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Pårørendearbejdet

Familiekommunikation

Mental støtte

Husholdningen

Omsorg og personlig hjælp

Tovholder for offentlig støtte

Tovholder for behandling

Observation / overvågning



Fysiske belastninger

38% har søvnproblemer

28% føler sig generelt skrøbelige

18% er selv blevet kronisk syge

17% har spiseforstyrrelser



Mentale belastninger

50% føler sig magtesløse

45% føler sig frustrerede

45% føler sig deprimerede

38% føler sig stressede/udbrændte

28% føler sig mere irritable

28% føler, de intet liv har selv mere



Sociale belastninger

29% oplever sociale begrænsninger

21% har droppet fritidsaktiviteter

21% har mindre lyst til det sociale

17% føler sig mere ensomme

12% føler sig forladte



Offentlig 

hjælp og støtte



Sundhedsvæsnet

Psykologhjælp 

Deltagelse ved konsultationer

Direkte kommunikation m. 

behandlere

Inddragelse af viden

Fysiske rammer for deltagelse



Kommunen

Omsorgsvederlag og plejeorlov

Aflastning/afløsning/ledsagelse

Praktisk hjælp

Indflydelse på hjælpens form

Støtte til egne problemer



Pas på dig selv

som pårørende



Hvor findes hjælpen?

Hjælp fra det offentlige
• Pårørendekonsulenter

• Pårørendeuddannelse

• Pårørendegrupper

Hjælp fra patientforeningen
• Skriftligt materiale

• Møder og foredrag

• Pårørendegrupper

• Direkte kontakt med ligestillede
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Hvor findes hjælpen?

Hjælp fra Pårørende i Danmark
• Nyhedsbreve og personlige fortællinger

• Netportalen InformCare

• Direkte kontakt med ligestillede via 
Facebook

• Arbejder på en Pårørendetelefon

• Arbejder på netværksgrupper

www.paaroer.dk



Hvor findes hjælpen?

Hjælp fra familie og venner
• Forbered dig

• Forbered situationen

• Vær konkret omkring opgaven

• Vær præcis omkring tiden

• Vær ærlig omkring belastningen

• Glem ikke de luftige løfter

• Ønsk dig hjælp til jul og fødselsdag

• Husk at sige tak!



Hvor findes hjælpen?

Selvhjælp og egenomsorg

Fysisk egenomsorg
• Afkobling og afspænding

• Helbred og sundhed

• Søvn

Mental egenomsorg
• Åbenhed: inddragelse af familie og venner

• Frirum: tid og sted

• Pårørendegrupper
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Hvor findes hjælpen?

Pårørendenetværk og -grupper

Udbyttet
• Et helende fællesskab

• Indsigt: råd, vejledning, kontakter

• Socialt potentiale

Udfordringer
• Tiden

• Loyaliteten

• Fraværet hjemmefra
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Pårørendes menneskerettigheder
Jeg har ret til…

…at passe på mig selv. Det er ikke egoistisk, men giver mig kræfter til 

at passe godt på min kæreste

…at bede andre om hjælp, selvom min kæreste ikke er enig i behovet. 

Mine behov tæller også

…at sige ”nej” til min kæreste, for der er grænser for, hvad jeg kan 

overkomme

…at være stolt af min omsorg og min udholdenhed

…at blive vred, skuffet, ked af det, og jeg har ret til at udtrykke disse og 

andre svære følelser

…at begå fejl

…at have et liv uafhængigt af min kærestes sygdom, ligesom vi ville 

have haft, hvis vi begge var raske

…at tænke og forberede mig på en fremtid, hvor min kæreste ikke 

længere har brug for min indsats

…at blive hørt og taget med på råd, både af min kæreste og af læger, 

terapeuter og andre, for mit liv er også påvirket

…at forvente og forlange, at forbedringer i behandlingen af syge og 

sygdomme modsvares af forbedringer i pårørendes vilkår



Pårørendes menneskerettigheder
Jeg har ret til…

…at passe på mig selv. Det er ikke egoistisk, men giver mig kræfter til 

at passe godt på min kæreste

…at bede andre om hjælp, selvom min kæreste ikke er enig i behovet. 

Mine behov tæller også

…at sige ”nej” til min kæreste, for der er grænser for, hvad jeg kan 

overkomme

…at være stolt af min omsorg og min udholdenhed

…at blive vred, skuffet, ked af det, og jeg har ret til at udtrykke disse og 

andre svære følelser

…at begå fejl

…at have et liv uafhængigt af min kærestes sygdom, ligesom vi ville 

have haft, hvis vi begge var raske

…at tænke og forberede mig på en fremtid, hvor min kæreste ikke 

længere har brug for min indsats

…at blive hørt og taget med på råd, både af min kæreste og af læger, 

terapeuter og andre, for mit liv er også påvirket

…at forvente og forlange, at forbedringer i behandlingen af syge og 

sygdomme modsvares af forbedringer i pårørendes vilkår



Pårørendes menneskerettigheder
Jeg har ret til…

…at passe på mig selv. Det er ikke egoistisk, men giver mig kræfter til 

at passe godt på min kæreste

…at bede andre om hjælp, selvom min kæreste ikke er enig i behovet. 

Mine behov tæller også

…at sige ”nej” til min kæreste, for der er grænser for, hvad jeg kan 

overkomme

…at være stolt af min omsorg og min udholdenhed

…at blive vred, skuffet, ked af det, og jeg har ret til at udtrykke disse og 

andre svære følelser

…at begå fejl

…at have et liv uafhængigt af min kærestes sygdom, ligesom vi ville 

have haft, hvis vi begge var raske

…at tænke og forberede mig på en fremtid, hvor min kæreste ikke 

længere har brug for min indsats

…at blive hørt og taget med på råd, både af min kæreste og af læger, 

terapeuter og andre, for mit liv er også påvirket

…at forvente og forlange, at forbedringer i behandlingen af syge og 

sygdomme modsvares af forbedringer i pårørendes vilkår



Pårørendes menneskerettigheder
Jeg har ret til…

…at passe på mig selv. Det er ikke egoistisk, men giver mig kræfter til 

at passe godt på min kæreste

…at bede andre om hjælp, selvom min kæreste ikke er enig i behovet. 

Mine behov tæller også

…at sige ”nej” til min kæreste, for der er grænser for, hvad jeg kan 

overkomme

…at være stolt af min omsorg og min udholdenhed

…at blive vred, skuffet, ked af det, og jeg har ret til at udtrykke disse og 

andre svære følelser

…at begå fejl

…at have et liv uafhængigt af min kærestes sygdom, ligesom vi ville 

have haft, hvis vi begge var raske

…at tænke og forberede mig på en fremtid, hvor min kæreste ikke 

længere har brug for min indsats

…at blive hørt og taget med på råd, både af min kæreste og af læger, 

terapeuter og andre, for mit liv er også påvirket

…at forvente og forlange, at forbedringer i behandlingen af syge og 

sygdomme modsvares af forbedringer i pårørendes vilkår



Pårørendes menneskerettigheder
Jeg har ret til…

…at passe på mig selv. Det er ikke egoistisk, men giver mig kræfter til 

at passe godt på min kæreste

…at bede andre om hjælp, selvom min kæreste ikke er enig i behovet. 

Mine behov tæller også

…at sige ”nej” til min kæreste, for der er grænser for, hvad jeg kan 

overkomme

…at være stolt af min omsorg og min udholdenhed

…at blive vred, skuffet, ked af det, og jeg har ret til at udtrykke disse og 

andre svære følelser

…at begå fejl

…at have et liv uafhængigt af min kærestes sygdom, ligesom vi ville 

have haft, hvis vi begge var raske

…at tænke og forberede mig på en fremtid, hvor min kæreste ikke 

længere har brug for min indsats

…at blive hørt og taget med på råd, både af min kæreste og af læger, 

terapeuter og andre, for mit liv er også påvirket

…at forvente og forlange, at forbedringer i behandlingen af syge og 

sygdomme modsvares af forbedringer i pårørendes vilkår



Pårørendes menneskerettigheder
Jeg har ret til…

…at passe på mig selv. Det er ikke egoistisk, men giver mig kræfter til 

at passe godt på min kæreste

…at bede andre om hjælp, selvom min kæreste ikke er enig i behovet. 

Mine behov tæller også

…at sige ”nej” til min kæreste, for der er grænser for, hvad jeg kan 

overkomme

…at være stolt af min omsorg og min udholdenhed

…at blive vred, skuffet, ked af det, og jeg har ret til at udtrykke disse og 

andre svære følelser

…at begå fejl

…at have et liv uafhængigt af min kærestes sygdom, ligesom vi ville 

have haft, hvis vi begge var raske

…at tænke og forberede mig på en fremtid, hvor min kæreste ikke 

længere har brug for min indsats

…at blive hørt og taget med på råd, både af min kæreste og af læger, 

terapeuter og andre, for mit liv er også påvirket

…at forvente og forlange, at forbedringer i behandlingen af syge og 

sygdomme modsvares af forbedringer i pårørendes vilkår



Pårørendes menneskerettigheder
Jeg har ret til…

…at passe på mig selv. Det er ikke egoistisk, men giver mig kræfter til 

at passe godt på min kæreste

…at bede andre om hjælp, selvom min kæreste ikke er enig i behovet. 

Mine behov tæller også

…at sige ”nej” til min kæreste, for der er grænser for, hvad jeg kan 

overkomme

…at være stolt af min omsorg og min udholdenhed

…at blive vred, skuffet, ked af det, og jeg har ret til at udtrykke disse og 

andre svære følelser

…at begå fejl

…at have et liv uafhængigt af min kærestes sygdom, ligesom vi ville 

have haft, hvis vi begge var raske

…at tænke og forberede mig på en fremtid, hvor min kæreste ikke 

længere har brug for min indsats

…at blive hørt og taget med på råd, både af min kæreste og af læger, 

terapeuter og andre, for mit liv er også påvirket

…at forvente og forlange, at forbedringer i behandlingen af syge og 

sygdomme modsvares af forbedringer i pårørendes vilkår



Pårørendes menneskerettigheder
Jeg har ret til…

…at passe på mig selv. Det er ikke egoistisk, men giver mig kræfter til 

at passe godt på min kæreste

…at bede andre om hjælp, selvom min kæreste ikke er enig i behovet. 

Mine behov tæller også

…at sige ”nej” til min kæreste, for der er grænser for, hvad jeg kan 

overkomme

…at være stolt af min omsorg og min udholdenhed

…at blive vred, skuffet, ked af det, og jeg har ret til at udtrykke disse og 

andre svære følelser

…at begå fejl

…at have et liv uafhængigt af min kærestes sygdom, ligesom vi ville 

have haft, hvis vi begge var raske

…at tænke og forberede mig på en fremtid, hvor min kæreste ikke 

længere har brug for min indsats

…at blive hørt og taget med på råd, både af min kæreste og af læger, 

terapeuter og andre, for mit liv er også påvirket

…at forvente og forlange, at forbedringer i behandlingen af syge og 

sygdomme modsvares af forbedringer i pårørendes vilkår



Pårørendes menneskerettigheder
Jeg har ret til…

…at passe på mig selv. Det er ikke egoistisk, men giver mig kræfter til 

at passe godt på min kæreste

…at bede andre om hjælp, selvom min kæreste ikke er enig i behovet. 

Mine behov tæller også

…at sige ”nej” til min kæreste, for der er grænser for, hvad jeg kan 

overkomme

…at være stolt af min omsorg og min udholdenhed

…at blive vred, skuffet, ked af det, og jeg har ret til at udtrykke disse og 

andre svære følelser

…at begå fejl

…at have et liv uafhængigt af min kærestes sygdom, ligesom vi ville 

have haft, hvis vi begge var raske

…at tænke og forberede mig på en fremtid, hvor min kæreste ikke 

længere har brug for min indsats

…at blive hørt og taget med på råd, både af min kæreste og af læger, 

terapeuter og andre, for mit liv er også påvirket

…at forvente og forlange, at forbedringer i behandlingen af syge og 

sygdomme modsvares af forbedringer i pårørendes vilkår



Pårørendes menneskerettigheder
Jeg har ret til…

…at passe på mig selv. Det er ikke egoistisk, men giver mig kræfter til 

at passe godt på min kæreste

…at bede andre om hjælp, selvom min kæreste ikke er enig i behovet. 

Mine behov tæller også

…at sige ”nej” til min kæreste, for der er grænser for, hvad jeg kan 

overkomme

…at være stolt af min omsorg og min udholdenhed

…at blive vred, skuffet, ked af det, og jeg har ret til at udtrykke disse og 

andre svære følelser

…at begå fejl

…at have et liv uafhængigt af min kærestes sygdom, ligesom vi ville 

have haft, hvis vi begge var raske

…at tænke og forberede mig på en fremtid, hvor min kæreste ikke 

længere har brug for min indsats

…at blive hørt og taget med på råd, både af min kæreste og af læger, 

terapeuter og andre, for mit liv er også påvirket

…at forvente og forlange, at forbedringer i behandlingen af syge og 

sygdomme modsvares af forbedringer i pårørendes vilkår



Spørgsmål

? ? ? ?

www.paaroer.dk

marie@paaroer.dk


