


Bag enhver stærk patient 

står en stærk pårørende
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Men hvor meget kan vi byde dem 

– uden at give dem noget igen?
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”Husk nu at passe godt på dig selv…”

Hvem passer på de pårørende?
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Foto: Kampagne 2011/12 Dansk Selskab for 

Patientsikkerhed: ”Klædt på som pårørende”



Nogle gevinster ved at have 

”stærke pårørende”

Flere til at trække læsset

Flere til at indhente viden om sygdom og behandling

Og sparre med i forhold til informationen.

Nogen til at holde øje med og reagere på symptomer.

Der er nogen, der kan tage over i forhold til at få 

dagligdagen til at køre i en periode.

Den syges talerør i forhold til familie og venner. 

Nogen, der kan passe på, opmuntre, berolige, motivere 

og lytte.
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Nogle problemområder ved 

at være ”en pårørende”

At være pårørende er ikke i sig selv en diagnose.

Diagnoser åbner døre og pengekasser. 

Pårørende får ikke altid den viden om deres pårørendes 
sygdom og behandling, som de har brug for.

Det man ikke ved, får man ondt af. 

Mange af de eksisterende fælles-tilbud er til ”XX-patient 
og pårørende”.

Det er patienten, der har adgangsbilletten

De, der udbyder ydelsen, er eksperter på XX-
patienter – men ikke nødvendigvis på forholds-
problematikker (parforhold, familieforhold, 
forældreskab, sociale forhold)
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Nogle problemområder ved 

at være ”en pårørende”

Ingen har rigtig ansvaret for de pårørende. 

Pårørende tager tid (måske tid fra noget?).

I bund og grund er vi jo alle pårørende… (vi er alt for 

mange)

Generelt giver det at være fysisk ramt ofte mere 

forståelse fra omverdenen end at være psykisk ramt. 
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Hjerteforeningen opruster på 

pårørendeområdet

Vi ved, at pårørende til hjertepatienter savner både 

viden, handlemuligheder og støtte.

Pårørende udgør 11 % af det samlede antal 

henvendelser på Hjertelinjen. 

Vores erfaring er, at det er vanskeligt at tiltrække brugere 

til vores eksisterende gruppetilbud for pårørende.

2019: Vi igangsætter en proces, hvor målet er at udbyde 

kvalitetskoncepter for pårørende i alle aldersgrupper 

over hele landet, der skal udvikles med nøje fokus på 

målgruppens ønsker og behov.
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Hvorfor fokus på pårørende?

• Ressourcemæssig gevinst: Overtager opgaver fra 

sundhedsprofessionelle

• Behandlingsmæssig gevinst: Støtter op om behandling, 

rehabilitering og forebyggelse af ny sygdom.

• Forebyggelse af, at de pårørende ikke selv bliver 

patienter 

”Empathy? Yeah, I can see

how that could be useful.”
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Hvorfor fokus på pårørende?

Patienterne efterlyser det:

Hjerteforeningen og Statens Institut for Folkesundhed (1) 

2.496 tilfældigt udvalgte personer med hjerte-kar-sygdom 

34 % af patienterne mener i mindre grad/slet ikke 

deres pårørende blev inddraget, som de ønskede det.

33 % af patienterne blev i mindre grad/slet ikke gjort 

opmærksom på muligheden for at have pårørende 

med til samtaler

1. Christiansen NS, Zinckernagel L, Zwisler AD, Rod MH, Holmberg T. Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det 

at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats. København: Statens Institut

for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
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Hvorfor fokus på pårørende?

Udfordringen ved at være pårørende er i høj grad af 
psykisk art (1) - og de pårørende savner både viden, 
handlemuligheder og støtte.

1. Runz-Jørgensen SM, Schiøtz M, Høst D og Pedersen CMB. Hjerteforeningens rådgivning En undersøgelse af behov for rådgivning 
blandt hjertepatienter og pårørende Hjerteforeningen og Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme, Bispebjerg og Frederiksberg 
Hospital, 2016
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De psykiske reaktioner 

Hjerteforeningen og Statens Institut for Folkesundhed: 
2.496 tilfældigt udvalgte personer med hjerte-kar-sygdom 

Næsten 50% mener ikke, at de på noget tidspunkt i 
deres sygdomsforløb er blevet spurgt, om de har 
oplevet følelsesmæssige problemer. 

Over 25 % føler sig slet ikke informeret om de 
følelsesmæssige reaktioner på sygdommen, uden at 
de selv skulle opsøge informationen. 

42 % føler sig ikke informeret om deres pårørendes 
følelsesmæssige reaktioner.

1. Christiansen NS, Zinckernagel L, Zwisler AD, Rod MH, Holmberg T. Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med 
en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats. København: Statens Institut for Folkesundhed, 
Syddansk Universitet, 2015.
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Kontakt til pårørende i Hjerteforeningen

Hjerteforeningens rådgivning

Pårørende kan selvstændigt søge rådgivning 

(Hjertelinjen).

Pårørende inviteres med til de fleste af 

rådgivningernes undervisningstilbud.

Vi forsøger at lave målrettede tilbud kun for 

pårørende – men de er vanskelige at rekruttere. 

Pårørende inviteres også med i de fleste af vores frivillig-

aktiviteter (lokalforeninger og klubber) 
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Svært at tiltrække de pårørende 

– er vi der, når de har brug for det?
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Behandling –

rehabilitering

1 år, 2 år, 5 år, 10 år, 15 år, 20…..?



Telefonisk rådgivning

Ring til Hjertelinjen 

på 70 25 00 00

alle hverdage 9-16
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Henvendelser fra pårørende 

på Hjertelinjen

Hvordan henvender

brugerne sig

Antal %

Telefon 1.203 86,92

Online rådgivning 7 0,51

Kom i rådgivning 174 12,57
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I 2018 fik vi 12.590 henvendelser på Hjertelinjen. Heraf 1.384 pårørende (11 % 

af alle henvendelser)



Hvilke hjertesygdomme 

drejer det sig om?
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Hvilke hjertesygdomme drejer det sig om? 

(gerne flere krydser)

Antal %

Arytmier 211 13,22

Medfødt hjertelidelse 150 9,40

Hjertestop 165 10,34

Iskæmi 472 29,57

Hjertesvigt 281 17,61

Hjerteklapsygdom 146 9,15

Karsygdom 53 3,32

Ikke relevant/ved ikke 79 4,95

Anden hjertesygdom 39 2,44



Det henvender de sig om
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Hvad handler rådgivningen om Antal %

Livet med hjerte-kar-sygdom, fx bilkørsel, rejser 250 10,67

Sygdom (symptom, behandling og medicinering) 620 26,45

Kost/alkohol 64 2,73

Rygestop 2 0,09

Motion 34 1,45

Kolesterol 19 0,81

Blodtryk 14 0,60

Psykiske forhold inkl. stress 578 24,66

Sociale forhold 189 8,06

Guide i brug af sundhedsvæsenet 252 10,75

Guide i brug af det sociale system 81 3,46

Livreddende førstehjælp / Hjertestarter 5 0,21

Hjerteforeningens aktiviteter 178 7,59

Salg af varer, f.eks. blodtryksapp./kogebøger 7 0,30

Andet 51 2,18



Pårørende set fra psykologens perspektiv

Vi møder:

De ressourcefulde pårørende

De omsorgsfulde pårørende

De målrettede pårørende

De strukturerede/-ende pårørende

De opofrende pårørende

- og deres pårørende
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Pårørende set fra psykologens perspektiv

Vi møder også:

De angste pårørende

De stressede pårørende

De bekymrede pårørende

De frustrerede pårørende

De triste pårørende

De hjælpeløse pårørende

De vrede pårørende

- og deres pårørende
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Vi rådgiver

En afklarende samtale:

Almindelige krisereaktioner

Stress og søvn

Samliv og seksualitet

Kommunikation, rollefordeling og ansvarsfordeling

Angst og depression

Hvor kan man finde hjælp og støtte som pårørende?
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Krise

Når vi eller vores nærmeste er udsat for fare eller store 
ændringer i livet, som medfører tab eller trussel om tab, 
medfører det ofte en krise i tilværelsen.

Følelser

• ked af det

• magtesløs og hjælpeløs

• urolig og rastløs

• bekymret og angst

• vred / irritabel

Tanker
• Sværere ved at bevare overblikket
• Det kan være vanskeligere at træffe beslutninger
• Det kan være sværere ved at tage information ind
• Hukommelsen kan være påvirket
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Angst

Angst for, at den syge dør

Angst for, at den syge bliver mere syg / mister 

færdigheder

Angst for, at den syge ikke passer godt nok på sig selv.

Angst for, at forholdet til den syge ændres i negativ 

retning

Angst for at miste støtte og gensidighed

Angst for, hvad sygdommen gør ved den øvrige familie 

(børn)  

Angst for, at egne og fælles fremtidsplaner og drømme 

ikke kan lade sig gøre.
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Forhold ændres

Nye opgaver

Nyt fokus

Nye roller

Ny ansvarsfordeling

Ny ”magtfordeling”?
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Nye opgaver

De pårørende får i en periode ofte flere opgaver hjemme 

og ude.

Medansvar for at få behandling og genoptræning til at 

fungere bedst muligt

Kommunikere, lave aftaler med og indhente 

informationer fra sundhedssystemet

Deltage i møder

Indførelse af nye kost- og motionsvaner i familien.
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Nye opgaver

Rengøring, haven, reparationer, bilen på værksted, 

budgetkontoen, holde kontakten til familien, indkøb, 

vasketøj, hækken, huske mærkedage, lave mad…

…ordne, arrangere, sørge for…skubbe på, holde hånden 

over, holde hånden under… …muntre op, minde om, 

kontrollere…
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Nye roller…
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Nye krav til samarbejde…
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Rapport: Hjerteforeningens Rådgivning (1)

Hjerteforeningens rådgivning. En undersøgelse af behov for 
rådgivning blandt hjertepatienter og pårørende

Begrebsafklaring rådgivning (counselling). Litteratur 
gennemgang. Interview. Anbefalinger. 

Litteraturgennemgang pårørende til personer med 
hjertesygdom:

Litteraturgennemgangen viste, at pårørendes behov for 
støtte og rådgivning omfatter både informationsbehov og 
psykosociale behov. 

1. Runz-Jørgensen SM, Schiøtz M, Høst D og Pedersen CMB. Hjerteforeningens rådgivning En undersøgelse af behov for rådgivning blandt 
hjertepatienter og pårørende Hjerteforeningen og Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, 2016
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Rapport: Hjerteforeningens Rådgivning

De pårørendes informationsbehov indbefatter: 

Sygdom, symptomer, komplikationer, 

sygdomsudvikling og sygdomshåndtering 

Behandling, medicinering, bivirkninger og 

medicinhåndtering 

Sygdomshåndtering, hensigtsmæssig pleje og 

håndtering af kritiske situationer 

Livsstil og livsstilsændringer 

Seksualliv
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Rapport: Hjerteforeningens Rådgivning

De pårørendes behov for emotionel støtte inkluderer 

rådgivning og støtte i forhold til: 

At håndtere den stress, der kan være forbundet med 

pårørenderollen

At håndtere sociale, økonomiske, finansielle og 

psykologiske bekymringer

At håndtere svære følelser, såsom angst og frygt for 

døden

At cope hensigtsmæssigt, opleve større kontrol over 

situationen og opnå større velbefindende
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Rapport: Hjerteforeningens Rådgivning 

Interviews med seks pårørende:

Resultaterne viser, at pårørende til personer med 

hjertesygdom hovedsageligt oplever udfordringer af 

psykisk karakter, herunder: 

Angst for patientens helbred og bekymringer om 

fremtiden

Udfordringer forbundet med at finde sig til rette i 

pårørenderollen

Frustrationer og problemer ift. seksualitet og 

samliv 
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Rapport: Hjerteforeningens Rådgivning 

De pårørende, der deltog i interview-undersøgelsen, 
udtrykker følgende behov: 

Støtte og rådgivning ift. at håndtere svære følelser og 
angst

Støtte og rådgivning ift. at håndtere udfordringer 
forbundet med seksualitet og samliv 

Støtte og rådgivning ift. at finde sig til rette i rollen 
som pårørende

Information om patientens sygdom, medicinering og 
forholdsregler

Behov for social interaktion – ønske om at møde 
ligesindede og tale om tanker og oplevelser

33



Hvordan komme de pårørende mere i møde 

i sundhedsvæsenet?
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Sundhedsstyrelsen anbefalinger 

til sundhedspersonale (1)

ANBEFALINGER, SOM DU ALTID BØR FØLGE I MØDET MED ALLE 
PÅRØRENDE 

1. Afklar altid med patienten, hvem de nærmeste pårørende er, og om 
der er børn iblandt.

2. Vurder i begyndelsen af sygdomsforløbet, og løbende herefter, hvad 
de pårørende har af ønsker om inddragelse og behov for støtte

3. Afstem forventningerne til støtte og inddragelse med patienten og de 
pårørende.

4. Sørg for løbende at informere de pårørende om muligheden for 
støttende tilbud. Afklar med patienten og de pårørende, i hvor høj grad 
de pårørende (med patientens samtykke) skal informeres om 
sygdommen, og hvordan den bedst håndteres i hjemmet. 

5. Informer patienten og den pårørende om deres rettigheder, og om 
hvor de kan indberette utilsigtede hændelser, klage og søge om 
erstatning. 

1. Mødet med pårørende til personer med alvorlig sygdom. Anbefalinger til  sundhedspersonale. Sundhedsstyrelsen, 2016.
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Sundhedsstyrelsen: Identificering af behov

Du bør i starten af hvert undersøgelses- og 
behandlingsforløb være opmærksom på nedenstående 
punkter, når du skal identificere de pårørendes behov for 
støtte som individ og inddragelse som ressource: 

Psykiske reaktioner 

Sociale forhold 

Fysisk funktionsevne 

Information og kommunikation 

Eksistentielle/åndelige forhold 

Sociale netværk 

Pårørendes møde med behandlingssystemet 

Fysiske rammer
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Sundhedsstyrelsen: Forslag til spørgsmål, 

der kan afklare de pårørendes behov

Afklaring af behov hos pårørende til personer med alvorlig 
sygdom: 

Hvordan ser du din rolle som pårørende?

Hvordan kan vi støtte dig i din rolle som pårørende?

Hvilke bekymringer gør du dig om din egen situation?

Hvem støtter dig?

Hvordan har I det i familien?

Hvordan håndterer I det i familien?

Hvordan er jeres økonomiske situation?

Hvem tænker du, at du kan tale med?

Hvem, tænker du, kunne hjælpe med det praktiske i 
hverdagen f.eks. lave nogle portioner mad, købe ind, 
rengøring, hjælp i haven mv.?

Er der nogen udfordringer i forhold til din arbejdsplads?
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To indsatsområder – der kan gøre en forskel

Fokus på samtalen med den pårørende

Fokus på de pårørende i patientundervisningen
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At komme de pårørende i møde

At se dem 

At høre på dem

At anerkende deres indsats

At anerkende deres udfordringer

At rådføre sig med dem

At samarbejde med dem

At indbyde dem

At tilbyde dem noget

At ville noget med dem
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Samtalen med den pårørende

Lav en aftale

Sæt en ramme

Sæt dig roligt ned

Opsummer samtalen

Ny aftale / anbefal relevante tilbud til pårørende
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Vær empatisk 

At sætte sig selv i den andens sted

At sætte sig ind i andres erfaringer, bekymringer og 

synsvinkler.

At give udtryk for forståelse og ønske om at ville hjælpe 

på en indfølende måde

Det gør vi ved at lytte

Og det gør vi ved at spørge, indtil vi forstår.
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Vær til stede

Vær 100% til stede - om end det er kort. Det kan 

mærkes og det har værdi. 

En undersøgelse blandt 50.191 danskere og 690 

praktiserende læger viste, at empati betød mere for, 

om folk ville anbefale deres praktiserende læge til 

andre, end lægens tilgængelighed og om de 

oplevede, at lægen havde god tid til dem (1) . 

1. Vedsted P, Heje HN. Association between patients’ recommendation of their GP and their evaluation of the GP. Scandinavian Journal of Primary

Health Care 2008;26:228-234.
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Stil åbne spørgsmål 

Hv-spørgsmål

Hvad er der sket?

Hvordan foregik det?

Hvad gjorde du så?

Hvad skete der derefter?

Hvad tænker du nu?

Hvad føler du nu?

Hvad er din største udfordring lige nu?

Hvad er din plan?
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Støt overblikket

Du skal ikke fjerne problemer – men hjælpe personen til 

at løse sine egne problemer. 

Hvem kan ellers støtte personen følelsesmæssigt og 

praktisk?

Hjælp personen med at lave en plan – en to do liste – en 

rækkefølge – en prioritering – et valg. 
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Anbefal støtte- og rådgivningsmuligheder

Orienter om relevante tilbud til pårørende. F.eks.: 

Hjertelinjen 70 25 00 00

Hjerteforeningens øvrige aktiviteter (klubber, foreninger, 
foredrag og undervisning mv.)

Flere kommuner har pårørendevejledere. 

Aarhus Kommune: Gratis psykologtilbud – SOS til 
pårørende.

En del kommuner har et gratis 7 ugers selvhjælpskursus 
Lær at tackle hverdagen som pårørende

https://laerattackle.dk/hverdagen-som-parorende/

Interesseorganisationen Pårørende i Danmark

https://paaroer.dk/

Facebook-grupper
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Henvisning til psykolog med tilskud (1)

1. røveri-, volds- og voldtægtsofre. 

2. trafik- og ulykkesofre. 

3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer. 

4. personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom. 

5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom. 

6. pårørende ved dødsfald. 

7. personer, der har forsøgt selvmord. 

8. kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får 
foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. 

9. personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller 
andre seksuelle overgreb. 

10. personer med let til moderat depression fra 18 år. 

11. personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til 
moderat OCD mellem 18 og 38 år.

1. Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=142603
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Psykolog med tilskud

NB! Tidsbegrænsning 6 måneder (max 12) for kategori 1-8

Med henvisning fra egen læge koster en psykologsamtale kr. 
410,06,- for første konsultation og kr. 341,92,- for følgende 
konsultationer (jan. 2019).

Medlemskab af Danmark giver yderligere refusion (gruppe, 1, 
2 og 5). I 2019 = kr. 200,-

Andre muligheder for hel eller delvis dækning af 
psykologsamtaler: 

Sundhedsforsikringer

Familie- og indboforsikringer.

Falck Plus

Kommuner kan ud fra en social og økonomisk vurdering i 
visse tilfælde bevilge samtaleforløb med fuld eller delvis 
offentlig betaling
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National klinisk retningslinje 

for hjerterehabilitering (1)

Patientuddannelsen

Pårørende involveres afhængigt af patienternes 

ønsker og behov, og undervisningen bør tilbydes i 

kombineret gruppe- og individuel sammenhæng. 

Indholdet tager udgangspunkt i emner, der er vigtige 

for patienter og pårørende at vide mere om. 

1. Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering. København: Sundhedsstyrelsen, 2015.
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National klinisk retningslinje 

for hjerterehabilitering (1)

De overordnede temaer vil være: 

Det normale og det syge hjerte – symptomer 

Medicin 

Kost og væskeindtagelse

Genkendelse og håndtering af advarselssignaler ved 
forværring af sygdom 

Psykiske reaktioner i forbindelse med sygdommen

Pårørende/sociale relationer 

Seksualitet 

Motion/aktivitet 

Hvordan skal der reageres i tilfælde af akut sygdom? 

Praktiske forhold vedr. rejser og forsikring etc.
1. Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering. København: Sundhedsstyrelsen, 2015.
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Hvordan komme de pårørende 

mere i møde i patientundervisningen?

Det normale og det syge hjerte – symptomer 

Medicin 

Kost og væskeindtagelse

Genkendelse og håndtering af advarselssignaler ved 
forværring af sygdom 

Psykiske reaktioner i forbindelse med sygdommen

Pårørende/sociale relationer 

Seksualitet 

Motion/aktivitet 

Hvordan skal der reageres i tilfælde af akut sygdom? 

Praktiske forhold vedr. rejser og forsikring etc.
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Fremtidens tilbud til pårørende 

i rehabiliteringen?

Enesamtaler?

Motion- og kostvejledning?

Genoptræning?

Pårørendeundervisning?

Pårørendegrupper?

Stress-håndtering?

Samarbejdskurser?

Tilbud til de voksne børn?

Screening for angst og depression?
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Kontakt til psykolog i Hjerteforeningen

Tilbud om en gratis afklarende samtale til personer med 

hjertesygdom og/eller pårørende

Fremmøde, telefon, online.

Kort ventetid (3-5 hverdage)

Op til 3 samtaler i særlige tilfælde.

Ikke et behandlingstilbud

De fleste bliver ”visiteret” via Hjertelinjen 70 25 00 00

Personen med hjertesygdom og/eller den pårørende skal 

selv lave aftalen med psykologen.

Sparring til sundhedsprofessionelle i konkrete sager

Ring eller skriv.
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