
GUIDE
til inddragelse af pårørende
Denne guide henvender sig til ledere i det kommunale sundhedsvæsen, der ønsker at 
arbejde fokuseret med at inddrage pårørende. Det gælder blandt andet ledere på plejehjem, 
sundhedscentre og i hjemmeplejen.
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Skab klarhed over, hvordan medarbejderne skal prioritere pårørendes 
behov for omsorg og støtte.

	„ Medarbejderne har brug for klare rammer for, hvordan de skal  
prioritere pårørende i dagligdagen. Sørg for, at der er klarhed over,  
hvad kommunens og medarbejdernes opgaver og ansvar er i forhold  
til at yde omsorg for de pårørende. 

	„ Overvej, om det er en god ide med øremærket tid til pårørende.

Skab klarhed over, hvor oplysninger om pårørendes behov for støtte og 
omsorg dokumenteres, og hvem der har og skal have adgang til disse 
oplysninger.

	„ Hvis ikke man har mulighed for at dokumentere oplysninger om de 
pårørendes egne behov, er det ikke muligt for andre at følge op på aftaler  
og indsatser. 

	„ Man kan først tale om reel inddragelse af pårørende, når den pårørendes 
viden, behov og præferencer er anvendt og videreføres i forløbet. 

	„ Overvej, hvordan oplysninger om pårørendes egne behov bedst 
dokumenteres.

Skab klarhed over, hvordan inddragelse af pårørende i en borgers forløb 
sker systematisk og tidligt i forløbet.

	„ Skab rammerne for en proaktiv indsats i forhold til at inddrage de 
pårørende og skab klarhed over, hvordan medarbejderne skal inddrage  
de pårørende systematisk. 

	„ Overvej, om der er enighed i medarbejdergruppen om, hvordan man 
inddrager pårørende systematisk. 

	„ Tilbydes alle pårørende systematisk en forventningsafstemning? 

	„ Hvad skal der til hos jer for, at inddragelse af pårørende kan ske tidligt  
i forløbet og systematisk?
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Sørg for, at medarbejdere med kontakt til pårørende har viden og 
kompetencer til at inddrage.

	„ Tilbyd de sundhedsprofessionelle undervisning, så de er kompetente til  
at løse opgaven.

	„ Overvej, om alle medarbejdere med kontakt til pårørende har viden om 
og kompetencer til at inddrage. 

	„ Hvordan ved I, at medarbejderne inddrager de pårørende? Er der behov 
for sparring og erfaringsudveksling mellem kollegaer om arbejdet med 
pårørende?

Skab overblik over kommunale tilbud til pårørende.

	„ Mange pårørende efterspørger et overblik over kommunale tilbud til 
pårørende, både dem man henvises til, og dem der er fri adgang til.  
Mange medarbejdere har heller ikke selv dette overblik og kan derfor  
ikke hjælpe de pårørende på vej.

	„ Overvej, hvor og hvordan de pårørende i jeres kommune kan få overblik 
over kommunale tilbud som eksempelvis netværksgrupper. 

Sørg for at nye pårørende introduceres til samarbejdet med 
kommunen.

	„ Når man som pårørende for første gang indgår i et samarbejde med 
kommunen, kan der være mange nye ting, man har brug for at få viden 
om: Hvad er kommunes tilbud til borgere og pårørende generelt? Hvad 
kan man forvente af samarbejdet? 

	„ Overvej, om en fælles introduktion til nye pårørende kunne være en ide  
hos jer.

	„ Det kan spare tid at holde en fælles introduktion, og samtidigt giver det 
mulighed for netværksdannelse blandt de pårørende.
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