
DIREKTØR I ÆLDRE SAGEN BJARNE HASTRUP 

Pårørende i dag og i fremtiden 



Stor opmærksomhed på pårørende 

 
• Fald i antallet af hjemmehjælpstimer fra   
• Politikere og meningsdannere har ytret sig om :  
• ”… med den nuværende demografiske udvikling, kan vi ikke 

længere forvente at velfærdsamfundet kan tage sig af de 
ældre.”  

• ”Pårørende kan da godt tørre støv af” 
• Klemte kommuner har talt om at ”give de ældre tilbage til 

familien” og om at ”nu må familierne til at komme på banen” 
• ”I andre i lande, kan man godt finde ud af det” 

 



Vi skal passe godt på pårørende 

• Pårørendes viden er unik 
• Pårørende yder en stor og vigtig 
indsats  

• Men mangler anerkendelse, støtte 
og aflastning  



52 % hjælper med personlige pleje 
15 % hjælper med sygeplejefaglige opgaver 
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Base: 1.281. Alle 
Flere svar muligt  

Hjælper du din ægtefælle/samlever med noget af følgende? 
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24 % hjælper mindst 6 timer hver dag  
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Base: 1.254. Alle, der har angivet at hjælpe hjemmehjælpsmodtageren med noget, har overtaget opgaver eller hjælper mere 

 
 



23 % hjælper i 8 år eller mere  
18 % hjælper i 5-7 år 
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Base: 1.254. Alle, der har angivet at hjælpe hjemmehjælpsmodtageren med noget, har overtaget opgaver eller hjælper mere 

Hvor længe har du hjulpet din ægtefælle/samlever? 
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Helbredet bliver dårligere 

• Hos 59 % er det fysiske helbred blevet dårligere  
• Hos 54 % er det psykiske helbred blevet dårligere  
• 71 % har svært ved at overkomme alle de daglige opgaver 
• 52 % bliver vækket om natten  
• 67 % har svært ved at forlade hjemmet, fordi de ikke er trygge 

ved at lade deres ægtefælle være alene 



72 % er bekymrede 

• 64 % har svært ved at have tid til sig selv, familie og venner 
• 45 % tilsidesætter deres egne behov, fx eget behov for at gå til 

læge eller undersøgelse  
• 72 % bekymrer sig for deres ægtefælle 
• 54 % føler sig alene med opgaven 

 



60 % kender ikke til tilbud, der kan støtte 

Base: 1.281. Alle  

Har du kendskab til tilbud, der kan støtte dig som pårørende? 
- det kunne f.eks. være undervisning i den sygdom, din ægtefælle/samlever har eller hjælp til at håndtere din situation 
som pårørende. 
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Konsekvenser  

• Pårørende er i risiko for at brænde ud og 
selv blive syge 

• Svækkede og syge risikerer at miste en 
aktiv pårørende 

• Samfundet risikerer at stå med to syge 
personer i stedet for en 



Ældre Sagens pårørendepolitik 
 

 

• Kommunernes pligt til at støtte pårørende skal stå i Serviceloven 

 

• Videnscenter om pårørende 

 
• Pårørendepolitikker i alle kommuner  

 

• Pårørendevejledere i alle kommuner 

 

• Bedre og mere fleksibel aflastning og afløsning 

 

 

 



Mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet 

• Bedstes 1. sygedag 
 

• Bedre familie/arbejdsliv-balance 
 

• Mere fleksible muligheder for orlov 
 

• Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 
 



Pårørende i Danmark og 
 Ældre Sagen har udarbejdet 

Charter for Pårørende  
 

• 10 forudsætninger for at pårørende kan leve et godt liv, 
selvom de er pårørende 

 
• Et charter er et formelt dokument eller en traktat, der 

indeholder en erklæring om noget, man vil arbejde for at få 
gennemført (Den Danske Ordbog).   
 
 
 



 
  

Charter for Pårørende 
10 forudsætninger for at pårørende kan leve et godt liv  

1 At du har mulighed for at leve så normalt et liv som muligt 
 

2 At du bliver lyttet til og oplever, at din mening og dine behov tages       
alvorligt 
 

3 At din indsats som pårørende bliver værdsat og respekteret 
 

4 At myndigheder og fagpersoner er interesserede i dit ve og vel  
 

5 At der findes trygge alternativer til din hjælp 



Charter for Pårørende  
 
6 At du har mulighed for at holde en pause og gøre noget godt for dig 
selv 

 

7 At du kan få viden om, hvordan sygdommen påvirker dig 
 

8 At du har mulighed for at møde andre i samme situation 
 

9 At du nemt kan komme i kontakt med myndigheder og 
medarbejdere  

 

10 At dit arbejde ikke påvirkes mere end højst nødvendigt 
 
 

 



Hvorfor skal vi have et  
Charter for Pårørende?  

 
• Hjælpe pårørende med at lære at passe godt på sig selv  
• Hjælpe frontmedarbejderne med at forstå pårørendes situation 

lidt bedre 
• Hjælpe kommunernes og regionernes udviklingskonsulenter og 

embedsmænd med at skabe rammer og tilbud, som pårørende 
kan have glæde af  

• Hjælpe politikerne med at få øje på pårørendes store indsats 
og med at arbejde for et mere pårørendevenligt samfund 
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