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Pårørendealliansen
Paraplyorganisasjon for pårørendeområdet

Visjon – et samfunn der 
pårørendes innsats som uformelle 
omsorgsgivere synliggjøres, 
verdsettes og inkluderes – og 
legges til rette for



800 000 i en pårørende situasjon til enhver tid
Beregnes å bidra med 110 000 årsverk verdt minst 40 
milliarder kroner
Det tilsvarer  halvparten av hva kommunene selv yter av 
årsverk
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Pårørendeundersøkelsen 2017:
6025 svar



Foreldre/eldre
59 %
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Hvem er de pårørende til?

Andre
8%



Fysisk 
44%

Psykisk
34%

Avhengighet 
11 %

Sammensatt 
27%

Annet 
21 %

Årsak til hjelpebehov

Alderdom
35%



1 av 4 er pårørende til 2 eller flere personer



Medisinsk hjelp: 25% Oppmuntre og støtte: 87% Søke og koordinere: 68%

Aktiviteter: 58% Praktisk bistand: 68% Annet: 17%
Fysioterapeut, aktivitør, 
taxisjåfør. 

Sykepleier Psykolog
Sosionom og advokat

Hjemmehjelp, renholder



Hvor har du funnet hjelp?
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Hvordan ønsker de hjelp
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Trygghet og samhandling - bedre koordinerte 

tjenester 74% 
Fleksibel hjelp som tilbys, tilpasses pårørende i planlegging 59%

Å få ivaretatt egne behov for avlasting - time out 54%

Slippe bekymringer for økonomi 41%

Fleksibelt arbeidsliv 30% 

Støtte og veiledning 28 %

Hva er viktig for deg - 6 juni



Hvordan skal vi hjelpe pasientene 
- og de som er rundt - til å få “best mulig ny 
normal”

“It takes a community to help a family”

Utfordringer rehabilitering 







Hvordan få alle disse til å henge sammen?





Folk som er involvert - underveis i rehabiliteringsprosesser

Informasjon - hvordan er den hos oss? Muntlig og skriftlig. 

Klarspråk

Systemer - Regler, lover, forskrifter, veiledere - henger de 

sammen - logiske brister, hull, gap

Tid vi har til rådighet - før under og etter

Verktøykasse som sjekkliste



Råd for 

Tenk pasient OG pårørende i hele linjen



Det enkle er ofte bra å begynne med



Bruk tid på meg tidlig - det lønner seg senere

La meg gjerne hjelpe meg selv, men gi meg hjelp når jeg spør -

for jeg har lett eller vet ikke hvordan gå videre

Jeg vet  mye om pasient/bruker og hvordan det er hjemme hos 

oss

Hva skal jeg bidra med konkret

Forandres noe viktig - sjekk at det passer for meg når jeg er 

involvert

Råd fra (nærmeste) pårørende



Pårørende
Helse og omsorgsminister Bent Høie - åpning av nytt kreftrehabiliteringstilbud

Han pekte også på de pårørende, en uvurderlig ressurs for mennesker som lever med 
sykdom, funksjonsnedsettelse eller psykiske eller sosiale problemer.

– Men de blir slitne, både fysisk og psykisk. De utgjør et 
støtteapparat som trenger støtte. De har behov for at deres innsats 
blir sett og verdsatt – og de har behov for å bli hørt. Vi må huske at 
pårørende også er en del av pasientens helsetjeneste. Det blir 
kostbart for samfunnet hvis vi ikke ivaretar pårørende.





Rehabilitering begynner hjemme og ender hjemme

Hjemme er vi familie og del av en flokk - ikke diagnoser



Er helsepersonell selv, og skrev bla IP selv for å få koordinert overgang fra 
spes.helsetj. til kommune. Måtte gjøre veldig mye selv ifht koordinering.”

At pårørende blir hørt og det er et godt samarbeid med feks, 
sykehjem/rehabilitering.

Hvis helsetjenesten virker som den skal reduseres belastningen hos pårørende.

Jeg har søkt informasjon selv. Har brukt kunnskap jeg har fra andre situasjoner. 
Finner at «grunnet at informasjon på Nav og HELFO « skal være så 
brukervennlig er det blitt dårligere om man ønsker å gå dypere inn i materiet 

Når min datter får god hjelp har det også vært god hjelp for meg. 

Rehabilitering av en slagpasient er livslang trening, det meste av livet skjer 
hjemme



www.parorendealliansen.no


