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DEFINITION AF PÅRØRENDE

Den/de personer, der lider 
tab af nærhed til en 
person – forårsaget af 
tilskadekomst, sygdom 
eller død (ibid).

Schwartz 2004



Forskningsspørgsmål:
Hvilke praksisser og 

perspektiver har 

sundhedsprofessionelle 

på samarbejde med 

pårørende?



Forskning på et 
Rehabiliteringssted……

Døgnrehabilitering

Op til 15 borger

11 ansatte 
(2 ergo, 2 fys, 1 sygepl 6 sosuass.)

Feltarbejde i 2 mndr.

7 semistrukturerede 

interviews



Fundene blev analyseret med Mik-Meyers rationaler
og Mols logik

Professionelles rationaler:

Markedets rationale: (effektivitet, produktivitet og målstyring)

Bureaukratiets rationale:(upartiskhed, lighed og regelsystemer)

Psykologiens rationale: (Partnerskab, uafhængighed og selvstændighed)

Mik-Meyer 2017

Omsorgens logik

Omsorg er kompleks, situeret, relationel og flydende 

Mennesket tilhører altid en form for fællesskab.

Mol 2008 



I mit arbejde blev identificeret FEM kategorier for 
samarbejde med pårørende.

1. Pårørende - en aflastning.

2. Pårørende - en lovpligtighed. 

3. Pårørende – en sammenhængskraft

4. Pårørende – en barriere i rehabiliteringen 

5. De usynlige pårørende. 

Kategorierne er delvis parallelle, men også overlappende.



1. Pårørende – en aflastning

effektivitet travlhed

mål

hjemmehjælp



2. Pårørende – en Lovpligtighed.



3. Pårørende – en 
sammenhængskraft.



4. Pårørende en barriere i 
rehabiliteringen.



Et spørgsmål i den forbindelse

At hjælpe er også at give omsorg

Skal man be` pårørende stoppe med det?



5. De usynlige pårørende



Ulempen ved tilgangen

”For at behandle folk ens – skal man behandle 
dem forskelligt!”



Samarbejde som ikke sås på 
Rehabiliteringsstedet

Samarbejde med de pårørende – for de pårørendes skyld!

Samarbejde skal indeholde en gensidig fordel for begge parter (Lauvås & Lauvås 2009).



Samarbejde med pårørende:

Navne og Wiuff (2011) foreslår:

En åben systematisk og obligatorisk dialog med 
pårørende og borgere.

Løsningen ikke skal være standardiseret, men tilpasset 
det enkelte rehabiliteringsforløb.



Hvad er de pårørendes ønsker til 
samarbejde?

Pårørendes 
ønsker :

Være 
oienteret
om mål og 
intervention

Bidrage med 
viden om ens 
kære

Bidrage med 
løsningsforslag

Aktivt minde 
borger om 
forskellige 

aftaler.

Aktivt deltage i 
rehabiliteringen

Udarb. Aarhus Kommunes 
Neurocenter 2016

Holdes ude af 
rehabiliteringen



Hvad kan I tage med jer?

• Vær løbende opmærksom på hvilken kategori for samarbejde med de 
pårørende, du befinder dig i?

• Vær opmærksom på om der er nogle ulemper ved den kategori, du 
befinder dig i?

• Afklar hvordan de pårørende ønsker at samarbejde kontinuerligt og 
systematisk.

• Bliv opmærksom på de ”usynlige” pårørende. De har måske mest 
brug for din opmærksomhed.

• Samarbejd med de pårørende – også for de pårørendes egen skyld.



Link til den faglige artikekl:
praktiskegrunde(2021-2e)brandi-madsen-pallesen

Link til artikel i Ergoterapeuten:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.epaper.dk%2Fergoterapeutforeningen%2Fergo_3_22%2F%
3Fgotopage%3D5%26fbclid%3DIwAR2-
B2M63_ZGCnVBEJFOfHq5wvJpKQFSrHBMuTZea4ax8TuwSpDFqtKiI7s&h=AT30_9hQat-
Nd0cgfPgp46Xu3VPIyg0CAgFr6-JpJMPhuWG00NgBKHH-3nhosTaW6AqnvO7ujky7l9s27dxfdvxmxI6vtoVmvZu2DUFa-
3EVgwh71X1w2EEbCNW0ttzTIA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1GWhSkv7MrwOwOKdbjkM28BvoONA-
fB5g5KF0Lf3dkjp8mQ_MzIy8iWX3bvuCucLmP2wiO2KjubPWd4hWGOa5OzEAg45Cb4R48hQPbjnYBeEY5jF8zAXMEOH
zUI98mXOv31w1gozG6b8RkurMxImoFRB5EEhb2KmsgghyT_G5Oyg

Tak for nu. 

Håber vi ses en anden god gang.

http://praktiskegrunde.dk/2021/praktiskegrunde(2021-2e)brandi-madsen-pallesen.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.epaper.dk%2Fergoterapeutforeningen%2Fergo_3_22%2F%3Fgotopage%3D5%26fbclid%3DIwAR2-B2M63_ZGCnVBEJFOfHq5wvJpKQFSrHBMuTZea4ax8TuwSpDFqtKiI7s&h=AT30_9hQat-Nd0cgfPgp46Xu3VPIyg0CAgFr6-JpJMPhuWG00NgBKHH-3nhosTaW6AqnvO7ujky7l9s27dxfdvxmxI6vtoVmvZu2DUFa-3EVgwh71X1w2EEbCNW0ttzTIA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1GWhSkv7MrwOwOKdbjkM28BvoONA-fB5g5KF0Lf3dkjp8mQ_MzIy8iWX3bvuCucLmP2wiO2KjubPWd4hWGOa5OzEAg45Cb4R48hQPbjnYBeEY5jF8zAXMEOHzUI98mXOv31w1gozG6b8RkurMxImoFRB5EEhb2KmsgghyT_G5Oyg

