
 

 

Vejledning til dig 
som pårørende 
 
 
 
 
 



Vejledning for pårørende  

I Hørsholm Kommune har vi en pårørendevejleder, der står til rådighed for dig, der er 
pårørende til en ældre borger, der modtager hjemmepleje eller bor i plejebolig. 
Kommunes pårørendevejleder hedder 
Helena Lindholm og er ansat i Center for Sundhed og omsorg. 
Helena er sygeplejerske og har arbejdet både i hospitalsregi og i kommunalt regi.  
Helena Lindholm 

 

 
Hvad kan du bruge pårørendevejlederen til? 
En pårørendevejleder giver dig rådgivning og støtte i forhold til din rolle som pårørende.  
 
Samtaler 
Helena tilbyder individuelle samtaler, hvor du kan dele dine oplevelser og tanker. Hun kan 
også rådgive dig i forhold til kommunens tilbud og i forhold til dine muligheder i 
samarbejdet med andre instanser end kommunen. 
Samtalerne kan foregå i dit hjem, på et af kommunens plejecentre eller på 
Aktivitetscentret Selmersbo. 
Din første samtale med Helena vil være uformel og afklarende i forhold til din situation 
som pårørende. 
 
Pårørendegrupper 
I pårørendegrupperne kan du være sammen med ligestillede pårørende. Her vil være 
plads til at erfaringsudveksle, inspirere og støtte hinanden. 
 



Andre aktiviteter 
Derudover vil Helena arrangere andre aktiviteter som for eksempel 
temaeftermiddage/aftener med oplæg om et tema, der er aktuelt, når man er pårørende. 
 

Hvem kan henvende sig til 
pårørendevejlederen? 
 
Du kan henvende dig til Helena, hvis du er ægtefælle, partner, voksent barn, ven/veninde 
eller søskende til en ældre borger, som bor i plejebolig eller modtager hjemmepleje i eget 
hjem. 
Vejledningen er til dig, som føler, at udfordringerne omkring din rolle som pårørende er 
svære at håndtere. 
For eksempel kommunikationen og koordineringen omkring din nærtståendes sygdom. 
Eller måske kan det være svært at finde tid til dig selv eller få overskud til at være sammen 
med andre. 
 

Kontakt 
Du kan kontakte kommunens pårørendevejleder ved at skrive en mail, en sms eller ringe. 

 

Kontaktoplysninger 

Helena Lindholm 
Slotsmarken 13 
2970 Hørsholm 
Mail: heli@horsholm.dk 
Tlf.: 48494342, Mob.40138475 
Telefontid: onsdage og torsdage 
kl. 10.00- 12.00 
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