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Funktionsbeskrivelse 
 

 
Stillingsbetegnelse: 

 
Nøgleperson ”Børn som pårørende”  

 
Stillingsindehaver: 

 
 

 
Ansættelsesform: 

 
Nøglepersonen varetager funktionen som nøgleperson samtidig 
med dennes ”almindelige” arbejdsfunktion. Ansættelsesformen 
skal være efter aftale med afsnittets/ambulatoriets leder (se 
nedenstående rubrik ”Afdelingsprofil”) 

 
Ansættelsessted: 

 
Psykiatrien, Region Nordjylland 

 
 

 
Nærmeste overordnede: 

 
 

 
Afdelingsprofil: 
Udfyldes af nøgleperson sammen 
med nærmeste overordnede 
Vejledning: 
Opgaven som nøgleperson vil 
tidsmæssigt variere afhængig af det 
konkrete ansættelsessted. 
Afdelingens individuelle 
organisatoriske forhold, størrelse, 
særlige opgaver m.m. skal beskrives 
således at nøglepersonen er afklaret 
med hvilke vilkår der er for 
nøglepersonsfunktionen i afdelingen. 

 
 

 
 

 
Hovedfunktion: 

 
Nøglepersonen varetager funktionen som nøgleperson samtidig 
med dennes ”almindelige” arbejdsfunktion. 
Opgaven som nøgleperson vil tidsmæssigt variere afhængig af 
det konkrete ansættelsessted og i forskellige perioder.  
Nøglepersonen deltager i årlige undervisningsdage tilrettelagt af 
Center for pårørende 

 
Ansvarsområde: 

 
Nøglepersonen skal: 
• Præsentere sin rolle som nøgleperson for nye kollegaer (også 

psykologer og læger i uddannelsesstillinger) 
• Have kendskab til de to strukturerede tilbud i Psykiatrien; 

”Spørg til børnene” og ”Center for Pårørende, Team Børn”  
• Være i stand til at informere om tilbuddene og 

henvisningsprocedurer til ”Spørg til børnene” og ”Center for 
Pårørende, Team Børn” 

• Være kulturdanner på afdelingen således, at alle ansatte får 
opmærksomhed på om patienterne har børn. F.eks. alle 
patienter skal spørges om de har børn 

• Sikre at patienternes kontaktpersoner husker at have ’børn 
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som pårørende’ som et punkt på den enkelte patients 
behandlingsmøde, koordineringsmøde mm. 

• Være sparringspartner for sine kollegaer således, at alle får 
mulighed for at drøfte problemstillinger i forhold til 
patienternes børn  

• Have viden om, hvorfor det er vigtigt at have fokus på børn 
som pårørende og patienternes forældrerolle 

• Have et særligt fokus på børnenes omsorgssituation således, 
at der sikres, at alle på afdelingen forholder sig til skærpet 
underretningspligt i henhold til Servicelovens § 153 

• Være opdateret på nye tiltag omkring børn som pårørende 
ved at deltage i temadage, kurser m.m. vedr. børn som 
pårørende, som Center for Pårørende arrangerer 

• I samarbejde med afdelingsledelsen sikre, at afdelingen har 
en lokal besøgspolitik for patienternes børn (dette gælder 
sengeafsnittene) 

• Ajourføre sekretæren i Center for Pårørende med din 
kontaktinformation: Navn, stillingsbetegnelse, afdeling, tlf. og 
mailadresse.  

 
Kvalifikationskrav: 

 
Deltage i temadage og kurser for nøglepersoner arrangeret af 
Center for Pårørende 

 
 

 
Dato: 

 
Underskrifter (Udarbejdet af leder og medarbejder i fællesskab): 
 
 
 

 


