
tilbud 
til dig som er 

pårørende 

 Tilbuddene er gratis og til dig, som:
 · bor i Helsingør Kommune
 · er fyldt 18 år
 · er pårørende til en med alvorlig sygdom

      Kontakt 
Pårørenderådgiver  
Helle Pedersen 
Tlf. nr. 2531 3267 
E-mail: hpp04@helsingor.dk 
Uddannet inden for coaching,  
supervision, sorg og vejledning og  
har mange års erfaring med samtaler  
og gruppeforløb

  Er du pårørende til et menneske med en demens sygdom,  
kan du kontakte kommunens demenskoordinator på  
tlf. nr. 4928 3056 og høre om mulighed for at deltage i  
kurset Viden om demens.

Du kan læse mere på  www.helsingor.dk - Søg på ”pårørende”



NÅR HVERDAGEN ÆNDRER SIG
Når et menneske tæt på dig er alvorligt eller kronisk syg, forandrer  
det jeres liv. 
Det er almindeligt at have bekymringer om, hvordan hverdagen skal 
hænge sammen og hvad fremtiden bringer. Det kan også være at du 
oplever eksempelvis stress, dårlig søvn, ensomhed, dårlig samvittighed, 
kontroltab eller irritation.  

I Helsingør Kommune er der forskellige tilbud, som har fokus på  
at hjælpe dig i rollen som pårørende, når andres sygdom fylder i 
din hverdag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådgivning og støtte 
til pårørende

 
 
SAMTALER
Du kan booke samtaler med vores pårørenderådgiver, hvor 
du får støtte og redskaber til at være i rollen som pårørende. 
Samtalerne støtter dig til at håndtere dine udfordringer som  
pårørende.  
Du kan også få rådgivning om relevante tilbud og kontakter. 

PÅRØRENDEGRUPPER 
I en gruppe møder du andre pårørende, der er i en lignende situation 
som dig selv. Du får mulighed for at dele og arbejde med problematikker 
om, hvad det gør ved dig at være pårørende. 

Pårørenderådgiveren leder grupperne og præsenterer redskaber til, 
hvordan du kan passe på dig selv og få en højere trivsel i hverdagen.  
Der er flere pårørendegrupper, hvor nogle er diagnoseopdelte, bl.a.  
for demens sygdom og apopleksi.  

LÆR AT TACKLE HVERDAGEN SOM PÅRØRENDE 
Er et kursus for dig, som er nær pårørende til en voksen med langvarig 
sygdom. Du får konkrete redskaber til at klare udfordringer som 
fx dårlig samvittighed eller stress. 
Samtidig møder du andre pårørende, der står i situationer, som 
minder om din. Kurset ledes af to frivillige instruktører, som er 
uddannet til at undervise på kurset, og som selv har erfaringer 
som pårørende.

KOM GODT VIDERE – FOR DIG SOM HAR MISTET
Hverdagen bliver tom, når du har mistet én, du holder af.  
Du skal finde din egen vej, hvor du kan leve med tabet og skabe 
et godt liv for dig selv. Du kan aftale op til 3 samtaler med vores  
pårørenderådgiver, når du har mistet én tæt på dig, og du kan  
deltage i en sorggruppe med andre, der har mistet. 

AFLØSNING OG AFLASTNINGSOPHOLD
Det er som pårørende muligt at få afløsning i hjemmet eller et  
aflastningsophold midlertidigt på et plejehjem. Tilbuddet er til  
dig som passer din nære med nedsat fysisk og/eller psykisk  
funktionsevne, og han/hun ikke kan være alene.  
Der visiteres til denne indsats og der er brugerbetaling til  
aflastningsophold bl.a. til kost. 
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