Hvordan udvikler vi meningsfulde
og bæredygtige tilbud til pårørende

Neurorehabiliteringskonference 17. juni 2019

Formålet med indsatser for pårørende
Formålet er at fastholde
og styrke den pårørende
som individ og som aktiv
samfundsborger –
socialt, arbejds- og/eller
uddannelsesmæssigt

Pårørendeindsatser i Hjernesagen

Rådgivning
Voksne pårørende
Børn og unge pårørende
Venner, bekendte og
arbejdskollegaer

Politisk
Høring
Netværksgrupper
Arbejdsgrupper
Skrivelser

Tidligere tilbud
To typer tilbud - Weekendtilbud til pårørende
og Facebookgruppe for pårørende:

Weekendtilbud:
• Cirka 30 deltagere – særligt kvinder

• Mange gengangere
• Har været pårørende i flere år
• Informativt og socialt tilbud
Problem:
• Flere kan ikke deltage over en weekend
• Et tilbud for de få

Empowerment – viden om deltagerne
Fyraftensmøder over fire gange i seks forskellige byer i 2018 – 140 deltagere

Deltagerne
• Ca. 80 % var kvinder
• Ca. 65 % var over 60 år
• Ca. 65 % var ægtefæller

• Over 40 % havde været pårørende i under 1 år
• Over 50 % havde en mellemlang til lang uddannelse

Projektet var støttet af Ingrid og Johan Hansens Mindefond

Empowerment – årsag til deltagelse
Tungtvejende årsag til at deltage i
pårørendekurset
• Ca. 70 % ønsker mere viden om følgerne efter
hjerneskade
• Ca. 60 % ønsker at blive bedre til at håndtere
hverdagen som pårørende og blive bedre til at
tage sig af den ramte
• Ca. 50 % ønsker at blive bedre til at tage sig af
sig selv og sparre med andre i samme situation
• Ca. 40 % ønsker mere viden om lovgivningen
på social- og sundhedsområdet

Hvad savnede de efter kurset
Ca. 35 % havde mange andre ønsker til
kursusindhold – mere sparring mellem
deltagerne, sorg og samliv, mere om sociale
rettigheder

Nye pårørendeinitiativer
En udløber af tidligere initiativer og Empowerment
Eksempel 1 – Den ældre målgruppe

Samtaleforløb for voksne pårørende
• 10-15 pårørende
• De skal have været pårørende i under to år
• Neuropsykolog er instruktør
• Konceptet afprøves i tre byer
• Der laves en samlet evaluering i efteråret 2019
Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen

Nye pårørendeinitiativer
HjerneWebinar
• Webinar ca. hver anden måned
• Cirka 20 deltagere pr. gang
• Omkring 120 har tilmeldt sig
• Et koncept under løbende udvikling
• Brugerne melder tilbage med forslag til emner

Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen

Børn og unge pårørende
Individuelt kursusforløb for børn og unge pårørende og sidemandsoplæring af fagpersoner

Børn og unges udsagn
Har talt med 12-15 unge i alderen 16-32 år, som har været børn og unge
pårørende

De beskrev overordnet set to forhold:
• De følte sig overset, de savnede viden og blev ikke inddraget i forløbet af
hverken sygehus, kommune eller forældre
• De ville ikke ligge familien til last, være til besvær eller være i fokus – derfor
siger de ikke ja til tilbud, der er målrettet dem.
Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen

Børn og unge pårørende
Individuelt kursusforløb for børn og unge pårørende og sidemandsoplæring af fagpersoner

Rehabiliteringsinstitutioner
19 ud af 36 højt specialiserede socialtilbud og kommunikationscentre har besvaret spørgeskema
• 63 % opfordrer børn og unge til deltagelse i rehab-forløb
• 68 % tilbyder individuelle samtaler til børn og unge pårørende
• 33 % har et fast tilbud til børn og unge pårørende
Dem der ikke har tilbud nævner bl.a. disse årsager:
• viderehenvisning
• manglende visitation
• manglende erfaring med børn og unge

Pårørende instruerer pårørende
Udvikling af koncept for pårørende lokalt i samarbejde med lokalforeninger

Pårørende er medudvikler

Emner i fokus

• Tre fokusgruppeinterview

• Sæt fokus på taknemlighed

• Tre lokalforeninger fra forskellige steder i
landet

• Balancen i parforholdet – at overtage eller
ikke-overtage

• Samarbejde med Komiteen for
Sundhedsoplysning

• Isolation – skam – sorg – vrede - skyld

Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen

