Svensson 


