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Fokus på 
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vigtigt



Vi er alle en del af en familie 
og netværk



Hvem er de pårørende

De pårørende kan være nære slægtninge, men 
det kan også være en god ven. Det afgørende er 
den faktiske tilknytning. 

(Sundhedsstyrelsen 2002, s. 3)

Patienten/borgeren afgør, hvem de pårørende er



Pårørende:
”En der sidder i sidevognen”?



Vidt forskellige typer af 
sygdomsforløb 
– og opgaver for pårørende
 Korte eller lange sygdomsforløb

 Akut eller kronisk sygdom

 Fysisk eller psykisk sygdom

 Indlæggelse eller ambulant behandling

 Sygdom hos hhv. børn og unge eller voksne

 Sygdom hos hhv. habile patienter eller hos midlertidig 
eller varigt inhabile patienter

 Involverer primær og/eller sekundær sundhedssektor, 
sociale instanser o.m.a.



Et komplekst patientforløb

g

	
	

Figur: Mejnertz (2012) Tværsektoriel Kommunikation



Pårørende: 
Hvad betyder sygdommen 

for dig og for os?
Og hvordan kan vi hjælpe?
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Hospital Hjemme Hospital Rehabilitering Hjemme

Kontinuitet og sammenhæng
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Pårørende er ”bindeled mellem velfærdssystem og hverdagssystem” 
(Gullestrup & Avnbøg (2016))



 Færre og kortere 
indlæggelser

Mere ambulant 
behandling

 Flere og mere 
komplekse opgaver 
til primær sektor

Sundhedsvæsenets udvikling

Flere og mere 
komplekse opgaver 

til pårørende



Eksperter: ”Pårørende skal 
inddrages mere”…

Tegner Niels Bo Bojesen, Jyllands-Posten 5.8. 2014



Pårørende vil generelt gerne 
hjælpe

Undersøgelse om  pårørende  
Juli 2 0 1 7  



Nogle af pårørendes mange roller
FØ
R	

	
 Har	måske	indledningsvis	fået	patienten	til	at	gå	til	læge	med	et	sygdomstegn			
 Kan	med	deres	observationer	forebygge	forværringer	i	patientens	tilstand,	som	

kan	forhindre	indlæggelser		
 Bemærker	fremgang	eller	tilbagegang	i	patientens	tilstand	både	på	hospitalet	og	

hjemme		
	

U
N
D
ER
	

	

 Kan	være	ekstra	ører,	øjne	og	hukommelse	for	patienten	i	kontakten	med	
sundhedsprofessionelle		

 Hjælper	måske	med	småting	eller	egentlige	plejeopgaver	
 Kan	være	patientens	talsmand	overfor	sundheds‐	og	socialvæsen			
 Passer	hjemmefronten,	når	patienten	er	på	hospitalet	
	

EF
TE
R	

	
 Varetager	en	lang	række	pleje‐	og	behandlingsrelaterede	opgaver		
 Hjælper	patienten	med	at	fastholde	behandling	og	genoptræning		
 Hjælper	med	transport	til	og	fra	hospital,	egen	læge,	ambulatorier	osv.	
 Har	betydning	for	patientsikkerheden	ved	at	opdage	fejl	eller	uregelmæssigheder	

i	behandling	og	pleje	
 …	og	meget	andet	
	

	 Fra: Ågård, Bregnballe & Seibæk: Pårørende og patientinvolvering. 
I: Pii & Fredskild (red.) Perspektiver på patientinddragelse. 

GADs Forlag, 2017



Værdi for patienten
 Medmenneskelig støtte

 Sparring om situationen og mulighederne

 Bedre behandlingskvalitet

 Bedre patienttilfredshed

 Bedre patientsikkerhed

 Øget kontinuitet og sammenhæng i patientforløb

= stor værdi også for sundhedsvæsen og samfund



Forskningen viser samtidig:
At pårørende:
 Kan føle sig overset

 Kan føle sig uforberedt på opgaverne

 Kan føle sig alene med et stort ansvar

 Kan føle sig isoleret

 Kan sove dårligt og selv få fysiske skavanker

 Kan være bekymrede for både nutid og fremtid

 Kan også have glæder og en oplevelse af 
meningsfuldhed ved at hjælpe deres kære

Ældresagen (2015;2017); Pårørende i Danmark (2015); Jungdal & Pedersen (2013); Jakobsen (2011); Ågård et al. (2015); 
Gullestrup & Avnbøg (2016); Norlyk & Martinsen (2013); Berthelsen (2013); Grønvold et al. (2017); Hounsgaard et al. (2012); 
Majholm et al. (2012); Sundhedsstyrelsen (2016); Navne & Wiuff (2011); Bedre Psykiatri (2018); Foged et al. (2007); Lindhardt et al. 
(2006); Wiwe (2006)



Pårørendes roller
- et eksempel

https://www.youtube.com/watch?v=Ab5qwQtui5k



Pårørende:
”En der kører motorcyklen”?



De føler sig overset

De kan føle sig alene med et stort ansvar

De efterspørger viden, vejledning og støtte

Deres ressourcer er ikke uendelige

Pårørende vil gerne involveres, 
men ...



To rationaler bag 
pårørendeinvolvering

Patienten

Involvering af 
pårørende som en 

værdifuld ressource 
i patientens forløb

At støtte den 
enkelte pårørende 

som menneske 
med egne behov 

Den pårørende selv

ViBIS (2014) Kriterier for inddragelse



Hvordan kan vi 
hjælpe? 



Hospitalernes indsats
Nogle eksempler:

 Retningslinjer for inddragelse af pårørende

 Udvikling mod frie besøgstider

 Pårørende inviteres i stigende omfang med i samtaler 
og beslutninger

 Kompetenceudvikling i forhold til pårørende

 Familiefokuserede samtaler

 … og meget andet 



Kommunernes indsats
 75% har en formuleret pårørendepolitik

 10 kommuner (13%) har en 
pårørendekonsulent

 Særligt fokus på pårørende til demente –
mindre på mere ”generelle” grupper af 
pårørende

 Gruppetilbud, individuelle tilbud, 
undervisningstilbud samt 
aflastning/afløsning

 ... og meget andet

ÆldreSagen (2017)



Pårørendevejledere 
– et eksempel
• Tilbyder individuelle 

samtaler med pårørende 
mhp. at øge trivsel og 
livskvalitet

• Udgangspunkt i den 
pårørendes behov for 
hjælpe, støtte og vejldning

• Bidrage til at skabe overblik 
over tilbud

• Koordinere aftaler med 
andre instanser

https://www.skanderborg.dk/borger/pleje-omsorg-
og-saerlig-stoette/opsoegende-tilbud.aspx



Patientforeningernes indsats

Danske Patienter (2018)



Godt du er der! 
- og hvordan har 

DU det?
Spørg de pårørende og vis, at du 
ved, deres indsats gør en forskel!



Tak!
Tid til et par spørgsmål?

anneag@rm.dk


