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2021
Handlingsplanen er inspireret af de dialogmøder, workshops og interviews, der blev  
afholdt med pårørende i forbindelse med udarbejdelsen af Pårørendepolitikken. Handlingspla-
nen er også inspireret af de samtaleforløb og den kontakt, som de to pårørenderådgivere allerede 
har haft med pårørende og samarbejdspartnere, siden Pårørenderådgivningens start i marts 
2020. 
Den første handlingsplan blev vedtaget i juni 2019, og den var gældende for alle forvaltninger. 
Efterfølgende er det besluttet, at der fremover skal udarbejdes en handlingsplan for hver forvalt-
ning. Denne handlingsplan er gældende for Ældre – og Handicapforvaltningen og er en viderefø-
relse af en for 2020.



I april 2019 vedtog Odense Byråd en pårørendepolitik for pårørende i Odense Kommune. 
Formålet med politikken er at skabe en mere omsorgsfuld og understøttende ramme, så 
man som pårørende i Odense Kommune ikke oplever at stå alene med sine udfordringer, 
spørgsmål eller problemer.

Odense Kommunes Pårørendepolitik er udarbejdet med stor hjælp fra de pårørende selv, 
og både børn og voksne har på forskellige måder videregivet deres erfaringer, bekymrin-
ger, glæder, sorger og behov til politikken. Dette er sket gennem interviews, gruppedia-
loger og workshops. Desuden har relevante foreninger, råd, interesseorganisationer og 
politikere været inddraget. 

Siden handlingsplanen for 2020 er der blevet ansat to pårørenderådgivere i Odense Kom-
mune, som er kommet godt i gang med rådgivningen. Der er oprettet en hjemmeside 
primært målrettet pårørende og samarbejdspartnere, og gennem en række kommunikati-
onsindsatser er der kommet et større kendskab til pårørenderådgivningen i Odense.

INDLEDNING
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FRA PÅRØRENDEPOLITIK TIL 

De pårørende har givet input til indholdet 
i politikken og i den proces også inspireret 
til de handlinger, der skal sættes i gang 
som følge af den vedtagne politik. Det er 
nemlig vigtigt, at politikken følges op af 
handlinger for at få den ønskede effekt for 
de pårørende.

Denne handlingsplan beskriver, hvilke 
handlinger, der sættes i gang for 2021. 
Handlingsplanen 2021 er en videreførsel 
af handlingsplanen fra 2020. Handlinger-
ne peger ind i Pårørendepolitikkens fire 
temaer, som de pårørende har været med 
til at kvalificere. 

KONKRETE HANDLINGER

Temaerne er: 

TEMA 1: 
BEKYMRING, SORG OG GLÆDE 

TEMA 2: 
INFORMATION OG VEJLEDNING 

TEMA 3: 
EN TRYG HVERDAG

TEMA 4: 
DEN GODE KOMMUNIKATION
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HANDLINGER 2021

TEMA 2: 
INFORMATION OG VEJLEDNING 

TEMA 3: 
EN TRYG HVERDAG

TEMA 4: 
DEN GODE KOMMUNIKATION

PÅRØRENDEGRUPPER

FYRAFTENSMØDER

TEMAMØDER

OPKVALIFICERING (KOMPETENCELØFT) AF 
MEDARBEJDERE

#1

#2

#3

#4

#5 SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET
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TILBUD OM SAMTALER TIL PÅRØRENDE
Tilbuddet har eksisteret siden juli 2020, og 
samtalerne tager udgangspunkt i det, der optager 
den pårørende. De kan handle om både praktiske 
problemstillinger og følelsesmæssige temaer som 
fx bekymringer, sorg og glæde. 
Flere pårørende har efterspurgt en pårørende-
gruppe, hvor de kan dele udfordringer og glæder 
med ligesindede. 

I november 2020 starter derfor den første pårøren-
degruppe op. 
Forløbet strækker sig over ti gange, hvor gruppen 
mødes hver anden uge, i tidsrummet fra 10.00 – 
12.00.
Tre måneder efter gruppens afslutning vil pårøren-
derådgiverne samle gruppen igen til en opfølgning.
Pårørendegruppen er sammensat uafhængig af den 
nærtståendes diagnose, da det primære fokus er 
den pårørende. Pårørenderådgiverne er gruppe-
ledere og har til opgave at skabe et rum, hvor alle 
pårørende føler sig trygge ved at være. Deltagerne 
beslutter sammen, hvilke temaer de ønsker i spil, 
når de mødes i gruppen. Pårørenderådgiverne 
definerer gruppen som en selvhjælpsgruppe, hvor 
der indenfor fastlagte rammer gives støtte til de 
pårørende.
I januar 2021 starter endnu en gruppe op.
Denne gruppe mødes fra 19-21. Der tilbydes to 
grupper om året; en formiddag og en aften for at 
imødekomme så bred en gruppe pårørende som 
muligt. Fremadrettet tilbydes en gruppe om foråret 
og en om efteråret.
Efter hvert forløb slutter vi med en kort mundtlig 
og skriftlig evaluering. Dette for løbende at udvik-
le det rette tilbud, ud fra de pårørendes ønsker og 
behov.

 

PÅRØRENDE-
GRUPPER

#1
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TEMA 2: INFORMATION OG VEJLEDNING

Pårørende-konsulentmed indsigt og forståelse 

TEMA 3: EN TRYG HVERDAG 

Rum til at lytte og 
forstå 

TEMA 2: INFORMATION OG VEJLEDNING

Henvisende

TEMA 4: DEN GODE KOMMUNIKATION

Centrale rådgivere i kommunen

TEMA 1: BEKYMRING, SORG OG GLÆDE

Lære at 
tackle 
problemerne

HERUNDER OG PÅ DE FØLGENDE SIDER SES ET UDPLUK AF DE NØGLEORD, SOM DE 
PÅRØRENDE SAMT INTERESSEORGANISATIONERNE HAR PEGET PÅ SOM CENTRALE 
FOR ODENSE KOMMUNES PÅRØRENDEPOLITIK, OG SOM KNYTTER AN TIL HAND-
LINGSPLANEN 2021.



TEMA 1: BEKYMRING, SORG OG GLÆDE

Respekt
(Lyt til den pårørende og respekt for den 

pårørendes viden) 
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#2
Fra januar 2021 vil Pårørenderådgivningen 
tilbyde fyraftensmøder for pårørende i tids-
rummet fra 15.00-17.00 hver anden torsdag.

Møderne vil finde sted i Odense, og hvis det 
grundet Covid-19 ikke er muligt at samles 
indendørs, kan møderne foregå som en gåtur 
eller på anden vis udenfor.

FYRAFTENS- 
MØDER 

TEMA 4: DEN GODE KOMMUNIKATION

Faglighed

TEMA 4: DEN GODE KOMMUNIKATION

Forvent-nings-
afstemning

FYRAFTENSMØDER FOR PÅRØRENDE
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Ideen med møderne er at skabe et rum, 
hvor de pårørende kan mødes, både på-
rørende som kender hinanden fra eksem-
pelvis gruppeforløbet eller pårørende som 
ønsker at danne nye netværk.

Ønsket er at skabe et rum for et uformelt 
samvær mellem pårørende, hvor Pårøren-
derådgiverne er til rådighed i det omfang 
der er brug for sparring og dialog.

Samtidig er det også en platform, hvor på-
rørende har mulighed for at mødes og hilse 
på pårørenderådgiverne og måske få mod 
og lyst til at tage kontakt efterfølgende.

Fyraftensmøderne vil give pårørenderådgi-
verne en mulighed for at mærke, hvad der 
rør sig blandt de pårørende. Pårørenderåd-
giverne vil få en viden om, hvilke ønsker 
og behov de pårørende har til fremtidige 
arrangementer og generel udvikling af 
pårørenderådgivningen. Derved videreføres 
den dialog, som var omdrejningspunkt i 
udviklingen af Pårørendepolitikken og som 
er vigtig for at gøre Pårørenderådgivningen 
borgernær.

TEMA 4: DEN GODE KOMMUNIKATION

Forståelse
TEMA 1: BEKYMRING, SORG OG GLÆDE

Mere 
inddragelse
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#3

TEMAMØDER 

Pårørenderådgivningen ønsker at danne et forum, 
hvor der skabes fokus og viden om pårørende og 
deres fælles oplevelser og udfordringer.

Temamøderne har til formål at støtte den pårørende 
i en større forståelse af sin situation og derved i høje-
re grad at kunne mestre hverdagen. 

TEMAMØDER FOR PÅRØRENDE

Pårørenderådgiverne vælger temaer ud fra 
de pårørendes ønsker og behov.  
Temaerne kan handle om at være pårøren-
de til en nærtstående og er uafhængig af 
diagnose og sociale problemstillinger. 
Temaerne vil ofte være af eksistentiel karak-
ter.

Temamøderne henvender sig primært til 
pårørende, men der vil også være mulighed 
for at samarbejdspartnere kan deltage.  
Pårørenderådgivningen afholder i 2021 to 
temamøder om foråret og to temamøder om 
efteråret. 

Temamøderne kan afvikles fysisk eller fore-
gå online.
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TEMA 2: INFORMATION OG VEJLEDNING

En indgang til 
kommunen – 24/7 til den rette person

TEMA 2: INFORMATION OG VEJLEDNING

Let adgang/ 
Tilgængelig-
hed

TEMA 3: EN TRYG HVERDAG 

Pårørende 
i fokus

TEMA 4: DEN GODE KOMMUNIKATION

Videndeling
TEMA 4: DEN GODE KOMMUNIKATION

Informa-
tions-
materialeom viden om pårørende til pårørende
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#4

TEMA 1: BEKYMRING, SORG OG GLÆDE

Lære at 
tackle 
problemerne

TEMA 3: EN TRYG HVERDAG 

Rum til at lytte og 
forstå 

TEMA 4: DEN GODE KOMMUNIKATION

Videndeling

TEMA 3: EN TRYG HVERDAG 

Pårørende 
i fokusVIDENDELING 

MED SAMARBEJDS- 
PARTNERE
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Et vigtigt fokus i 2021 er udbredelsen af kendskabet til de forskellige tilbud. Det 
gælder både internt i Odense Kommune og eksternt i civilsamfundet. Udbredelsen af 
kendskabet til funktionen vil også i 2021 ske løbende via såvel online møder som fysi-
ske møder og ved deltagelse i forskellige relevante fora.

Pårørenderådgiverne har fokus på at understøtte allerede eksisterende tilbud til pårø-
rende fx ved henvisning og etablere af nye tilbud, når der italesættes et behov. 

Udviklingen af tilbud skal fortsat ske i et tæt samarbejde med de samarbejdspartnere, 
der arbejder med pårørende. Pårørenderådgiverne har derfor i 2021 fokus på videns-
deling og på i fællesskab at løfte pårørendeområdet yderligere.
Pårørenderådgivningen ønsker at tilbyde sparring i 2021 til medarbejdere, der 
arbejder med pårørende. Det kan omhandle generelle problemstillinger og/eller 
udfordringer knyttet til bestemte opgaver. Pårørenderådgivningen ønsker at udvikle 
samarbejdet fx via små oplæg eller cases til diskussion i personalegrupper, så pårøren-
derådgiverne medvirker til en læringsproces, som kan anvendes direkte i arbejdet med 
de pårørende.
 
Pårørenderådgiverne er i 2020 inviteret til at deltage med oplæg om Pårørenderådgiv-
ningen i uddannelsesforløbet på UCL. Pårørenderådgiverne har et ønske om i 2021, 
sammen med de studerende på uddannelsen, at etablere en samarbejdsform, som dels 
kan handle om sparring i forhold til problemstillinger vedr. pårørende, dels kan hand-
le om fokus på pårørendeområdet via fx halvårlige temamøder eller lignende fora. 

Pårørenderådgivningen ønsker at tilbyde sparring i 2021 til medarbejdere, der 
arbejder med pårørende. Det kan omhandle generelle problemstillinger og/eller 
udfordringer knyttet til bestemte opgaver. Pårørenderådgivningen ønsker at udvikle 
samarbejdet fx via små oplæg eller cases til diskussion i personalegrupper, så pårø-
renderådgiverne medvirker til en læringsproces, som kan anvendes direkte i 
arbejdet med de pårørende.

VIDENDELING MED SAMARBEJDSPARTNERE
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#5

TEMA 3: EN TRYG HVERDAG 

Rum til at lytte og 
forstå 

SAMARBEJDE 
MED CIVILSAMFUNDET

TEMA 4: DEN GODE KOMMUNIKATION

Forståelse

TEMA 1: BEKYMRING, SORG OG GLÆDE

Mere 
inddragelse

TEMA 2: INFORMATION OG VEJLEDNING

Henvisende
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Pårørenderådgivningen vil i 2021 etablere et tættere samarbejde med 
civilsamfundet. 
Pårørenderådgiverne inviterer foreninger, der har tilbud til pårørende, til 
dialog om fremtidigt samarbejde.

Pårørenderådgiverne vil i 2021 danne sig et overblik over, hvilke tilbud 
der allerede eksisterer til pårørende og henviser, som et led i rådgivnings-
tilbuddet, til foreningerne.  

Pårørenderådgiverne tager i 2021 kontakt til udvalgte frivillighedshu-
se. Udvælgelsen sker i samarbejde med lederen af Team Frivillighed. 
Pårørenderådgiverne ønsker at skabe et samarbejde, der skal medføre at 
pårørende i alle lokale områder af Odense får kendskab til pårørenderåd-
givningen. Pårørenderådgiverne vil invitere frivillighedshusene med det 
formål af afdække, om der er lokale behov i forhold til at støtte pårørende 
i allerede kendte omgivelser. Pårørenderådgivningen er interesseret i at 
gøre brug af allerede etablerede netværk. 

Et muligt tilbud kunne være etableringen af en Åben Anonym Rådgivning, 
som foregår lokalt.

SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET



2021


