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Mere end 750.000pårørende iDanmark er i
risiko for selv at blive syge på grund af ekstra
belastninger. Pårørende, der har deltaget
i indsatsen ”LÆRATTACKLEhverdagen
sompårørende”, har oplevet etmærkbart
løft i deres trivsel og oplever reduceret ri-
siko for langvarig stress og depression.Det
viser en evaluering fraVIVE,DetNationale
Forsknings- ogAnalysecenter forVelfærd.
Næstenhver andenpårørende føler sig de-
primeret, hver tredje føler sig stresset og
oplever negativ indvirkning på sit arbejdsliv,
og hver femte fortæller, at de selv er blevet
langvarigt syge på grund af deres situation.
”Lær at Tackle hverdagen sompårørende”
er et kort forløb, der er udviklet af den al-
mennyttige nonprofit forening, Komiteen
for Sundhedsoplysning, i samarbejdemed
KøbenhavnsKommune.Kurset ruster del-
tagerne til at håndtere de store udfordrin-
ger, der ofte følgermed, nårman er nærtstå-
ende til en syg. Det kan være udfordringer
som for eksempel frustrationer ogmagtes-
løshed, usikkerhed om fremtiden, social iso-
lation og en øgetmængde praktiske opgaver,
somman føler et stort ansvar for. Forløbet
får deltagerne til at trives bedre. De undgår
samtidig i højere grad selv at blive syge af
stress eller depression.

Begyndte i København
Startskuddet til ”Lær at tackle”-forløbet
lød i 2015, da det daværendemedlem af Kø-

benhavns BorgerrepræsentationMichael
Gatten stillede forslaget om et kursus for
pårørende. Det gjorde han første gang som
medlem af Nyhedsmagasinet Danske Kom-
muners panel Byrådet på Folkemødet på
Bornholm. Den daværende Venstremand
og senere Radikale politiker tog efterføl-
gende forslaget til Borgerrepræsentatio-
nen, der varmed på ideen.
I 2016 begyndte Komiteen for Sundheds-
oplysning udviklingen af kursusforløbet i
samarbejdemedKøbenhavns Kommune.
Fra 2018 kunne forløbet kvit og frit rulles
ud i alle kommuner, der ønskede det, med
støtte fra Sundheds- ogÆldreministeri-
ets satspuljemidler. Kurset er baseret på, at
Komiteen for Sundhedsoplysning uddan-
ner instruktører, der selv har stået i situa-
tionen sompårørende.

Hele familien rammes
Sundheds- og omsorgsborgmester i Køben-
havn, SisseMarieWelling (SF), er ikke i
tvivl om, at kurset gør en stor forskel.
–Når ens nærmeste bliver syg, rammes hele
familien. Det trækker enormt store veksler
på de pårørende og kan i værste faldmedfø-
re, at de også bliver syge – for eksempelmed
angst, stress eller depression. Jeg er super-
stolt af, at vi i Københavnhar væretmed til
at udvikle denne indsats, somgør en positiv
forskel, og sommindsker risikoen for, at de
pårørende selv bliver syge, siger hun.

I Vesthimmerlands Kommune har man
siden 2018 udbudt indsatsen, som afde-
lingsleder i kommunens Sundhedscenter,
Franz Bundgaard Larsen, udtrykker stor
tilfredshedmed.
–Vi har prioriteret at give vores borgere det-
te tilbud, fordi vi kan se, at det giver demet
frirummed gensidig forståelse og konkrete
redskaber til også at leve deres eget liv. Set
framin stol er det en god investering, for det
ermed til at tagemange udfordringer i op-
løbet for borgeren, og dermed også for kom-
munen, siger han.• tkn@kl.dk

KOMMUNAL INDSATS
REDDER PÅRØRENDE FRA
STRESS OG DEPRESSION
Pårørende til alvorligt syge er i stor risiko for selv at blive ramt. Et særligt
kursus for pårørende, der nu bruges i 51 kommuner, nedsætter risikoen
for ensomhed og depression betydeligt, viser en evaluering.

tekst THOMAS KOKHOLM

”LÆR AT TACKLE” VIRKER
•• VIVE’s evaluering konkluderer, at delta-VIVE’s evaluering konkluderer, at delta-
gerne føler større trivsel, mindre belast-gerne føler større trivsel, mindre belast-
ning og mindre ensomhed.ning og mindre ensomhed.

•• Målt medWHO-5 – et trivselsindeks –Målt medWHO-5 – et trivselsindeks –
stiger den gennemsnitlige trivselsscorestiger den gennemsnitlige trivselsscore
med 16 point fra 45 point til 61 point,med 16 point fra 45 point til 61 point,
hvilket er en signifikant øget trivsel forhvilket er en signifikant øget trivsel for
deltagerne.deltagerne.

•• 74 procent af deltagerne er uden for74 procent af deltagerne er uden for
umiddelbar risiko for depression ellerumiddelbar risiko for depression eller
stressbelastning efter kurset mod 42 pro-stressbelastning efter kurset mod 42 pro-
cent før kurset.cent før kurset.

•• 41 procent af deltagerne er mindre41 procent af deltagerne er mindre
ensomme efter kurset end før kurset.ensomme efter kurset end før kurset.


