
Guide for pårørende til ældre  

Der er mange spørgsmål, der dukker op, når man er pårørende til en ældre, der er blevet syg og må-
ske har været indlagt på hospitalet. I Rødovre anerkender vi, at de pårørende - familie og andre næ-
re personer – spiller en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. Med denne guide ønsker vi 
at hjælpe dig på vej i din rolle som pårørende. 

Hvem kan være pårørende? 

En pårørende er en person som tilhører den nærmeste familie eller på anden måde er nært knyttet til 
den person, der er syg eller svækket.  

Det er ofte ægtefællen, de voksne børn eller søskende der er nærmeste pårørende, men det kan også 
være en god ven eller naboen.   

Der er ingen regler for, hvem der kan være pårørende, og det er den enkelte borger, der bestemmer, 
hvem der kan være pårørende. Dette bliver noteret i borgerens journal, så personalet ved, hvem de 
skal kontakte, når der er brug for at inddrage de pårørende.   

Er I flere pårørende, kan det være en god ide at fordele de forskellige roller og opgaver imellem jer 
og for eksempel aftale, at der er en, der tager sig af kontakten med kommunen. 

 

Kommunikation med kommunen 

For at sikre god kommunikation med kommunen er det vigtigt, at personalet har kendskab til, hvem 
der er pårørende.  

Hvis I er flere pårørende, anbefaler vi, at der er en, der er den primære kontaktperson, så vi ved, 
hvem vi skal henvende os til. Det letter også samarbejdet, hvis de pårørende har aftalt, at der er én 
person, der henvender sig til kommunen.   

Tavshedspligt 

Kommunen har tavshedspligt og må kun videregive oplysninger om borgeren, hvis der er lavet en 
aftale om, hvad der må videregives og til hvem. Derfor kan I som pårørende opleve, at der er infor-
mationer, som I ikke får, når I henvender jer til kommunens personale.   

Alle kan henvende sig, hvis de er bekymrede  

Pårørende og andre kan altid henvende sig til kommunen, hvis de er bekymrede for en borgers ve 
og vel – så kontakter personalet borgeren og sikrer sig, at der bliver tilbudt en indsats, hvis det er 
nødvendigt.   

Vi får ofte opkald fra pårørende, naboer og andre medborgere, der er bekymrede for en borger og 
det er en stor hjælp og med til at skabe sikkerhed og tryghed. 

 



Hvordan kan de pårørende hjælpe? 

Sammen med borgeren vælger de pårørende, hvordan og hvornår de vil hjælpe.  

Som borger, der er blevet syg eller svækket, er det en stor hjælp, at der er pårørende, der træder til 
og hjælper i den sårbare situation. For kommunens personale er det en stor hjælp, at de pårørende 
kan bidrage med viden om og støtte til borgeren.  

Det er vigtigt at sætte det rigtige hold, så borgeren får den ønskede hjælp og støtte, og så de pårø-
rende oplever, at deres bidrag er vigtigt og værdsat. Det er forskelligt, hvor meget hjælp man vil 
modtage fra sin familie, og det er forskelligt hvor meget hjælp og støtte man som pårørende kan og 
vil give. Det er hårdt at være pårørende, så det er også vigtigt, at der bliver skabt en balance i den 
hjælp man som pårørende giver.  

Kommunen respekter, at der er borgere, der ikke ønsker hjælp fra deres pårørende, og at der er på-
rørende som ikke kan eller vil hjælpe.   

Sæt det rigtige hold 

Der er mange opgaver som pårørende og rollen som pårørende kan være hårdt arbejde. Få hjælp til 
at sætte det rigtige hold, så I kan være fælles om at løfte opgaven. Brug for eksempel appen Relabee 
til at koordinere opgaverne. Find appen på www.relabee.com  

http://www.relabee.com/


Der er andre, der kan hjælpe 

I Rødovre er der mange foreninger og frivillige, der kan hjælpe borgere, der er ramt af sygdom, 
eller af andre grunde har brug for hjælp og støtte.  

 

• Islev Kirkes Besøgstjeneste - www.islevkirke.dk   
Målgruppe: Fortrinsvis ældre mennesker. 

• Rødovre Kirkes Telefonkæde - www.rfcenter.dk   
Målgruppe: Ensomme, syge, ældre.  Alle der er med i gruppen får et opkald hver morgen 
mellem kl. 8.00 og 9.00, og hvis der ikke svares, finder vi ud af hvorfor. 

• Motion & Samvær www.rfcenter.dk  
Målgruppe: Alle som har behov for omsorg og samvær. Her er bl.a. besøgsvenner og 
bisidderbistand. 

• Ældre Sagen - www.rfcenter.dk   
Målgruppe: Alle med interesse for at skabe bedre velfærd for nutidens og fremtidens ældre.  

• Vågetjenesten – Røde Kors   
Vågetjenestens formål er at give tryghed, omsorg og nærvær til døende, som ikke har 
pårørende omkring sig i den sidste tid - eller at aflaste pårørende, så de kan få et hvil. 
Vågetjenesten kontaktes gennem hjemmesygeplejen  

• Røde Kors, Rødovre - www.roedovre.drk.dk  

• Patientforeninger  
Mange patientforeninger tilbyder rådgivning og vejledning. Se en samlet liste over 
patientforeningerne her  

 

Læs om flere sociale tilbud i Rødovres Sociale vejviser  

 

Støtte til dig, der er pårørende 

Der findes også forskellige tilbud, hvor du kan få støtte i rolle som pårørende. 

• Pårørendegruppe - Nær pårørende til en kræftsyg - www.rk.dk/sundhedscenter/  
Samtale- og netværksgruppe, hvor du kan få støtte til at håndtere livet som nær pårørende 
til en kræftsyg. Her kan du tale med andre om de bekymringer og tanker, som mange får, 
når deres ægtefælle, forælder eller andre nære får en kræftsygdom.  

• Sorggruppe for efterladte - www.rk.dk/sundhedscenter/  
Rødovre Sundhedscenter har gratis tilbud om sorggrupper for efterladte, der har brug for 
støtte og opbakning for at komme videre. Sorggruppen er for efterladte borgere i Rødovre 
og Hvidovre, der har mistet en pårørende efter sygdom. 

• Henvisning til psykolog fra egen læge - www.psykologeridanmark.dk   
Som pårørende til en person, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom, og som 
pårørende ved dødsfald kan du søge om tilskud til psykologbehandling. Kontakt din egen 
læge for at få en henvisning. 

 

Hvad gør Rødovre Kommune? 

http://www.islevkirke.dk/
http://www.rfcenter.dk/
http://www.rfcenter.dk/
http://www.rfcenter.dk/
https://www.rk.dk/borger/socialservice/guide-for-paaroerende-til-aeldre/kontaktoplysninger/
http://www.roedovre.drk.dk/
http://www.netpatient.dk/patientforeninger
http://www.netpatient.dk/patientforeninger
https://www.rfcenter.dk/frivillig/find-forening
http://www.rk.dk/sundhedscenter/
http://www.rk.dk/sundhedscenter/
http://www.psykologeridanmark.dk/


Når en borger ikke kan klare sig selv på grund af for eksempel sygdom eller alderssvækkelse kan 
man få hjælp fra kommunen.  

Det er både praktisk og personlig hjælp fra hjemmeplejen, sygepleje fra hjemmesygeplejen og træ-
ning eller genoptræning. Hjælpen bliver tildelt ud fra borgerens behov og den standard, der er poli-
tisk besluttet inden for den gældende lovgivning.  

Borgere, der er fysisk eller psykisk svækkede, kan få hjemmehjælp. Alt efter behov kan hjemme-
hjælp omfatte praktisk hjælp som rengøring, personlig pleje, indkøb af dagligvarer, tøjvask, mad-
service med udbringning. Hjemmehjælp kan også omfatte omsorg til borgere, der midlertidigt eller 
varigt har behov for psykisk støtte og omsorg på grund af fysiske, psykiske og/eller sociale proble-
mer.  

Borgere, der har brug for sygepleje på grund af sygdom, for eksempel efter et hospitalsophold, kan 
få hjemmesygepleje. Det betyder, at borgere, der har brug for sygepleje, får hjemmesygepleje. Det 
kan fx være sårbehandling, genoptræning, hjælp med medicinering eller behandling efter kirurgiske 
indgreb.  

• Borgere, der har været svækket af sygdom eller andre grunde, kan tilbydes træning eller genop-
træning. Formålet er, at borgeren kan opnå et meningsfyldt liv med så stort mål af selvstændighed 
og egenomsorg som muligt. Alt efter træningens karakter og borgerens behov kan træningen foregå 
i eget hjem eller i kommunens træningscenter. Træning og / eller genoptræning tildeles som ud-
gangspunkt til borgere, der ikke kan benytte almindelige træningstilbud. 

 

Praktiske råd 

Der er mange opgaver, der kræve en praktisk løsning. Vi har samlet en oversigt med praktiske råd. 

Læseadgang til e-boks 
Man kan give en pårørende adgang til at læse sin digitale post. Læseadgang kan være en god løsning for 
borgere, der ikke selv kan læse deres digitale post. Læs mere om mulighederne Læs mere om mulighederne 
på borger.dk  

 

App til koordinering 

Brug appen Relabee til at koordinere opgaver, etablere jeres netværk af hjælpere, få overblik, samle 
jeres kommunikation, organisere aftaler og uddelegere opgaver. Find appen på www.relabee.com    

Søg om fuldmagt til økonomiske opgaver 

Borgere, der ikke selv kan varetage deres økonomi, og skal have hjælp med at betale regninger mv. 
kan give fuldmagt til en pårørende, som så overtager opgaven. Kontakt banken.  

https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/Digital-Post/Hjaelp-og-fritagelse
https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/Digital-Post/Hjaelp-og-fritagelse
http://www.relabee.com/


Opret en fremtidsfuldmagt 
Med en fremtidsfuldmagt kan man på forhånd vælge, hvem der skal tage beslutninger for en, hvis man en 
gang i fremtiden mister evnen til selv at tage vare på egne økonomiske eller personlige forhold. En 
fremtidsfuldmagt bliver først sat i kraft hvis man en dag bliver syg, mentalt svækket mv.  
Læs mere på www.borger.dk 

Søg om værgemål 

Borgere, der på grund af deres helbred ikke kan træffe beslutninger om deres økonomi eller deres 
personlige forhold, (eksempelvis om de skal flytte) kan have behov for, at andre træffer beslutnin-
gerne for dem. Læs mere om værgemål hos Statsforvaltningen www.statsforvaltningen.dk  

Medbring bisidder 

Hvis en borger har brug for støtte før, under og efter svære møder og samtaler, kan man medbringe 
en bisidder. Borgeren vælger selv sin bisidder. Det kan for eksempel være en ægtefælle, et familie-
medlem, ven eller et medlem fra en frivillig patientorganisation. Læs mere om bisiddere hos Ældre-
sagen www.aeldresagen.dk   

Fortæl Rødovre Kommune, hvem der er pårørende 

For at sikre god kommunikation med kommunen, er det vigtigt at vi har kendskab til, hvem der er 
pårørende. Hvis I er flere pårørende, anbefaler vi, at der er en, der er den primære kontaktperson, så 
vi ved, hvem vi skal henvende os til. Kommunen har tavshedspligt og må kun videregive oplysnin-
ger om borgeren, hvis der er lavet en aftale om, hvad der må videregives og til hvem. Læs mere om 
kommunikation med kommunen (Opret internt link til afsnittet Kommunikation med kommunen)  

Orlov til pasning af døende  
Hvis du er pårørende til en person, der ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag. 
Læs mere på www.borger.dk  
Kontakt visitationen, hvis du vil søge om plejevederlag 

 

Har du selv gode råd, du ønsker at give videre? 

Kontakt os på cn24397@rk.dk med det gode råd, så vurderer vi, om det hører til på denne hjemme-
side. 

Kontaktoplysninger 

Som borger med brug for hjælp, kan man møde forskellige fagpersoner, der hver især bidrager på 
forskellig vis. 

Hjemmesygepleje 

Ofte vil det være lægen eller sygehuset, der kontakter hjemmesygeplejersken, men det er også mu-
ligt selv at kontakte dem:  

Dag (kl. 07.30 til 15.00): 36 37 75 13 

Aften (kl. 15.00 til 23.30): 36 37 75 11 

Nat (kl. 23.30 til 07.30): 21 69 59 73  

http://www.borger.dk/
http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6414)
http://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/paaroerende/aktiviteter/bisidder
http://www.borger.dk/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+do354:8Asl/el');


Hjemmehjælp 

Rødovre Kommune yder hjemmehjælp som personlig pleje og/eller praktisk bistand til personer, 
som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv 
kan udføre disse opgaver. Læs mere om hjemmehjælp her…  

Visitationen 
Tildeling eller ændring af hjemmehjælp samt midlertidigt døgnophold: 
Tlf.: 36 37 74 00 
 
Telefontider:  
Mandag – onsdag 8.30-14 
Torsdag 8.30-17 
Fredag 8.30-13 

Demenskoordinator 

Information om tilbud, råd og vejledning: 
Tlf.: 36 37 74 94  

 

Rødovre Sundhedscenter 

Sundhedscenteret er din indgang til gratis forebyggende sundhedstilbud, der ikke kræver en læge-
henvisning. Der er bl.a. forløb for borgere med kroniske sygsomme som kræft, KOL, Type 2-
diabetes og hjerte-kar-sygdomme. 

Læs mere om Rødovre Sundhedscenter på deres hjemmeside www.rk.dk/sundhedscenter/ 

 

Dagcenter Ørbygård  

Tlf.: 36 37 78 80  

Plejeboliger: 

• Ældrecentret Broparken, Tlf.: 36 37 80 00 
• Plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet, Tlf.: 36 70 53 00 
• Plejehjemmet Engskrænten, Tlf.: 36 37 00 40 
• Plejehjemmet Ørbygård, Tlf.: 36 37 78 00 

https://www.rk.dk/borger/socialservice/hjemmehjaelp/hjemmehjaelp-generelt/
http://www.rk.dk/sundhedscenter/


Rødovre Sundhedscenter https://www.rk.dk/borger/sundhed/roedovre-sundhedscenter/ 
 
Genoptræning og Midlertidige døgnpladser 
Slotsherrens Vænge 4-6 
2610 Rødovre 
3637 8160 
 
Afdelingerne på Midlertidige døgnpladser 
Slotsherrens Vænge 6, stuen. 
Afdeling F: Tlf. 36 37 80 82 
Afdeling G: Tlf. 36 37 80 84 
Telefontid ml. 11.00-12.30 
 
Særligt for pårørende til demente 
Hvis du er pårørende til en person med demens, så er der hjælp at hente. Læs mere om demens her: 
https://www.rk.dk/borger/socialservice/demens/ ) 
 
 
Yderligere kontaktoplysninger  
Se yderligere kontaktoplysninger her  
https://www.rk.dk/borger/socialservice/guide-for-paaroerende-til-aeldre/kontaktoplysninger/ 

 

 

 

https://www.rk.dk/borger/sundhed/roedovre-sundhedscenter/
https://www.rk.dk/borger/socialservice/demens/
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https://www.rk.dk/borger/socialservice/guide-for-paaroerende-til-aeldre/kontaktoplysninger/
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