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Pårørende 



 
Hvor møder I de pårørende ? 

 16 

Figur 1: Horsens forløb 

 
 

    Figur 2: Odder forløb 

 
           
 

Figur: Mejnertz (2012) Tværsektoriel Kommunikation 



Hvad tror I, 
”jeres” 

pårørende er 
mest bekymrede 

for? 



Vi er alle pårørende til 
nogen 



Nære og fjernere 
pårørende 



Hospital Hjemme Hospital Rehabili-
tering Hjemme 
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Hospital Hjemme Hospital 
Hjemme / 
hospice 

Død 

Pårørendes liv med den 
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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)) 
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Værdi for patienten?  
  

! Medmenneskelig støtte 

!  Sparring om situationen og mulighederne 

!  Bedre patienttilfredshed 

!  Bedre behandlingskvalitet 

!  Bedre patientsikkerhed 

! Øget kontinuitet og sammenhæng i patientforløb 
 

= stor værdi også for sundhedsvæsen og samfund 



Pårørende i Danmark 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Undersøgelse om pårørende i Danmark 2015    
- i samarbejde med foreningen Pårørende i Danmark og AbbVie 



Undersøgelsens demografi 
	
	

Køn 
  Antal Procent 
Kvinde 898 78% 
Mand 252 22% 
Total 1150 100% 

Aldersgrupper 
  Antal Procent 
Under 45 år 99 9% 
45-65 år 721 63% 
Over 65 år 330 29% 
Total 1150 100% 

Hvor længe har du været pårørende? 
  Antal Procent 
Under 5 år 181  16% 
Mellem 5 og 10 år 161 14% 
Mellem 10 og 15 år 104 9% 
Mere end 15 år 697 61% 
Ved ikke 7 1% 
Total 1150 100% 

Undersøgelsen er 
lavet i 2014 



 
 
 
 

Relation til den syge 

Jeg	er	nær/primær	pårørende	/l	min	
ægtefælle/partner	

Jeg	er	nær/primær	pårørende	/l	min	
forælder/stedforælder	

Jeg	er	nær/primær	pårørende	/l	mit	barn/
stedbarn	

Jeg	er	nær/primær	pårørende	/l	min	
søster/bror/halvsøskende	

Jeg	er	primær	pårørende	/l	anden	nær	
familie	(fx	fæ<er,	kusine,	onkel	eller	tante)	

Jeg	er	nær/primær	pårørende	/l	min	ven	

Ingen	af	ovenstående	

49%	

27%	

18%	

13%	

8%	

6%	

0%	

1. Er du primær eller nær pårørende til en person med en alvorlig kronisk 
eller dødelig sygdom? (Sæt gerne flere krydser)  



Typer af sygdomme 

Kræ$	

Hjerte-kar-sygdom	

Diabetes	

Kroniske	smerter	

Lungesygdom	(fx	KOL)	

Demens/Alzheimers	

Gigt	

Følgesygdom	Fl	primær	sygdom	

Fysisk	handicap	

Hjerneskade	

Neurologisk	sygdom	(fx	Parkinson)	

Sclerose	

Nyresygdom	

Autoimmun	sygdom	(fx	leddegigt	eller	crohns)	

Sansehandicap	

Anden	

34%	

17%	

16%	

16%	

14%	

13%	

11%	

10%	

9%	

8%	

7%	

6%	

6%	

5%	

3%	

27%	

2. Af hvilken sygdom lider den person/de personer, du er pårørende til? 
(Sæt gerne flere krydser)  



Offentlig hjælp 

49%	
49%	

2%	
Ja	

Nej	

Ved	ikke	

3. Er den, du er pårørende til, visiteret til hjælp (fx hjemmehjælp, 
hjælpemidler og/eller dagtilbud)? 



Praktisk pleje 

40%	

56%	

3%	
Ja	

Nej	

Ved	ikke	

7. Varetager du den praktiske pleje af den syge i vedkommendes eget 
hjem?  



Tage fri fra arbejde 

47%	

52%	

1%	
Ja	

Nej	

Ved	ikke	

8. Har du nogensinde måttet tage fri fra arbejde pga. plejeopgaver, 
deltagelse i lægebesøg eller lignende? 



Gå ned i tid 

15%	

37%	

45%	

3%	
Ja	

Nej	

Jeg	er	uden	for	
arbejdsmarkedet	
Ved	ikke	

9. Har du overvejet at gå ned i tid som direkte følge af at være 
pårørende? 



Hvad er det så, 
de pårørende 

gør? 



Pårørendes 
omsorgsopgaver efter 

kritisk sygdom 

 
- et helt konkret eksempel 

Ågård et al. (2015) From spouse to caregiver and back: A grounded 
theory of post-intensive care unit spousal caregiving  



Uformelle omsorgsopgaver 
!  Observere patienten  

 
!  Hjælpe patienten 

 
!  Coache patienten  

 
!  Være patientens advokat 

 
!  Administrere aktiviteter 

 

 

 



Uformelle omsorgsopgaver 
!  Observere patienten  

 
!  Hjælpe patienten 

 
!  Coache patienten  

 
!  Være patientens advokat 

 
!  Administrere aktiviteter 

 

 

! Tilstanden? 

! Fremskridt / tilbageskridt 

 



Uformelle omsorgsopgaver 
!  Observere patienten  

 
!  Hjælpe patienten 

 
!  Coache patienten  

 
!  Være patientens advokat 

 
!  Administrere aktiviteter 

 

 
! Rammer og stabilitet 
! Mad og måltider 

! Medicin 

! Personlig pleje 

! Transport 



Uformelle omsorgsopgaver 
!  Observere patienten  

 
!  Hjælpe patienten 

 
!  Coache patienten  

 
!  Være patientens advokat 

 
!  Administrere aktiviteter 

 

 
 
 
 
 
 

! Opmuntre 

! Skubbe videre 

! Motivere 



Uformelle omsorgsopgaver 
!  Observere patienten  

 
!  Hjælpe patienten 

 
!  Coache patienten  

 
!  Være patientens advokat 

 
!  Administrere aktiviteter 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

! Tale patientens sag 

! Sundhedsvæsen 

! Socialvæsen 

! Arbejdsmarked 



Uformelle omsorgsopgaver 
!  Observere patienten  

 
!  Hjælpe patienten 

 
!  Coache patienten  

 
!  Være patientens advokat 

 
!  Administrere aktiviteter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Planlægning / koordinering 

! Familie og venner 
 

Derudover indkøb, madlavning, hus, have, økonomi, børn, eget job o.s.v. 
 



Noget af en 
mundfuld! 

 
Hvad siger forskningen? 



Pårørende vil generelt 
gerne hjælpe 

Pårørende på spring…
– Undersøgelse af pårørendes oplevelser, roller,  

holdninger, forventninger og ønsker

Undersøgelse om pårørende  
Juli 2017 



Hvilke konsekvenser 
kan det have for 

pårørende? 
 

Lidt flere tal fra samme undersøgelse 
 



Påvirket personligt 
12. Hvordan er du blevet påvirket personligt af at være pårørende? 
(Sæt gerne flere krydser)  

Jeg	føler	mig	magtesløs	

Jeg	føler	mig	frustreret	

Jeg	føler	mig	mere	skrøbelig	

Jeg	føler,	at	jeg	ikke	længere	lever	mit	eget	liv	

Jeg	er	ikke	blevet	påvirket	personligt	af	at	være	pårørende	

Jeg	føler	mig	stærkere	

Jeg	føler,	at	der	ikke	er	nogen,	der	forstår	mig	

Jeg	føler	mig	usynlig	

Jeg	føler,	at	jeg	har	fundet	mere	mening	med	<lværelsen	

Jeg	føler	større	anerkendelse/føler	at	andre	ser	mig	som	
mere	betydningsfuld	

Andet	

Ved	ikke	

50%	

45%	

28%	

26%	

13%	

12%	

9%	

7%	

6%	

5%	

7%	

3%	



Mentalt helbred 

Jeg	er	o'e	ked	af	det	og/eller	
føler	mig	deprimeret	

Jeg	føler	mig	stresset	og/eller	
udbrændt	

Jeg	er	mere	irritabel	og/eller	
bliver	hur:gere	sur	

Jeg	synes	ikke,	mit	mentale	
helbred	er	blevet	påvirket	

Jeg	har,	eller	er	bange	for	at	få,	
et	misbrug	(fx	medicin,	alkohol	

Andet	

Ved	ikke	

45%	

36%	

28%	

26%	

5%	

6%	

5%	

14. Hvordan føler du, at dit mentale helbred er påvirket af at være 
pårørende? (Sæt gerne flere krydser) 



Mental hjælp 

13. Har du fået mental hjælp som pårørende? (Sæt gerne flere krydser)  

Ja,	fra	mit	personlige	netværk,	heriblandt	familie	og	
venner	

Ja,	fra	en	psykolog	eller	psykiater	

Ja,	fra	anden	side	

Ja,	fra	en	pårørende	gruppe	

Ja,	fra	en	pa;en<orening	

Nej	

Nej,	men	jeg	kunne	godt	have	ha?	brug	for	det	

Ved	ikke	

27%	

10%	

5%	

5%	

3%	

47%	

15%	

1%	



Fysisk helbred 

Jeg	synes	ikke,	at	mit	fysiske	helbred	er	blevet	påvirket	

Jeg	sover	dårligt	

Jeg	er	selv	blevet	kronisk	syg	(fx	forhøjet	blodtryk,	dårlig	
ryg	eller	lignende)	

Min	appe>t/mine	spisevaner	har	ændret	sig	markant	

Jeg	er	oAe	syg	

Andet	

Ved	ikke	

38%	

38%	

18%	

17%	

4%	

9%	

6%	

15. Hvordan føler du, at dit fysiske helbred er påvirket af at være 
pårørende? (Sæt gerne flere krydser) 



Sociale liv 

Mit	sociale	liv	er	uændret	

Jeg	har	færre	muligheder	for	at	være	social/se	andre	mennesker	

Jeg	har	mindre	lyst	9l	at	være	sammen	med	andre	mennesker	

Jeg	har	givet	a:ald	på	fri9dsak9viteter	

Jeg	har	følt	mig	bakket	mere	op	af	venner	og	familie	

Jeg	er	blevet	mere	ensom	

Jeg	har	følt	mig	forladt	af	venner	og	familie	

Jeg	søger	i	højere	grad	at	omgås	andre	pårørende	

Jeg	er	u9lpas	i	sociale	sammenhænge,	hvor	jeg	følges	med	den	syge	

Jeg	undgår	helst	samvær	med	andre	pårørende	

Andet	

Ved	ikke	

33%	

29%	

21%	

21%	

20%	

17%	

12%	

6%	

5%	

3%	

4%	

4%	

17. Hvordan er dit sociale liv blevet påvirket af, at du er pårørende? (Sæt 
gerne flere krydser)  



Forstår den syge din situation? 

57%	
33%	

10%	 Ja	

Nej	

Ønsker	ikke	
at	svare	

20. Føler du, at den syge har forståelse for din situation som pårørende? 



Savner viden om? 
24. Er der noget, du savner eller søger viden om? (Sæt gerne flere krydser)  

Offentlig	hjælp	og	stø1e	

Din	fysiske	og	mentale	sundhed	som	pårørende	

Fællesskab	og	netværk	med	andre	pårørende	

Parforhold	og	socialt	liv	med	sygdom	

Andre	pårørendes	egne	fortællinger	om	deres	liv	

Andet	

Ingen	af	ovenstående	

Ved	ikke	

33%	

22%	

17%	

13%	

9%	

6%	

25%	

21%	



Opsummering 
Forskningen viser, at pårørende: 

!  Kan føle sig overset  

!  Kan føle sig tynget af opgaver 

!  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 forbundet med at hjælpe 
den syge 

!  - og meget andet 



To grunde til at fokusere på de 
pårørende 

Borgeren 

 
Pårørende er en 

værdifuld 
ressource i 

borgerensforløb 

 
Den enkelte 

pårørende er et 
menneske med 

egne behov  

Jeg er blevet meget fint inddraget 
som ressource, men overset som 
menneske   ”

”

Den pårørende selv 

ViBIS (2014) Kriterier for inddragelse 



En pårørendes oplevelse 

https://sst.23video.com/video/14458685/parorende-en-udsat-gruppe 



Pårørende er en usynlig hær 

! Vigtig for den syge medborger 

! Vigtig for familie og netværk 

! Vigtig for sundhedsvæsenet 

! Vigtig for samfundet generelt 



! 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 



Kilde: ÆldreSagen (2017): Undersøgelse om pårørende 
(Findes på nettet) 



Pårørendes 
ressourcer er 

ikke uendelige 



Charter for pårørende 
 

Et godt liv som pårørende forudsætter: 
 

!  At pårørende får mulighed for at leve så normalt et liv som muligt 

!  At pårørende bliver lyttet til og oplever, at deres mening og behov tages 
alvorligt 

!  At pårørendes indsats bliver værdsat og respekteret 

!  At myndigheder og fagpersoner er interesserede i pårørendes ve og vel 

!  At der findes trygge alternativer til pårørendes hjælp 

!  At pårørende har mulighed for at holde en pause og gøre noget godt for 
sig selv 

!  At pårørende kan få viden om, hvordan sygdommen påvirker dem 

!  At pårørende har mulighed for at møde andre i samme situation 

!  At pårørende nemt kan komme i kontakt med myndigheder og 
medarbejdere 

!  At pårørendes arbejde ikke påvirkes mere end højst nødvendigt 
 

Findes i uddybet udgave her:
https://www.aeldresagen.dk/presse/maerkesager/paaroerende/synspunkt/oeg-stoetten-med-charter-for-paaroerende 

 



Hvordan kan vi 
hjælpe?  



Der er fokus på pårørende  
fra mange sider 

Pårørende	

Sundheds-	
og	

Ældremini-
steriet	 Sundheds-

styrelsen	

Pårørende	i	
Danmark	

Pa9ent-
foreninger	

Danske	
Regioner	

Hospitaler	

Afdelinger	

ViBIS	

Dansk	
Selskab	for	
Pa9ent-
sikkerhed	

Kommuner	

Pårørende har 
betydning for 

patient-
sikkerheden 

Fokus på pårørendes 
rolle hos ældre og 

demente 

Lovgivning, 
vejledninger og 
anbefalinger for 

samarbejdet 
med pårørende 

”Vi vil inddrages 
både som 

hjælpere og som 
mennesker!” 

”For lidt fokus  
på pårørende” /  
”Pårørende føler 

sig overset” 

Pårørende 
bidrager til bedre 

behandling i 
sygdomsforløb 

Pårørende skal 
inddrages og støttes Vi ønsker at 

involvere pårørende 

Pårørende indgår 
i værdigrundlag,  

retningslinjer m.v. 

Fokus på 
pårørende er 

vigtigt 



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  



Fem anbefalinger til fremtidens 
pårørendesamarbejde på 
sygehuse 

1.  Vis at pårørende er vigtige 

2.  Gør det nemmere at være pårørende – og pas 
på dem 

3.  Skræddersy samarbejdet med de pårørende 

4.  Gør pårørendesamarbejdet til en del af 
fagligheden 

5.  Vis som ledelse at pårørendesamarbejdet er 
vigtigt 

 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed (2018):  
https://patientsikkerhed.dk/nye-anbefalinger-paaroerendesamarbejde/  

5 anbefalinger
til fremtidens pårørendesamarbejde 
fra sundhedsprofessionelle og pårørende. 
Formuleret på Hindsgavl Slot, 29. november 2017.

Som pårørende kan det være svært at navigere 
i vort opdelte sundhedsvæsen. Derfor er det 
vigtigt, at der løbende er en klar kommunikation 
med de pårørende om deres behov, ønsker og 
ressourcer. 
· Afstem forventninger mellem patient, 
 pårørende og personale, så samarbejdet   
 hviler på en tydelig og realistisk plan. 
· Lyt til de pårørende og bed dem spørge, hvis  
 der er noget, de er i tvivl om. 
· Hjælp de pårørende i forhold til støtte-
 muligheder på og uden for sygehuset og vær  
 særligt opmærksomme på pårørende med 
 særlige behov.
· Sørg for at de praktiske forhold for de 
 pårørende er i orden – fra en stol og en kop  
 kaffe til muligheder for madkøb og 
 overnatning.
· Tilrettelæg vigtige samtaler på tidspunkter,  
 hvor pårørende har mulighed for at deltage. 
· Sørg for at information om det at være 
 pårørende på sygehuset er tilgængelig og let  
 forståelig, så de pårørende ikke er i tvivl om,  
 hvad de kan forvente af personalet, hvad der 
 er tilladt, og hvad personalet forventer af 
 de pårørende.
· Kommunikér altid i et let forståeligt sprog. 
· Afstem løbende om samarbejdet forløber 
 tilfredsstillende og vær opmærksom på, at 
 både patientens og den pårørendes behov 
 kan skifte over tid.

Gør det nemmere 
at være pårørende 
– og pas på dem2

1
Det skal være synligt, at de pårørende ikke bare 
er velkomne, men også ønskede og værdsatte 
som samarbejdspartnere – både gennem hospita-
lets fysiske indretning og kommunikation. 
· Sig altid pænt goddag til de pårørende og gør  
 det allerede på parkeringspladsen, i vente-
 rummet, i dagligstuen, ved skiltning og på 
 anden vis.
· Spørg patienten ”Hvem er vigtig for dig? ” 
 og invitér dem, der bliver nævnt.
· Se pårørende som en uvurderlig kilde til viden  
 om og bedre behandling af patienten.
· Lyt til de pårørendes tilbagemeldinger – lad jer  
 udfordre af dem – og brug 
 tilbagemeldingerne i udviklingen af sygehuset.
· Invitér også pårørende med som samarbejds- 
 partnere på forskellige organisatoriske 
 niveauer på sygehuset – fx som bindeled til  
 andre pårørende og  patientforeninger, som  
 informanter om blandt andet støttemuligheder  
 og som sparringspartnere.

Vis at pårørende 
er vigtige

VIDENSCENTER FOR
BRUGERINDDRAGELSE
– i sundhedsvæsenet

3

Personalet skal klædes på til den opgave, som på-
rørendesamarbejde er, på linje med andre faglige 
opgaver – det behøver ikke være svært, men det 
er godt at ruste sig til det.
· Brug hinandens erfaringer – fortæl, når det går  
 godt, og når det er fyldt med udfordringer.
· Øv systematisk refleksion og løbende feedback  
 som en integreret del af kvalitetsarbejdet på  
 lige fod med andre udviklings- og fokus-
 områder.
· Organisér pårørendesamarbejde som en 
 tværfaglig disciplin – patienter og pårørende  
 skal se, høre og opleve at møde et sammen-
 hængende sygehus.
· Sørg for systematik i pårørendesamarbejdet og  
 dokumentér i et omfang, der understøtter en  
 god kvalitetsudviklingsproces.
· Gør alle medarbejdere ansvarlige for pårøren- 
 desamarbejdet – så alle agerer som “direktører  
 inden for en radius på 3 meter fra dem selv”.
· Understøt pårørendesamarbejde som et 
 forskningsfelt og lad det komme ind på alle  
 sundhedsuddannelserne.

Gør pårørende-
samarbejdet til en 
del af fagligheden4

Pårørende er ligeså forskellige som patienter. Det 
handler både om, hvem man er, hvilken relation, 
man har til patienten og patientens situation – 
og ikke mindst ens ressourcer sundhedskompe-
tencer:
· Tag hensyn til de pårørendes ressourcer, så  
 de har kræfter til også at være en ressource for  
 patienten.
· Vær respektfuld over alle typer af relationer. 
· Vær særligt opmærksom på at tilrettelægge  
 samarbejdet, så det ikke kommer til at 
 forstærke den ulighed, der i forvejen er mellem  
 forskellige befolkningsgrupper.
· Tilpas sygehuset til patienten og de 
 pårørende – det skal ikke være omvendt.
·  Vær især opmærksom på eventuelt særlige  
 behov i samarbejdet med eksempelvis:  
 – pårørende til dem, der ikke 
  kan tale for sig selv
 – pårørende til døende 
 – pårørende efter patientens død
 – pårørende til børn
 – børn som pårørende 
 – patienter, der ikke har pårørende
 – pårørende, der selv er syge

Skræddersy 
samarbejdet 
med de pårørende

5
Ledelsen bør formulere en politik for patient- og 
pårørendesamarbejdet for sygehuset og sørge 
for, at afdelingerne implementerer den lokalt.
· Gør pårørendesamarbejdet til en del af 
 sygehusets kvalitetspolitik.
· Dokumentér pårørendesamarbejdet og mål det  
 som andre dele af kvalitetsarbejdet. 
· Sørg samtidig for, at pårørendesamarbejde  
 ikke bliver en bureaukratisk disciplin. 
· Henvis problemer med pårørendesamarbejdet  
 til ’kontoret for sund fornuft’ – ikke til juridisk  
 afdeling (for eksempel skal det være klart for  
 alle, at man godt kan drage omsorg for de 
 pårørende uden at bryde tavshedspligten).
· Gør pårørendesamarbejdet synligt og vis vejen.
· Fortæl inspirerende pårørendehistorier i hver- 
 dagen på sygehuset og ved sygehusets møder 
 – og inspirer andre til at gøre det samme
· Fjern strukturelle og praktiske barrierer for 
 pårørendesamarbejdet.
· Involvér det politiske niveau, hvis problemer  
 ikke kan løses lokalt.

Vis som ledelse, at 
pårørendesamarbejde 
er vigtigt



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) 



Civilsamfundets og 
organisationernes indsats 
Eksempelvis: 

!  Røde Kors’ vågetjeneste ønsker at udvide indsatsen til 
også at støtte pårørende 

! ÆldreSagen har stort fokus på pårørende 

!  Landsforeningen Pårørende i Danmark ligeså 

! Øget bevidsthed i befolkningen generelt om 
pårørendes rolle og betydning 



Hjerteforeningens 
indsats 

Næste indslag: 
Har fokus på de pårørendes behov for viden, 

handlemuligheder og støtte og giver forslag til, 
hvordan vi kan komme de pårørende mere i 

møde  



Godt du er der!  
- og hvordan har 

DU det? 
 

Spørg de pårørende og vis, at 
du ved, deres indsats gør en 

forskel! 



Tak! 
Spørgsmål? 

anneag@rm.dk 


