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Fokus på pårørendes udfordringer og behov har i de senere år været støt stigende.  
Både nationalt og internationalt tages der flere initiativer til indsatser og projekter, som  
kan hjælpe og støtte pårørende til mennesker med langvarig sygdom. 

I forbindelse med konferencen Pårørende i Fremtiden – hvordan styrkes medgang i  
modgang? inviterede Komiteen for Sundhedsoplysning styrelser, organisationer, kommuner 
og foreninger, der bl.a. er repræsenteret i følgegruppen for LÆR AT TACKLE hverdagen som 
pårørende, til at bidrage med eksempler på initiativer, der er iværksat for at hjælpe pårørende. 
Formålet med dette katalog er at øge kendskabet til eksisterende indsatser på området. 

Det er vores håb, at kataloget samtidig kan komme pårørende til gavn og tjene som inspiration 
til medarbejdere, ledere og politikere i deres fremtidige arbejde med at støtte pårørende.

God læselyst!

Komiteen for Sundhedsoplysning

Indledning

https://empowerment.dk/paaraoerendekonference2021/
https://empowerment.dk/paaraoerendekonference2021/
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Organisation
Sundhed- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune

Formål 
Pårørendevejlederfunktionen i Københavns Kommune har til formål at forebygge og mindske udvik-
ling af mistrivsel samt fysiske og psykiske sårbarheder som følge af rollen som pårørende. Dette gøres 
ved borgerrettede såvel som organisatoriske og udviklingsmæssige aktiviteter, herunder rådgivning 
og understøttelse af driftsenheder i SUF (Sundhed- og Omsorgsforvaltningen).

Målgruppe og arena
Medarbejdere og ledere på alle driftsenheder i SUF, som er i kontakt med pårørende (fx i myndigheds-
funktion, på plejehjem og i hjemmeplejen).

Indhold og form
Pårørendevejlederne i SUF har, udover vejledning målrettet direkte til pårørende, til opgave at styrke 
og understøtte pårørendefaglige kompetencer på driftsenheder i SUF gennem:

• Videndeling
• erfaringsudveksling 
• sparring. 

Her fokuseres blandt andet på at skabe systematik i samarbejdet med pårørende, med udgangspunkt 
i den enkelte driftsenheds rutiner, erfaringer og kultur.

Erfaringer
Pårørendevejledernes rådgivning på driftsenheder sætter fokus på pårørende som værende en 
selvstændig målgruppe med egne behov og ønsker. Pårørendevejlederne oplever, at driftsenhederne 
efterspørger viden og redskaber, der understøtter samarbejdet med pårørende. Redskaber som fx bedre 
kommunikation, styrker ikke blot samarbejdet, men også medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø.

Pårørendefaglig 
sparring og 
rådgivning til 
driftsenheder 
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Kontakt
Ditte Lindehøj Jensen, Konsulent i Afdeling for Ældreliv 
Center for Omsorg og Rehabilitering 
Sundhed- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune
Mail: kt9n@kk.dk, Tel.: +45 2026 9317, www.kk.dk/paarorende

http://www.kk.dk/paarorende


5

Organisation
Roskilde Kommunes Sundhedscenter

Formål 
Pårørendekonsulenten har til opgave at:

• understøtte Roskilde Kommunes Pårørendepolitik
• sikre formidling af kommunale og frivillige tilbud til pårørende
• samt støtte og styrke den pårørende i 
 • at være en ressource og være aktivt involveret i borgerens liv og hverdag, jf. borgerens ønsker
 • ikke at føle sig forpligtet ud over egne muligheder
 • at varetage egne behov 
 • at bevare eller genskabe eget netværk, og dermed forebygge ensomhed.

Målgruppe og arena
Pårørende til borgere over 18 år med fx handicap, psykiske problemer, sygdom eller aldersbetingede 
funktionsnedsættelser. Den pårørende kan fx være en ægtefælle eller samlever, et voksent barn eller 
en nabo, ven eller kollega – dvs. en tæt relation med indgående kendskab til borgeren. 

Borgeren eller den pårørende skal være bosat i Roskilde Kommune. Pårørende til børn og unge under 
18 år varetages af Familiecentrets åbne anonyme rådgivning. Klagesager henvises til ansvarlig myndig-
hed på området.

Indhold og form
Det er Pårørendekonsulentens opgave at skabe et samlet overblik over indsatser for pårørende i  
Roskilde Kommune, både i kommunalt og i frivilligt regi, og formidle disse tilbud til pårørende.  

Pårørendekonsulenten yder desuden støtte gennem individuelle samtaler og visiterer til gruppe- 
tilbuddet LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Indsatsen synliggøres ved regelmæssig  
annoncering og samarbejde med patientforeninger og interesseorganisationer. 

Pårørendekonsulentens arbejde dokumenteres gennem antal individuelle samtaler, emner der er 
berørt ved samtalen samt hvilke tilbud der eventuelt er henvist til.

Erfaringer
Pårørendekonsulentfunktionen har eksisteret siden september 2019. I perioden er der afholdt 27  
individuelle samtaler; de fleste telefonisk, enkelte med fremmøde. 

Pårørendekonsulenter
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Kontakt
Bente Alis Jensen
Sundhedskonsulent 
Mail: benteaj@roskilde.dk

eller 

Hanne Ourø Jensen
Leder af Træning og Sundhed
Mail:  hanneoj@roskilde.dk
Tel.: 46317702

Tilbud til pårørende | Roskilde Kommune

Samtaler med ægtefæller udgør 43%, voksne børn 19% og forældre til voksne børn 24%. Samtalerne 
har haft meget forskelligt indhold. De gennemgående emner har været:
• roller: at være pårørende og samtidig have andre opgaver som hjælper, rådgiver, sagsbehandler etc. 
• hvordan man undgår konflikt til andre pårørende, som vil tackle situationen anderledes
• hvor man får hjælp.

Samtalerne er et rum, hvor den pårørende er i centrum og uforbeholdent kan fortælle om hverdagens 
udfordringer. Mange af de pårørende har givet udtryk for, at de føler sig hørt og har fået redskaber til 
at søge viden eller hjælp andre steder.

mailto:benteaj%40roskilde.dk?subject=
mailto:hanneoj%40roskilde.dk?subject=
https://roskilde.dk/tilbud-til-paaroerende
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Organisation
Pårørende i Danmark

Formål 
Projektets mål er at give pårørende langtidsholdbare redskaber til at håndtere hverdagen bedre, herunder
• at være opmærksom på egne mentale og fysiske behov 
• at sætte sunde grænser for den pårørendes egen indsats 
• at skabe tillidsfulde relationer til fagpersoner i hjælperoller

Målgruppe og arena
Voksne pårørende til voksne sygdomsramte eller handicappede; især pårørende til mennesker med 
kognitive funktionsnedsættelser.

Indhold og form
Webinarer á círka 60 minutters varighed. Emnerne dækker følgende:
• Hvor findes hjælpen til pårørende?
• Bevar dig selv
• Kærlighed og intimitet når ens partner har kognitive skader
• Hvornår er det tid til plejehjem?
• Det gode besøg på plejehjem
• Samarbejdet mellem beboer – personale – pårørende på plejehjem
• Fuldmagter, værgemål mv for pårørende til mennesker med demens
• Pårørendegrupper – hvorfor, hvor, hvordan?
• Samarbejde og kommunikation med familie og venner
• Pårørende og den sidste tid

Webinarerne er økonomisk støttet af en bevilling fra Sundhedsstyrelsen og kan ses på 
Pårørende i Danmarks YouTubekanal.

Erfaringer
I efteråret 2020 blev der afholdt 6 webinarer. I foråret 2021 afholdes der yderligere 4 webinarer. Alle 
efterårets webinarer var overtegnede, og tilfredsmålingen er foreløbig meget positiv. Indsamlingen af 
svar er dog ikke afsluttet. 

Optagelserne af webinarerne er blevet set flere hundrede gange, selvom der i skrivende stund endnu 
ikke er blevet aktivt reklameret for dem.

Webinarer for  
pårørende

Kontakt
Marie Lenstrup, Formand
Mail: marie@paaroer.dk, Tel.:  +45 4047 9587
paaroer.dk

https://paaroer.dk/livet-som-paaroerende/webinarer-med-raad-til-paaroerende/
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Organisation
Ældre Sagen 

Formål 
Onlineguiden giver svar på spørgsmål, peger på hjælpemuligheder i Ældre Sagens lokalafdelinger og 
skildrer historier fra pårørende med problemstillinger, der svarer til de emner, som guiden bringer op. 

Målgruppe og arena
Pårørende til syge og svækkede personer - typisk pårørende til ældre over 65 år. 

Indhold og form
Onlineguiden til pårørende er bygget op om de situationer, man kan stå i som pårørende. Den hjælper 
pårørende, når de sidder hjemme i sofaen efter en lang og opslidende dag, hvor klokken er blevet 
mange, og der ikke er hjælp at hente, da vi er udenfor åbningstid hos både kommune og Ældre Sagen. 
Men på hjemmesiden, er der åbent 24/7. 

Guiden kan læses på aeldresagen.dk

Indsatsen er udviklet af Ældre Sagens fageksperter på pårørendeområdet samt juridiske, økonomiske 
og sociale rådgivere. 

Erfaringer
Pårørende giver jævnligt udtryk for, at onlineguiden til pårørende giver dem overblik og hjælp til at 
komme videre. 

Onlineguide til 
pårørende

Kontakt
Anne-Birgitte Sindahl, Socialrådgiver
Mail: abs@aeldresagen.dk, Tel.: 33 96 87 63
www.aeldresagen.dk

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/paaroerende
http://aeldresagen.dk/paaroerende
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Organisation
Sundhedsstyrelsen, Enhed for ældre og demens

Formål 
Indsatsen har til formål at understøtte det gode samarbejde mellem pårørende og ældreplejen med 
fokus på
•  Øget implementering og anvendelse af personcentreret omsorg til pårørende - fokus på den enkelte 

pårørendes behov og livssituation
• Kompetenceudvikling af medarbejdere på plejecenter og i hjemmepleje
• Systematisk dialog og forventningsafstemning mellem medarbejdere og pårørende

Målgruppe og arena
Pårørende samt kommunale ledere og medarbejdere i ældreplejen – både i plejecentre og hjemmepleje. 

Indhold og form
Med satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022 blev der afsat midler til at understøtte kommu-
nernes indsats i forhold til at hjælpe og støtte pårørende til svækkede ældre, herunder midler til et 
inspirationsmateriale, som skal have fokus på den enkelte pårørendes behov og livssituation. 

Inspirationsmaterialet består af en række delindsatser i form af undervisning med henblik på kompe-
tenceudvikling og konkrete redskaber (kort og film) til at understøtte dialog og refleksion.   

Delindsatser
•  Kortlægning af kommunernes indsatser til pårørende til svækkede ældre (Rapport udgivet i 2019 af 

Sundhedsstyrelsen)
•  Praksisnære temadage om Det gode pårørendesamarbejde målrettet medarbejdere i ældreplejen 

(omlagt til webinarer). Underviser er demenspsykolog og konsulent hos Videnscenter for Værdig 
Ældrepleje, Anneke Dapper-Skaaning.

•  Dialogkort til samtaler og forventningsafstemning mellem medarbejdere i ældreplejen og pårøren-
de til svækkede ældre 

•  Fem film om det gode samarbejde med pårørende i ældreplejen med temaerne 
 •  Inklusion
 •  forberedelse på forandringer 
 •  samtale om den sidste tid
 •  hjemmet som arbejdsplads 
 •  håndtering af konflikter. 

Udvikling af og støtte 
til kommunernes 
pårørendeindsats
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Kontakt
Marie Haulund Otto, Fuldmægtig og projektleder
Mail: mhao@sst.dk
Tel.: +45 2125 9164
www.sst.dk

Erfaringer
Projektet har vist, at samarbejdet med pårørende er en væsentlig del af ældreplejens relationelle 
opgave. Det store antal tilmeldte til temadage og de interviews, vi i projektet har foretaget med ledere 
og medarbejdere i ældreplejen, har tydeliggjort, at der i ældreplejen generelt er et stort ønske om at 
styrke fagligheden i forhold til at samarbejde med pårørende og forebygge konflikter. 

Der er en bred efterspørgsel efter praksisnære metoder, der kan integreres i det daglige arbejde. En 
afgørende læring er, at det er væsentligt at arbejde mere systematisk med pårørendesamarbejdet 
frem for at gøre det til den enkelte medarbejders ansvar.

I praksis er det væsentligt at gøre sig overvejelser om, hvordan pårørende og medarbejdere i ældre-
plejen konkret kan inddrages i udviklingen af indsatser. 

I det konkrete tilfælde blev referencegrupperne (borgere- og pårørende, videnseksperter og praksis-
eksperter) i Videnscenter for værdig ældrepleje inddraget i idéfasen. I udviklingsfasen er der foretaget 
kvalitative interviews for at kvalificere produkter, og i den afsluttende projektfase blev der foretaget 
brugertests med pårørende og medarbejdere. 

http://www.sst.dk
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Organisation
Det Nationale Sorgcenter

Formål 
Projektets formål er at skabe overblik over henvisningsmuligheder vedr. støttetilbud til pårørende ved 
at udvikle og lancere en pårørendevejviser. Guiden skal bidrage til at understøtte implementering af 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende børn og unge ved at 
sikre sundhedspersoner overblik over henvisningsmulighederne. 

Målgruppe og arena
Sundhedspersoner, der ved hjælp af guiden får et overblik over støttetilbud på tværs af landet til børn, 
unge og pårørende i kommuner, regioner og patientforeninger. Pårørendevejviseren bidrager ligele-
des til alle i Danmark, der ønsker et overblik over pårørendetilbud til børn og unge.

Indhold og form
Pårørendevejviseren er en samlet oversigt over støttetilbud til pårørende børn og unge, som har en 
alvorlig fysisk og/eller kronisk syg forælder eller søskende. Pårørendevejviseren skal:

•  give sundhedspersoner et overblik over støttetilbud til børn og unge som pårørende i kommuner, 
regioner og patientforeninger. 

•  være én samlet indgang til oplysning om og oversigt over støttetilbud i Danmark til pårørende 
børn og unge, som har en alvorlig fysisk og/eller kronisk syg forælder eller søskende.

Pårørendevejviseren indeholder alene de tilbud, vi har kendskab til. Den skal være god og anvendelig, 
og synliggøre flest mulige tilbud. Derfor må du meget gerne tippe os, i fald du har viden om et pårø-
rendetilbud til børn og unge, der ikke fremgår af vejviseren.

Kender du tilbud, der ikke fremgår i Pårørendevejviseren? Skriv til os på kom@sorgcenter.dk.

Erfaringer
Pårørendevejviseren kan downloades på pårørendevejviser.dk

Pårørendevejviser

Kontakt
Michael Gatten
Public Affairs- & Indsamlingschef
Mail: mg@sorgcenter.dk
Tel.: +45 70 26 67 66
www.pårørendevejviser.dk 
www.sorgcenter.dk

mailto:kom%40sorgcenter.dk?subject=
http://pårørendevejviser.dk
http://pårørendevejviser.dk
http://www.sorgcenter.dk
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Organisation
Komiteen for Sundhedsoplysning

Formål 
Indsatsen har til formål at øge pårørendes trivsel og mestring af deres hverdagsliv for at forebygge,  
at de ikke selv bliver syge, men kan fortsætte med at have et godt liv på trods af ekstra belastninger  
i hverdagen.

Målgruppe og arena
Voksne pårørende til voksne mennesker med langvarig sygdom; fx demens, apopleksi, kræft, KOL, 
depression eller andre lidelser. Indsatsen tilbydes via kommunerne.  

Indhold og form
LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er et mestringsbaseret forløb, som giver deltagerne et  
netværk samt redskaber til at passe bedre på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer.  
Interventionen er opbygget som et kursus, der løber over 7 uger med en ugentlig mødegang á  
2,5 time. Et hold har typisk 12-16 deltagere. 

Kurserne ledes af to instruktører, som har gennemført en særlig uddannelse. Indsatsen er baseret  
på det såkaldte peer-to-peer princip. Derfor har instruktørerne selv erfaringer som pårørende. 

På kurserne introduceres deltagerne til en række værktøjer, som fx hjælper dem med at håndtere 
stress, aktivere netværk, håndtere vanskelige følelser; fx dårlig samvittighed, løse problemer, træffe 
svære beslutninger, forbedre nattesøvn, træffe beslutninger, forbedre dialogen med familie, venner 
og sundhedspersonale mm.   

Forløbet er praktisk orienteret og veksler mellem oplæg fra instruktørerne, øvelser og erfaringsudveksling. 

Kurset er udviklet i samarbejde med Københavns Kommune, og udbredelsen støttes af satspulje- 
midler under Sundheds- og Ældreministeriet.

Erfaringer
Kurset udbydes i mere end halvdelen af landets kommuner. En evaluering fra VIVE – Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd med 532 kursister fra 39 kommuner konkluderer, at kursisterne 
samlet set efter kurset opnår følgende forbedringer: 
• Større trivsel
• Mindre ensomhed 
• Mindre belastning 
• Mere tiltro til at kunne opnå praktisk og følelsesmæssig støtte fra omgivelserne (self-efficacy) 

LÆR AT TACKLE 
hverdagen som 
pårørende
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Kontakt
Malene Norborg Petersson
Chefkonsulent
Mail: mn@sundkom.dk
Tel: 3027 7747
www.empowerment.dk   

Forandringerne fra før til efter kurset er statistisk signifikante. Desuden er 88 % af kursisterne ’tilfredse 
eller meget tilfredse’ med kurset, mens 94 % vil anbefale forløbet til andre.

Evalueringen kan ses på empowerment.dk under LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.

mailto:mn%40sundkom.dk?subject=
http://empowerment.dk
http://www.empowerment.dk
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Organisation 
Hjernesagen

Formål 
Hovedformålet er at uddanne pårørende, så de  
kan undervise andre pårørende til mennesker  
med erhvervet hjerneskade i hverdagsmestring.  
Et delmål er desuden at engagere en ny type frivillige i Hjernesagens lokalforeninger. 

Målgruppe og arena 
Pårørende til mennesker med erhvervet hjerneskade både i uddannelses- og kursusmodulerne.  
Pårørendeinstruktørkurserne har været afholdt tre forskellige steder i landet. Dels hos Hjernesagens 
lokalforeninger og dels i Hjernesagens sekretariat. Fremtidige kurser vil ligeledes blive afholdt i  
samarbejde med Hjernesagens lokalforeninger.

Indhold og form
På indsatsen uddannes pårørende til at afholde kurser over to moduler for andre pårørende til 
mennesker med erhvervet hjerneskade. Både for instruktører og kursusdeltagere giver det stor værdi 
at møde andre pårørende og have et tillidsfuldt rum, hvor de kan få lov til at dele tanker, følelser og 
erfaringer uden bekymring for, at andre tolker og dømmer. Samtidig inspireres kursisterne af andres 
måder at handle på. De bliver bevidste om egne værdier, som giver dem glæde og energi i hverdagen. 

Ideen bygger på peer-to-peer-tilgangen, hvor uddannelsen af pårørende, der har egen viden og 
erfaring, gennem en bestemt metodik vil kunne gennemføre kurser for andre pårørende lokalt i hele 
landet. Metodikken læner sig op ad kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende og kan ses som et 
supplement til LÆR AT TACKLE-kurserne. 

Pårørendeinstruktørerne har dels haft en personlig samtale med uddannelsesinstruktøren inden 
kurset, de har deltaget i et heldagskursus samt haft en efterfølgende evalueringssamtale. På hel-
dagskurset har kandidaterne fået en udførlig gennemgang af kursusmaterialet, afprøvet metoden 
på hinanden samt evaluereret forløbet og kommet med forslag til forbedringer af kursusmaterialet. 
På kurset er pårørendeinstruktørerne blevet undervist af en medarbejder fra Hjernesagen samt en 
neuropsykolog. 

Kurset er en vekselvirkning mellem teori og øvelse – herunder mindre gruppearbejde. Kursus- 
materialet omfatter desuden en udførlig guide til, hvordan instruktørerne selv kan planlægge  
kurserne og få hjælp dertil fra lokalforeninger og Hjernesagens sekretariat.

Uddannelse af  
pårørendeinstruktører 
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Kontakt
Maja Klamer Løhr
Rådgiver 
Mail: mkl@hjernesagen.dk
Tel.: 2182 3003
www.hjernesagen.dk

Erfaringer
Hjernesagen har hidtil afholdt tre kursusforløb for pårørendeinstruktører i 2020. 24 personer har  
gennemgået pårørendeinstruktørkurset, hvoraf 12 har valgt at fortsætte som instruktører. 

Der har været en meget stor interesse for kurserne, og instruktørkandidaterne er kommet fra hele 
landet. De kandidater som fravalgte at blive instruktører har i processen enten erfaret, at de ikke var 
så afklarede, som de troede, at de fandt instruktørrollen svær, eller at ændringer i deres personlige 
forhold vanskeliggjorde rollen som instruktør.

Pga. Covid-19 har instruktørerne ikke haft mulighed for at afholde egne kurser i 2020.  
Vi håber at kunne etablere de første kurser i 2021.

http://www.hjernesagen.dk
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Organisation 
Depressionsforeningen

Formål 
DepressionsLiniens overordnede formål er at bidrage til at forbedre den mentale sundhed hos 
mennesker med depression eller bipolar lidelse og pårørende til disse samt styrke deres evner til at 
håndtere mental mistrivsel og sygdom hos sig selv, familie og netværk.

Målgruppe og arena
Mænd og kvinder fra 18+ år i hele Danmark med depression eller bipolar lidelse tæt inde på livet; 
enten som sygdomsramt eller som pårørende. 

Indhold og form
DepressionsLinien er en landsdækkende telefonrådgivning, der tilbyder gratis og anonym rådgiv-
ning. Rådgivningen består af 1:1 samtaler med frivillige rådgivere. Rådgiverne er trænet i at støtte 
mennesker i at finde håb, skabe overblik over deres situation og få blik for egne ressourcer og 
handlemuligheder. 

Rådgiverne har erfaringer med depression eller bipolar lidelse, enten personligt eller som pårørende. 
Rådgivningen er således funderet i en peer-to-peer tilgang. Peer-to-peer tilgangen giver de frivillige 
rådgivere særlige forudsætninger for at forstå og sætte sig ind i de udfordringer, følelser og bekymrin-
ger, som fylder hos dem, der ringer. Dette skaber ligeledes mulighed for en ligeværdig kontakt præget 
af nærvær, respekt, forståelse og fortrolighed. 

Erfaringer
Ca. 1/3 af alle henvendelser til DepressionsLinien kommer fra pårørende, der efterspørger råd og 
vejledning til at håndtere de mange udfordringer, der ofte følger med, når et menneske er ramt af 
depression eller bipolar lidelse. 

Et særligt fokusområde i rådgivningen er vigtigheden af diagnosticering og en tidlig indsats, så syg-
domsforløb kan forebygges eller mildnes i forhold til sværhedsgrad og tidsudstrækning. Her spiller 
pårørende ofte en helt afgørende rolle i forhold til at sikre, at den ramte kommer til læge og på- 
begynder en eventuel behandling. 

Et andet vigtigt fokusområde er, hvordan man som pårørende tager vare på sig selv og drager omsorg 
for sig selv og sine egne behov og dermed bevarer sin egen mentale sundhed. 

DepressionsLinjen

Kontakt
Hanne Müller, Projektleder
Mail: hanne@depressionsforeningen.dk, Tel.: 53 52 18 38
www.depressionsforeningen.dk 

http://www.depressionsforeningen.dk
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Organisation  
Socialstyrelsen

Formål 
Indsatsens hovedformål er at styrke kommunikationen i familien om diagnosen hos det barn, der har 
et handicap og håndtere relaterede søskendeudfordringer. Indsatsen bygger på principperne om at 
lytte, udforske og bekræfte.

Målgruppe og arena
8-16- årige søskende til børn med handicap eller kroniske sygdomme. Sværhedsgraden af funktions-
nedsættelsen hos barnet med handicap kan variere. 

Indsatsen udbydes i Norge af Frambu, som er det nationale kompetencecenter for sjældne diagnoser 
– ved psykolog Torun Vatne. Indsatsen er endnu ikke afprøvet i danske kommuner.

Indhold og form
SIBS (forkortelse for Siblings) er en manualbaseret søskendeintervention for søskende til børn med 
handicap. Interventionen er gruppebaseret og ledes af en gruppeleder og en tilrettelægger. Indsatsen 
består af tre tematiske samtalemoduler:
 
• Et modul hvor søskendebørnene lærer hinanden at kende
• Et modul om diagnose
• Et modul om følelser. 

Barnet deltager sammen med én af sine forældre. Der indgår øvelser målrettet både barn og forældre. 

Erfaringer
Fire norske kommuner og to sygehuse har pr. juni 2020 gennemført søskendegrupper ud fra 
indsatsen. 

Manualen til interventionen er evalueret i et studie med 99 familier, og analyser udført ifm. evaluering 
af SIBS viste, at deltagelse førte til bedre psykologisk tilpasning og øget viden om diagnosen blandt 
søskende samt styrket kommunikation i familien.

SIBS - søskende- 
intervention  
for søskende til  
børn med handicap

Kontakt
Camilla Højgaard Nejst
Specialkonsulent
Mail:chn@socialstyrelsen.dk
Tel.: 41740054
www.vidensportal.dk/SIBS

https://frambu.no
https://vidensportal.dk/handicap/soskende-til-born-og-unge-med-funktionsnedsaettelse/indsatser/sibs
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Organisation
Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Formål 
Projektets formål var at formulere realiserbare anbefalinger til syge¬husene om et styrket samarbejde 
med de pårørende.

Målgruppe og arena
Klinikere og ledere i sygehusvæsenet.
For at sætte yderligere skub i mange gode initiativer vedrørende pårørendeinddragelse har Danske 
Patienter/ViBIS, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden samlet en række engagerede  
patienter og pårørende, sygehusledere, klinikere og kvalitets- og udviklingsfolk til en workshop.

Indhold og form
Resultatet er 5 anbefalinger:
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 pårørendesamarbejde er vigtigt

Se mere på: patientsikkerhed.dk

Anbefalingerne er meget bredt understøttet af patientforeninger og repræsentanter for pårørende, 
og indgår i arbejdet med at understøtte pårørendesamarbejde i projekter som bl.a. I sikre hænder og 
tidligere også i Sikker psykiatri.

Anbefalinger til det  
gode pårørende- 
samarbejde

Kontakt
Ove Gaardboe, Overlæge
Mail: og@patientsikkerhed.dk
Tel.: +45 2125 9242
patientsikkerhed.dk

https://isikrehaender.dk
https://isikrehaender.dk
https://www.sikkerpsykiatri.dk/om-projektet/
https://patientsikkerhed.dk/
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Organisation 
Pharmakon

Formål 
At give ny viden og skabe handlekompetence hos pårørende til ældre medicinske patienter samt styr-
ke medicinsikkerheden hos den nære i hverdagen.

Målgruppe og arena
Voksne pårørende til medicinske patienter, som er 65 år eller ældre, og som tager +5 lægemidler.
Undervisningsforløbet leveres af farmakonomer og farmaceuter fra de lokale apoteker på apoteket, 
kommunen og andre relevante steder.

Indhold og form
Projektet er et brugerudviklet, brugerinvolverende, gruppebaseret undervisningsforløb til pårørende. 
Fokus i undervisningsmaterialet er at styrke medicinsikkerheden hos borgeren og den oplevede hand-
lekompetence hos den pårørende i forhold til medicinbrug.

Undervisningen er baseret på grupper af 10-12 pårørende. Forløbet indeholder en afdækning af 
ønsker og behov hos de pårørende i det enkelte undervisningsforløb samt praktisk brug af medicin, 
tilskud til medicin, substitution af medicin og andre emner, de ønsker at tale om; fx lokale tilbud og 
muligheder for pårørende. Undervisningsforløbet leveres af farmakonomer og farmaceuter på de 
danske apoteker.

Pharmakon A/S har udført projektet. Apotekerne har efter projektet fået adgang til et opdateret un-
dervisningsmateriale og kan udbyde undervisningsforløb til pårørende. 

Erfaringer
Projektets resultater har vist, at apoteksfarmaceuter og -farmakonomer er i stand til at levere et bru-
gerinvolverende, gruppebaseret undervisningsforløb til pårørende i grupper, hvor undervisningen 
opleves som meget relevant, giver en høj grad af deltagertilfredshed og er effektfuld. 

Forløbet giver ny viden og opnået handlekompetence hos de pårørende og styrker medicinsikkerhe-
den hos den nære i hverdagen.

Projektet har også vist, at pårørende, deres familier, venner og bekendte har opdaget den lægemid-
delfaglige kapacitet på det lokale apotek. De oplever desuden, at de får kvalificeret rådgivning. 

Ligeledes har apoteket fået ny indsigt i de pårørendes behov og ønsker, som kan anvendes i frem-
tidige undervisningsforløb for pårørende samt i kunderådgivningen, hvor det også videregives til 
kollegaer på apoteket med henblik på at støtte andre pårørende.

Medicinsikkerhed – 
et gruppebaseret  
undervisningsforløb 
til pårørende
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Kontakt
Levering af undervisning til pårørende fra apotekerne
Rikke Lundal Nielsen
Sundhedsfaglig konsulent
Mail: rln@apotekerforeningen.dk 
Tel.: +45 3376 7625
 www.apotekerforeningen.dk

Projektet
Gitte Reventlov Husted
Udviklingskonsulent
Mail: grh@pharmakon.dk 
Tel.: +45 4820 6192
www.pharmakon.dk/forskning

Danmarks Apotekerforening og Komiteen for Sundhedsoplysning er gået sammen om at skabe 
konkrete samarbejder om gensidig rekruttering til lokale apotekers undervisningsforløb om medicin-
håndtering til pårørende samt til det kommunale forebyggende tilbud LÆR AT TACKLE hverdagen som 
pårørende. 

De to kurser supplerer derfor hinanden godt. Samspillet mellem de to tilbud til pårørende afprøves i 
fem kommuner.

mailto:rln%40apotekerforeningen.dk?subject=
http://apotekerforeningen.dk/
mailto:grh%40pharmakon.dk%20?subject=
http://www.pharmakon.dk/forskning/
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Projektparter: 
Alzheimersforeningen i Athen, Komiteen for Sundhedsoplysning, Lunds Universitet, sundhedsorgani-
sationer i Italien og Polen samt det græske IT-firma Innosystems. 

Formål 
Projektets formål er at skabe et bedre liv for borgere med demens og deres pårørende ved at give dem 
redskaber til bedre at kunne håndtere hverdagen og de udfordringer, der følger med sygdommen. 

Målgruppe og arena
Den primære målgruppe er pårørende, der er primære omsorgsgivere til borgere med demens. 
Desuden borgere, der er i et tidligt stadie af deres demenssygdom, andre pårørende samt sundheds-
professionelle.

Indhold og form
I indsatsen udvikles der et online undervisningsmateriale, der skal give målgruppen større viden om 
demens, herunder tidlige symptomer, behandlingsmuligheder osv. Samtidig udvikles der et online 
mentorprogram, som skal give pårørende mulighed for at videregive erfaringer og viden til andre, der 
står i samme situation.

Indsatsen bliver tilgængelig på en online platform. Her vil målgruppen kunne deltage i et uddannel-
sesprogram, der giver dem viden om demens, mens de samtidig uddannes til online mentorer, så de 
vil kunne indgå i et mentorprogram med andre pårørende. 

Der udvikles en guide til opstart af et lokalt mentorprogram, der blandt andet vil indeholde cases fra 
de fem deltagerlande. Guiden vil henvende sig til alle organisationer, der er interesseret i at opstarte 
en indsats til pårørende til borgere med demens.

Erfaringer
Projektet løber frem til sommeren 2021. Derfor foreligger der endnu ikke erfaringer med selve indsatsen. 

En behovsanalyse foretaget i starten af projektet viser dog, at der på tværs af de fem deltagerlande 
er en stor interesse blandt pårørende til borgere med demens i at tilegne sig mere viden om sygdom-
men samt at indgå i netværk, hvor de har mulighed for at tale om deres oplevelser.

Dem@entoring Live and 
learn – Innovative ICT 
based learning and 
mentoring approaches 
for Alzheimer’s communities

Kontakt
Lars Münter, Chefkonsulent
Mail: munter@sundkom.dk, Tel.: +45 6126 2621
www.dementoring.eu

www.dementoring.eu
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Projektparter
Komiteen for Sundhedsoplysning i 
samarbejde med de 4 europæiske 
organisationer Anziani e Non-Solo  
(IT), EPIONI (GR), SARONIC NEPRHOLOGICAL CENTER (GR) og ALCER (ES).

Formål 
ECARIS-projektet er et uddannelsesforløb for pårørende til nyrepatienter. Projektet søger at forbedre 
kvaliteten af den pleje, der gives til patienter med kroniske nyresygedomme. Formålet er at lette pleje-
byrden for pårørende, som er omsorgsgivere og professionelle omsorgsgivere, for dermed at forbedre 
livskvaliteten for både patienter og omsorgsgivere.

Projektet har tre delmål
•  Udvikling af uddannelsesprogrammer om kost og ernæring, medicin og let motion for patienter 

med kronisk nyresygdom og deres pårørende.
•  Forbedring af det daglige liv for pårørende og patienter samt øgning af offentlighedens bevidsthed 

og viden om nyresygdom og denne gruppe pårørendes udfordringer.
•  Hjælp til håndtering af utryghed hos pårørende til patienter med kronisk sygdom; især i den første 

tid efter diagnosticering.

Målgruppe og arena
Pårørende til nyrepatienter samt nyrepatienterne selv. Projektets output kan anvendes af både sund-
hedsprofessionelle, pårørende og patienter. 

Indhold og form
I forbindelse med ECARIS-projektet er der gennemført fokusgruppe- og kvalitative interviews. Inter-
viewene lægges til grund for udviklingen af en onlineplatform, der skal indeholde information og 
viden om aktiviteter, som kan øge opmærksomheden og vidensniveauet om sundhed og mentalt 
helbred hos nyrepatienter og deres pårørende. 

Gennem uddannelsesprogrammer og træningsvideoer skal onlineplatformen være med til at under-
støtte pårørende i deres dagligdag og hjælpe dem med at håndtere de bekymringer, de måtte have i 
forbindelse med håndtering af pleje af nyrepatienten.

Erfaringer
Projektperioden løber indtil 2022. Selve værktøjerne er derfor ikke udviklede endnu.
Projektets materialer kan hentes på ecaris.eu, som opdateres løbende med nye materialer og aktivite-
ter under hele projektperioden. 

ECARIS - Educating 
Caregivers of  
Kidney Patients 

Kontakt
Lars Münter, Chefkonsulent
Mail: munter@sundkom.dk, Tel.: +45 6126 2621, www.ecaris.eu

http://www.ecaris.eu
http://www.ecaris.eu
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