
Tilbud til
pårørende

Er du pårørende til en alvorligt syg?
I Hillerød Kommune er der mulighed for at få rådgivning, samtaler eller at 
blive del af en gruppe. Læs om tilbuddene i denne folder.

Pårørendekonsulenten



Når hverdagen ændrer sig 
At være pårørende til en kronisk syg 
kan være betydningsfuldt og given-
de, men også belastende. Du kan 
opleve rollen som pårørende på 
forskellige måder, og der er mange 
måder at reagere på følelsesmæs-
sigt. Måske møder du forandringer 
og udfordringer i dagligdagen, f.eks. 
at der er mere, du skal ordne selv i 
hverdagen eller at det er svært at få 
overblik. Du kan derfor have behov 
for at lære nye måder at håndtere 
opgaver og situationer på.

Gennem tilbuddene til pårørende i 
Hillerød Kommune kan du få rådgiv-
ning og støtte, så du kan blive bedre 
til at mestre hverdagen som pårø-
rende. 

Personlige samtaler og rådgivning 
Du kan aftale individuelle støttesam-
taler med pårørendekonsulenten. 
Her vil fokus være på dig og din si-
tuation. Du vil få støtte til at få mere 
klarhed over dine udfordringer, og 

hvordan du mestrer dem. Samtalen 
foregår som regel i jeres hjem, og 
i nogle tilfælde sammen med den 
sygdomsramte.

Hvis du er hjemmeboende ung, er 
fyldt 18 år og har en demensramt 
forælder, kan du også få individuelle 
samtaler med pårørendekonsulen-
ten.  

Pårørendegrupper
Mange pårørende har gavn af at 
indgå i en gruppe med andre pårø-
rende, hvor der er mulighed for at 
udveksle tanker og erfaringer og for 
at støtte hinanden.

Grupperne i Hillerød Kommune le-
des af pårørendekonsulenten, og 
der bliver taget emner op efter be-
hov, f.eks. viden om specifikke syg-
domme, praktiske og følelsesmæs-
sige aspekter af hverdagen, rollen 
som pårørende og hvordan man 
passer på sig selv.

Pårørende i Hillerød 
— hvor går du hen?



Pårørendegrupper i foråret 2018
Pårørende til en plejehjemsbeboer
Torsdage kl. 10-11.30. Vi mødes 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 22/2 og 1/3.
Forhallen i Plejecenter Skanselyet, Skanselyet 1
Tilmeld dig inden den 12/1.

Pårørende til en demensramt forælder
Onsdage i lige uger kl. 16.30-18.00. Vi mødes 7/3, 21/3, 4/4, 18/4,
2/5 og 16/5.
Mødelokale ”Koglen” på Plejecenter Skovhuset, Centervænget 43-45.
Tilmeld dig inden den 28/2.

Pårørende til en person med Parkinson
Tirsdage kl. 13-14.30. Vi mødes 15/5, 22/5, 29/5, 12/6, 19/6 og 26/6. 
Mødelokale i kælderen på Plejecenter Lions Park, Rørdamsvej 1H.
Tilmeld dig inden den 8/5.

Gåtur og samtale - for alle pårørende
Onsdage kl. 10-11.30.
24/1  P-pladsen bag Hillerød station (Carlsbergvej)
31/1  P-pladsen bag Hillerød station (Carlsbergvej)
7/2    P-pladsen Frederiksværksgade 2 (ved Annaborg)
21/2  P-pladsen Frederiksværksgade 2 (ved Annaborg)
28/2  P-pladsen bag Hillerød station (Carlsbergvej)
7/3    P-pladsen bag Hillerød station (Carlsbergvej)
Tilmeld dig inden den 17/1.



Tilmelding
Ønsker du at deltage i et pårørende-tilbud eller at høre mere om dem, skal 
du kontakte pårørendekonsulenten.

Hvem er pårørende-tilbuddene til?
Du kan benytte de forskellige tilbud, hvis du er pårørende til én med en kro-
nisk sygdom bosat i Hillerød Kommune. Du er pårørende, når du har én tæt 
på dig, som har behov for hjælp og støtte for at få hverdagen til at hænge 
sammen. Du kan være ægtefælle, samlever, voksent barn, ven, god nabo 
eller lignende.

Kronisk sygdom kan eksempelvis være kræft, hjerneskade, demens, parkin-
sonisme, sklerose, ALS eller hjertesygsom. Er du i tvivl om, hvorvidt  tilbudde-
ne gælder for dig, kan du henvende dig til pårørendekonsulenten.

Kontakt
Pårørendekonsulent Jette Holbek Holm
Telefon: 7232 8037
Læs mere på www.hillerod.dk/paaroerende
eller følg med på kommunens facebook-side.

Hillerød Kommune
Pårørendekonsulenten
Sundhedscentret
Milnersvej 37D
3400 Hillerød

www.hillerod.dk/paaroerende
Telefon: 7232 8037


