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Hvorfor fokus på de Pårørende? 

De pårørende er vigtige støtter og omsorgspersoner
- de er ofte de/den primære støtte person
- udgør væsentlige ressourcer 

De pårørende bliver selv berørt 
- bliver ofte belastet af at være nærmeste støtte
- udgør en selvstændig målgruppe 

Der er kommet en øget opmærksomhed på de pårørende



Hvem er de pårørende?
Pårørende: 
Den som regelmæssigt plejer, hjælper eller støtter en nærtstående
En person, som patienten har en relation til og har tillid til. Det kan være et 
familiemedlem - partner - en nær ven eller en anden person, som patienten har 
tillid til. Slægtskab eller samliv er altså ikke en forudsætning for at blive inddraget 
som pårørende

Nærtstående: 
Den som har behov for støtte på grund af sygdom, funktionsnedsættelse 
eller høj alder 

Omsorg: 
Den pleje, hjælp og støtte, som den pårørende giver sin nærtstående
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Hvordan er der hidtil arbejdet med de 
pårørende i REHPA?

• RcDallund
• KRiPP-

projektet
2010

• PAVI
• Kortlægning; 

Pårørende til 
livtruet syge i 
palliative 
forløb

2015
• REHPA/DEFACTUM
• Kortlægning af 

pårørende støtte 
• Systematisk 

review
• mm

2020
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Stigende opmærksomhed
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30 organisationer
5 principper for bedre vilkår for pårørende
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Pårørendes 
retsstilling skal 

sikres 

Pårørende skal 
anerkendes, 
inddrages og 
informeres 

Viden om 
pårørendes vilkår 

og relevante 
støtteindsatser skal 

styrkes 

Helbredsproblemer 
og social isolation 

hos pårørende skal 
forebygges

Pårørende skal 
sikres en passende 

balance mellem 
plejeopgaver og 

arbejdsliv



Dagens program 

PROGRAM 
09.45-10.00 Velkomst, program og perspektiver på dagens tema v. Karen la Cour & Annette Rasmussen 

10.00-10.15 Pårørende: Instrument eller individ? v. Hanne Gullestrup 
10.15-10.45 Et psykologisk perspektiv på dyadisk coping v. Nina Rottmann 
10.45-11.15 Pårørendestøtte - landskabet ud i Danmark, v. Jens-Jakob Kjer Møller 
11.15-11.25 Pause 
11.25-12.00 Pårørende til alvorligt syge - systematisk review, kvalitativ undersøgelse 

og kommende intervention v. Camilla Palmhøj 
12.00-12.30 Familiesundhed – hvordan understøttes det? v. Karin B. Dieperink 
12.30-13.00 Frokost 
13.00-14.00 Eksempler fra ph.d.-projekter og praksis v. Lene Dernert, Iben Husted Nielsen, 

Lene Klem Olsen 
14.00-14.15 Kaffepause 
14.15-15.00 Drøftelser og perspektiver for fremtiden
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Diskussion og perspektiver 

Summe 5 – 10 minutter 

• Hvad har I særligt hæftet jer ved i løbet af dagen? 

• Udfordringer og muligheder i pårørende samarbejde og indsatser? 

• Hvor er vi på vej hen? 

• Ønsker og forslag til REHPA og Defactum?
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www.facebook.com/rehpa.dk

www.twitter.com/rehpa_dk

www.linkedin.com/company/3306677

Vil du vide mere?
Hold dig opdateret om ny forskning og viden om 
rehabilitering og palliation - tilmeld dig REHPA Nyt på 
www.rehpa.dk

http://www.facebook.com/rehpa.dk
http://www.twitter.com/rehpa_dk
http://www.linkedin.com/company/3306677
http://www.rehpa.dk/

	VELKOMMEN �TIL SEMINAR OM PÅRØRENDE
	Hvorfor fokus på de Pårørende? 
	Hvem er de pårørende?
	Hvordan er der hidtil arbejdet med de pårørende i REHPA?
	Stigende opmærksomhed
	30 organisationer�5 principper for bedre vilkår for pårørende
	Dagens program 
	Diskussion og perspektiver 
	��Vil du vide mere?

