




• Fagfolk endrer seg – eldre kunnskap vs ny kunnskap

• Helsetjenestene endrer seg – kortere liggetid, mer primærtjeneste

• Pårørende endrer seg – flere roller, større press

• Lovverket endrer seg – rettigheter, plikter og forventninger



• Økt antall eldre/vi lever lenger

• Mangel på ressurser i fagmiljø

• Manglende ordninger for 

omsorgsoppgaver i arbeidslivet

• Fjerning av støtteordninger og mangel 

på avlastning 

• Kortere liggetid

• Pårørende opplever seg som 

koordinator

• Følelsen av utilstrekkelighet, 

utmattelse og tap av kontroll i eget liv
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Pårørende med rettigheter og plikter etter 

bruker- og pasientrettighetsloven

«nærmeste pårørende».

Øvrige pårørende, barn, barn i fosterhjem, 

familie, nære relasjoner.

Andre nære, kolleger, venner som «føler seg» 

som pårørende.

Ingen blir avvist på Pårørendesenteret fordi de 

ikke er nære nok pårørende.



• 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



• En ressurs

• Hjelpsomme

• Omsorgsfulle

• Redde

• Bekymret  

• Masete

• Fortvilte

• Sinte

• Avvisende



• 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 helse og velferd

• Dårligere kostvaner

• Knytninger i muskler

• Belastningslidelser

• Isolasjon

• Mangel på respons



– Maria Mowé, psykolog 
med pårørendeerfaring



• 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



• Barn vil være som andre barn

• Barn vil ha noe som er konstant

• Det er vanskelig for barn å finne 

språket sitt selv

• Barn trenger at de voksne tåler å høre 

det barnet forteller

• Barn kan frata seg selv mulighet til 

aktivitet for å bidra hjemme





• Utilstrekkelighet

• Skjulte forventninger

• Manglende oversikt

• Håpløshet

• Avmakt

• Manglende prioritering

• Skam av å være en del av utilstrekkelig 

hjelpeapparat

• Utydelig ledelse

• Overtydelig ledelse

• Ikke lydhør ledelse

• Manglende kollegastøtte

Vanskelige følelser/tema hos oss som fagpersoner:



• 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



• B - for å bekrefte tanker og opplevelser.

• I - for å informere om situasjonen og 

normale reaksjoner.

• T - for å tåle reaksjoner og opplevelser.



• Snakk med dine nærmeste

• Møte andre i samme situasjon

• Kurs og gruppeaktiviteter

• Kontakt med sosialt nettverk

• Tips og råd – nettsiden

• Si ja til hjelp

• Fokusèr på styrke, ikke svakhet

• Lag gode rutiner og følg dem

• Sørg for nok søvn og hvile

• Lytt etter kroppens signaler

• Ta vare på parforhold og familie

• Søk ev. hjelp til å snakke med barna



• Veiledning på telefon eller chat via 
Pårørendelinjen

• Tilbud til selvhjelp på nettsiden, både til 
voksne og til barn

• Oppfølgingssamtaler via telefon, chat eller 
mail

• Individuelle samtaler, par- eller 
familiesamtaler fysisk eller video

• Kurs (mestringskurs, parkurs), flere blir 
lansert digitalt

• Nasjonal pårørendekonferanse



Bestill Fuelbox på 
Pårørendeprogrammet.no/fuelbox

• Veiledning via Pårørendelinjen

• Pårørendeprogrammet, case og filmer til 
opplæring

• Kurs om bruk av FuelBox «For fagfolk – om 
pårørende»

• Kommunenettverk for pårørendeansvarlige

• Undervisning for studenter på bachelor / 
masternivå

• Foredrag og tilpassa kurs for kommuner og 
helseforetak

• Bistand til og veiledning i strategiarbeid

• Nasjonal pårørendekonferanse



UngePårørende.no

parorendesenteret.no/hjem

https://parorendeprogrammet.no

http://www.parorendesenteret.no/
http://www.parorendeprogrammet.no/
https://ungeparorende.no/
https://www.parorendesenteret.no/hjem
https://parorendeprogrammet.no/hjem


Trenger du veiledning som fagperson eller pårørende? 

Alle våre veiledere har helse- og sosialfaglig 
utdanning, taushetsplikt og plettfri vandelsattest.

Ta kontakt på tlf.:



Lykke til i pårørendearbeidet!


