
Nyhedsbrev  
December 2019 
 
 
Pårørendekursus 

Selvhjælpskurset ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” blev afholdt 
for første gang i efteråret. Kurset består af 7 moduler à 2½ time, og afholdes 
én gang om ugen. Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været overvejende 
positive: ”Det er godt at være her, at høre de andres historie, og få sat sine 
egne ting i perspektiv”, ”Jeg har fået gode redskaber til at tage pauser i 
hverdagen”, ”Det ændrer ens egen tilgang, og giver tid for refleksion”, ”Jeg 
er blevet opmærksom på vigtigheden af at spørge om hjælp”. Naturligvis er 
alt jo ikke fryd og gammen, så mere kritiske tilbagemeldinger har bl.a. 
handlet om et ønske om mere tid til erfaringsudveksling. Det imødekommes 

på næste kursus, hvor deltagerne kan mødes ½ time før undervisningsstart til en mere uformel snak. 
 
Kurset er en blanding af viden, inspiration og øvelser. Selve undervisningen varetages af uddannede 
instruktører, der selv har eller har haft erfaring med at være pårørende. Du kan læse pjecen på 
www.hillerod.dk/paaroerende, eller få mere information om kurset på www.laerattackle.dk.  
Det er muligt at søge om ydelsen ”Samvær med demente/svage borgere” hos Visitation og 
Hjælpemidler via Borgerservice på telefon 7232 0000. Husk at oplyse, at du skal deltage på kurset. 
For mere information og tilmelding, kontakt pårørendekonsulent og koordinator Jette Holbek Holm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pårørendegruppe 

En pårørendegruppe kan tage forskellig form, og have forskelligt formål. Du 
kan deltage i en samtalegruppe, hvor formålet er at give dig en oplevelse af 
ikke at være alene med din situation, tanker og følelser knyttet til hverdagen 
med et menneske tæt på dig med en kronisk sygdom. Samtalen giver dig og 
de andre deltagere mulighed for at inspirere og lære af hinanden, og dermed 
kunne støtte hinanden i en ændret måde at håndtere rollen som pårørende 
på. Gennem små faglige oplæg, får du også viden om at være pårørende, og 
hvordan du kan passe godt på dig selv. 

 
Du kan også deltage i en Gå-gruppe, hvor du har mulighed for at komme ud og få en pause fra en 
ofte stressende hverdag. Vi går i Hillerøds smukke natur, og gåturen er en god måde både at få frisk 
luft og motion på samme tid. Når man går i et almindligt tempo, vil kroppen ofte falde en smule 

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende 

Hvornår:   Mandage kl. 10.00 – 12.30 
3/2, 10/2, 17/2, 24/2, 2/3, 9/3 og 16/3  

                   Opfølgning mandag den 23/3 kl. 10.00-12.30 
Hvor:         FrederiksborgCentret, lokale 9A (stuen) 
                   Milnersvej 39, Hillerød 
    
 
 
 

http://www.hillerod.dk/paaroerende
http://www.laerattackle.dk/
https://www.gograph.com/clipart/networking-community-gg68602636.html


mere til ro, og langsommeligheden kan af og til virke meditativ. Opmærksomheden øges på at nyde 
naturen og få fokus på samtalen. Selv ved langsomt gangtempo frigiver hjernen bl.a. endorfiner, 
som er hjernens eget ”lykkehormon”, og det kan påvirke ens humør positivt. At gå side-ved-side 
giver noget andet til en samtale end når man sidder ansigt-til-ansigt. 
 
Hvis du synes en pårørendegruppe kan være noget for dig, så kontakt pårørendekonsulenten. 
 
Nyttig viden 

Der er meget god viden og information at hente på de forskellige 
patientforeningers hjemmeside om dét at være pårørende, og håndtering af 
forskellige svære situationer. Selvom nogle tager udgangspunkt i bestemte 
sygdomsgrupper, kan de forskellige råd og vejledninger i mange tilfælde sagtens 
overføres til andre. Her er nogle enkelte forslag at starte med. 

 
Hjemmesider:  
Psykologiske udfordringer og reaktioner til pårørende til mennesker med demens: 

http://www.videnscenterfordemens.dk/vaerktoejskassen/paaroerende-til-personer-med-
demens/psykologiske-udfordringer-og-reaktioner/ 
5 principper for bedre vilkår for pårørende – opråb fra 30 organisationer:  
https://paaroer.dk/politik/5-principper-for-bedre-vilkaar-for-paaroerende/  
 
Bøger:  
”Til sygdom os skiller – sådan overlever kærligheden, når det er svært” af Susan og Alan Binau. 
”Jeg er også vigtig: Husk dig selv som pårørende” af Diana Lund Andersen. 
Begge bøger kan lånes på biblioteket. 
 
Kontakt 

Pårørendekonsulent Jette Holbek Holm, telefon 7232 8037. 
Du finder information om hvad du kan bruge pårørendekonsulenten til og om aktuelle 
tilbud på kommunens hjemmeside www.hillerod.dk/paaroerende og på Hillerød 
Kommunes Facebookside. 
 
 

 
Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, bedes du venligst afmelde det på e-mail til 
jhol@hillerod.dk 
 

Rigtig glædelig jul og godt nytår 
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