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Denne mini-bog er skrevet som inspiration til pårørende. MEN du kan sagtens 
bruge metoderne, som er beskrevet i bogen, uanset hvem du er. Du kan læse 
bogen i rækkefølge, eller du kan klikke på overskrifterne i indholdsfortegnelsen 
for at læse præcis det afsnit, som interesserer dig. 

Du må benytte materialet i andre sammenhænge, når du angiver Malene 
Valgreen Coaching som forfatter. God fornøjelse. 
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Den dag jeg blev sendt hjem 

 
”Du skal blive hjemme fra i morgen. Du skal ikke på arbejde. Dit arbejde er at 
passe din datter”, sagde min datters læge. Mødet med den læge – og senere 
samme dag en medarbejder i kommunen - var et vendepunkt. Det punkt, hvor 
jeg gik fra fornægtelse og indvendig strid til accept og handling.  

Når du er pårørende til et menneske, som har en sygdom, har været ude for en 
ulykke eller på anden måde er svært udfordret, har du en helt særlig rolle. Det 
er ofte på en gang fysisk, mentalt, tidsmæssigt, socialt og følelsesmæssigt 
krævende. Det kan være både grænseoverskridende og ekstremt udfordrende.  

I denne mini-bog ønsker jeg at give dig som pårørende kendskab til nogle 
grundlæggende livsværdier og øvelser, som kan støtte dig, så du ikke brænder 
sammen. Livsværdier får dig til at tage stilling til, hvad der er vigtigt for dig, så 
du ikke bare overlever, men så du kan fungere godt og finde mening i rollen 
som pårørende.  

Bogen tager udgangspunkt i min egen erfaring som pårørende, mit arbejde 
som coach og rådgiver i Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade (FSS), 
foredragsholder i bl.a. patientforeninger og tidligere yogalærer hos 
Videnscenter for Rehabilitering og Palliation.  

Bevidste livsværdier er et solidt fundament i livet. Livsværdierne er dit 
beslutningsgrundlag i hverdagen, og de støtter dig, når livet rammer hårdt. 
Livsværdier er de følelser og egenskaber, som du ønsker, skal fylde i dit liv. Når 
du er pårørende, er du stadig et menneske. ”Pårørende” er en rolle du har, og 
samtidig er du inderst inde stadig dig. Dine behov som menneske skal 
tilgodeses, for at du kan fungere som pårørende. Tydelige og bevidste 
livsværdier kan være 
med til at øge din 
livskvalitet, fordi du 
bliver bevidst om, 
hvordan du i den 
givne situation bedst 
fylder dine 
ressourcer. Det 
ønsker jeg at bidrage 
til.  
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At være med det, som er 
Den dag lægen sendte mig på orlov, ringede jeg til kommunen for at bede om 
tabt arbejdsfortjeneste. Det var voldsomt grænseoverskridende for mig. 
Medarbejderen i kommunen var helt fantastisk: ”Nu bliver du hjemme, og så 
skal jeg nok hjælpe dig med at få tingene til at gå i orden”. Hun og lægen fik 
mig til at acceptere situationen, slippe alt andet og fokusere på min datter.  

Nu skal vi en lille omvej omkring yoga. Yoga i sin fysiske form består især af 
stillinger eller bevægelser, som styrker og strækker kroppen. Jeg har været 
yogalærer i mere end 20 år og ser igen og igen særligt nye deltagere, som 
forsøger at strække kroppen, fx et ben, ved at ”ville” det. Overbevisningen i 
hovedet lyder: ”Jeg vil strække benet”. Så de anstrenger sig, sætter kræfter og 
vilje ind på at strække det spændte ben, og de holder sandsynligvis vejret. Det er 
deres virkelighed og overbevisning om, hvad der er rigtigt at gøre. Hvis jeg i 
stedet beder dem om at mærke åndedrættet, især udåndingerne, slippe en 
spænding i benet og være med deres krop, som den er, så sker der pludselig 
noget. De går fra at ville til at være. De går fra krampagtig anstrengelse til flow. 
De skifter fokus fra at være målrettede på noget de vil opnå i fremtiden til at 
mærke nuet. Og samtidig går de fra krampagtig fastholdelse til accept og 
mærker på den måde, at der rent faktisk sker noget, så de bliver smidigere. 
Pointen er, at de lærer at være med dét, som er. 

Da jeg blev bedt om at blive hjemme, var jeg nyuddannet lægesekretær, stolt af 
min uddannelse, netop begyndt på mit første job med ambitioner om meget 
mere. Jeg anstrengte mig for at holde fast og for at blive, satte alle kræfter ind 
på at strække mig til at favne både job, børn og min rolle som pårørende. Jeg 
holdt vejret, holdt fast og håbede, at det hurtigt ville blive bedre. Det var min 
virkelighed.  

Lægen og kommunemedarbejderen var dem, som i overført betydning bad mig 
mærke åndedrættet, trække vejret, slippe min forestilling om virkeligheden – og 
være med situationen, som den var. Og så skete der pludselig noget. Jeg gik fra 
krampagtig fastholdelse til accept, så jeg kunne handle hensigtsmæssigt i min 
nye virkelighed.  

 

FRA ACCEPT TIL HANDLING 
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Som pårørende vil du måske opleve, at du forsøger at holde fast i det, du kender. 
Det er svært at acceptere en af livets hårde tacklinger. Derfor holder du fast i så 
meget hverdag som muligt, får tingene til at ligne noget, som er normalt, du 
anstrenger dig alt, hvad du kan. Men indvendigt buldrer og brager det, alting er i 
oprør, og det kan føles som en indre spændetrøje. Du er ved at tabe pusten. Hvis 
du taber pusten, hvem er så pårørende? Nedenfor giver jeg dig mulighed for at 
finde et ”anker” i din hverdag ved hjælp af livsværdier.  

Du har altid et valg 
Som pårørende er nuet ofte virkelig hårdt. Det er enormt svært at befinde sig i en 
situation, hvor ens nærmeste er syg, måske livstruende eller kronisk syg eller på 
anden måde ramt. Ikke desto mindre er det min holdning, at du som pårørende 
altid har et valg. Den sætning kan virke enormt provokerende på mange: ”Du har 
altid et valg”. For nej, jeg har sgu da ikke et valg om, at jeg nu står i en rolle som 
pårørende. Nej, men du har et valg om, hvordan du forholder dig til din rolle. Hvad 
vælger du at gøre, hvad er det rigtige for dig i lige netop denne situation?  

Lykke og mening 

I min optik giver det ikke mening at jagte lykken. Lykke er noget, som opstår i et 
peak, i et øjeblik, når du er fuldt til stede i nuet. Når der er fuldt nærvær, når tanker, 
bekymringer og ideer om fortid og fremtid forsvinder, når du er lige dér, hvor du 
er, så kan der opstå momenter af lykke. Du kan naturligvis også have en 
grundstemning af lykke i dig, som nu bliver forstyrret eller ødelagt.  

Derfor er der grund til at tænke anderledes og i stedet søge mening i situationen. 
Det var bestemt ikke en lykkelig situation, da min datter blev syg, der var ingen 
lykkefølelse, da jeg blev hjemme fra arbejde. Men der var en følelse af mening. 
Det var et valg jeg havde. I stedet for at jagte (forgæves) efter lykken, kunne jeg 
gå efter at skabe mening i min rolle som pårørende. Meningen var, at jeg skulle 
være der fuldt ud – på orlov. Meningen var, at jeg skulle skabe de bedst mulige 
rammer for min datters helbredelse.  

Når du kender dine livsværdier, vil det blive nemmere at håndtere situationen og 
vælge din retning og mening midt i kaos. I stedet for at lade følelserne 
overmande dig kan du lade dine livsværdier vise dig, hvad der er det vigtige for 
dig at gøre. Hvad skal du gøre for at nære dig selv? Hvilken pårørende er du? 
Hvordan sikrer du, at du har energi til at give det, du vil? Hvordan skaber du 
mening i den situation, du står i? 
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Accept er grundlag for handling 

Lad mig et øjeblik vende tilbage til dette med at acceptere en situation for at 
handle. Måske vil du tænke, at ”hvis jeg accepterer denne situation, så har jeg 
givet op”. Men det er ikke en opgivende accept, der er tale om. Når du accepterer 
en situation, har du mulighed for at skifte mindset. Du finder du af, at du har et 
valg om, hvordan du vil agere.  

Det lægger sig tæt op ad, hvordan mindfulness1 kan defineres, fx ”at være til 
stede i nuet og acceptere det, som det er”.  Når du gør det, bliver du i stand til 
bevidst at tage ansvaret for kvaliteten af dit liv. 

Et valg er ikke altid et lykkeligt valg, men det kan stadig godt være et 
meningsfyldt valg. Det handler om at forholde dig til det, som er. Det 
meningsfyldte valg og accepten af tingenes tilstand kan betyde mere flow i livet 
– også når du er pårørende. Dit værdigrundlag hjælper med at understøtte 
valget. 

Det er væsentligt at huske, at der er ikke noget, som er rigtigt og forkert. Der 
findes ikke en ”rigtig” måde at agere på eller være pårørende på i en unik 
livskrise. Du har sandsynligvis ingen erfaring at læne dig op ad, og andres 
erfaringer kan du kun til dels bruge, for andre pårørendes situation er også unik. 
Naturligvis kan du lytte og lære, men du skal selv bestemme, hvad der føles 
rigtigt for dig. Her kommer livsværdierne 
dig til hjælp og guider dig. Som pårørende 
er der mange udfordringer. Du skal måske 
både være plejer, chauffør, forstå 
diagnoser og behandlinger, forælder, 
ægtefælle, barn, koordinator, 
hjælpemiddelekspert… Men du skal også 
have lov at være dig, så du rent faktisk har 
noget af give af.  

Nogle vælger at gå på deltid, fordi det giver 
mere ro til at være pårørende. Andre vælger 
at holde fast i jobbet på fuld tid, fordi det er 
deres anker, som giver stabilitet i 
hverdagen og dermed overskud til at være 
pårørende. Det ene er lige så værdifuldt 

 
1 I min optik er der ikke forskel på yoga, meditation og mindfulness. Mindfulness er den 
grundlæggende sindstilstand, vi søger i yoga. En fuld tilstedeværelse i nuet uden at dømme. Min 
afsluttende opgave på Europäisches Collega für Yoga und Therapie/ Weg der Mitte handlede om 
Karma Yoga, og hvordan du øver og praktiserer fuld opmærksomhed i dine hverdagshandlinger, 
så du er til stede i nuet. Det man i dag vil kalde mindfulness. 
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som det andet. Det kommer helt an på, om ”ro” eller ”stabilitet” er en vigtig 
livsværdi for dig. Jeg vender senere tilbage til, at det ikke kun handler om at finde 
et ord (fx ro eller stabilitet), men det handler om, hvad du lægger i ordet, og 
hvordan du vælger at leve den værdi i din hverdag som pårørende. Nogle 
pårørende har det fint med at yde personlig pleje, for andre er det dybt 
grænseoverskridende. For nogle føles det rigtigt at blive ved den berørte næsten 
24/7. For andre er det væsentligt at få jævnlige pauser væk fra hjemmet. 

Pointen er, at du skal gøre det, som giver mening for dig. På den måde får du 
energi og kræfter både fysisk og mentalt til at være den bedst mulige pårørende, 
du kan være. Og husk: Du er lige, som du skal være.  

Hvad er vigtigt nu? 

Den dag lægen sendte mig hjem på orlov, var det med besked om, at jeg 
havde weekenden til at vise, at min datter kunne tage 50-100 g på – ellers ville 
hun blive indlagt.  

Det var meget tydeligt, hvad der var vigtigt nu. 

Som alenemor til to teenagedrenge og min datter – og nu pårørende – var det 
også tydeligt, at jeg havde jeg brug for noget eller nogen, som kunne hjælpe. 
Ikke min datter – men mig! For at jeg kunne skabe en ramme, som min datter 
kunne være i og heles i, var det uhyre vigtigt, at jeg have noget og nogen at 
læne mig op ad.  

Der var grundlæggende to ting, som hjalp mig, nemlig mine livsværdier og de 
mennesker, der var omkring mig, særligt mine forældre, en nabo og 
behandlerne på sygehuset. Overfor dem mærker jeg stadig - nu 10 år senere – 
en inderlig kærlighed og taknemmelighed, fordi de stillede op. De var med til at 
løfte mig i min rolle som pårørende. Det må tilhøre en anden historie at 
beskrive, hvordan menneskene omkring mig var af uvurderlig betydning. Ud 
over disse vigtige mennesker, var det mine livsværdier, som helt 
grundlæggende gav mig et fundament i en verden med kæmpe bølgegang.  

Dengang havde jeg fem ord, som jeg gentog for mig selv i en meditation hver 
dag. Det var fem værdier, som havde hjulpet mig gennem en skilsmisse og 
flytning fra Berlin til Odense. Disse ord holdt jeg fast i, for jeg kunne mærke, at de 
gav mig noget. Men livsværdier er ikke bare ord, de skal huske og leves. Det har 
jeg siden som coach fundet systematiske metoder til. Metoder, som jeg deler 
med dig senere. Først vil jeg give dig en dybere forståelse for, hvad ”livsværdier” 
dækker over, så du senere selv kan finde de værdier, som skal vise dig retning i 
kaos. De værdier, som skaber fundamentet i din nye virkelighed og giver dig 
mulighed for at være den pårørende, du ønsker at være. 
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Livsværdier 

Definition 

Livsværdier kan defineres som positive egenskaber eller mål på et 
følelsesmæssigt plan. Værdierne er udgangspunkt for de handlinger, du 
foretager i dit liv. De er som en GPS, som viser, hvor du skal gå hen. Uden 
livsværdier svarer det til at sige: ”Jeg vil 
gerne til Japan” og så tage i lufthavnen og 
tage et tilfældigt fly ud i verden. Det kan da 
godt være, du på et tidspunkt lander i 
Japan, men omvejene kan tage pusten fra 
dig, forvirringen er stor og din energi bliver 
brugt på alt muligt andet end at tage til 
Japan. Når livsværdierne giver dig en 
retning eller et mål, så er det samtidig 
vigtigt at definere, hvilke handlinger der gør, 
at du rent faktisk bevæger dig i den rigtige 
retning.  

Værdierne kan også ses som 
fundamentet i et hus: Nogle 
værdier fylder meget og 
skaber et stærkt og 
permanent fundament. Men 
efter et jordskælv er det 
nødvendigt at tjekke 
fundamentet og finde ud af, 

hvilke dele, det er nødvendigt at udskifte, hvilke dele, der skal repareres, og 
hvilke dele, der er intakte og fortsat kan bære. 

Når du står i en ny, ukendt og følelsesmæssigt overvældende situation som 
pårørende, har dit fundament været udsat for et jordskælv. For at skabe et nyt 
og solidt fundament, er det vigtigt at tjekke dine livsværdier og blive bevidst om, 
hvad der kan bære. Hvad er vigtigt i dit liv nu? Hvordan skal du som pårørende 
skabe dig et fundament, som kan bære dig igennem en livskrise, som 
pårørenderollen ofte er? 

I de følgende afsnit bliver det hele mere konkret, og jeg vil give dig tre forskellige 
metoder til, hvordan du kan afklare, hvilke livsværdier, der skal fylde i dit liv nu: 
Mini-metoden, den hurtige og den grundige. 
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Det hele handler om, hvad du vil føle mere af eller bevare følelsen af i dit liv. Det 
handler om, hvilke egenskaber skal fylde mere nu. 

Når du står i en livsomvæltende situation og definerer dine værdier, kan de 
hjælpe dig med at huske på, at du er et menneske med behov, at du har brug 
for at nære dig selv – samtidig med, at du er pårørende. 

Bag enhver handling eller beslutning ligger en værdi! 

Hvad med de svære følelser? 

Svære livssituationer medfører ofte følelser som sorg, magtesløshed eller 
fortvivlelse. Det er vigtigt, at du tillader disse følelser at komme op til overfladen 
og være der. Det er ikke meningen, at livsværdierne skal dække over eller 
lægge låg på disse følelser. Jeg vil ikke sige så meget om det her andet end: 
Tillad alle følelser og lad livsværdierne være dit fundament, du bygger videre 
på. 

Værdier skal leves i hverdagen 

Jeg vil i det følgende præsentere dig for nogle metoder og værdier, som du kan 
bruge til inspiration. Værdierne vil altid kræve en fortolkning. Vi lægger ikke alle 
det samme i ord som respekt, åbenhed, passion, nærvær, kærlighed, ro, 
spontanitet, frihed, omsorg, stabilitet osv. På min hjemmeside finder du en liste 
over livsværdier, du kan bruge til inspiration: 
https://malenevalgreen.dk/livsvaerdier-katalog/   

For at det giver mening, er du nødt til at definere, hvad en livsværdi betyder helt 
konkret for dig. Hvad skal der ske, for at du udlever værdien i dit liv – i den 
situation, du står i som pårørende? Du er også nødt til at finde små regler eller 
metoder, som gør, at du integrerer værdierne i dit liv på hverdagsbasis. En 
værdi får intet liv og dermed ingen reel værdi, hvis den kun udleves to gang om 
året. Lad os tage et eksempel. Forestil dig, at afslapning er noget, du ønsker 
mere af i dit liv som pårørende. Så er det altså ikke nok, hvis det kun foregår to 
gange om året i et spa-bad. Ved hjælp af daglige ritualer husker du dig selv på 
din værdi, så du lever den og virkelig mærker den på regelmæssig basis. 
Livsværdierne er til for at skabe en basis og en retning. Små skridt kan mærkes, 
når bare de går i den rigtige retning.  

Så hvordan kan afslapning se ud for dig? Er det en power-nap, en gåtur for dig 
selv, dyrke yoga, at lytte til en lydbog, at stirre ud i luften, mens du drikker en kop 
te, sidde i din bedste stol og lytte til musik… Hvad er din fortolkning af 
afslapning? Vær samtidig konkret og specifik. Hvor ofte og hvor længe skal du 

https://malenevalgreen.dk/livsvaerdier-katalog/
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gøre det, for at du opnår følelsen af afslapning? Er det en gang om dagen, hver 
anden dag, en time, 10 minutter?  

Samtidig har du brug for en huskeregel, som gør, at du rent faktisk tager dig tid 
til at slappe af. Måske skal du sætte et ur til at ringe kl. 15, så du husker det. Eller 
måske skal du finde et billede af en yogi i dyb meditation og hænge det op i 
stuen, eller skrive ”husk dig selv” på køleskabet. Det kan også være, at du husker 
det bedst ved at ligge stille i din seng om morgenen og fortælle dig selv, 
hvordan du får afslapning ind i netop denne dags program. Ofte er det gavnligt 
at huske dig selv på noget, når du i forvejen har en rutine. Kun fantasien sætter 
grænser for, hvordan du husker dig selv på din nye værdi.  

På den måde får værdierne liv. De bliver til små ritualer og handlinger i dit 
hverdagsliv og kan på den måde være med til at øge din livskvalitet og glæde 
– trods en svær situation. 

Tre metoder til at finde dine livsværdier 
Jeg vil præsentere dig for tre metoder, du kan bruge til at finde dine livsværdier. 
Den første er mini-metoden. For bedre at kunne benytte metoden, giver jeg dig 
efter gennemgangen inspiration til nogle helt konkrete værdier, som set ud fra 
mit perspektiv danner et holdbart fundament, når du er pårørende.  

Derefter beskriver jeg to andre metoder: Den hurtige og den grundige.  

Første metode: Minimetoden 

Mini-metoden er letvægtsudgaven af den værdiafklaringsproces, mine klienter 
gennemfører, når de kommer til mig. Værdiafklaringsprocessen oplever jeg 
som ekstremt givende, dybdegående og frisættende for mine klienter. Her 
bliver du præsenteret for mini-udgaven i tre trin, som du selv kan gennemføre. 
Det kan være gavnligt at gennemføre metoden over fx en uges tid eller to. På 
den måde får du tid til at reflektere over og mærke efter, hvordan de forskellige 
trin lander hos dig.  

Det første trin: Find dine livsværdier 

Find noget at skrive med og på – gerne en 
dagbog2. Lyt evt. til noget rolig, gerne 
meditativ musik og sæt mellem 10 og 30 
minutter af til at skrive. Det første trin går 
ud på, at du fortsætter én af disse 
sætninger: 

 
2 Det kan i det hele taget være hensigtsmæssigt at føre dagbog, som en fast praksis for at tømme 
dig selv for det, som fylder 
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• Jeg er din rolle som pårørende, og jeg er kommet for at fortælle dig, at… 
• Jeg er din nye hverdag, og jeg er kommet for at fortælle dig, at… 
• Jeg er din energi, og jeg er kommet for at fortælle dig, at… 
• Jeg er dine følelser, og jeg er kommet for at fortælle dig, at… 
• Jeg er dit nye liv, og jeg er kommet for at fortælle dig at… 
• Jeg er din krop, og jeg er kommet for at fortælle dig at… 

Vælg blot én sætning – den som umiddelbart taler mest til dig. Skriv, skriv, skriv. 
Fortsæt med at skrive, også selv om du ikke ved, hvad du skal skrive. Så kan du 
bare skrive: ”…nu ved jeg ikke, hvad jeg skal skrive…”. Når du læser, hvad du har 
skrevet, vil der sandsynligvis dukke nogle ord eller sætninger op, som fortæller 
dig, hvad der er vigtigt nu og fremover. 

Prøv om du kan pin-pointe disse ord. Hvilke følelser og egenskaber handler det 
om? Husk at livsværdier altid er positive. Det skal være noget, du ønsker mere af 
i dit liv. Så selv om der også kommer følelser som ked-af-det-hed, sorg eller 
vrede, så er det ikke dem, du ønsker mere af. Hvad ønsker du for dig selv i den 
kommende tid? Læs, hvad du har skrevet, og mærke efter, hvad der bliver 
vigtigt. Tag dig tiden til det og skriv 3-5 livsværdier ned. 

Det andet trin: Hvordan ser værdien ud i din hverdag? 

Du skal nu definere for dig selv, hvordan dine værdier ser ud i din hverdag. Tag 
en værdi ad gangen og skriv for dig selv i 5-15 minutter for hver af dine værdier 
ud fra sætningen: 

• Jeg lever og mærker min ”værdi nr. 1”, hver gang jeg…. 
• Jeg lever og mærker min ”værdi nr. 2”, hver gang jeg… 
• Osv. 

På den måde får du sat ord på, hvilke handlinger, der gør, at du rent faktisk 
lever din værdi. Husk, at det er de små hverdagshandlinger, som vil få din værdi 
til at leve, så du rent faktisk mærker det. Det er på dette trin, du skal blive 
specifik og konkret. Det er ikke nok at skrive: ”Jeg lever min værdi egenomsorg, 
når jeg har alene-tid”. Du skal specificere: ”Jeg lever min værdi egenomsorg, 
når jeg sidder alene 20 min. hver eftermiddag og kigger ud i haven med en kop 
te i hånden”. På den måde bliver det tydeligt for dig, hvad du skal, og du kan 
også bedre forklare andre, fx den som er berørt af sygdom eller andre nære 
relationer, hvad du præcis har brug for i din pårørenderolle. 

Du har selv ansvar for at føre dine værdier ud i livet. Det betyder, at du fx IKKE 
kan få værdien til at leve, hvis du siger: ”Jeg lever min værdi kærlighed, hver 
gang min kæreste giver mig blomster”. Den går ikke. Her gør du din værdi 
afhængig af andre mennesker. Så din værdi kan kun leve, når du selv tager 
ansvar, og de handlinger, som er knyttet til værdien, er enkle at udføre.  
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Det tredje trin: Huskeregler og integration 

I en stormfuld situation kan det være svært at huske at gøre det, som rent 
faktisk gavner dig, og som du nu har defineret som livsværdier med indhold. 
Det kan faktisk også være svært i det almindelige hverdagsliv som ikke-
pårørende. Derfor har du brug for dagligt at huske dig selv på at få omsat dine 
værdier til handling. 

• Lav en brainstorm: Hvad kan få dig til at huske at leve din værdi?  
Tag udgangspunkt i eksemplet med ”afslapning”. 

• Vælg én simpel huskeregel. 
• Benyt din huskeregel dagligt og lev din værdi ud, så du får energi på 

kontoen hver dag. 

 

Inden du bliver præsenteret for de to andre metoder, får du tre eksempler på 
livsværdier, som jeg mener er gavnlige, når målet er at tanke energi og udligne 
presset som pårørende. 

Inspiration til livsværdier 

De værdier, jeg præsenterer dig for her, er valgt ud fra den betragtning, at de 
skal give en modvægt til alt det, som kræver din energi udadtil. De giver 
modvægt i forhold til, at du hele tiden holder fokus på den, som er berørt, 
håndteringen af sygehusaftaler, kontakt til sundhedsfagligt personale og 
professionelle, praktisk tilrettelæggelse, manglen på sociale relationer, følelser i 
oprør. Alle disse situationer og opgaver, som tømmer dit batteri. Som pårørende 
har du brug for noget, som lader dig op igen.   

Brug værdierne som inspiration til, hvordan du kan definere dine egne 
livsværdier, så du får et fundament, der kan bære dig, så du bliver ved med at 
være den pårørende, du ønsker at være. Det kan sagtens være, at dine værdier 
ser helt anderledes ud end disse. Måske har du brug for handlekraft, tydelighed 
eller aktivitet? Måske er det mere samhørighed, taknemmelighed og kærlighed, 
som er dine bærende værdier? Eller tydelighed, styrke og mod? Lad dig 
inspirere af de værdier, jeg har valgt, og benyt derefter en af de tre metoder til 
at finde dine egne livsværdier som pårørende.  

De tre trin i mini-metoden: 

- Ord 

- Handling 
- Husk 
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EGENOMSORG  

Hold nu op, hvor bliver vi gode til at 
yde omsorg for andre, når vi er 
pårørende. Og det skal vi selvfølgelig 
være – det giver nemlig mening.  

Men hold nu op, hvor bliver vi også 
gode til at forsømme os selv, når vi er 
pårørende. Vi glemmer ofte 
fuldstændigt at tage vare på vores 
egene behov. Måske bliver du 
ovenikøbet fyldt med skam, når du tilgodeser dig selv frem for den, som er 
berørt? 

Egenomsorg er nødvendigt, hvis du skal holde til at være pårørende i længere 
tid. Det er grundlæggende væsentligt, at du får tanket dine egne ressourcer op, 
at du tillader, at andre yder omsorg for dig og ikke mindst, at du yder omsorg 
for dig selv. 

• Hvordan ser ”egenomsorg” ud, når du lever den i praksis? 

Når jeg mærker efter, så kan egenomsorg se meget forskellig ud for mig. Derfor 
øver jeg mig hele tiden i at mærke, hvad jeg har brug for netop i dag for at 
tanke mine ressourcer op. Jeg ved fx at træning er vigtigt for mig. Når jeg 
træner, kommer jeg af med ophobede frustrationer samtidig med, at jeg 
”sætter ind på bankkontoen” i form af en stærk og velfungerende krop. Det er 
også egenomsorg for mig at læse en bog, at gå en tur, at have en stille 
meditationsstund, at være i naturen.  

Indimellem glemmer jeg at huske mig selv! Selvom jeg har arbejdet med 
livsværdier i mange år, så øver jeg mig stadig. Jeg tilhører en 
personlighedstype (2’er for dig, som kender Enneagrammets persontyper), som 
helst ofrer mig selv for at hjælpe andre. Og det går selvfølgelig helt galt, hvis jeg 
ikke jævnligt – helst dagligt – husker mig selv på, at egenomsorg er vigtigt.  

Derfor har jeg hængt en liste op på mit køleskab, så jeg hver dag bliver husket 
på, hvordan egenomsorg ser ud for mig.  

Når du er pårørende, skal du efter min mening have fokus på egenomsorg. 
Særligt, hvis du har udsigt til, at din rolle bliver langvarig eller måske 
permanent. Så jeg spørger dig igen: 

• Hvad skal du gøre, for at egenomsorg bliver en del af dit daglige liv? 
• Hvordan vil du huske dig selv på at leve med fokus på egenomsorg? 
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NYDELSE 

For mig er der stor forskel på underholdning og ”ægte nydelse”. Underholdning, 
sjov og ballade er hurtig tilfredsstillelse af et behov (hvilket behov?). Det 
betyder ikke, at vi ikke skal nyde en tur i rutsjebanen, vores begær eller en 
kæmpe isvaffel. Men jeg mener, at ”ægte nydelse” kan mere og holder 
længere. 

Nydelse er en sanselig oplevelse, som giver en længerevarende fornemmelse – 
en slags positive efterdønninger i kroppen og sindet. Samtidig skaber nydelsen 
ingen tilknytning eller afhængighed. Du nyder i nuet og slipper det igen. Det er 
en nydelse, som efterlader dig med en indre fornemmelse af, at noget har 
flyttet sig, at du er kommet et skridt videre. Det er en indre fornemmelse af 
godhed, nærvær og glæde, som varer ved.  

For mig handler den type nydelse om at bruge mine sanser. At se, høre, smage, 
dufte og føle. Det kan være i form af et veltilberedt måltid, som både dufter, ser 
lækkert ud og smager fantastisk. Det kan være en gåtur i naturen med smukke 
udsigter, lyde og lugte. Det kan være en sanselig massage eller blot at holde i 
hånd. I min verden handler det også om at sætte tempoet ned, så jeg rent 
faktisk kan nå at sanse og nyde. 

• Hvordan kan du få nydelse til at leve i en svær tid? 
• Hvordan ser nydelse ud for dig i din hverdag som pårørende? 
• Hvad skal huske dig på at nydelse er vigtigt? 

Når jeg skal huske mig selv på at 
gøre nydelse til en daglig handling, 
så vil jeg foreslå disse huskeregler: 
Tilsæt bevidst nydelse til noget, du 
gør i forvejen. Hvis du fx drikker en 
kop kaffe om morgenen, så gør 
kaffebrygningen til nydelse. 
Personligt har jeg udskiftet 
nescaféen med hele bønner, som 

skal males og derefter brygges i en stempelkande. På den måde stimulerer jeg 
min lugtesans - og den efterfølgende smagsoplevelse bliver større. Når jeg 
husker dette om morgenen, så er chancen for at jeg husker at lægge nydelse 
ind i mine handlinger flere gange om dagen også større. 

En anden huskeregel kunne fx være at meditere 10-20 minutter. Meditation kan 
øves på mange måder, som jeg ikke vil gå i detaljer med her. I bund og grund 
handler det om din evne til at holde fokus. En meditation på nydelse kan fx 
være at holde fokus på noget lækker musik.  
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Huskereglen kan også være at skrive ned om aftenen, hvor du har oplevet 
nydelse i løbet af dagen. På den måde vil du blive bedre og bedre til at huske at 
nyde gennem sanserne i det daglige. 

HUMOR 

Det store spørgsmål er: Må man grine, når man er pårørende?  

Det er ikke sjovt at miste, det er ikke 
sjovt at se mennesker forgå, det er ikke 
sjovt at være pårørende. Men at miste 
humoren, det er virkelig trist. Min 
mormor, som blev 96 år, havde sin 
humor i behold lige til det sidste. Selv 
om hun blev senildement de sidste par 
år, havde hun sin humor i behold. Efter 
mange år i forskellige funktioner på et 

sygehus ved jeg, at humor – og ind i mellem af den sorte slags – er med til at 
skabe forløsning i en verden med sygdom.  

Min datter har fra en tidlig alder haft evne til at holde en selvironisk distance. At 
kunne tage pis på sig selv med et glimt i øjet, er noget af det bedste.  

Måske kan du som pårørende finde en måde at grine og le sammen med den 
berørte? Måske fortæller I gamle, underholdende historier?  

Hvis det ikke er muligt, må du så grine som pårørende? Ja, du må gå ud i byen 
og være sammen med mennesker, som får dig til at le. Du må opleve 
situationer, som får dig til at grine, du må gerne have humoren i behold. Du 
behøver ikke skamme dig. Det er ikke forbudt at grine, når du er pårørende. 
Faktisk vil jeg i stedet sige, at det er sundt (her sparer jeg dig for en længere 
fysiologisk afhandling om, hvordan endorfiner kan virke stresslindrende).  

Så find ud af, hvem du kan grine med. Svøb dig i mennesker eller find blot en 
enkelt person, som du ved kan få dig til at grine. Hvis ikke andet, så find en TV-
serie, som er helt vildt sjov, og hvor du ikke kan undgå at grine højt. Da min 
datter var syg, var ”Friends” fx i høj kurs. Det er helt i orden at side i sofaen og 
kluk-le. 

Min anden yogalæreruddannelse tog jeg hos Weg der Mitte/ECYT i Berlin og 
Gerode i Harzen. Der foregik meget indre, personligt udviklingsarbejde. Til tider 
var det virkelig frustrerende, for når du står ansigt til ansigt med dine 
skyggesider, er det hårdt. Der blev grædt tårer. Og kort tid efter blev der grint ad 
de samme oplevelser og indsigter. En kæmpe forløsning kan sætte ind, når du 
tør tillade humoren at være til stede selv i de sværeste livssituationer. Jeg giver 
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Piet Hein helt ret i, at ”Den, som kun tager sjov for sjov og alvor kun alvorligt, har 
fattet begge dele lige dårligt”.  

Så JA for pokker, du må gerne grine, når du er pårørende. 

Anden metode: Den hurtige 

• Brug ca. 15 min med papir og blyant klar. 
• Tænk på tre personer, som du beundrer. Det kan være personer, som du 

personligt kender eller har kendt. Det kan være berømte personer, en 
tegneseriefigur eller en superhelt. Det kan være en nær relation eller en i 
periferien. 

• Skriv ned, hvilke personer det handler om. 
• Skriv for hver person, 3-5 sætninger om, hvorfor du beundrer dem. 
• Vælg ud fra dine sætninger 1-2 værdier for hver person. Hvilke værdier 

må denne person nødvendigvis leve sit liv efter, for at få de kvaliteter og 
egenskaber, du beundrer. 

• Vurdér om 3-5 af disse værdier er det, du skal leve efter. 

Mine tre personer og deres værdier:  

1) Karin var en kvinde, jeg var handicaphjælper for engang. Hun havde 
mistet førligheden (tetraplegiker) og kunne heller ikke tale. Men hun tog 
stadig ansvar for sit eget liv på alle måder. Hun tog ansvar for at 
dygtiggøre sig, hun tog ansvar i husholdningen, hun havde humor.  

2) Min mormor: Min mormor kom fra landet nord for Salling, men rejste i en 
ung alder til Charlottenlund. Dengang en dagsrejse og en verden til 
forskel. Min mormor var modig. Og så var hun hele livet igennem ydmyg 
og hårdtarbejdende. 

3) Gandhi: At ønske fred med fred, at være konsekvent og målrettet. 

Tredje metode: Den grundige 

Den grundige metode er den værdiafklaringsproces, jeg benytter med klienter. 
Når der er uoverensstemmelse mellem dine inderste livsværdier og det liv, du 
rent faktisk lever, så føles det ofte som begyndende stresssymptomer og 
ubalance. Det kan være det ”river” inden i dig. Som pårørende har du ikke selv 
valgt din rolle. Den er kommet til dig som en af livets grove tacklinger. 
Værdiafklaringsprocessen giver dig mulighed for at finde dit fundament, det 
sted du fremover skal træffe beslutninger ud fra. Det liv, du rent faktisk levede, 
er blevet rystet i sin grundvold – eller måske føler du, at det er taget fra dig. Du 
skal finde et nyt udgangspunkt, og du skal lære at være i din rolle som 
pårørende på en måde, som tilgodeser dig, så du ikke brænder ud.  
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Værdiafklaringsprocessen tager fire sessioner. Den er en grundig og ofte 
følelsesladet og forløsende proces. Den første gang bliver du bevidstgjort om 
dine hidtidige værdier, der som oftest er ubevidste. Nogle af disse værdier vil du 
fortsat bygge dit liv på, mens du vælger at skifte andre ud.  

I den anden session ser du fremad: Hvad er vigtigt nu? Hvad skal dit fundament 
være fyldt med, for at du som pårørende får retning og mening i dit liv. Hvilke 
følelser og egenskaber skal fylde mere, for at du får tanket op, får energi og 
styrke til at være, hvor du er nu? 

I tredje session definerer du indholdet af dine værdier og laver huskeregler. Du 
får sat ord på, hvordan dine værdier skal ud at leve i hverdagen – som 
pårørende, som det menneske du er med de behov, du har. Hvordan får du 
skabt rum og plads nok til dig og til at leve efter dine værdier? 

I den fjerde session sætter vi fokus på en særlig udfordring – eller det, som nu 
fylder mest hos dig. Altså en coachingsession, som følger op på din samlede 
situation. Mange pårørende oplever fx at få dårlig samvittighed over at have 
fokus på sig selv og glemmer derved at omsætte livsværdierne. Netop derfor er 
det vigtigt at have en session som opfølgning. På den måde bliver du 
understøttet i at huske dig selv og formålet med at være den pårørende, du 
ønsker at være. 

Ind i mellem sessionerne er der tid til refleksion og små øvelser, som fastholder 
dit fokus med værdiprocessen. Du kan læse mere om livsværdier og 
værdiafklaringsprocessen her: https://malenevalgreen.dk/livsvaerdier/  

100 % er for meget 

Der vil altid være ”huller”, nemlig dage hvor du trods alle gode intentioner ikke 
formår at følge dine værdier. Det er som det er. Du ved, at du kan finde tilbage 
og mærke, hvad du har brug for igen i morgen. Du kan ikke forvente at leve dine 
værdier ud 100%. Det er for stort et krav. Men du kan lave dine huskeregler, som 
hjælper dig til at leve dine værdier i hverdagen. Og når du lever værdierne i 
hverdagen, vil de vokse sig større og støtte dig, når du skal tage beslutninger.  

Husk at forandringer sker, når du tager små skridt i den rigtige retning. 

Må man grine som pårørende? 
Ja, selvfølgelig. I dag er min skønne datter næsten 22 år. Det er 10 år siden, hun 
blev ”løsladt” fra den ambulante behandling på Odense Universitetshospital. 
For mig som pårørende føltes det som at puffe en lille fugleunge ud over kanten 
af reden og håbe, at den kunne flyve. Og det kunne den! I starten med små 
bitte vinger, efterhånden med større vingeslag og nu med kæmpe ørnevinger. 

https://malenevalgreen.dk/livsvaerdier/
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Jeg er stolt af min datter – og jeg er stolt af den måde, jeg håndterede min rolle 
som pårørende. Det var dæleme hårdt, det var svært og ekstremt udfordrende. 
Jeg er taknemmelig for, at hendes brødre klarede deres rolle som pårørende og 
voksede op som sunde mænd. Jeg er taknemmelig for den aktive støtte, 
praktiske hjælp og store kærlighed, min forældre kunne give under hele 
forløbet. 

I det øjeblik jeg gik fra accept til handling skete der noget, som var konstruktivt 
for både mig og min datter. I det øjeblik jeg ikke længere lod følelserne lægge 
mig ned, kunne jeg slippe det krampagtige tag og begive mig ind i rollen som 
pårørende med mine livsværdier som fundament.  

Mine livsværdier styrkede mig undervejs og gav mig den energi og det mod, jeg 
havde brug for, så jeg i et langt, sejt træk kunne bevare mod, håb og ikke 
mindst mening i situationen. Jeg er ikke i tvivl om, at livsværdierne - og den 
daglige praksis med at huske mine værdier – øgede min livskvalitet og gav mig 
adgang til flere indre ressourcer, som bidrog til, at både min datter og jeg kom 
hele igennem den sværeste tid i vores liv. 

Jeg håber, du vil finde mening i at definere dine livsværdier som pårørende. Jeg 
håber, at du vil tillade dig selv at grine og være dig. Jeg ønsker for dig, at du 
finder energi, ressourcer og et sikkert fundament.  

 

Mange hilsner 

Malene Valgreen 

 
Du er altid velkommen til at kontakte mig for personlig rådgivning eller ønske 
om foredrag eller workshop: 
 
kontakt@malenevalgreen.dk  
https://malenevalgreen.dk/kontakt/  
Telefon: 21 73 69 26 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kontakt@malenevalgreen.dk
https://malenevalgreen.dk/kontakt/
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Inspiration 

• Liste med livsværdier til inspiration: 
https://malenevalgreen.dk/livsvaerdier-katalog/  

• Læs mere om den grundige værdiafklaringsproces: 
https://malenevalgreen.dk/livsvaerdier/  

• Særligt for dig som er pårørende:  
https://malenevalgreen.dk/coaching-for-paaroerende/ 
 

 

P.S. Billedet #værdifuldehandlinger på side 6 stammer fra Vibeke Valter Wulffs 
hjemmeside. Vibeke har lavet 18 malerier, som er printet som kort, du kan bruge 
i din snak med andre om livsværdier som pårørende og i det hele taget. Du kan 
købe kortene her: https://gallerivalterwulff.dk/    

 

 

Dato: 16. oktober 2022 

https://malenevalgreen.dk/livsvaerdier-katalog/
https://malenevalgreen.dk/livsvaerdier/
https://malenevalgreen.dk/coaching-for-paaroerende/
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