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Pårørende politik: 
 De pårørende kan løbende opdateres om beboers / brugers 

tilstand / situation, såfremt der foreligger en samtykke 
erklæring herom, underskrevet af beboeren / brugeren. 
 

 De pårørende har mulighed for at deltage i arrangementer ud 
af huset, betinget af, at der er plads i bussen / bilerne.  
Beboere / brugere har første prioritet. 
 

 De pårørende har efter aftale med beboeren / brugeren 
mulighed for at deltage i fælles madlavning / cafeaftner og 

foredrag i huset. 
 

 Der er udarbejdet en informations pjece til kommende 
beboere, brugere og deres netværk. 
 

 Der afholdes velkomstaftner på de enkelte boafsnit for nye 
beboere og deres pårørende umiddelbart efter indflytningen. 
Der deltager altid et medlem fra bruger- og aktivitetsrådet i 
velkomstaftnen. 
 

 De pårørende opfordres til at deltage i de forskellige 

arrangementer på Socialpsykiatrisk Center Syd, f.eks. Sindets 
dag.  
Beboere / brugere opfordres til, at give deres pårørende 
relevant information såsom opslag etc.  
Personalet er den enkelte beboer / bruger behjælpelig med 
dette. 
 

 Der afholdes løbende undervisningsdage for de pårørende. Her 
vil der blive givet relevant information om Socialpsykiatrisk 
Center Syd samt relevant undervisning om psykiatriske 
lidelser mm. 
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 Nogle beboere / brugere ønsker ikke, at deres pårørende 
anvendes som frivillige på Socialpsykiatrisk Center Syd, da de 
ønsker adskillelse af det at være pårørende og det at indgå 
som frivillig i huset. Dette skal respekteres i de enkelte 
tilfælde.  
Hvis en beboer / bruger ikke ønsker at deres pårørende skal 
indgå som frivillig kan der være undtagelser så som: 
”hjælpere” på Sindets dag, Mini OL samt som oplægsholder. 
Dette afklares med beboeren / brugeren.  
 

 Bruger – og aktivitetsrådet ønsker ikke, at de pårørende skal 

være en del af Bruger- og aktivitetsrådet, dvs. at der ønskes 
et Bruger- og aktivitetsråd - ikke et bruger- og pårørenderåd. 
 

 Pårørende politikken skal efterleves og politikken skal 
evalueres hvert år. 
 

 Der er udarbejdet en overordnet pårørende politik i Ikast-
Brande Kommune. 
Denne pjece udleveres til nye beboere / brugere sammen med 
vores egen intern politik. 
Ikast-Brande Kommunes pårørende politik udleveres til de 

pårørende. Her udleveres vores intern politik ikke. 
 
 

 
 
 
 
Pårørende politikken er udfærdiget og godkendt i 
Brugerrådet 
Redigeret og godkendt i juni 2020 
 

Pårørende politikken evalueres en gang årligt. 
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Vil du vide mere? 
Ønsker du at vide mere om Socialpsykiatrisk Center Syd, kan du 

besøge vores hjemmeside:  

http://www.socialpsykiatrisyd.ikast-brande.dk  

 
 


