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Spørgeskemaundersøgelse om pårørendeindsatser 
 
  

 
Definition af pårørende 

Dette spørgeskema tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens definition af pårørende. Det vil sige, at det er 
borgerne/patienterne selv, der afgør, hvem der er hans/hendes nærmeste pårørende. 
Pårørende kan tilhøre den syges familie (ægtefælle, samlever, forælder, søskende og/eller børn) eller det 

kan være nærmeste venner, omgangskreds eller naboer.  
 

Definition af pårørendeindsatser 
Pårørendeindsatser defineres som organiserede aktiviteter, opgaver, funktioner eller lignende, hvor pårø-

rende inddrages i indsatser til den syge borger/patient eller indsatser som er specifikt målrettet de pårø-
rende. Uorganiserede ad hoc-indsatser indgår ikke i denne undersøgelse. 

 
Om spøgeskemaet 

Spørgeskemaet omhandler flere aspekter af støtte til pårørende. Det består af i alt fire dele: 
Identifikation af pårørende. 

Inddragelse af pårørende i indsatser målrettet den syge borger/patient.  
Indsatser specifikt målrettet pårørende.  

Pårørendepolitik. 
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Oplysninger om dig 
 
Hvilken profession har du?  

(Sæt gerne flere krydser) 
 Fysioterapeut 

 Ergoterapeut  
 Sygeplejerske  

 Socialrådgiver  
 Administrativ medarbejder 

 Klinisk diætist 
 Læge 

 Andet. Beskriv venligst:____________________________________ 
 
 

Hvilken funktion har du i forhold til pårørendeindsatser i kommunen/afsnittet?  

(Sæt gerne flere krydser) 
 Leder  

 Koordinator 
 Konsulent/projektmedarbejder 

 Visitator 
 Udøvende terapeut  

 Sagsbehandler 
 Andet. Beskriv venligst:____________________________________ 
 

 
 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Identifikation af pårørende 
 

 Ja Nej Ved ikke 

Afdækker I systematisk med borge-

ren/patienten med [DIAGNOSE] hvem 
dennes nærmeste pårørende er? 

   

Indhentes der samtykke fra borge-
ren/patienten med [DIAGNOSE] om, at 

pårørende involveres i det specifikke 
borgerforløb (fx deltage ved samtaler 

og/eller specifikke opgaver ift medicin 
eller lignende målrettet borge-

ren/patienten)? 

   

Oplyses pårørende om en primær tov-
holder/kontaktperson i kommu-

nen/afsnittet, som de kan henvende sig 
til? 

   

Spørges der systematisk ind til om der 

er børn/unge iblandt de pårørende? 
   

Identificeres sårbare pårørende syste-
matisk? 

   

Afdækkes det systematisk med borge-
ren/patienten med [DIAGNOSE], hvor 

meget denne ønsker pårørende ind-
draget i forløbet? 
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 Ja Nej Ved ikke 

I begyndelsen af forløbet 

Afdækkes det systematisk, med pårø-

rende til borgeren/patienten med [DI-
AGNOSE], hvor meget denne ønsker at 

blive informeret og inddraget i forlø-
bet? 

 

   

Afdækkes det systematisk med pårø-
rende til borgeren/patienten med [DI-

AGNOSE] hvad de oplever af behov for 
støtte? 

   

I løbet af forløbet    

Afdækkes det systematisk med pårø-

rende til borgere/patienter med [DI-
AGNOSE], hvor meget denne ønsker at 
blive informeret og inddraget i forlø-

bet? 

   

Afdækkes det systematisk med pårø-
rende til borgere/patienter med [DI-

AGNOSE] hvad de oplever af behov for 
støtte? 

   

 
 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Inddragelse af pårørende i indsatser målrettet den syge borger  

De nedenstående to spørgsmål er kun stillet til sengeafsnit og ambulatorier: 

Har pårørende til patienter med [DIAGNOSE] mulighed for: 
 

 

 Ja Nej Ved ikke 

At besøge patienten når de har lyst (uden besøgsti-

der) 
   

At overnatte i nærheden af patienten    

Få planlagt stuegang og andre møder, så de kan del-
tage 

   

 

 
Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Inddragelse af pårørende i indsatser målrettet den syge borger  
Inddrages pårørende til borgere/patienter med [DIAGNOSE] i følgende indsatser målrettet borger-
ne/patienterne? 

 

Ja, pårørende 

tilbydes at 
blive inddra-

get aktivt 

Ja, pårørende 

kan være med 
som passive 

observatører 

Nej, pårøren-
de inddrages 

ikke 

Vi har ikke 

denne indsats 
i kommu-

nen/afsnittet 

Ved ikke 

Vejledning om sygdom og syg-
dommens konsekvenser på læn-

gere sigt 
     

Genoptræning og/eller fysisk 

træning 
     

Psykosocial indsats, herunder 
eksistentiel 

     

Seksualitet og samliv      

Arbejdsfastholdelse      

Hverdagsaktiviteter og hjælpe-

midler 
     

Livsstilsændringer (KRAM)      

Vejledning om rettigheder og 
juridiske forhold 

     

Oplæring i at varetage specifik 

behandling 
     

Andet      

 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Inddragelse af pårørende i indsatser målrettet den syge borger  
 
Du har i det foregående spørgsmål svaret, at pårørende tilbydes "Andet". Hvad er navnet på denne ind-

sats? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Uddyb venligst denne indsats. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Inddragelse af pårørende i indsatser målrettet den syge borger  

Hvor stor en andel af de pårørende til borgere/patienter med [DIAGNOSE] vurderer du får tilbud om at 

blive inddraget i de forskellige borgerindsatser? 

 De færreste 
Halvdelen 

eller mindre 
Over halvde-

len 
De fleste 
eller alle 

Ved ikke 

Vejledning om sygdom og syg-

dommens konsekvenser på læn-
gere sigt 

     

Genoptræning og/eller fysisk 

træning 
     

Psykosocial indsats, herunder 
eksistentiel 

     

Seksualitet og samliv      

Arbejdsfastholdelse      

Hverdagsaktiviteter og hjælpe-
midler 

     

Livsstilsændringer (KRAM)      

Vejledning om rettigheder og 

juridiske forhold 
     

Oplæring i at varetage specifik 
behandling 

     

Andet      

 
 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Inddragelse af pårørende i indsatser målrettet den syge borger  

Hvad vurderer du er årsag til, at ikke alle pårørende til borgere/patienter med [DIAGNOSE] får tilbud om 

at blive inddraget i kommunens/afsnittets borger-/patientindsatser?  
(Sæt gerne flere krydser) 

 
 Kun ægtefæller/samlevere til borgeren/patienten tilbydes at deltage 

 Kun voksne pårørende tilbydes at deltage 
 Kun pårørende til borgere/patienter med visse sygdomme tilbydes at deltage  
 Kun pårørende, der taler og forstår dansk, tilbydes at deltage 

 Kun når borgeren/patienten ønsker det, inddrages de pårørende 
      Kun pårørende, som kommer i afsnittet, får tilbud om at deltage (Kun svarmulighed til sengeafsnit og 

ambulatorier) 
 Der sker ind imellem procedurefejl, så nogle pårørende ikke får tilbud om at deltage 

 Manglende økonomiske ressourcer 
 Manglende personaleressourcer 

 Manglende personaleuddannelse på området 
 Manglende interesse for området blandt personalet 

 Manglende interesse for området i ledelsen 
 Manglende opbakning fra de pårørende 

 Personalet mangler viden om fordelene ved at inddrage pårørende 
 Alle pårørende får tilbud, der er ingen væsentlige årsager 

 Andet, angiv hvad: ________________________________________ 
 Ved ikke 
 

 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Inddragelse af pårørende i indsatser målrettet den syge borger  

Hvor stor en andel af de pårørende til borgere/patienter med [DIAGNOSE], der får tilbud om at blive ind-

draget i de forskellige borger-/patientindsatser, vurderer du tager imod tilbuddene? 
 

 De færreste 
Halvdelen 

eller mindre 

Over halvde-

len 

De fleste 

eller alle 
Ved ikke 

Vejledning om sygdom og syg-
dommens konsekvenser på læn-

gere sigt 
     

Genoptræning og/eller fysisk 
træning 

     

Psykosocial indsats, herunder 

eksistentiel 
     

Seksualitet og samliv      

Arbejdsfastholdelse      

Hverdagsaktiviteter og hjælpe-

midler 
     

Livsstilsændringer (KRAM)      

Vejledning om rettigheder og 
juridiske forhold 

     

Oplæring i at varetage specifik 

behandling 
     

Andet      

 
 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Inddragelse af pårørende i indsatser målrettet den syge borger  
 
Hvad vurderer du er årsag til, at ikke alle pårørende til borgere/patienter med [DIAGNOSE] tager imod 

tilbuddet om at være inddraget i kommunens/afsnittets borger-/patientindsatser?  
(Sæt gerne flere krydser) 

 
 De pårørende finder det ikke relevant 

 Borgeren/patienten ønsker ikke, at de pårørende deltager 
 De pårørende er selv syge og magter derfor ikke at deltage 

 De pårørende er endnu ikke klar til at tage imod tilbuddet 
 Praktiske hindringer (f.eks. at tilbuddene ligger på tidspunkter, som ikke passer de pårørende) 

 Alle pårørende tager imod tilbuddet, der er ingen væsentligt årsager 
 Andet, angiv hvad: ________________________________________ 
 Ved ikke 

 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Inddragelse af pårørende i indsatser målrettet den syge borger  
 
Hvad er de væsentligste formål med at inddrage pårørende til borgere/patienter med [DIAGNOSE] i af-

snittets borger-/patientindsatser?  
(Sæt gerne flere krydser) 

 
 At leve op til anbefalinger/sundhedsstyrelsens anbefalinger 

 At leve op til gældende pårørendepolitik 
 At drage nytte af de pårørendes ressourcer og på den måde aflaste de ansatte i deres arbejde 

 At inddrage de pårørende i patienternes sygdom og behandling, fordi det gavner borgerne 
 At støtte de pårørende, så de bedre kan klare de praktiske og psykiske vanskeligheder, som pårøren-

de kan opleve 
 Andet, angiv hvad ________________________________________ 

 Ved ikke 
 

 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Inddragelse af pårørende i indsatser målrettet den syge borger  

Er der efter din vurdering opbakning blandt kommunens/afsnittets personale til, at inddrage pårørende 

til borgere/patienter med [DIAGNOSE] i kommunens/afsnittets borger-/patientindsatser?   
(Sæt gerne flere krydser) 

 
 Der er generelt opbakning 

 Der er generelt ikke opbakning 
 Det varierer fra faggruppe til faggruppe 
 Det varierer fra person til person 

 Det varierer fra aktivitet til aktivitet 
 Andet, angiv hvad: ________________________________________ 

 Ved ikke 
 

 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 



14 

 

Inddragelse af pårørende i indsatser målrettet den syge borger  
 
Gøres der noget særligt for at fremme personalets motivation i forhold til at inddrage pårørende til bor-

gere/patienter med [DIAGNOSE] i kommunens/afsnittets borger-/patientindsatser?  
(Sæt gerne flere krydser) 

 
 Ja, der er nedsat en rådgivende gruppe om pårørende 

 Ja, personalet tilbydes efteruddannelse vedrørende pårørende 
 Ja, andet, angiv hvad: ________________________________________ 

 Nej 
 Ved ikke 

 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Er der foretaget skriftlig evaluering af afsnittets inddragelse af pårørende i borger-/patientindsatserne? 

 Ja 
 Nej, men der er planer om fremtidig evaluering 
 Nej 

 Andet, angiv hvad: ________________________________________ 
 Ved ikke 

 
 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Indsatser specifikt målrettet pårørende 
 
Har afsnittet indsatser specifikt målrettet pårørende til borgere/patienter med [DIAGNOSE]? og/eller 

forventes indsatsen varetaget af andre? 

 
Varetages i kommunen/afsnittet  

(sæt et kryds) 
Varetages af andre  

(sæt gerne flere krydser) 

 

Ja  Nej  Ved ikke Varetages 

af en an-
den kom-

mu-
ne/afsnit 

Forventes 

varetaget 
på sygehu-

set/komm
unen 

Anbefaler 

kontakt til 
patient-

foreninger 

Viden om sygdommen       

Viden om sygdom og sygdom-

mens konsekvens på længere 
sigt 

      

Oplæring i pleje og behandling 

af den syge 
      

Støtte       

Indsatser om fysisk velbefinden-
de hos den pårørende 

      

Indsatser om psykisk velbefin-
dende hos den pårørende 

      

Indsatser om eksistentielle for-

hold hos den pårørende 
      

Støtte særlig målrettet børn og 
unge pårørende 

      

Støtte særlig målrettet sårbare 

pårørende 
      

Handlekompetencer       

Vejledning om arbejdsfasthol-
delse (den pårørende selv) 

      

Vejledning om rettigheder og       
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juridiske forhold 

Vejledning om praktiske forhold       

Andet       

Andet       

 
 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Indsatser specifikt målrettet pårørende 
 
 

Du har i det foregående spørgsmål skrevet, at pårørende tilbydes "Andet". Hvad er navnet på denne ind-
sats? 

_________________________________________________________________________________ 
 

Uddyb venligst denne indsats: 
_________________________________________________________________________________ 

 
Hvilken form har kommunens/afsnittets indsatser specifikt målrettet pårørende til borgere/patienter 

med [DIAGNOSE]? 
(Sæt gerne flere krydser i hver række) 
 

 

Personlig(e) 
samtale(r) 

med fag-
personer 

Gruppeforløb Telefonisk 
samtale 

med fagper-
soner  

Webbaseret 
indsats 

Skriftlig 
information 

Anden form 
for indsats 

Viden om sygdommen       

Viden om sygdom og syg-
dommens konsekvens på 

længere sigt 
      

Oplæring i pleje og behand-
ling af den syge 

      

Støtte       

Indsatser om fysisk velbefin-

dende hos den pårørende 
      

Indsatser om psykisk velbe-
findende hos den pårørende 

      

Indsatser om eksistentielle 

forhold hos den pårørende 
      

Støtte særlig målrettet børn 
og unge pårørende 

      

Støtte særlig målrettet sår-       
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bare pårørende 

Handlekompetencer       

Vejledning om arbejdsfast-

holdelse (den pårørende 
selv) 

      

Vejledning om rettigheder 

og juridiske forhold 
      

Vejledning om praktiske 
forhold 

      

Andet       

Andet       

 

 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Indsatser specifikt målrettet pårørende 
 
 

Hvor stor en andel af de pårørende til borgere/patienter med [DIAGNOSE] vurderer du får tilbud om 

kommunens/afsnittets forskellige indsatser specifikt målrettet pårørende? 

 
De færreste Halvdelen 

eller mindre 
Over halvde-
len  

De fleste 
eller alle  

Ved ikke  

Viden om sygdommen      

Viden om sygdom og sygdommens 

konsekvens på længere sigt 
     

Oplæring i pleje og behandling af den 
syge 

     

Støtte      

Indsatser om fysisk velbefindende hos 

den pårørende 
     

Indsatser om psykisk velbefindende 

hos den pårørende 
     

Indsatser om eksistentielle forhold hos 
den pårørende 

     

Støtte særlig målrettet børn og unge 

pårørende 
     

Støtte særlig målrettet sårbare pårø-
rende 

     

Handlekompetencer      

Vejledning om arbejdsfastholdelse 

(den pårørende selv) 
     

Vejledning om rettigheder og juridiske 
forhold 

     

Vejledning om praktiske forhold      

Andet      

Andet       
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Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Indsatser specifikt målrettet pårørende 
 
 

 
Hvad vurderer du er årsag til, at ikke alle pårørende til borgere/patienter med [DIAGNOSE] får tilbud om 

at deltage i kommunens/afsnittets indsatser specifikt målrettet pårørende?   
(Sæt gerne flere krydser) 

 
 Kun ægtefæller/samlevere til borgerne tilbydes at deltage 

 Kun voksne pårørende tilbydes at deltage 
 Kun pårørende til borgere/patienter med visse sygdomme tilbydes at deltage  

 Kun pårørende, der taler og forstår dansk, tilbydes at deltage 
      Kun pårørende, som kommer i afsnittet, får tilbud om at deltage (Kun svarmulighed til sengeafsnit og 
ambulatorier) 
 Der sker ind imellem procedurefejl, så nogle pårørende ikke får tilbud om at deltage 
 Manglende økonomiske ressourcer 

 Manglende personaleressourcer 
 Manglende personaleuddannelse på området 

 Manglende interesse for området blandt personalet 
 Manglende interesse for området i ledelsen 

 Manglende opbakning fra de pårørende 
 Personalet mangler viden om fordelene ved at inddrage pårørende 

 Alle pårørende får tilbuddet, der er ingen væsentlige årsager 
 Andet, angiv hvad: ________________________________________ 

 Ved ikke 
 

 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Indsatser specifikt målrettet pårørende 
 
 

Hvor stor en andel af de pårørende, der får tilbud om at deltage i de forskellige indsatser specifikt mål-
rettet pårørende til borgere/patienter med [DIAGNOSE], vurderer du tager imod tilbuddene? 

 
 

 
De færreste Halvdelen 

eller mindre 

Over halv-

delen  

De fleste 

eller alle  

Ved ikke  

Viden om sygdommen      

Viden om sygdom og sygdommens konse-
kvens på længere sigt 

     

Oplæring i pleje og behandling af den 

syge 
     

Støtte      

Indsatser om fysisk velbefindende hos 
den pårørende 

     

Indsatser om psykisk velbefindende hos 

den pårørende 
     

Indsatser om eksistentielle forhold hos 
den pårørende 

     

Støtte særlig målrettet børn og unge på-
rørende 

     

Støtte særlig målrettet sårbare pårørende      

Handlekompetencer      

Arbejdsfastholdelse       

Vejledning om rettigheder og juridiske 

forhold 
     

Vejledning om praktiske forhold      

Andet      

Andet      
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Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Indsatser specifikt målrettet pårørende 

Hvad vurderer du er årsag til, at ikke alle pårørende til borgere/patienter med [DIAGNOSE] tager imod 
tilbuddet om at deltage i kommunens/afsnittets indsatser specifikt målrettet pårørende?  
 (Sæt gerne flere krydser) 
 
 De pårørende finder det ikke relevant 
 De pårørende er selv syge og magter ikke at deltage 
 De pårørende er endnu ikke klar til at tage imod tilbuddet  

 Praktiske hindringer (f.eks. at tilbuddene ligger på tidspunkter, som ikke passer de pårørende) 
 Alle pårørende tager imod tilbuddet, der er ingen væsentlige årsager 

 Andet, angiv hvad ________________________________________ 
 Ved ikke 
 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Er der efter din vurdering opbakning blandt personalet til kommunens/afsnittets indsatser specifikt mål-
rettet pårørende? (Sæt gerne flere krydser) 
 
 Der er generelt opbakning 
 Der er generelt ikke opbakning 
 Det varierer fra faggruppe til faggruppe 
 Det varierer fra person til person 

 Det varierer fra afsnit til afsnit 
 Det varierer fra indsats til indsats 

 Andet, angiv hvad ________________________________________ 
 Ved ikke 

 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Indsatser specifikt målrettet pårørende 
 

Gøres der noget særligt for at fremme personalets motivation i forhold til indsatserne specifikt målrettet 

pårørende til borgere/patienter med [DIAGNOSE]? 

(Sæt gerne flere krydser) 
 

 Ja, der er nedsat en rådgivende gruppe af pårørende 
 Ja, personalet tilbydes efteruddannelse vedrørende pårørende 
 Ja, andet, angiv hvad: ________________________________________ 

 Nej 
 Ved ikke 

 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Indsatser specifikt målrettet pårørende 

Hvilke problemer ser du som de væsentligste i forhold til at få kommunens/afsnittets indsatser specifikt 

målrettet pårørende til borgere/patienter med [DIAGNOSE] til at fungere i praksis?  

(Sæt gerne flere krydser) 
 

 Manglende økonomiske ressourcer 
 Manglende personaleressourcer 

 Manglende personaleuddannelse på området 
 Manglende interesse for området blandt personalet 

 Manglende interesse for området i ledelsen 
 Manglende opbakning fra de pårørende 

 Manglende opbakning fra borgerne 
 Organisatoriske barrierer 
 Andre problemer, angiv hvilke: ________________________________________ 

 Afsnittets tilbud fungerer optimalt, der er ingen problemer 
 Ved ikke 

 
 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Indsatser specifikt målrettet pårørende 
 

Er der planer om at iværksætte nye indsatser specifikt målrettet pårørende til kommunens/afsnittets 

borgere/patienter med [DIAGNOSE]? 
 

 Ja 
 Nej 

 Ved ikke 
 

Hvis ja, beskriv venligst disse planer: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Er der planer om at nedlægge indsatser specifikt målrettet pårørende til kommunens/afsnittets borge-

re/patienter med [DIAGNOSE]? 
 

 Ja 
 Nej 

 Ved ikke 
 

 

Hvis ja, beskriv gerne disse planer: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Indsatser specifikt målrettet pårørende 

Er der foretaget skriftlig evaluering af kommunens/afsnittets indsatser specifikt målrettet pårørende til 

borgere/patienter med [DIAGNOSE]? 
 

 Ja 
 Nej, men der er planer om fremtidig evaluering 

 Nej 
 Ved ikke 
 

 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Indsatser specifikt målrettet pårørende 
 
Hvad er årsagen til, at der i kommunen/afsnittet ikke er iværksat indsatser specifikt målrettet pårøren-

de?  
(Sæt gerne flere krydser)  

 
 Tanken om at have indsatser målrettet pårørende er ikke blevet overvejet 

 Ledelsen har ikke meldt nogen pårørendepolitik ud 
 De pårørende klarer oftest rollen som pårørende godt 

 Tilbuddet er først og fremmest til for borgerne 
 De pårørende kan få hjælp andre steder i det offentlige sundhedsvæsen (f.eks. på sygehuset, eller ved 

deres praktiserende læge) 
 De pårørende kan få hjælp af private organisationer  
 Personalet tager i hver enkel situation stilling til, hvad der skal gøres i forhold til de pårørende 

 Der mangler økonomiske ressourcer 
 Der mangler tid 

 Der mangler personale med relevante kompetencer 
 Der er for mange holdningsmæssige barrierer hos personalet 

 De pårørende ønsker som regel ikke at deltage i støttetilbud 
 Der er for mange organisatoriske barrierer. Uddyb venligst hvilke:  ____________________________ 

 Andet, angiv hvad:
 ___________________________________________________________________ 

 Ved ikke 
 

 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Indsatser specifikt målrettet pårørende 
 

Hvor tilfreds er du alt i alt med kommunens/afsnittets indsatser til pårørende til borgere/patienter med 

[DIAGNOSE]? 

 
 Meget tilfreds 

 Tilfreds 
 Utilfreds 
 Meget utilfreds 

 Ved ikke 
 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Indsatser specifikt målrettet pårørende 
 
 

Her kan du komme med eventuelle kommentarer om indsatser til pårørende til borgere/patienter med 

[DIAGNOSE]: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Pårørendepolitik 
 

Er kommunens/afsnittets tilbud til pårørende til borgere/patienter med [DIAGNOSE] om at deltage i bor-

ger-/patientindsatser baseret på en pårørendepolitik?  

Pårørendepolitik skal forstås som skriftligt formulerede retningslinjer, hensigtserklæringer eller målsæt-
ninger, der vedrører pårørende til afsnittets patienter, og som gælder for dele af eller hele kommu-

nen/afsnittet. 
 
 Ja 

 Nej 
 Ved ikke 

 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Pårørendepolitik 
 
 

Du har i det ovenstående afsnit svaret, at der findes en pårørendepolitik i jeres kommune/afsnit. Beskriv 

gerne hvor pårørendepolitikken er besluttet og godkendt samt hvilke dele af kommunen/afsnittet den 
gælder for. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Hvilke temaer omhandler pårørendepolitikken (Sæt gerne flere krydser) 

 Identifikation af pårørende 

 Pårørendes deltagelse i indsatser målrettet borgeren/patienten 
 Indsatser målrettet den pårørendes egne behov 

 Indsatser målrettet børn og unge som pårørende 
 Indsatser målrettet sårbare pårørendes behov 
 Pårørendes deltagelse i strategiske beslutninger fx ved at sidde i brugerråd eller lignende 

 Andet: ______________________________________________ 
 

 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Antal borgere/patienter med [DIAGNOSE] det sidste år 
 

Hvor mange borgere/patienter med [DIAGNOSE] har modtaget kommunens/afsnittets indsatser det se-

neste år?  

(Er det absolutte tal ukendt, indsæt da en skønsmæssig vurdering)  

Indsæt tal: 

________________________________________ 
 

 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Din besvarelse 
 
 

De to nedenstående spørgsmål er kun stillet til kommunerne:  
 

Afslutningsvis, hvordan afspejler din besvarelse hele kommunens indsatser til pårørende til borgere med 

[DIAGNOSE]? 
 
 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Eventuelt uddybende kommentarer til ovenstående:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Afsluttende bemærkninger 
 
 

Her kan du skrive overordnede kommentarer til kommunens/afsnittets indsatser til pårørende til borge-
re/patienter med [DIAGNOSE] 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Du er nu færdig med spørgeskemaet. Mange tak for besvarelsen. 

  
Klik kun "Afslut", hvis du er helt færdig med udfyldelsen og klar til at aflevere skemaet. 

 
Hvis du ønsker at vende tilbage til skemaet senere, skal du blot lukke ved at klikke på krydset i øverste 

højre hjørne. 
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