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Pårørende: 
Instrument eller 

individ?



Pårørende i Danmark

 En interesseorganisation for alle 
pårørende på tværs af diagnoser.

 Vi arbejder for, at vi pårørende til 
langvarigt og kronisk syge, 
handicappede og svækkede kan passe 
på vore kære og samtidig passe godt på 
os selv. 
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Pårørende i Danmark

 Er stiftet i 2014 af Marie Lenstrup.
 Er professionelt drevet af frivillige.
 Er finansieret af kontingenter, donationer 

og fondsbevillinger.
 Er samarbejdsdrevet fx:

- Alliancer om politiske mærkesager
- Forskningsprojekter
- Den årlige pårørendedag
- Fagligt forum om pårørende
- Oplæg på møder og konferencer

Læs mere på: www.paaroer.dk



Om mig som ‘individ’!
Pårørendeerfaring som:
- mor til søn med svære senhjerneskader fra 2005
- mor til datter indlagt i voksenpsykiatrien, 2007- 2011
- hustru til ægtefælle med sklerose siden 2001
- datter til forældre på plejehjem, mor født med 
cerebral parese (far død oktober 2019 efter et år som 
sengeliggende)

- faster til 19 årig niece, netop diagnosticeret med cancer.

Forfatter til lærebogen: 
Pårørende på tværs – om pårørende som deltagere i det 
tværprofessionelle samarbejde.
Munksgaard 2016. Målrettet professionsgrund- og 
efter/videreuddannelserne.



Instrument eller individ?
Instrument?
- hukommelse
- afløser på tidligere løste opgaver
- praktisk hjælper
- chauffør
- Organisator
- osv.

Individ?
- Kærlighedsrelation = grund til at leve
- Livskvalitet = skaber kontekster for momenter af lykke og 

trivsel
- osv.



For at være et velsmurt instrument har pårørende brug for:

At vores retsstilling styrkes.

At vi anerkendes, inddrages og informeres.

At vi sikres balance mellem ‘instrumentopgaver’ og  
eget (arbejds)liv.

For at kunne være et individ i relationen til en syg nærtstående 
har pårørende brug for:
At der handles på den viden om pårørendes vilkår og 
belastninger, som allerede findes og som fortløbende øges

At helbredsproblemer og social isolation hos pårørende 
forebygges.



Viden fra Pårørende i Danmark:

2015 Undersøgelse om pårørende i Danmark (I samarbejde
med AbbVie)

2018 Pårørende på arbejdsmarkedet (i samarbejde med 
Ældresagen, Relabee og KMD analyse)

2019 Pårørendes erfaringer med aflastningsophold til deres 
nærtstående (i samarbejde med Hjernesagen, 
Parkinsonforeningen & Scleroseforeningen).

Anbefales
Pårørt
– En pårørendes forløb med Alzheimers
(Eva Hultengren, 2019, Aalborg Universitetsforlag). Om de faser den pårørende
gennemlever i relationen til en svært syg nærtstående.

Drengen der blev væk
– mor, mig og demensen
(Ina Kjøgx Pedersen, 2018, Gyldendal). Et antropologisk perspektiv på støtte til 
mennesker med demenssygdomme og deres pårørende.

Pårørende på tværs
– pårørende som deltagere i det tværprofessionelle samarbejde.
(Hanne Gullestrup et.al, 2016, Munksgaard). En undervisningsbog med 
redskaber til at afdække, analysere og understøtte pårørendes ressourcer.



Pårørende: 
Instrument og individ!
Tak for 
opmærksomheden :0)
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