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Lær at passe på dig selv, hvis du er 
pårørende til en syg

På kurset arbejder vi med udfordringer som følge af at være 
pårørende, så du kan gå hjem med nye værktøjer og inspiration fra 
andre, der er i samme situation som dig.

Hvis du kan genkende følgende, så er kurset måske noget for dig:
• Oplever du, at du glemmer dig selv og dine behov og fokuserer 

mest på den syge?
• Mangler du redskaber til at passe på dig selv?
• Lever du med frustrationer og bekymringer over at være 

pårørende?
• Har du brug for inspiration til at håndtere hverdagen som 

pårørende med manglende overskud og dårlig samvittighed?

Du vil ikke blive presset til at fortælle mere om dig selv, end du øn-
sker - og man har lov til bare at lytte. Deltagerne har tavshedspligt.

LÆR AT TACKLE hverda-
gen som pårørende er for 
dig, som er nær pårørende 
til en voksen med lang-
varig sygdom.
Formålet med kurset er, at 
give dig inspiration og red-
skaber til at lære at passe 
på dig selv i en hverdag 
med sygdom tæt på.



Kurset ledes af to instruk-
tører, som er uddannet til 
at undervise på kurset. 
Instruktørende er frivil-
lige. Og mindst en af dem 
har erfaringer med at 
være pårørende og ved 
derfor hvordan det føles, 
når pårørendesituationen 
fylder meget eller overtager 
hverdagen. 

Hvad indeholder kurset?
Kurset forløber over 7 moduler á 2½ times varighed, og man mødes en gang 
om ugen i 7 uger. 
Undervisningen foregår i en gruppe på op til 14 deltagere. Og veksler mel-
lem oplæg fra instruktørene, og en praktisk orientering, øvelser og erfarings 
udveksling. Kurset har tilhørende kursusbog.

• At bede om hjælp
• At bruge sit netværk
• Håndtering af vanskelige følser f.eks dårlig samvittighed
• Bedre kommunikation
• Få en god nats søvn
• Problemløsning
• Håndtering af symptomer på stress

Et kursus af og med ligesindede
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Hvem kan deltage?
• Kurset er målrettet dig, der er nær pårørende til et menneske med 

langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse.
• Ved henvendelse indbydes du til en indledende samtale hvor vi sam-

men finder ud af om kursuset kan være noget for dig.

Flere kurser efter samme metode
LÆR AT TACKLE-kurserne tilbydes i samarbejde med Komiteen for 
Sundhedsoplysning. Se også www.laerattackle.dk.


