
Pårørendestøtte
Kortlægning af støtte til pårørende til borgere/patienter med fem udvalgte 

livstruende sygdomme i kommuner og på hospitaler
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Hvad har vi gjort?
• Udgangspunkt i fem livstruende sygdomme

• Apopleksi, demens, hjertesygdom, kræft og KOL

• Spørgeskema udviklet på baggrund af anbefalinger og tidligere kortlægninger

• Sendt til fagprofessionelle i alle kommuner og relevante sengeafsnit samt 
ambulatorier i 2018-2019

• 490 kommunale enheder

• 200 sengeafsnit

• 225 ambulatorier
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Inden resultaterne…
• Udvalgte resultater

• Respondenterne er fagprofessionelle

• Svarprocent
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Identifikation af pårørende
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Identificeres sårbare pårørende systematisk?

Spørges der systematisk ind til, om der er børn/unge
blandt de pårørende?

Afdækker I systematisk med personen med livstruende
sygdom, hvem dennes nærmeste pårørende er?

Procent

Kommuner (n=419) Sengeafsnit (n=122) Ambulatorier (n=149)



Patientens og pårørendes ønsker om inddragelse
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Afdækkes det systematisk med pårørende til personen med livstruende
sygdom, hvad de oplever af behov for støtte?

Afdækkes det systematisk med pårørende til personen med livstruende
sygdom, hvor meget denne ønsker at blive informeret og inddraget i forløbet?

Afdækkes det systematisk med personen med livstruende sygdom, hvor meget
denne ønsker pårørende inddraget i forløbet?

Procent

Kommuner (n=419) Sengeafsnit (n=122) Ambulatorier (n=149)
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Inddragelse i indsatser målrettet patienten/borgeren

De pårørende inddrages oftest i:

• Vejledning om sygdom og sygdommens konsekvenser på længere sigt (70,5-89,4 %)

• Hverdagsaktiviteter og hjælpemidler (63-71,8 %)

• Livsstilsændringer (KRAM) (53,5-71,1 %) 

De pårørende inddrages mindre hyppigt i:

• Genoptræning og/eller fysisk træning (23,2-40,4 %)

• Arbejdsfastholdelse (33,8-37,7 %)

• Seksualitet og samliv (37,7-46,6 %)
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De væsentligste formål med at inddrage pårørende 

Kommuner

Antal (%)

Sengeafsnit

Antal (%)

Ambulatorier

Antal (%)

n=374 n=97 n=125

At leve op til anbefalinger/Sundhedsstyrelsens anbefalinger 124 (33,2) 28 (28,9) 29 (23,2)

At leve op til gældende pårørendepolitik 54 (14,4) 23 (23,7) 25 (20,0)

At drage nytte af de pårørendes ressourcer og på den måde aflaste de ansatte i 

deres arbejde
100 (26,7) 28 (28,9) 29 (23,2)

At inddrage de pårørende i patienternes sygdom og behandling, fordi det gavner 

borgerne/patienterne
351 (93,9) 95 (97,9) 124 (99,2)

At støtte de pårørende, så de bedre kan klare de praktiske og psykiske van-

skeligheder, som pårørende kan opleve
350 (93,9) 86 (88,7) 105 (84,0)

Andet 5 (1,3) 4 (4,1) 2 (1,6)

Ved ikke 6 (1,6) 0 0
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Kommuner

Antal (%)

Sengeafsnit

Antal (%)

Ambulatorier

Antal (%)

n=375 n=100 n=131

Kun ægtefæller/samlevere til borgeren/patienten tilbydes at deltage 90 (24,0) 20 (20,0) 19 (14,5)

Kun voksne pårørende tilbydes at deltage 86 (22,9) 20 (20,0) 27 (20,6)

Kun pårørende til borgere/patienter med visse sygdomme tilbydes at deltage 17 (4,5) 9 (9,0) 11 (8,4)

Kun pårørende, der taler og forstår dansk, tilbydes at deltage 37 (9,9) 8 (8,0) 6 (4,6)

Kun pårørende, som kommer i afsnittet, får tilbud om at deltage - 35 (35,0) 49 (37,4)

Kun når borgeren/patienten ønsker det, inddrages de pårørende 271 (72,3) 69 (69,0) 77 (58,8)

Der sker ind imellem procedurefejl, så nogle pårørende ikke får tilbud om at deltage 37 (9,9) 13 (13,0) 15 (11,5)

Manglende økonomiske ressourcer 30 (8,0) 7 (7,0) 13 (9,9)

Manglende personaleressourcer 50 (13,3) 33 (33,0) 34 (26,0)

Manglende personaleuddannelse på området 45 (12,0) 23 (23,0) 17 (13,0)

Manglende interesse for området blandt personalet 8 (2,1) 4 (4,0) 2 (1,5)

Manglende interesse for området i ledelsen 20 (5,3) 2 (2,0) 2 (1,5)

Manglende opbakning fra de pårørende 84 (22,4) 17 (17,0) 17 (13,0)

Personalet mangler viden om fordelene ved at inddrage pårørende 60 (16,0) 24 (24,0) 22 (16,8)

Alle pårørende får tilbud. Der er ingen væsentlige årsager 42 (11,2) 10 (10,0) 20 (15,3)

Andet 44 (11,7) 15 (15,0) 13 (9,9)

Ved ikke 17 (4,5) 3 (3,0) 7 (5,3) 8

Årsager til, at ikke alle pårørende får tilbud om at blive 
inddraget
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Årsager til, at ikke alle pårørende tager imod tilbud om at 
blive inddraget

Kommuner

Antal (%)

Sengeafsnit

Antal (%)

Ambulatorier

Antal (%)

n=374 n=97 n=126

De pårørende finder det ikke relevant 161 (42,9) 19 (19,6) 22 (17,5)

Borgeren/patienten ønsker ikke, at de pårørende deltager 239 (63,9) 48 (49,5) 70 (55,6)

De pårørende er selv syge og magter derfor ikke at deltage 207 (55,3) 52 (53,6) 78 (61,9)

De pårørende er endnu ikke klar til at tage imod tilbuddet 188 (50,3) 25 (25,8) 37 (29,4)

Praktiske hindringer (fx at tilbuddene ligger på tidspunkter, som ikke passer de pårørende) 220 (58,8) 43 (44,3) 70 (55,6)

Alle pårørende tager imod tilbuddet, der er ingen væsentlige årsager 7 (1,9) 5 (5,2) 3 (2,4)

Andet 32 (8,6) 11 (11,3) 8 (6,3)

Ved ikke 25 (6,7) 10 (10,3) 12 (9,5)



Indsatser specifikt målrettet pårørendes behov
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Vejledning om praktiske forhold

Vejledning om rettigheder og juridiske forhold

Vejledning om arbejdsfastholdelse (den pårørende selv)

Støtte særlig målrettet sårbare pårørende

Støtte særlig målrettet børn og unge pårørende

Indsatser om eksistentielle forhold hos den pårørende

Indsatser om psykisk velbefindende hos den pårørende

Indsatser om fysisk velbefindende hos den pårørende

Oplæring i pleje og behandling af den syge

Viden om sygdom og sygdommens konsekvens på længere sigt

Procent

Kommuner (n= 401) Sengeafsnit (n= 96) Ambulatorier (n= 122)



Kommuner

Antal (%)

Sengeafsnit

Antal (%)

Ambulatorier

Antal (%)

n=276 n=71 n=92

Kun ægtefæller/samlevere til borgeren tilbydes at deltage 55 (19,9) 11 (15,5) 10 (10,9)

Kun voksne pårørende tilbydes at deltage 65 (23,6) 8 (11,3) 13 (14,1)

Kun pårørende til borgere med visse sygdomme tilbydes at deltage 13 (4,7) 6 (8,5) 9 (9,8)

Kun pårørende, der taler og forstår dansk, tilbydes at deltage 27 (9,8) 5 (7,0) 8 (8,7)

Kun pårørende, som kommer i afsnittet, får tilbud om at deltage - 17 (23,9) 25 (27,2)

Der sker ind imellem procedurefejl, så nogle pårørende ikke får tilbud om at deltage 36 (13,0) 5 (7,0) 10 (10,9)

Manglende økonomiske ressourcer 24 (8,7) 3 (4,2) 7 (7,6)

Manglende personaleressourcer 39 (14,1) 14 (19,7) 22 (12,0)

Manglende personaleuddannelse på området 27 (9,8) 7 (9,9) 11 (11,7)

Manglende interesse for området blandt personalet 7 (2,5) 1 (1,4) 0

Manglende interesse for området i ledelsen 11 (4,0) 0 0

Manglende opbakning fra de pårørende 42 (15,2) 7 (9,9) 13 (14,1)

Personalet mangler viden om fordelene ved at inddrage pårørende 33 (12,0) 7 (9,9) 12 (13,0)

Alle pårørende får tilbud. Der er ingen væsentlige årsager 59 (21,4) 13 (18,3) 19 (20,7)

Andet 44 (15,9) 11 (15,5) 17 (18,5)

Ved ikke 36 (13,0) 10 (14,1) 7 (7,6)
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Årsager til, at ikke alle pårørende får tilbud om 
indsatser målrettet pårørende
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Årsager til, at ikke alle pårørende tager imod tilbud om 
indsatser målrettet pårørende

Kommuner

Antal (%)

Sengeafsnit

Antal (%)

Ambulatorier

Antal (%)

n=274 n=69 n=92

De pårørende finder det ikke relevant 134 (48,9) 18 (26,1) 28 (30,4)

De pårørende er selv syge og magter derfor ikke at deltage 155 (56,5) 30 (43,5) 54 (58,7)

De pårørende er endnu ikke klar til at tage imod tilbuddet 167 (60,9) 27 (39,1) 36 (39,1)

Praktiske hindringer (fx at tilbuddene ligger på tidspunkter, som ikke passer de 

pårørende)
136 (49,6) 24 (34,8) 48 (52,2)

Alle pårørende tager imod tilbuddet, der er ingen væsentligt årsager 5 (1,8) 6 (8,7) 8 (8,7)

Andet 32 (11,7) 7 (10,1) 7 (7,6)

Ved ikke 31 (11,2) 8 (11,6) 7 (7,6)



Væsentligste problemer i forhold til at få indsatser 
specifikt målrettet pårørende til at fungere i praksis

Kommuner

Antal (%)

Sengeafsnit

Antal (%)

Ambulatorier

Antal (%)

n=271 n=68 n=91

Manglende økonomiske ressourcer 67 (24,7) 12 (17,6) 28 (30,8)

Manglende personaleressourcer 82 (30,3) 32 (47,1) 42 (46,2)

Manglende personaleuddannelse på området 64 (23,5) 18 (26,5) 30 (33,0)

Manglende interesse for området blandt personalet 16 (5,9) 3 (4,4) 2 (2,2)

Manglende interesse for området i ledelsen 35 (12,9) 0 3 (3,3)

Manglende opbakning fra de pårørende 63 (23,2) 5 (7,4) 8 (8,8)

Manglende opbakning fra borgeren/patienten med livstruende sygdom 38 (14,0) 3 (4,4) 6 (6,6)

Organisatoriske barrierer 52 (19,2) 11 (16,2) 16 (17,6)

Andre problemer, angiv hvilke 34 (12,5) 14 (20,6) 12 (13,2)

Kommunens/Afsnittets tilbud fungerer optimalt, der er ingen problemer 15 (5,5) 7 (10,3) 7 (7,6)

Ved ikke 49 (18,1) 7 (10,3) 12 (13,2)
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Konklusionen
• Samlet set beretter kortlægningen om et vist fokus på pårørende

• Pårørende identificeres i de fleste tilfælde. 

• Der er plads til forbedring i arbejdet med at identificere de pårørendes behov, samt at 
inddrage og støtte dem

• I nogle tilfælde er det efter patienter og pårørendes egne ønsker, at de pårørende 
ikke får tilbud om eller tager imod tilbud om involvering og støtte.
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