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Pårørende er velkomne på AUH 
 
1. Baggrund 
Pårørende er kommet på dagsordenen både nationalt (1-5), regionalt (4,6,7), i 
kommunerne (8,9), på hospitaler (10,11), i institutioner samt i patient-
/pårørendeforeninger og andre interesseorganisationer (12-22). Baggrunden 
er, at pårørende har stor betydning for patienten i forbindelse med sygdom, 
diagnosticering, behandling, rehabilitering og måske død (3). Samtidig går 
udviklingen i sundhedsvæsenet i retning af færre indlæggelser, kortere 
indlæggelsestid og mere behandling i ambulant regi, hvorved en stadig større 
del af patientens sygdomsforløb udspiller sig i hjemmet – og med pårørendes 
hjælp (23). 
 
Mange pårørende er allerede aktive medspillere og ønsker at blive involveret 
som hjælp og støtte for patienten (2,3,23-26). Samtidig kan det være en 
ganske krævende opgave at være pårørende – både praktisk og 
følelsesmæssigt (27-34), og mange pårørende føler sig belastede, uforberedte, 
oversete og alene med opgaver og ansvar (26,35-43).  
  
På AUH ønsker vi at fremme involvering af pårørende. Målet er: 
At involvere pårørende som en værdifuld ressource i forhold til patientens 
forløb 
At støtte den enkelte pårørende som menneske med egne behov (44) 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indledningsvis skal det her slås fast, at patienten altid skal give samtykke til, 
at en pårørende informeres og involveres (45) (se også afsnit 8 om samtykke 
og tavshedspligt).  
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Forfattergruppen anbefaler generelt, at involvering af pårørende medtænkes 
som et eksplicit og integreret element i de enkelte afsnits bestræbelser på at 
fremme patientinvolvering, således at patienten, relevante pårørende og 
sundhedsprofessionelle i fællesskab kan sikre det bedst mulige forløb i 
forbindelse med patientens indlæggelse eller ambulante behandling på AUH. 
 
2. Hvem er de pårørende? 
Betegnelsen pårørende er lige så bred som betegnelsen patient. Pårørende er 
individer med hver sin relation til patienten, hver sin historie, hver sine 
forudsætninger for at hjælpe patienten og med hver sine behov for selv at få 
støtte i rollen som pårørende. Sundhedsstyrelsen definerer pårørende således: 
”De pårørende kan være nære slægtninge, men det kan også være en god 
ven. Det afgørende er den faktiske tilknytning” (46). På AUH skelnes der 
mellem nære pårørende, som er karakteriseret ved, at patienten har givet 
tilladelse til at involvere dem i forløbet, og andre pårørende (10). Nogle 
pårørende bor sammen med patienten, andre bor i nærheden eller måske langt 
væk. Familiestrukturer og pårørenderelationer kan have mange former, og for 
nogle patienter kan inddragelse af netværk udenfor den nærmeste familie 
støtte både patienten og de pårørende i alvorlige sygdomsforløb (47).  
 
Relationen mellem patienten og den enkelte pårørende har betydning for, i 
hvilket omfang den enkelte pårørende involveres eller ønsker at blive 
involveret (24). Der kan fx være forskel på, hvilke opgaver en ægtefælle og en 
fjernere slægtning ønsker at involvere sig i. Ligeledes har kulturelle forhold 
indflydelse på, hvilken rolle patienten har blandt sine nærmeste. I forlængelse 
heraf kan der være forskel på pårørendes forventninger til patientens rolle og 
til deres egen rolle som pårørende.  
 
2.1. Pårørende med anden etnisk baggrund end dansk 
Pårørende med anden etnisk baggrund end dansk må betragtes som en mulig 
sårbar gruppe på grund af sproglige udfordringer og kulturelle forskelle (48). 
Kendskabet til det danske sundhedsvæsen, dets organisation og uskrevne 
regler kan være mindre, end blandt majoritetsbefolkningen. Familiestrukturer 
og beslutningsprocesser er i mange kulturer anderledes end i den danske. 
Patientrollen kan være mere passiv, mens pårørenderollen kan være mere 
aktiv, end de fleste danske sundhedsprofessionelle er vant til. Fællesskabet 
kan gå frem for individet, og sygdom kan opfattes som et kollektivt anliggende 
for de pårørende. Pårørende kan ønske at samle sig om den syge og deltage i 
plejen, sørge for mad mm. Patient og pårørende har måske ikke kendskab til 
støttemuligheder (49).  
 
I forhold til en eventuel sprogbarriere er det vigtigt at være opmærksom på 
behovet for tolk. Hvis den pårørende skal kunne indtage en aktiv og støttende 
rolle, er det afgørende at kunne følge med i samtaler og informationer. Det kan 
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være fristende at anvende den pårørende som tolk, men det må frarådes i 
langt de fleste tilfælde. Ved at optræde som tolk kan den pårørende blive 
frataget muligheden for at udfylde sin rolle som omsorgsperson.  
 
Der kan også være medicinske budskaber, som er følsomme eller tabubelagte 
og dermed svære at tale om i den nære relation. Dertil kommer, at kvaliteten 
af tolkningen vil være usikker. Ifølge bekendtgørelse om tolkebistand efter 
sundhedsloven må børn under 18 år ikke anvendes som tolke, med mindre det 
er nødvendigt i et akut og livstruende tilfælde. Børn over 15 år må dog 
anvendes som tolke, når det af den behandlingsansvarlige læge vurderes at 
være et let og uproblematisk sygdomstilfælde. 
 
2.2. Pårørende til børn og unge 
Når patienten er et barn eller ung, mødes patienten og pårørende som en 
helhed, der kan kræve særlige indsatser. De pårørende bør være naturligt 
involveret i den daglige pleje og behandling i et partnerskab med de 
sundhedsprofessionelle – en involvering der tager udgangspunkt i barnets eller 
den unges alder, udviklingsniveau og sygdomsforløb. Tilrettelæggelse af pleje 
og behandling tager ligeledes afsæt i både barnets/den unges og i forældrenes 
værdier og præferencer (50,51). Søskende bør have en særlig 
opmærksomhed, idet de ofte overses (3,52,53).  
 
2.3. Børn og unge som pårørende 
Er den pårørende barn eller ung, kan der være særlige vanskeligheder 
forbundet med, at en nærtstående bliver syg, og børn og unge føler sig ofte 
overset som pårørende (5,53-57). Dette stiller særlige krav til forløbet og de 
sundhedsprofessionelle kompetencer (1,3,5,58).  
 
3. Pårørendes ressourcer 
Der kan være stor forskel på, i hvilket omfang den enkelte pårørende ønsker 
og magter at støtte patienten før, under eller efter indlæggelse eller ambulant 
behandling på AUH. Mange pårørende er på arbejdsmarkedet og skal passe job 
og egen hverdag sideløbende med, at de hjælper patienten. Hvis de skal følge 
patienten på hospitalet, skal de måske afsætte en halv eller hel dag til det, og 
det kan være nødvendigt at tage en fridag med et indkomsttab til følge 
(26,29,59). Nogle pårørende døjer selv med sygdom eller andre udfordringer 
og kan have svært ved at løfte opgaven (60). Der kan også ligge personlige 
historier bag tilsyneladende ressourcestærke pårørendes eventuelle modvilje 
mod at hjælpe patienten, fx vold eller andre overgreb. De pårørende har 
således individuelle ønsker til og muligheder for at bidrage i patientens forløb, 
ligesom de har individuelle behov for støtte fra sundhedsprofessionelle. 
 
Det er ikke givet, at pårørende, der accepterer at hjælpe en patient her og nu, 
også har ressourcer til det på længere sigt. Nogle sygdomsforløb kan strække 
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sig over mange år – måske tilmed med et stigende behov for hjælp. Der må 
derfor ske en løbende forventningsafstemning mellem patient, pårørende og 
sundhedsprofessionelle om den enkelte pårørendes muligheder for at støtte 
patienten.  
 
4. Pårørendes rolle i patientens sygdomsforløb 
I mange patientforløb spiller pårørende en gennemgående rolle både før, under 
og efter kontakten med AUH, og deres indsats skaber ofte kontinuitet og 
fungerer som bindeled på tværs af afsnits-, afdelings- og sektorgrænser 
(34,61). Lydhørhed overfor pårørendes observationer og overvejelser omkring 
patientens situation har derfor fundamental betydning for samarbejdet, og 
manglende vilje til videndeling kan skabe frustration, vrede og magtesløshed 
hos pårørende. 
Pårørendes rolle – og i forlængelse heraf de sundhedsprofessionelles indsats 
overfor pårørende – vil være forskellig afhængigt af patientens sygdom og 
forløb. Der findes mange forskellige typer af patientforløb, eksempelvis: 
 

• Et	kort	eller	langt	sygdomsforløb	
• Akut	eller	kronisk	sygdom	
• Fysisk	eller	psykisk	sygdom	
• Indlæggelse	eller	ambulant	behandling	
• Konsultation	ved	fremmøde	eller	via	elektroniske	medier	
• Sygdom	hos	hhv.	børn	og	unge	eller	voksne	
• Sygdom	hos	hhv.	habile	patienter	og	ved	midlertidig	eller	varigt	inhabile	patienter	
• Planlagt	medindlæggelse	af	pårørende	på	patienthotellet	ved	voksne	patienter	

 
Indsatsen overfor pårørende må i hvert enkelt sygdomsforløb tilrettelægges i 
forhold til de særlige problemstillinger, som hver enkelt forløbstype giver 
anledning til. 
 
Udover at være en værdifuld medmenneskelig støtte for patienten kan 
pårørende være involveret i en lang række forskelligartede opgaver i 
patientens sygdomsforløb: 
 

• Pårørende	har	måske	indledningsvis	fået	patienten	til	at	gå	til	læge	med	et	sygdomstegn		
• Pårørende	bemærker	fremgang	eller	tilbagegang	i	patientens	tilstand	både	på	hospitalet	

og	hjemme		
• Pårørendes	observationer	kan	forebygge	forværringer	i	patientens	tilstand,	som	kan	

forhindre	indlæggelser	
• Pårørende	varetager	en	lang	række	pleje-	og	behandlingsrelaterede	opgaver	
• Pårørende	kan	være	ekstra	ører,	øjne	og	hukommelse	for	patienten	til	samtaler	med	

sundhedsprofessionelle	
• Pårørende	kan	være	patientens	talsmand	overfor	sundheds-	og	socialvæsen		
• Pårørende	kan	hjælpe	patienten	med	at	fastholde	behandling	og	genoptræning	
• Pårørende	hjælper	måske	med	transport	til	og	fra	hospital,	egen	læge,	ambulatorier	oma.	
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• Pårørende	har	betydning	for	patientsikkerheden	ved	at	opdage	fejl	eller	
uregelmæssigheder	i	behandling	og	pleje	 	 	 	

• …og	meget	andet	 	 	 	 (24,27,29,34,36,62,63)	
 
4.1. Pårørendes rolle i forløb med børn og unge 
Ofte oplæres de pårørende i at kunne læse barnets symptomer og forestå (dele 
af) behandlingen både under indlæggelse og efter udskrivelse. De 
sundhedsprofessionelle har således en opgave i at drage omsorg for og 
understøtte de pårørende i deres helt centrale rolle som aktører i barnets eller 
den unges hverdagsliv. Det søges at styrke de sundhedskompetencer hos 
forældrene (60), som er afgørende for barnets trivsel og udvikling (64). 
 
5. Sundhedsprofessionelles involvering af pårørende på AUH 
Hospitalets mange afsnit repræsenter en bred vifte af specialer og 
sundhedsfaglige aktiviteter. Det er derfor ikke muligt i nærværende skrift at 
komme med detaljerede anbefalinger til involvering af pårørende. I stedet må 
den konkrete indsats i de enkelte afsnit tage udgangspunkt i den enkelte 
patients og pårørendes ønsker og behov samt i de enkelte afsnits praksis, 
organisering og fysiske rammer. Til afklaring af hvordan vi på AUH kan 
involvere pårørende, anbefaler forfattergruppen, at man i hvert enkelt afsnit 
udforsker hverdagens praksis ved fx at stille nogle af nedenstående spørgsmål: 
 

• Hvad	er	pårørendes	generelle	forventninger	og	ønsker	til	støtte	i	relation	til	afsnittets	
ydelse	i	patientforløbet,	herunder	de	pårørendes	egne	behov?		

• Hvad	kan	den	enkelte	pårørendes	rolle	være	i	den	enkelte	patients	forløb?		
• Er	der	emner	som	patienten	i	særlig	grad	ønsker,	at	pårørende	involveres	i	eller	ikke	

involveres	i?	
• Ønsker	den	pårørende	at	påtage	sig	opgaver	i	patientens	sygdomsforløb?	
• Hvordan	og	hvornår	etableres	kontakten	til	pårørende?	
• Har	den	enkelte	pårørende	den	nødvendige	viden	eller	færdigheder	for	at	kunne	varetage	

de	opgaver,	de	påtager	sig?	
• Hvordan	kan	de	sundhedsprofessionelle	i	afsnittet	–	evt.	sammen	med	patienten	–	bidrage	

til	at	klæde	den	pårørende	på	til	opgaven?	
• Hvilken	støtte	har	den	enkelte	pårørende	brug	for	i	forhold	til	sine	egne	behov?	
• Er	der	brug	for	støtte	til	pårørende,	som	rækker	ud	over	patientens	aktuelle	indlæggelse	

eller	ambulante	behandling?	
• Hvilken	form	for	støtte	kan	bedst	tilgodese	pårørendes	ønsker	og	behov?	
• Hvor	kan	den	pårørende	få	hjælp	både	på	og	udenfor	hospitalet	–	fx	hos	egen	læge,	

kommunen,	patient-	og	pårørendeforeninger,	frivillige	organisationer,	psykolog,	præst,	
demenskoordinator	o.m.a.?	

• Hvornår	skal	en	given	støtte	sættes	ind	og	af	hvem?	
• Hvad	er	patienternes	generelle	forventninger	og	ønsker	til	afsnittets	støtte	til	pårørende?	
• Har	patienten	givet	samtykke	til,	at	bestemte	pårørende	må	informeres	og	involveres?	
• Er	patientens	ønsker	dokumenteret?	Og	hvordan	dokumenterer	man	bedst	de	pårørendes	

ønsker?	
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6. Praktiske forhold omkring involvering af pårørende 
 
6.1. Besøgstid og fysiske rammer 
Besøgstiden er en afgørende praktisk forudsætning for, at pårørende har 
mulighed for at være sammen med patienten og eventuelt indgå i et 
samarbejde med personalet om patientens forløb. Besøgstiden på danske 
hospitaler udvides gradvist i disse år (65), og to regioner har i 2015 formelt 
indført fri besøgstid. På den ene side skal de valgte rammer for besøg sikre, at 
patienten kan have sine nærmeste hos sig, og at pårørende har mulighed for 
at være aktive deltagere i patientens forløb ved siden af arbejde og øvrige 
gøremål. På den anden side skal der sikres gode vilkår for, at både patienten 
selv og medpatienterne har mulighed for at få hvile og privatliv afpasset efter 
den enkelte patients forløb (66). Derfor kan der også i afsnit, hvor besøgstiden 
karakteriseres som fri, være brug for, at personalet på en fleksibel måde 
påtager sig at regulere pårørendes besøg – måske i særlig grad i fx 
intensivafsnit og opvågningsafsnit (67,68). Konkrete rammer for besøg må 
afpasses efter aktiviteten i hvert enkelt afsnit  
 
Antallet af pårørenderum og disses indretning må modsvare pårørendes 
konkrete behov for et sted at vente eller hvile, når de ikke opholder sig på 
patientstuen. I akut- og intensivafdelinger samt ved dødsfald kan pårørende 
have særlige behov for afskærmede rum, hvor familien kan være samlet. 
 
6.2. Overnatning 
I visse tilfælde kan det være vanskeligt for pårørende at forlade hospitalet, fx 
hvis patienten er kritisk syg eller døende, eller hvis patienten af andre grunde 
har et særligt behov for at have sine nærmeste hos sig. Hvis der er brug for at 
tilbyde pårørende at overnatte på patientstuen, må der i det enkelte afsnit 
eksplicit tages stilling til, hvilke kriterier et eventuelt behov for overnatning 
skal vurderes ud fra, og hvordan fx opredning og afrydning bedst kan 
arrangeres. Alternativt kan man kontakte patienthotellet eller henvise til 
overnatningsmuligheder i nærområdet. 
 
6.3. Besøgende må være selvhjulpne 
Der er en generel forventning på hospitalet om, at besøgende som 
udgangspunkt kan tage vare på sig selv under besøget, således at de ikke har 
brug for personalets hjælp til egen pleje eller behandling.  
 
6.4. Drikkevarer og måltider 
Pårørende kan altid henvises til AUH's kantiner. I nogle afsnit eller i forbindelse 
med bestemte behandlinger kan det være relevant at tilbyde pårørende 
drikkevarer eller måltider. I andre afsnit kan der være brug for adgang til fx 
kaffemaskine, køleskab eller mikrobølgeovn. Man må i de enkelte afsnit 
vurdere behovet for forplejning og overveje, hvordan det bedst arrangeres 
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eller faciliteres. I særlige situationer, som fx hvis pårørende våger over en 
døende, må der være rum for, at personalet per konduite tilbyder drikkevarer 
eller noget at spise. 
 
6.5. Praktiske forhold omkring involvering af børn og unge 
Når patienten er barn, forventes det at barnet ledsages af pårørende på 
hospitalet. Ved indlæggelse medindlægges en pårørende altid (oftest en 
forælder), og der etableres overnatningsmulighed og serveres mad til en 
pårørende. Familier med alvorligt syge hospitalsindlagte børn kan eventuelt 
tilbydes ophold i TrygFondens Familiehus, hvor familien kan være samlet og 
nær det syge barn.  
 
7. Redskaber til at fremme involvering af pårørende 
Forfattergruppen har nedenfor skitseret en række mulige redskaber til at 
fremme involveringen af pårørende og mulighederne for at støtte pårørende i 
deres mangeartede opgaver i patientens forløb. Listen er ingenlunde 
udtømmende, og der vil i hospitalets enkelte afsnit være mange andre kreative 
forslag til redskaber. I tilrettelæggelsen af pårørendeinvolvering må der 
generelt være opmærksomhed på, at den enkelte pårørende spares for 
unødige ulemper i form af fx tidsforbrug, transport eller ventetid. 
 

• Klar	kommunikation	
• Forventningsafstemning	
• Nem	og	direkte	adgang	for	pårørende	til	at	kommunikere	med	kontaktperson	med	indsigt	

i	patientens	journal	
• Kan	pårørende	booke	en	stuegang?	
• Pårørendedeltagelse	ved	indlæggelses-	og	udskrivelsessamtaler	eller	andre	vigtige	

samtaler	under	indlæggelsen	
• Systematisk	vurdering	af	pårørendes	ressourcer	og	støttebehov	
• Nem	adgang	til	at	dokumentere	og	finde	pårørenderelateret	information	i	Midt-	EPJ		
• Afklaring	af	pårørendes	behov	for	hjælp	og	hjælpemidler	i	hjemmet	inden	udskrivelse	
• Hjemmebesøg	af	kontaktpersoner	fra	afsnittet	til	patient	og	pårørende	
• Pårørende-hotline	døgnet	rundt	–	evt.	i	en	afgrænset	periode	efter	udskrivelsen	
• Samtale	om	døden	med	pårørende	til	døende	patienter,	så	pårørende	og	

sundhedsprofessionelle	i	fællesskab	kan	bidrage	til	at	skabe	rammerne	for,	at	patienten	
kan	have	et	godt	liv	indtil	døden	

• Afsluttende	samtaler	med	efterladte	pårørende	
• Adgang	til	et	centralt	sted,	hvor	den	pårørende	kan	få	information	om	sygdommen,	social-	

og	sundhedsvæsenet,	jura	o.m.a.	–	eventuelt	bemandet	med	frivillige	fra	patient-	og	
pårørendeforeninger	

• Inviterende	informationsmateriale	og	hjemmesider	med	info	til	pårørende	(69)	
• Webbaseret	kommunikation	med	afsnittet	/	chat-funktion	
• Tolkebistand	til	ikke-dansktalende	patienter	og	pårørende	
• Netværksgrupper	for	pårørende	tilknyttet	afsnittet,	voksne	eller	børn/unge	(70)	
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• Udarbejde	en	let	tilgængelig	oversigt	over,	hvor	kan	den	pårørende	få	hjælp	både	på	
hospitalet	og	udenfor,	fx	hos	egen	læge,	kommunen,	patient-	og	pårørendeforeninger,	
frivillige	organisationer,	psykolog,	præst	og	demenskoordinator		

• Pårørendeskoler		
• Pårørendepaneler		
• Systematisk	indsamling	af	pårørendes	erfaringer	og	oplevelser	
• Forskning	i	pårørendes	rolle	og	betydning	i	forskellige	typer	af	patientforløb	
• De	sundhedsprofessionelle	kan	konsultere	Klinisk	Etisk	Komité	på	AUH	med	henblik	på	at	

få	sparring	på	konkrete	etiske	overvejelser	eller	problemstillinger	i	de	enkelte	afsnits	
samspil	med	pårørende	og	patienter.	Komitéen	overvejer	p.t.	ligeledes	at	tilbyde	sparring	
til	patienter	og	pårørende.	

 
8. Samtykke og tavshedspligt 
Nedenfor beskrives nogle lovgivningsmæssige forhold i relation til samtykke og 
tavshedspligt. For en mere fyldestgørende gennemgang henvises til de 
originale kilder.  
 
Hvis den pårørende giver udtryk for både at have et ønske om og ressourcer til 
at støtte patienten, skal patienten give samtykke til, at den pårørende i 
relevant omfang informeres, involveres og klædes på til opgaven. 
Tavshedspligten er helt central i tillidsforholdet mellem patient og 
sundhedsprofessionel, og lovgivningen slår fast, at patienten selv bestemmer, 
hvem der må informeres (45). Sundhedspersoner kan således ikke videregive 
helbredsoplysninger til pårørende, med mindre patienten har givet sit 
samtykke hertil. Det er derfor vigtigt altid at kende patientens ønsker til, hvem 
der må informeres og involveres – særligt i situationer, hvor sygdom eller 
behandling senere kan medføre, at patienten bliver ude af stand til at ytre sig 
om dette. Sundhedspersoner kan normalt uden at overtræde tavshedspligten 
og uden samtykke informere pårørende om generelle forhold vedrørende en 
sygdom og behandlingsmulighederne samt om de pårørendes muligheder for 
at yde og få støtte generelt. De kan også gå i dialog med pårørende om disses 
oplevelse af situationen og de problemer, pårørende oplever (3). De pårørende 
kender ofte patienten rigtig godt, og det er afgørende både for 
patientsikkerhed og tilfredshed, at de sundhedsprofessionelle lytter til 
pårørendes observationer og bekymringer omkring patienten (63). 
 
I visse tilfælde er der dog også behov for uden patientens samtykke at 
informere pårørende om mere specifikke forhold omkring patienten. Her åbner 
lovgivningen med en såkaldt værdispringsregel for, at man kan sætte andre 
hensyn over tavshedspligten og videregive fortrolige oplysninger. Det kan 
være i situationer, hvor ”videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse 
af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten - 
herunder en patient, der ikke selv kan varetage sine interesser - 
sundhedspersonen eller andre” (45). Det kunne for eksempel være en 
psykotisk patient eller i en intensivafdeling, hvor en patient på grund af 
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intubering eller svær almen svækkelse er ude af stand til at give samtykke til 
at informere de pårørende. Patienten kan da karakteriseres som midlertidigt 
inhabil, og personalet kan argumentere for, at man varetager patientens tarv 
ved at sikre, at nære pårørende er informeret tilstrækkeligt om patientens 
situation til at kunne støtte patienten og agere på dennes vegne.  
Tilsvarende vil det ofte være presserende for pårørende selv at få viden om, 
hvordan patienten har det, og hvad personalet forventer både her og nu og på 
længere sigt. Ved at informere pårørende varetager man således også deres 
tarv. Vurderingen af hvad man kan informere om, og hvem man kan 
informere, beror således altid på en individuel afvejning af på den ene side det 
centrale hensyn til tavshedspligten og på den anden side berettiget varetagelse 
af patientens eller pårørendes tarv (10). Nære pårørende kan informeres, hvis 
de hensyn, der taler for videregivelse, overstiger hensynet til tavshedspligten 
(3). 
 
Er patienten varigt inhabil, gælder der særlig regler. Det kunne for eksempel 
være en patient med svær permanent hjerneskade eller svær demens. 
Sundhedsloven foreskriver, at "For en patient, der varigt mangler evnen til at 
give informeret samtykke, kan de nærmeste pårørende give informeret 
samtykke til behandling. I de tilfælde, hvor patienten er under værgemål, der 
omfatter personlige forhold, herunder helbredsforhold, jf. værgemålslovens § 
5, kan informeret samtykke dog gives af værgen." (45). 
 
Ved stillingtagen i forbindelse med begrænsninger i eller ophør af 
livsforlængende behandling tilrettelægges behandlingen ud fra en samlet 
vurdering af patientens situation – herunder også samtaler med nærmeste 
pårørende – med henblik på at give personalet det bedst mulige billede af 
patientens ønsker og tarv. Den endelige beslutning om at begrænse eller 
eventuelt afbryde livsforlængende behandling ligger dog altid hos den 
patientansvarlige læge – aldrig hos pårørende (3,45,71). 
 
Også på børn - og ungeområdet gælder der særlige regler. Hvis patienten er 
under 15 år, har man pligt til at informere både den unge og forældrene. Er 
den unge mellem 15 og 17 år, gælder informationspligten fortrinsvist den 
unge, men forældrene skal have samme information. Hvis den unge patient er 
over 18 år, er han myndig, og forældrene er derved underlagt samme regler 
for samtykke og tavshedspligt som alle andre pårørende (45). 
 
9. Organisatoriske forhold i forbindelse med involvering af 
pårørende 
 
9.1. Ledelse 
Det er afgørende, at AUH's ledelse på alle niveauer prioriterer indsatsen 
overfor pårørende og ansporer til udvikling af en virksomhedskultur, der 
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naturligt medtænker pårørende som en vigtig medspiller i patientens forløb. 
Lederne må lægge vægt på at videreudvikle de sundhedsprofessionelles 
pårørenderelaterede kompetencer. De sundhedsprofessionelle må have specifik 
viden om pårørendes rolle og betydning i relation til den sundhedsfaglige 
ydelse, det enkelte afsnit tilbyder, som fundament for at kunne samarbejde 
kvalificeret med både patient og pårørende. Med henblik på at tydeliggøre 
aftaler med pårørende eller planer for pårørenderelaterede opgaver, herunder 
om patienten har givet sit samtykke, må der tages stilling til, hvordan man 
bedst dokumenterer den pårørenderelaterede indsats. I de enkelte afsnit må 
man desuden drøfte, i hvilket omfang pårørende fx kan deltage ved stuegang, 
indlæggelses- eller udskrivelsessamtaler o.a., hvis patient og pårørende ønsker 
det.  
 
Hos nogle patienter kan pårørende hjælpe til med små, praktiske opgaver som 
fx at hente mad eller drikkevarer. Hos andre patienter hjælper pårørende 
allerede med mere omfattende opgaver som fx påklædning, personlig 
hygiejne, toiletbesøg eller at give patienten mad. Her kan der være behov for, 
at man i afsnittet tager principielt stilling til, om der er opgaver, som 
pårørende af faglige grunde ikke forventes at deltage i. Frem for i patient- 
og/eller pårørendepjecer at opliste, hvad personalet ønsker, de pårørende ikke 
gør, kan man tilstræbe en mere imødekommende italesættelse ved i stedet at 
formulere, hvad pårørende er velkomne til (69). 
  
Da patientens forløb og dermed pårørendes rolle ofte udspiller sig på tværs af 
afsnit, afdelinger, sektorer og faggrænser, må ledelse på alle niveauer fortsat 
have fokus på hele patientforløb frem for alene på det enkelte afsnits andel 
heri.  
 
9.2. Kompetenceudvikling 
Hvad skal personalet kunne for at involvere pårørende? Med udgangspunkt i 
specifikke patientforløb i de enkelte afsnit anbefaler forfattergruppen, at der 
etableres systematisk undervisning af sundhedsprofessionelle dels i pårørendes 
oplevelser og behov generelt og dels i, hvordan pårørende bedst kan 
involveres. Et indsatsområde er bl.a., at sundhedsprofessionelle sammen med 
den enkelte pårørende kan vurdere den pårørendes forventninger, formåen og 
kompetencer i forhold til patientens situation og den pårørendes behov for 
praktisk eller menneskelig støtte. Her skal der være særlig opmærksomhed 
omkring, hvordan man ved indlæggelse af demente kan involvere de 
pårørende og bruge deres viden, så pårørende sikres mulighed for at bidrage 
til at sikre et sammenhængende og trygt forløb.  
 
Endvidere skal der være fokus på sundhedsprofessionelles pædagogiske 
kompetencer i forhold til eventuelt at oplære pårørende i at varetage pleje- og 
behandlingsrelaterede opgaver under indlæggelsen eller derhjemme – eller til 
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selv under indlæggelsen at lære af de pårørende, hvordan plejen af patienten 
normalt tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i patientens hverdag. 
 
9.3. Økonomiske overvejelser  
Et øget fokus på pårørende kan umiddelbart give forventninger om et øget 
ressourceforbrug, fordi sundhedsprofessionelle måske bruger mere tid på 
pårørenderelaterede opgaver. Det vil kræve ressourcer til den konkrete 
beskrivelse, planlægning, udførelse og evaluering af det enkelte afsnits 
pårørenderelaterede indsats. Det er dog samtidig forventningen, at en mere 
målrettet og systematisk indsats overfor pårørende først og fremmest vil øge 
den samlede kvalitet af patientbehandlingen (6,63), og samtidig skabe større 
tilfredshed hos samt mindske belastningen af pårørende. Der er lavet flere 
undersøgelser af pårørendes tidsforbrug og tilknytning til arbejdsmarkedet 
(26,29,72,73) samt gjort forsøg på at opgøre den økonomiske værdi af 
pårørendes indsats (28,74). Det er dog formentlig vanskeligt at sætte beløb på 
værdien af de mange typer af opgaver, pårørende varetager (se afsnit 4), men 
alene deres rolle i relation til at forebygge genindlæggelser, kan repræsentere 
en betragtelig økonomisk besparelse. Målrettet involvering af pårørende vil 
formentlig kunne forebygge misforståelser eller konflikter mellem pårørende og 
sundhedsprofessionelle og derved spare både tid og ærgrelser. Det er således 
ikke enkelt at opgøre de samlede økonomiske konsekvenser af at involvere 
pårørende mere målrettet og systematisk.  
 
10. Nogle spørgsmål til videre overvejelser 
I nærværende inspirationskatalog har forfattergruppen beskrevet nogle 
overordnede overvejelser i forbindelse med at involvere pårørende på AUH 
som et afsæt for det videre arbejde. Skriftet er dog ingenlunde fyldestgørende. 
Intention om i endnu højere grad at involvere pårørende samt den praktiske 
realisering af intentionen rejser en række nye og interessante spørgsmål til 
videre udforskning, herunder (i uprioriteret rækkefølge): 
 

• Hvad	med	patienter,	der	ikke	har	pårørende	til	at	hjælpe	sig	med	nogle	af	de	opgaver,	der	
er	skitseret	ovenfor?		

• Hvornår	og	hvordan	etableres	kontakten	mellem	sundhedsprofessionelle	og	pårørende?	
• Hvordan	skal	samfundet	forholde	sig,	når	patienten	ikke	ønsker	at	involvere	pårørende	i	

opgaver,	der	typisk	varetages	af	pårørende?	
• Hvem	skal	tage	stilling	til,	hvornår	det	er	muligt	at	pårørende	kan	være	hos	patienten,	når	

der	er	flere	patienter	på	samme	stue?	
• Er	der	en	grænse	for,	hvilke	opgaver	sundhedsvæsenet	bør	involvere	pårørende	i?		
• Kan	inddragelse	udvikle	sig	til	overdragelse	af	ansvaret	til	de	pårørende?	(61,75,76)	
• Hvor	går	grænsen	for,	hvad	den	enkelte	pårørende	kan	påtage	sig?	
• Hvordan	kan	den	pårørende	frasige	sig	opgaver,	som	han	eller	hun	ikke	(længere)	er	i	

stand	til	at	påtage	sig?	
• Kan	sundhedsprofessionelle	undlade	at	involvere	pårørende,	hvis	de	fx	mener,	pårørendes	

indsats	ikke	er	til	patientens	bedste?	
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• Har	det,	at	den	pårørende	påtager	sig	at	støtte	patienten,	betydning	for	relationen	mellem	
patienten	og	den	enkelte	pårørende?	Positivt	eller	negativt?		

• ...	og	mange	andre	interessante	spørgsmål	
 
Forfattergruppen har med dette inspirationskatalog lagt nogle spor ud for den 
videre involvering af pårørende. Vi håber, det kan være et bidrag til at 
kvalificere den samlede indsats til både patienter og pårørende og være til 
inspiration for den videre indsats i forhold til pårørende på AUH.  
 
Pårørende er velkomne på AUH! 
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