
https://www.youtube.com/watch?v=a80rf_7URg0&t=14s


• Stiftelse, finansiert av offentlige midler

• 20-års jubileum i 2018

• 10 personer med variert faglig bakgrunn

• Lavterskeltilbud

• Diagnoseuavhengig

• To landsdekkende nettsider

• En hjelpelinje for pårørende



• Kurs
• Mestringskurs

• Helsefremmende kurs

• Grupper
• Ungdomsgruppe

• Pårørende til kronisk syke

• Mindfulnessgruppe

• Individuelle samtaler

• Parsamtaler

• Veiledning for fagfolk

• FuelBox «For fagfolk – om pårørende»

• Undervisning bachelor / masternivå

• Foredrag for kommuner og foretak

• Bistand og veiledning til strategiarbeid





Pårørende med rettigheter og plikter etter 
bruker og pasientrettighetsloven
«nærmeste pårørende».

Øvrige pårørende, familie, nære relasjoner.

Andre nære, kolleger, venner som «føler seg» 
som pårørende.

Ingen blir avvist på Pårørendesenteret fordi de 
ikke er nære nok pårørende.



Pårørendeprogrammet.no er et læringsverktøy som gir fagfolk økt 

kunnskap og trygghet i møte med pårørende. Her finner du inspirerende 

lesestoff, forskningsartikler og andre ressurser.

http://parorendeprogrammet.no/hjem


Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som 

er pårørende i Norge. Her finner du kunnskap, 

tips og råd, historier fra andre pårørende, 

og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud.

http://www.parorendesenteret.no/hjem


Pårørendelinjen
Trenger du veiledning som fagperson eller pårørende? Alle våre 

veiledere har helse- og sosialfaglig utdanning og taushetsplikt.

Ta kontakt på tlf.:

90 90 48 48

http://www.parorendesenteret.no/kontakt


• Økt antall eldre 
• Mangel på tilgang/ressurser i 

fagmiljø
• Manglende ordninger for 

omsorgsoppgaver i arbeidslivet
• Fjerning av støtteordninger og 

mangel på avlastning for 
utsatte grupper

• Pårørende opplever seg som 
koordinator

• Følelsen av utilstrekkelighet, 
utmattelse og tap av kontroll i 
eget liv





• Tap

• Sorg

• Frustrasjon

• Angst for det som kommer

• Tro/tvil – sorg/glede

• Møte med profesjoner og vanskelige valg

• Hvordan de skal ta imot hjelp og støtte

• Hvordan ta vare på familien

• Hvordan snakke med barn/søsken om 
vanskelige saker



• Pådrivende

• Hjelpsomme

• Omsorgsfulle

• Lærevillige

• Nølende

• Bekymret

• Redde 

• Masete

• Fortvilte

• Sinte

• Avvisende

• Rasende



• Pådrivende

• Hjelpsomme

• Omsorgsfulle

• Lærevillige

• Medvirkende

• Nølende

• Bekymret

• Redde 

• Ømtåelige

• Masete

• Fortvilte

• Sinte

Refleksjon:

Hvis du selv ble pårørende og kom til din avdeling, ville 
du like å bli møtt av deg selv som fagperson?



• Dårlig samvittighet

• Irritasjon

• Sinne

• Ønske om å bare reise fra alt

• Vold 

• Maktesløshet

• Apati

• Trusler

• Overgrep

• Skam



• Dårlig samvittighet

• Irritasjon

• Sinne

• Ønske om å bare reise fra alt

• Vold 

• Maktesløshet

• Apati

• Trusler

• Overgrep

• Skam

Refleksjon:

Hvordan reagerer du?



• «Ta deg sammen. Andre har det verre.»

• Håper de kan ta dette på en annen vakt.

• Jeg har det travelt, noen andre kan gjøre dette.

• Jeg kan ikke nok om temaet og fører samtalen 

over på noe annet.

• Dette gidder jeg bare ikke.

• Ærlig talt! De er bare så masete.

• Jeg har ikke god kjemi med disse pårørende.

Faren øker ved:

• Utbrenthet og utmattelse

• Ved andre pårørende-/omsorgsoppgaver privat.

Tabuområder og forbudte følelser hos helsepersonell:



«En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende – og seg selv» 

– Et vitenskapelig essay

https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/2566


– Sånn kjennes det ut inne 

i meg når jeg tenker på mamma.



• Både frisk og syk forelder kan få svekket 
foreldrekapasitet

• Angst og frykt

• Sinne

• Tristhet og depressive symptomer

• Søvnvansker

• Fysiske smerter

• Skolerelaterte vansker

• Sosial isolasjon

• Vekst og modning parallelt med vansker



• Å sette ord på tanker og følelser

• Spørre om det de lurer på, og få tilpasset svar etter alder og utvikling

• Å vite at noen tar vare dem som er syk, og at de praktiske tingene i hjemmet er tatt hånd om

• At noen voksne i barnehagen eller skolen vet at mor, far eller søsken er syk og kan tilrettelegge for 
barnet ved behov

• Fri fra sykdommen ved å tenke på og gjøre hyggelige ting



• Avklar behovet for å ha med seg en voksen inn i timen. 

• Opptil 15 år må barnet ha en voksen til å følge seg til timen. 

• Familiesamtaler med barnet i fokus.

• Vi bruker tid på å finne ut hva barnet lurer på.

• Undring kan gi et språk på gode og vonde følelser.

• Vi er interessert i rollene de har i tillegg pårørenderollen.

• Vi bruker tid på å tilpasse informasjon og forklaringer ift alder. 

• Vi tilstreber å være trygge voksne som rommer og anerkjenne barnets følelser og tanker, mer enn å gi svar. 



• Mestringshistorier formidler at situasjonen kan bli bedre, og at det finnes hjelp. 

• Barna får et diplom når det er ferdige hos oss. Barna opplever det som stas og som en anerkjennelse 
av de som menneske og pårørende.

• «Er det noe jeg har glemt å spørre deg om?» Er et nyttig spørsmål å stille mot slutten av 
samtalen😊



• Jente, 11 år: «Det er ganske tungt å snakke om det som er vanskelig, men jeg føler meg på en måte 
avslappa og letta etterpå».

• Jente 14 år: «Det føles greit å snakke om ting her, men jeg er redd for at det vanskelige kan bli større 
hjemme hvis vi skal snakke om det der.»

• 14 års gammel gutt: «Det var godt å få fortelle hvordan jeg opplevde det som skjedde på 
ulykkesdagen, ikke bare hva som skjedde»



• Mindre sosial aktiv (foreningsliv/klubb etc.)

• Mindre fysisk aktiv (kommer seg ikke ut)

• Økt bekymring (for alt som kan skje)

• Dårligere søvn (pga. bekymring)

• Dårligere prioritering av egen velferd

• Dårligere kostvaner

• Knytninger i muskler

• Belastningslidelser

• Isolasjon

• Mangel på respons



t

Aksept

Håp

Å være 
en støtte

Å være 
tilstede

Protest

Fortvilelse

Maktesløshet

Behov for

avlastning



• Er det tøft på jobb, kan man ta seg inn 

hjemme/i fritiden

• Er det tøft hjemme, kan man ta seg inn på 

jobb

• Hva når det er tøft på begge arenaer?

• Arbeidsgiverpolitikk 

- livsfaseperspektiv

- likestillingsperspektiv

Økt helsefare for personell som 
både har jobbelastninger og som 
er pårørende



Skrevet av: Kristin Molvik Botnmark

En raus praksis ser pårørende som ressurser, 

som medspillere, som deltakere og 

medmennesker på sine premisser. 

Se Pårørendeprogrammet.no

http://parorendeprogrammet.no/fag/aktuelt/m%C3%B8t-meg-der-jeg-er-i-all-min-utilstrekkelighet


https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder


FuelBox
For fagfolk – om pårørende

Refleksjoner forankret i veilederen: 

• Verdier og holdninger

• Kunnskap og praksis

http://parorendeprogrammet.no/fuelbox-
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder


• Helseforetak og kommuners plikter

• Hvem er de pårørende

• Involvere pårørende

• Informasjon og støtte til barn og unge

• Støtte til familie og andre pårørende

• Verdier og etiske dilemma

• Meg som kollega og menneske

• Meg i møte med pårørende

• Gode spørsmål i møte med pårørende



• Hvorfor er det viktig å inkludere pårørende?

• Hva kan du lære andre i arbeidet med pårørende? 

• Hvordan vil du beskrive vår kultur for samarbeid 

i arbeidet med pårørende? 

• Hvilke tilbakemelding fra pårørende 

har du lært mest av?

• Hvem har ansvaret for å identifisere pårørende? 

• I hvilke situasjoner opplever du å være i tvil 

om du skal kontakte barnevernet?

• Hvorfor er du viktig i møtet med pårørende?

Bestill på Pårørendeprogrammet.no/fuelbox



• Respekt - for følelser, frustrasjoner og individuelle reaksjoner

• Toleranse – for at ting tar tid og sorg har mange uttrykk

• Medvirkning – i planlegging, samhandling og evaluering

• Kunnskap – om pårørendes behov

http://parorendeprogrammet.no/fag/fagfilmer/hva-skjer-n%C3%A5r-helsepersonell-selv-blir-p%C3%A5r%C3%B8rende-


Vi er alle pårørende.


