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Pårørende yder et stort bidrag, når de  
hjælper syge eller svækkede ældre

Hvordan arbejder vi lokalt for  
bedre rammer på pårørende?

De fleste pårørende hjælper gerne, men mange pårørende bliver 
ikke set og hørt. De har svært ved at få kontakt med ”kommunen” og 
medarbejderne. Måske har kommunen nogle muligheder for støtte, 
som de pårørende ikke kender til.

Vejledningen er til jer, som arbejder med lokal indflydelse.

Tag pårørendes vilkår med som 
et emne til jeres møder med 
politikerne.

I kan finde forslag til spørgsmål 
i de lilla cirkler.

I nogle kommuner  
kan man blive afløst i 

hjemmet. 

I andre kommuner er der 
kun tilbud om aflastning 

udenfor boligen.



Hvad siger serviceloven om hjælp til 
pårørende? 
”§ 84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning 
til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en 
person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i 
en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.”

Loven gælder for alle landets kommuner. Men den enkelte kommune 
vælger selv, hvilke tilbud den vil give til pårørende.



Med finansloven for 2018 blev der afsat 
”øremærkede” penge til bedre rammer for 
pårørende

Aftalen betyder, at kommunerne fremover får i alt 240 mio. kr. over 
fire år til at støtte pårørende til svage ældre. 

Pengene skal gå til at give de pårørende 
bedre rammer. De skal bruges til at 
hjælpe pårørende med vejledning og af-
lastning. Det er tilbud til pårørende, der 
passer en person med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne.

På den måde skal man styrke indsatsen 
for pårørende til svage ældre.

Kommunen får pengene via 
”bloktilskuddet” 2018-
2021.

Fra i år skal kommu-
nen have værdighed 
for pårørende med 
i deres værdigheds-
politik.

Spørg  
jeres politikere, 

hvordan kommunen 
bruger de nye midler 

til pårørende.

Spørg, hvordan  
kommunen vil sikre værdige vilkår  
for de pårørende til svage ældre. 

Spørg, hvordan kommunen vil gøre, og  
hvor mange penge der er afsat til området.

Spørg kommunen, hvor man kan finde  
udgifter til pårørende i budgettet.

Spørg kommunen om  
det, I savner/ikke ser.





Hvilken hjælp er der til pårørende i jeres 
kommune? 

Hvad kan I gøre for bedre rammer for 
pårørende i jeres kommune? 

Kommunen skal beskrive tilbud om 
aflastning og afløsningstilbud. Det 
skal stå i deres ”kvalitetsstandarder” 
for hjælp og støtte til ældre med 
behov for hjælp.

De skal ligge på kommunens hjem-
meside. De kan være svære at finde, 
så brug evt. søgefeltet på ”borger-
siden”.

Måske har kommunen 
tilbud, som er rettet 
til pårørende. Det kan 
være kurser, vejledning 
og samtaler i grupper 
eller flere sammen. 
Det kan være med en 
pårørendevejleder. 

Også disse tilbud kan 
være svære at finde, så 
brug også her søgefeltet 
på ”borgersiden”.

Har jeres kommune tilbud  
om vejledning og kurser  

til pårørende? Er de ”synlige” for  
de pårørende?

Har jeres kommune ansat en 
pårørendevejleder?

Spørg kommunen, hvordan man vil sikre, 
at alle pårørende får den nødvendige 

information om kommunens  
tilbud til pårørende.

Er det let  
at finde kommunens 

kvalitetsstandarder på 
hjemmesiden?

Er det tydeligt, hvilke tilbud  
om aflastning og  

afløsning man  
kan få?



Fortæl politikerne,  
hvad I ønsker af bedre vilkår  

for pårørende. Fortæl dem samtidig  
om de oplevelser, erfaringer og behov,  

de pårørende har ”i virkeligheden”. 

Med andre ord – svarer virkeligheden til 
kommunens værdighedsmål?

Er der reelt aflastning og afløsning,  
når pårørende har  

behov for det?

Pårørende oplever tit, at tilbud om aflastning og afløsning ikke dæk-
ker deres behov. Det kan også være svært at blive ”godkendt” til at få 
et relevant tilbud.

Derfor er det vigtigt, som 
en del af jeres lokale ind-
sats, at samle erfaringer fra 
pårørende. Hvordan føler 
de sig hjulpet – hvad er 
godt, og hvad savner de?
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Du kan læse mere i Ældre Sagens arbejdshæfte ”Pårørende – den usynlige hær”

Rikke Sølvsten Sørensen, ældrepolitisk konsulent i Frivilliafdelingen
rss@aeldresagen.dk 

Pårørende – den usynlige hær 
ARBEJDSHÆFTE


