
Pårørendepolitik for Hedensted Kommune 

Vi har brug for jeres hjælp! 

I Hedensted Kommune ønsker vi en Pårørendepolitik.  

Formålet med Pårørendepolitikken: 

- Beskrive vores forståelse af, at relationen mellem borger og pårørende er det væsentlige, og hvor 

vores (systemets) opgave er at understøtte mv. 

- En forventningsafstemning mellem personale og familie/pårørende. 

- Skal være en fortælling om vores forståelse af de pårørendes rolle. 

- Skal være en vejledning for personalet i samspillet med pårørende.  

Vi ønsker en politik, der behandler de emner, der er mest relevant for pårørende i Hedensted Kommune. 

Derfor har arbejdsgruppen for Pårørendepolitikken valgt, at udarbejdelsen af politikken skal ske i to faser. 

I første fase ønsker vi jeres input til, hvad der er vigtige emner / overskrifter, som vores pårørendepolitik 

skal indeholde. På baggrund af input i fase et vil arbejdsgruppen udvælge de emner / overskrifter, som skal 

behandles i fase to. Fase et er derfor at få lavet indholdsfortegnelsen.  

I fase to indbydes alle borgere i kommunen til møder, hvor der drøftes hvilket indhold der er vigtig at få 

med under de forskellige emner / overskrifter.   

Arbejdsgruppens foreløbige forslag til emner / overskrifter til Pårørendepolitikken er nedenfor, men vi vil 

meget gerne have jeres input senest d. 1. november på mail til staben.social-omsorg@hedensted.dk 

Generelle tilgange:  

- Pårørende som ressourcer 

- Respekt og forståelse 

- Se værdighedspolitik og pejlemærker 

Temaer: 

- Borgerens selvbestemmelse 

- Tavshedspligt 

- Samarbejde og kommunikation 

- Støtte til pårørende  

Vi ser frem til at høre jeres input! 

Med venlig hilsen  

Arbejdsgruppen for Pårørendepolitikken 

Arbejdsgruppen består af: 

Merete Skovgaard Jensen (Medlem af Udvalget for Social Omsorg), Birgit Jakobsen (Formand for Handicaprådet), Marianne Frahm (Næstformand 

for Handicaprådet), Lillian Andersen (Formand for Seniorrådet), Solveig Petersen (Medlem Seniorrådet), René G. Nielsen (Chef for Social Omsorg), 

Malene Skovbakke (Konsulent, Staben Social Omsorg)    

mailto:staben.social-omsorg@hedensted.dk


Tidsplan for udarbejdelse af Pårørendepolitik for Hedensted Kommune 

 

Fase 1 – Fastlæggelse af rammerne for Pårørendepolitikken  
Efteråret 2019 

Forslag til indholdet sendes til kommentering ved: 

Seniorrådsmøde d. 2. oktober. 

Udvalget for Social Omsorg møde d. 7. oktober. 

Handicaprådsmøde d. 24. oktober 

Område MED Social Omsorg  

Derudover sendes det til: 

September plejehjemlederne videreformidler til bruger/pårørenderåd 

1. november frist for input til rammerne  

11. – 22. november arbejdsgruppen fastlægger de endelig rammer for Pårørendepolitikken 

 

Fase 2 – Input til indholdet i Pårørendepolitikken  

Januar – Februar 2020 
Der indbydes til tre borgermøder i Tørring, Hedensted og Juelsminde. 

Indbydelse til mødet annonce i avisen & Hedensted Kommunes Facebook. 

Marts 2020 
Arbejdsgruppe udarbejder forslag til Pårørendepolitik 

April 2020 
Forslag til Pårørendepolitik, sendes til kommentering.  

4. Maj  
Udvalget for Social Omsorg 1. behandling 

Derefter sendes det til høring 

8. juni  
Udvalget for Social Omsorg 2. behandling 

Slut juni 
Pårørendepolitikken sendes til godkendelse i Byrådet. 


