
 

        Alvorlig sygdom i hverdagen 
 

For at kunne give den bedste støtte til dig som pårørende, er vi interesserede i at vide lidt om dig, din 
baggrund og eventuelle behov. Udfyld venligst nedenstående og sæt kryds i den boks, der passer bedst på 
dig. 

 
Dit fulde navn: _____________________________  _________________ 

 
 
Dags dato:   Dit cpr:    

___________________________ ____________________________             _______________________ 
 
 

Hvilken relation har du til din syge pårørende? Det er min: 
 

Ægtefælle/partner Mor/far Datter/søn Søster/bror 

Andet; angiv venligst: 

 

Er der børn i din husstand, som du har (med)ansvar for? Nej  Ja 
 

 For at vi kan tage hensyn til dig som pårørende, vil vi gerne spørge: 
 Slet 
ikke 

Lidt 
En 
del 

Meget 

Savner du information om din pårørendes sygdom og/eller den situation I står i?     

Har du og din pårørende behov for mere hjælp til at lindre sygdommens 
symptomer?    

Savner du information om hvem du kan kontakte hvis der er behov for hjælp, 

fx om natten, eller til at give medicin eller lignende? 

 

   

Har du brug for hjælp til at afklare økonomiske, juridiske, bolig- eller 

arbejdsmæssige spørgsmål?    

Savner du viden, der kan forberede dig på, hvad du kan forvente i 

sygdomsforløbet? 
   

Har du brug for støtte til at tale med din pårørende om hans/hendes sygdom, og 

de konsekvenser den har?    

Oplever du, at du mangler støtte fra den øvrige familie og venner?  
   

Føler du dig overvældet af praktiske eller plejemæssige opgaver i forbindelse 

med din pårørendes sygdom?    

Har du brug for hjælp til at håndtere dine egne tanker, følelser eller 

bekymringer?    

Føler du dig deprimeret? 

 
    

Har du tidligere oplevet betydningsfulde tab i dit liv, som belaster dig nu (fx tab i forbindelse med dit 
eget helbred, job, skilsmisse eller dødsfald)? Hvis ja, angiv evt hvilket tab: 
 
 

Nej  

 
 

Ja  

 

Lider du af en psykisk sygdom/lidelse (f.eks. depression, stress eller angst), som er blevet konstateret 
af en læge? 

Nej  

 
Ja  

 

Hvis ja, angiv venligst hvilken sygdom/lidelse, så vi kan tage hensyn til det:   
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 År Sidste fire cifre  År Dato Dato 
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