
Hvordan ser en  
pårørendevenlig kommune ud i 

dag og i fremtiden?  
 

V/ Pårørendekonsulent Inger Schrøder 



Det hele startede med at en lille gruppe 
pårørende bad kommunen om hjælp i 2014 . 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
En kort fortælling om en lille gruppe af pårørende til bl.a. udad-reagerende demensramte i eget hjem, som henvendte sig til kommunen, fordi de var helt nedslidte. Et projekt med akut dagcenterplads blev iværksat på Ålholmhjemmet. Derudover blev der søgt om penge fra Ældrepuljen dels til en pårørendekonsulent samt et par projekter, bl.a. ”Kom med”. Der oprettedes 5 grupper for ægtefæller til en demensramt i eget hjem samt 1 fyraftensgruppe for voksne børn til en demensramt i eget hjem i løbet af det første ½ år.( Accept fra pårørende til anvendelse af billede til præsentationen er indhentet)



Hvordan synes borgere, offentligt ansatte samt 
repræsentanter fra forvaltninger og sektorer at 
en pårørendevenlig kommune skal se ud? 

 at de pårørende bliver hørt og inddraget. 
 at der findes fleksible løsninger i forhold til 

aflastning/afløsning (fast og akut). 
 at pårørende får støtte, faglig rådgivning samt 

mulighed for at danne netværk med ligestillede.  
 at der findes egnet byggeri i kommunen fx til 

demensramte og deres familie.  
 at tænke fællesskaber på nye måder. 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Gennemgå punkter med eksempler. Ved punktet med egnet byggeri vil jeg fremhæve demensafsnit, skærmede enheder som ”Havestuen”, Afd. på Sophienborg for svært demente eller udad-reagerende demente, samt planer om at integrere demensvenligst byggeri som en del af det fremtidige nybyggeri, dog uden af være konkret.Fællesskaber på nye måder: Her vil jeg nævne tanker om at gøre nærmiljøer mere engageret, inddrage dem, også i forhold til borgere med kronisk sygdom og deres pårørende. Jeg vil også nævnte samarbejdet med frivilligområdet som et vigtigt område for nye fællesskaber, fx vær i fællesskab mens du er noget for andre, når du har overskuddet. Selvhjælpsgrupper/ netværksgruppetanken som opfølgning, når det kommunale system ”slipper op”.



 
Serviceloven § 84 vedtaget okt. 2014.  
Afløsning og aflastning til svage ældre. 
 
  
  Formål: at afløse / aflaste ægtefælle eller andre 

nære pårørende så de fortsat kan leve et aktivt liv 
med egne interesser og sociale kontakter, samt at 
sikre at borgeren kan blive længst muligt i egen 
bolig, med mindst mulig indgribende indsats. 

 Målgruppe: Pårørende der passer en person med 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne over 18 år 
i eget hjem. 

 Afløsning i eget hjem: til pårørende, der passer en 
svag ældre i eget hjem. 

 Aflastning uden for hjemmet: dag-, nat- eller 
døgnophold.  
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vil ikke gå så meget i detaljer, men nævne at fleksibiliteten, i forhold til planlægning,  er den store udfordring, men også et vigtigt ønske for støtte. Evt. nævne ”plejepakker”, altså ikke øremærkede timer, som en mulighed for afløsning/ aflastning 



Formål med tilbud til pårørende i    
Hillerød kommune:  
 

 støtte til livsmestring og egenomsorg, for at imødegå  
øget psykisk belastning hos de pårørende selv.  

 indsigt i sygdom, medicinering, aflastningsmuligheder, 
socioøkonomiske-/ juridiske rettigheder og 
muligheder. 

 optimere muligheden for dannelse af socialt netværk. 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Give eksempler på det fra praksis´, bl.a. ved at nævne indholdet i en aktivitetsbeskrivelse for en pårørendegruppe.



Tilbud til borgere i Hillerød kommune som er 
pårørende til en person med kronisk, alvorlig 
eller længerevarende sygdom  

Grad af støtte/ indsigt                                             
Målgruppe(r) 
 
Generelt 
 
_____________ 
Specifik 
 
 
_____________ 
Gruppe 
 
 
_____________ 
Individuelt  

Indsatsområder 
  
Temaaftner  
Antal: (100-160) pers. 
_________________ 
Cafe for pårørende og 
andre interesserede 
Antal: (ca. 30) pers. 
_________________ 
Pårørendegrupper 
Antal: (6-8) pers 
_________________ 
Individuel/familie 
samtale/rådgivning 
Antal: 1 til flere 
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Pårørende 
(Nuværende/fremtidige) 

+Professionelle  

Pårørende m. 
specifik interesse 
+ professionelle 

Pårørende med 
særligt behov for 

støtte 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Jeg vil holde modellen ,formålet med tiltagene,  som jeg selv har udviklet, op imod Samskabelse, læring og livskraft. 



Kommunikation til borgere og uddannelse  
af sundhedspersonale 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Kommunikation er alfa og omega, både gennem annoncering, bl.a. for at få fat i potentielle pårørende, men også ved at undervise sundhedspersonalet terapeuter og lign. i hvor vigtigt det er at forstå, både den ramte, dennes sygdom, men også den pårørende, som sidder inde med viden om den ramte. Det er vigtigt at se både enkelthederne, kerneydelserne, men også helheden. Altså at forstå den dynamik der findes i hver ramt familie og især at få redskaber til at tackle den svære samtale eller ” den besværlige pårørende”.Der vil til en hver tid være pårørende som har brug for tilbuddene nu og her og måske først om lang tid, men frøet er sået.



”I min optik er det en kommune der anerkender de pårørende for deres viden og 
indsats. 
  
Det er en kommune som ærligt formidler behovet for samarbejde til gavn for den 
borger, som vi har et fælles ønske om at støtte i de udfordringer de har. 
  
I fremtiden er det en kommune, der endnu tydeligere formidler ovestående og hvor 
medarbejderne er klædt på til at formidle dette til de pårørende. 
  
Det vil være nødvendigt, da ressourcerne ikke kommer til at kunne følge med det 
nuværende serviceniveau - der vil derfor i fremtiden være endnu mere brug for de 
pårørende” 
 
Maja Schmidt Jensen 
Sektionsleder  
Visitation og Hjælpemidler 
Hillerød Kommune 
 
 
 

Hvordan ser en pårørendevenlig kommune ud 
i fremtiden? 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Jeg synes, det er et vigtigt og godt og konstruktivt citat, som kommer fra ”flaskehalsen” i kommunen, nemlig visitationen. 



 
 

Hvordan ser en pårørendevenlig kommune ud 
i fremtiden? 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Pårørende på tværs:Forstås på flere måder.1) Nævne dem i forhold til den nyligt udgivet bog 18. maj , skrevet af Hanne Gullestrup:”Pårørende som deltagere i det tværprofessionelle samarbejde” Systemets  møde med den pårørende. ( målrettet: uddannelsesområdet= Metropol)2) Marie Lenstrups ( formand for foreningen ”Pårørende i Danmark”, udgave):Pårørende som bare er på tværs , hvordan forstår vi dem i praksis ude i sundhedssystemet.?3) ”Fremtidens kunder i Sundhedsvæsenet”, Jesper Bo Jensen, Ph.d., fremtidsforsker, Center for fremtidsforskning:Sundhedsvæsenet før i tiden: Gøre de syge raske eller mindre syge.Sundhedsvæsenet i dag: Ændret sundhedsbegreb med integreret sygdomssystem. Sundhed kan nu gradbøjes, så flere/ større ydelser vil blive efterspurgt.Sundhedsvæsenet i fremtiden: Voksende krav om at sundhedsvæsenet også producerer  gratis sundhedsydelser med det nuværende gratis sygdomssystems overførsel til sundhed.Moderne / fremtidige sundhedskunder: Individualister med mindre respekt for autoriteter.  Dygtige forbrugere med sans for kvalitet og pris. ”De nye ældre” bryder markant med fortiden, vil stille mange krav til det offentlige og forvente at få dem opfyldt. Ser sig selv som kunde Fremtidens patient har pårørende der allerede ved indlæggelsen kontakter advokat, alternativ behandler, bank, forbrugerstyrelsen, sundhedsstyrelsen mv. og løbende forsyner patienten med informationer



 
SAMSKABELSE, 
FOREBYGGENDE 
OG AKTIVERENDE 
INDSATSER 
 

Borger 

Familie 

Netværk 

Træning 

Vejled-
ning 

Rehabili-
tering 

Forebyg
gelse 

Aktivite-
ter 

Samskabelse 
Læring og 
Livskraft 

 Ældre og Sundhed. Sammen om sundhed.    
 Kvalitetsstandarder for 2016  
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
(Et udkast på vej. Endnu ikke politisk godkendt) Visions- og politisk model for Hillerød kommune 2016Jeg vil ikke gå ind i modellen, det har jeg ikke forudsætninger for, udover hvad jeg kan læse mig til i oplægget til kvalitetsstandarden. Derudover vil jeg nok konkludere, at de forskellige områder ”skal tale sammen”, dvs. samarbejde men også samskabe med borgeren, både den ramte og den pårørende, samt sundhedsarbejderen, 



Nu et område af de lovpligtige 
kvalitetsstandarder,  

som beskriver kommunens 
visiterede tilbud  

efter Serviceloven. 
 
 

Pårørenderådgivning  
maj 2016: 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Her er vi så i dag maj 2016 og fremadrettet.



”Hvor skal vi hen, Plys?” spurgte Grislingen 
”Det ved jeg ikke.” svarede Plys 
Og så tog de hinanden i hånden og gik derhen. 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Dette citat tolkes for mig som en åbenhed overfor at i forhold til at forudsige hvad fremtiden bringer, kan alt ikke skrives ned i standarder, men afhænger af relation og vilje, selvfølgelig under de rigtige rammer, til at finde modet til at gå fremtiden i møde med de perspektiver der forudsiges af fremtidsforskere og andet godtfolk.
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