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Pårørende på tværs 

Præsentation af pointer fra bogen 
v/ Hanne Gullestrup 
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Pårørende på tværs 
       
       
Om mig: 
 En privilegeret pårørende  

– som er blevet set, hørt og  
                spurgt til råds.  
                
 

               Er i kontakt med et hav af 
velfærdsmedarbejdere, der 
brænder for deres arbejde.   
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Pårørende på tværs        
       

Bogens præmis: 
 
Pårørende til borgere, 
der ikke kan tage 
vare på sig selv 
 
 

Borger 

System 

Pårøremde 

Samarbejde 
ikke 
inddragelse! 
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Pårørende på tværs 

Datamateriale 

 99 citater fra pårørendes møde med velfærdssystemet 
 Interviews med 5 fagprofessionelle  
 Citater fra bøgerne: 
 Anna Kløvedal ”Ingenmandsland”. 
 Eva Jørgensen ”Vi ses i morgen”. 
 Lisbeth Zornig ”Vrede er mit mellemnavn”. 
     Og filmen ”Videre med livet”. 
 Internationale forskningsartikler i  
     pårørendes belastningsreaktioner og  
     copingstrategier. 
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Pårørende på tværs 
       
       

Udvalgte pointer: 
 
 
 
1. Diskurser og tendenser i pårørendesamarbejde. 
2. Pårørende følger med. 
4. Bogens anvendelsesmuligheder. 
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Pårørende på tværs 

Et velfærdssystem i udvikling. 
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Pårørende på tværs 

Diskurser og tendenser: 
 
 Borgeren i centrum – hjælp til selvhjælp! 
 Mere velfærd for samme (færre) penge! 

 
o Opgaveglidning ud af systemet 
o Samarbejdsdreven innovation - 

effektivitet 
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Pårørende på tværs 

Mellem struktur og medmenneskelighed 
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Pårørende på tværs 

Velfærdsstrategier 

Lokale  
styrings- og kontrol 

værktøjer 

Medarbejderens  
møde  
med 

 

Pårørende 
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Pårørende på tværs 

Medarbejderens håndtering af dilemmaer i det 
tværprofessionelle velfærdssystem 
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Pårørende på tværs 

Samarbejde i øjenhøjde: 
 
Pårørendes ressourcer: 
 
 Assistent 
 Hukommelse 
 Livsledsager 
 Talsmand 
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Pårørende på tværs 

Den pårørende som naturlig samarbejdspartner 
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Pårørende på tværs 

Velfærdssystem vs hverdagssystem 

(Brickman et.al. 2002) 
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Pårørende på tværs 

Det er i grunden så lidt, der skal til at  
understøtte pårørendes ressourcer… 
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Pårørende på tværs 

LYT! 
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