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Odense Kommunes

 - I samarbejde med de pårørende
PÅRØRENDEPOLITIK
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PROCESSEN
Hvis en pårørendepolitik skal give 
mening, skal de input, den hviler på, 
komme fra de pårørende selv. Derfor 
har de pårørende her i Odense været 
en gennemgående faktor igennem 
hele processen med at skabe en på-
rørendepolitik. De har været vores 
vigtigste samarbejdspartnere.

De pårørende, børn såvel som voksne, 
har på forskellige måder beriget os 
med deres erfaringer, bekymringer, 
glæder, sorger og behov. Dette er sket 
gennem tomandsdialoger, gruppedia-
loger og workshops.
 
Som supplement til dialogen med de 
pårørende har vi også snakket med 
foreninger, relevante råd, interesse- 
organisationer og politikere.

Den røde tråd igennem hele proces-
sen har været vores referencegruppe, 
der har understøttet og kvalificeret, at 
pårørendepolitikken i Odense repræ-
senterer de pårørendes stemmer.

2019
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FORORD
At indgå i tætte og kærlige relationer med andre men-
nesker er en naturlig del af livet. Det er noget af det, der 
fylder vores hverdag med mening og glæde, og som gør 
os til pårørende for hinanden både i gode og svære tider.

Når dem, vi elsker, har det godt, er det ingen sag at være 
tæt på. Men når de har det skidt, bliver vi sat på prøve og 
får tildelt en rolle, der ofte er krævende, og som kaster 
mange bekymringer af sig. Vi kan komme til at føle, at 
vi står alene med vores sorger og frustrationer, og vi kan 
måske have svært ved at overskue, hvor vi kan gå hen for 
at få hjælp. I værste fald kan man som pårørende ende 
med at blive så overbelastet, at man selv ender med at 
blive syg eller få alvorlige problemer. 

Sådan skal det ikke være. Derfor har vi i Byrådet 
besluttet, at vi skal have en pårørendepolitik her 
i Odense, som er for alle pårørende, og som tilgo-
deser den livssituation og problematik, man som 
pårørende står i, hvad enten man er barn eller 
voksen. Vores mål er, at politikken skal støtte de 
pårørende i deres hverdag og skabe en mere om-
sorgsfuld og understøttende ramme for pårørende 
i Odense. For man skal som pårørende ikke stå 
alene med sine problemer. 
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Det er et stort mål at have, for ikke to pårørendes behov og 
hverdage er ens. Og så er der alligevel en del fællesnævnere. 
Det har vi fundet ud af ved at være i dialog med pårørende fra 
alle områder af kommunen, og det er på baggrund af deres 
ærlige og konstruktive input, at denne pårørendepolitik nu 
ser dagens lys. 

Vores dialog med de pårørende her i Odense har også vist, at 
der blandt de pårørende er et stærkt ønske om at blive mødt 
som værdifulde, ressourcestærke samarbejdspartnere af de 
kommunale medarbejdere, der er tæt på deres kære. Det er et 
ønske, vi tager alvorligt, og denne pårørendepolitik skal der-
for også fremme et givende samarbejde mellem de pårørende 
og vores medarbejdere, ligesom den skal åbne nye døre ift. et 
samarbejde med civilsamfundet og diverse interesseorganisa-
tioner og patientforeninger. 

Den nye pårørendepolitik skal ses som et supplement til 
Odense Kommunes traditionelle kerneopgave. Vi er der 
stadig for de borgere, der har brug for os og vores tilbud, og 
nu er vi også ekstra opmærksomme på de pårørende. For de 
pårørende i Odense har også brug for os, og det behov vil vi 
gerne imødekomme - også selvom man som pårørende måske 
ikke er i direkte kontakt med kommunen gennem sin nært-
stående.

Vi vil gerne rette en stor tak til alle de pårørende, både børn 
som voksne, der ærligt og modigt har fortalt os deres histo-
rier. Og som med åbne sind og åbne hjerter har samarbejdet 
med os om at udforme denne politik til glæde for alle pårø-
rende i Odense. 

På vegne af Odense byråd,
Peter Rahbæk Juel
Susanne Crawley Larsen 
Søren Windell
Brian Dybro
Jane Jegind 5



HVEM ER DE PÅRØRENDE? 

De mennesker, som de pårørende er 
pårørende til, betegnes i denne politik 
som nærtstående.

Alle undersøgelser viser, at livet som pårøren-
de kan være både udfordrende og belastende, 
fordi man i forsøget på at hjælpe og støtte risi-
kerer at overforbruge sig selv både psykisk og 
fysisk. I værste fald risikerer de pårørende at 
blive så belastede, at de ikke længere kan støtte 
deres nærtstående men derimod selv får brug 
for hjælp.

I Odense defineres en pårørende som 
en person, der har et nært forhold til 
et menneske med særlige psykiske, 

fysiske og/eller sociale udfordringer. Definiti-
onen af en pårørende gælder både for børn og 
voksne. Og den gælder uanset, om det men-
neske, man er pårørende til, har en medfødt 
problematik eller har pådraget sig den på et 
senere tidspunkt i livet.
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De hyppigste udfordringer, som de pårørende 
her i Odense oplever, kan inddeles i fire tema-
er. Temaerne er blevet til på baggrund af input 
fra de pårørende selv. Og det, som de fremhæ-
ver som særlig vigtigt for deres trivsel, er, at 
de oplever en tryg hverdag for både sig selv og 
deres nærtstående. At de kan få den rigtige in-
formation og vejledning af bl.a. kommunen, at 
de mødes i den bekymring, sorg og glæde, de 
står i, og at de oplever en god kommunikation 
med de medarbejdere, de møder.
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Børn er ofte i risiko for at blive overset som pårørende. De gør ikke på samme måde som 
voksne opmærksom på sig selv, og grundet deres alder involveres de ikke altid som noget 
naturligt i deres nærtståendes situation, behandling eller handlingsplan. Det gør, at bør-
nene ofte er med på sidelinjen, selvom de har et lige så stort behov som voksne for at være 
inddraget og involveret. Hvis ikke der bliver taget hånd om børnene, kan det få konse-

HVEM ER DE PÅRØRENDE? 
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kvenser for deres skolegang og sociale liv. Og 
på længere sigt kan børnene ende i højrisi-
kogruppen for at udvikle psykiske og sociale 
problemer, der kan række ind i voksenlivet, 
hvilket vi skal tage alvorligt.

Pårørende må 
ikke blive så over-
belastede, at de 
selv ender med 
at blive syge eller 
få alvorlige pro-
blemer. Derfor er 
denne pårørende- 
politik for alle 
pårørende og skal 
tilgodese den livs-
situation og pro-
blematik, man 
står i, hvad enten 
man er barn eller 
voksen. 
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EKSEMPLER PÅ PÅRØRENDE

Jeg er 42 år og søster til en kvinde på 50 år med en alvorlig, med-
født hjerneskade. Hun bor på et bosted og er meget dårlig både 
fysisk og psykisk. Jeg er efterhånden den eneste, der besøger hende, 
fordi vores mor er død, og vores far er blevet gammel, og det stres-
ser mig helt vildt. Min mand siger, at hun jo ikke forstår noget 
alligevel, men hvad nu hvis hun gør? Jeg vil ikke være den, der 
svigter hende.

Jeg er 7 år, og min mor er syg. Hun har fået brystkræft og er tit på 
sygehuset i længere tid. Min søster på 13 år og min far snakker me-
get om det, og vi er alle sammen kede af det. Men jeg kan ikke følge 
med i, hvad de voksne snakker om, og så ender jeg bare med at sidde 
helt alene uden rigtig at forstå, hvad der sker.

Jeg er søn til en ældre mand på 85 år, som er kommet på plejehjem.
Min far er kommet på plejehjem, fordi han var begyndt at falde
meget derhjemme. Han har det egentlig godt nok på plejehjemmet,
men jeg synes ikke, han bliver aktiveret nok. Jeg kunne godt tænke
mig, at han kom noget mere ud. Jeg kunne også godt tænke mig, 
hvis de selv lavede mad på plejehjemmet.
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Jeg har en niece på 17 år, der altid er kommet meget hos mig. Hun 
er en skrøbelig pige med depressive tendenser, og hun kommer tit 
forbi mig for at snakke, når hun burde være i skole. Hun fortæller, 
at hun er kommet bagud i skolen (HTX), og at de truer med at smide 
hende ud pga. hendes høje fravær. Hendes mor vil gerne have hende 
ud af huset, så snart hun fylder 18 år, og selvom hun har en unge-
rådgiver fra kommunen, som hun er glad for, så er jeg bekymret for, 
hvordan det skal gå med hende den kommende tid, når hun måske 
også skal til at bo for sig selv.  

Jeg har en søn på 30 år. Han er misbruger og afhængig af heroin. 
Han har været ude i noget rigtigt rod for at kunne finansiere sit 
misbrug og er blevet anholdt mange gange. Han blev visiteret til be-
handling på Behandlingscenter Odense, hvor han får heroin udleve-
ret dagligt. Derfor har han nu en nogenlunde normal hverdag, men 
jeg frygter sådan, at han ikke overholder aftalerne, behandlingscen-
teret kræver, og ryger tilbage i sit gamle spor igen. Jeg håber virke-
lig, at han kan blive stoffri i fremtiden.

Jeg er en ældre kvinde på 78 år. Min mand er lige kommet på pleje- 
hjem pga. demens, og jeg savner ham så frygteligt og vil så gerne besø-
ge ham. Men jeg er meget dårligt gående, og han er kommet på pleje-
hjem i den anden ende af byen. Jeg ved slet ikke mine levende råd. 



Som pårørende til et menneske med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer kan 
man have en hverdag med mange bekymringer og frustrationer. Det kan være lige 
fra nye praktiske udfordringer til usikkerhed i, hvordan et sygdomsforløb udvikler 
sig. Som pårørende bliver man typisk kastet ud i en ny virkelighed, hvor relationen til 
den, man har kær, ændrer sig samtidig med, at man ofte bærer på en sorg.

Får den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt, fordi medarbejderne i Odense Kom-
mune er kvalificerede til at møde mennesker i sorg og krise. 

DERFOR ER DET VIGTIGT, AT MAN SOM PÅRØRENDE:

Føler sig set og hørt i dialogen med Odense Kommunes medarbejdere.

Får mulighed for sparring med ligesindede f.eks. i pårørendegrupper 
i alle aldersgrupper. 
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Oplever at blive mødt med forståelse for den livssituation man er i. Og at man oplever 
at få støtte og opbakning enten i Odense Kommunes egne tilbud eller hos kommu-
nens samarbejdspartnere – også i den første tid efter man har mistet.

Tema 1

BEKYMRING, SORG OG GLÆDE



Hvis vi ikke får en hånds-
rækning, så er vi pludselig 
to syge i stedet for en 
pårørende og en syg. 

Hustru
 - til mand med hjerneskade

Jeg har været kørt så 
langt ud, at når jeg 
gik i seng om aftenen, 
snurrede det hele 
rundt.

Mor 
- til barn med handicap

Efter ti år er 
jeg stadig usik-
ker og bekymret. 
Det er en kon-
stant bekymring.

Mor 
- til voksen søn med  

psykisk lidelse
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Tema 2

INFORMATION OG VEJLEDNING 
Som både ny og erfaren pårørende har man ofte mange spørgsmål, der er 
affødt af den ændrede livssituation, man er havnet i. Og disse spørgsmål vil 
man selvfølgelig gerne have svar på så hurtigt og nemt som muligt, så man 
kan blive klogere og få mulighed for at handle. Mange pårørende oplever, at 
det er en ”jungle” at navigere i kontakten til kommunen og i overgangen mel-
lem forskellige, offentlige systemer.   

DERFOR ER DET VIGTIGT, AT MAN SOM PÅRØRENDE:

Kan nøjes med at henvende sig ét sted, når man vil i kontakt med kommunen. 
Et sted, hvor der bliver taget ansvar for, at man som pårørende bliver henvist til 
rette afdeling eller sted på tværs af de kommunale fagområder.      

Bliver henvist til relevante og nyttige fællesskaber og tilbud i civilsamfundet, hvor 
der ofte er stor viden, hjælp og støtte at hente.

Oplever at få tilpasset og troværdig information om de udfordringer, man står med. 
Herunder at blive vejledt i, hvad Odense Kommune kan tilbyde af hjælp og støtte. 
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Kan du huske I starten? Der ringede vi op til 
kommunen og sagde: Kan I hjælpe os? Vi står i den 
her situation. Og de sagde: Hvad skal vi hjælpe 
med? Og vi så sagde: Vi ved det faktisk ikke – vi 
er så langt ude, så kan I hjælpe os nu? Det kunne 
de ikke, de kunne ikke engang rådgive os om, hvad 
vi kunne.      Far 
      - til barn med handicap

Hvor ringer man hen efter 
en transportbevilling? Jeg 
bruger let en hel formid-
dag på at ringe rundt til 
kommunen, fordi jeg bliver 
sendt rundt. Det skal være 
let at finde ud af, hvem 
man skal i kontakt med.

Datter 
- til mand med fysisk svækkelse
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Tema 3 

EN TRYG HVERDAG
Som pårørende har man det bedst, når ens nærtstående har det godt. Og man 
kan bedre slappe af og eventuelt tillade sig selv et lille pusterum, hvis man har 
tillid til, at ens nærtstående er i trygge hænder, hvad enten det er inden for 
kommunen eller i eget netværk. Som pårørende er man med andre ord fyldt op 
af en meget stærk ansvarsfølelse for sin nærtstående i både praktisk og følelses-
mæssig forstand, og aflastning og tillid er kodeord for, at de pårørende kan 
opretholde en hverdag, der ikke overbelaster dem.

DERFOR ER DET VIGTIGT, AT MAN SOM PÅRØRENDE:

Kan være sikker på, at der bliver fulgt op på de beslutninger, der træffes, og at 
kommunens medarbejdere er gode til at udvise fleksibilitet ift. løbende ændringer 
og tilpasninger. Herudover at medarbejderne har de rette kompetencer til udføre 
de påkrævede opgaver.

Bliver mødt med forståelse og imødekommenhed af både medarbejdere og eget 
netværk ift. behovet for aflastning og egne behov.  

Oplever tryghed ved at indgå i et stærkt samspil med kommunens medarbejdere 
for at træffe de bedste beslutninger omkring den nærtstående.

Under 18 år bliver hjulpet til at få en tryg hverdag med sin familie, omgivelser og i 
mødet med ligesindede.

16



Tema 3 

EN TRYG HVERDAG
Så længe han ikke har det 
godt psykisk og fysisk, så 
har jeg det jo heller ikke 
godt. Ligeså snart hans til-
stand bliver bedre, så vil 
jeg også få det bedre 
- fordi det smitter af.

Hustru
 - til mand med krigstraume

De gode, trygge 
relationer mellem 
borgeren og personalet 
er vigtige for trivslen 
for både borger, 
pårørende og personalet-

Søster
- til ældre borger med en sindslidelse

Det er hårdt som 
forælder ikke at 
have tid til 
søskende, når man 
kan se, at de vir-
kelig gerne vil 
én. Det er bare 
ikke altid, det 
kan lade sig gøre.

Mor 
-til to, hvor den ene er 

udviklingshæmmet
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Tema 4

DEN GODE KOMMUNIKATION
En vigtig forudsætning for, at man som pårørende trives i sin hverdag, er den 
gode dialog med de medarbejdere, man møder i kommunen. Som pårørende 
har man både brug for at blive mødt med forståelse for den sårbare situation, 
man er i, og for at blive respekteret og inkluderet som ligeværdig samarbejds-
partner. 

DERFOR ER DET VIGTIGT, AT MAN SOM PÅRØRENDE:

Oplever, at der er kommunikation og koordinering mellem medarbejdere og for-
skellige afdelinger i det offentlige system.

Bliver mødt med empati, og at der er en ligeværdig dialog mellem medarbejdere 
på f.eks. skoler og plejecentre og pårørende i alle aldre med fokus på den 
pårørendes trivsel.

Møder forståelse og respekt for den viden, man har om sin nærtstående, og at 
man kan bringe den i spil i et ligeværdigt samarbejde med kommunens med-
arbejdere. 
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Tema 4

DEN GODE KOMMUNIKATION

De kunne se på mig, 
jeg havde det dår-
ligt. Der tog de mig 
til side og tog en 
snak med mig. Det var 
dejligt. Det er så-
dan noget, man har 
brug for. Havde de 
ikke gjort det, så 
havde jeg ikke sagt 
noget. Så havde jeg 
bare sagt godmorgen 
og farvel.

Hustru 
- til mand med demens

Det svinger meget, om jeg bliver 
brugt som en ressource eller ej. 
Jeg får modsatrettede informa-
tioner, og kommunikationen fra 
personalet hænger ikke sammen 
– det gør mig stresset og 
forvirret.

Far 
- til voksen mand med handicap
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Tema 3 

EN TRYG HVERDAG
Som pårørende har man det bedst, når ens nærtstående har det godt. Og man 
kan bedre slappe af og eventuelt tillade sig selv et lille pusterum, hvis man har 
tillid til, at ens nærtstående er i trygge hænder, hvad enten det er inden for 
kommunen eller i eget netværk. Som pårørende er man med andre ord fyldt op 
af en meget stærk ansvarsfølelse for sin nærtstående i både praktisk og følelses-
mæssig forstand, og aflastning og tillid er kodeord for, at de pårørende kan 
opretholde en hverdag, der ikke overbelaster dem.

DERFOR ER DET VIGTIGT, AT MAN SOM PÅRØRENDE:

Kan være sikker på, at der bliver fulgt op på de beslutninger, der træffes, og at 
kommunens medarbejdere er gode til at udvise fleksibilitet ift. løbende ændringer 
og tilpasninger. Herudover at medarbejderne har de rette kompetencer til udføre 
de påkrævede opgaver.

Bliver mødt med forståelse og imødekommenhed af både medarbejdere og eget 
netværk ift. behovet for aflastning og egne behov.  

Oplever tryghed ved at indgå i et stærkt samspil med kommunens medarbejdere 
for at træffe de bedste beslutninger omkring den nærtstående.

Under 18 år bliver hjulpet til at få en tryg hverdag med sin familie, omgivelser og i 
mødet med ligesindede.
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Denne pårørendepolitik sætter med sit indhold fokus på et 
område, som Odense Kommune ønsker at udvikle. Pårørende-
politikken er vores bedste intentioner for de pårørende og viser 
den vej, vi gerne vil gå. 

Men politikken skal følges op af handlinger for at få den effekt 
for de pårørende, som vi ønsker, og som de pårørende har brug 
for. Derfor vil der blive udarbejdet en handlingsplan for pårø-
rendepolitikken, som skal være med til at sætte konkret hand-
ling bag ordene på tværs af alle områder i kommunen.  

Handlingsplanen vil beskrive, hvordan temaerne i politikken 
skal omsættes til tilbud, som de pårørende kan benytte sig af i 
deres hverdag.  

Efter planen skal den første handlingsplan for pårørendepoli-
tikken godkendes i byrådet inden sommerferien 2019, og derfor 
vil de første nye initiativer og handlinger på pårørendeområdet 
allerede se dagens lys i andet halvår af 2019. 

2019

FRA PÅRØRENDEPOLITIK 
TIL KONKRETE HANDLINGER
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