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Pårørende 
Inddragelse 



Pårørende er forskellige 

 
Forløbslængde 
Akut, permanent eller progredierende 
Familierelation og fælles historie 
Andre krav og egne begrænsninger 
 

  Pårørende er ens 
  Ufrivilligt frivillige 
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Pårørende er besværlige 
 
• særinteresser 
• manglende forståelse for 

arbejdspladsens virkelighed 
• tidsrøvere 
 
• bange, utrygge, magtesløse 
• udmattede, stressede 
• i sorg over tab af frihed og fremtid 
• mærket af tidligere tillidstab 
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Pårørende er udsatte 
50% føler sig magtesløse 
45% føler sig frustrerede 
45% føler sig deprimerede 
38% føler sig stressede/udbrændte 
38% har søvnproblemer 
29% oplever sociale begrænsninger 
28% føler sig mere irritable 
28% føler, de intet liv har selv mere 
28% føler sig generelt skrøbelige 
21% er ophørt med fritidsaktiviteter 
21% har mindre lyst til det sociale 
18% er selv blevet kronisk syge 
17% har spiseforstyrrelser 
17% føler sig mere ensomme 
12% føler sig forladt af venner/familie 
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Pårørende er udfordrede 
 
• særinteresser 
• manglende forståelse for 

arbejdspladsens virkelighed 
• tidsædere 
 
• bange, utrygge, magtesløse 
• udmattede, stressede 
• i sorg over tab af frihed og fremtid 
• mærket af tidligere tillidstab 

 



Pårørende skal inddrages 
 
Arbejdsressource 

• ufaglært arbejde - opgaveglidning 
• overvågning - forsvarlighed 
• fagligt arbejde - patientsikkerhed 
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Vidensressource 

• observationer - tavshedspligt 
• baggrundsviden - separat samtale 
• informationscentral - mestring 
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Vi skal passe på pårørende 
 
For den syges skyld 
For den pårørendes skyld 
For personalets skyld 
For sundhedsøkonomiens skyld 
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Medramt 

• ønsker og behov – arbejdsgange 
• samlede belastninger - individuelle 

løsninger 
• egne tab, egen sorg - støttemuligheder 
 

 



Pårørende skal inddrages 
 
Arbejdsressource 
Vidensressource 
Medramt 

• ønsker og behov – arbejdsgange 
• samlede belastninger - individuelle 

løsninger 
• egne tab, egen sorg - støttemuligheder 
 

 



Pårørende skal inddrages 
 
Arbejdsressource 
Vidensressource 
Medramt 

• ønsker og behov – arbejdsgange 
• samlede belastninger - individuelle 

løsninger 
• egne tab, egen sorg - støttemuligheder 
 

 



Pårørende skal inddrages 
 
Arbejdsressource 
Vidensressource 
Medramt 

 
 
 
  TAK 
  Marie Lenstrup 
  marie@paaroer.dk 

 



Pårørende skal inddrages 
 
Arbejdsressource 
Vidensressource 
Medramt 

 
 
 
  TAK 
  Marie Lenstrup 
  marie@paaroer.dk 

 


	Marie Lenstrup, 2016�marie@paaroer.dk
	Pårørende er forskellige
	Pårørende er forskellige
	Pårørende er besværlige
	Pårørende er besværlige
	Pårørende er udsatte
	Pårørende er besværlige
	Pårørende er udfordrede
	Pårørende skal inddrages
	Pårørende skal inddrages
	Pårørende skal inddrages
	Pårørende skal inddrages
	Pårørende skal inddrages
	Pårørende skal inddrages
	Vi skal passe på pårørende
	Pårørende skal inddrages
	Pårørende skal inddrages
	Pårørende skal inddrages
	Pårørende skal inddrages
	Pårørende skal inddrages

