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1 Fundamentet
Pårørendesenterets mål, visjon og verdier utgjør fundamentet for alt som publiseres av
informasjon og artikler på Pårørendeprogrammet.no og Pårørendesenteret.no.

1.1

Grunnlaget til Pårørendesenteret

F O R M Å L : Vi skal yte hjelp og støtte til pårørende og bidra til utviklingsarbeid blant fagfolk
V IS J O N : Pårørende – fra usynlig til inkludert

1.1.1

Kjerneverdier

1.1.2

Spesielt viktig fremover

Tilgjengelige, lydhøre, anerkjennende, faglig sterke.

•

Arbeide for å få status som et nasjonalt senter for pårørendearbeid.

•

Gjøre den statlige Pårørendeveilederen mer kjent.

•

Få ut fagstoff til flere enn helseansatte.

•

Videreutvikle serien «Min faghistorie», blant annet ved filmsnutter der fagfolk
forteller om sitt møte med pårørende.

•

Utvikle flere kursopplegg for pårørende og fagfolk, inklusive webkurs, slik at folk fra
hele landet kan delta på kursene.

•

Vurdere å utvide nettilbudet til å romme barn under 18 år.

1.1.3 Hovedmålgrupper
•

Pårørende.

•

Ansatte i offentlige helse- og velferdstjenester.

•

Ansatte i øvrige virksomheter som jobber med pårørende.

•

Relevante fag- og forskningsmiljøer.

•

Nasjonale og lokale bevilgende myndigheter.

•

Politikere lokalt og nasjonalt.

1.1.4 Posisjon

Pårørendesenteret skal være «top of mind» når
pårørende eller folk som jobber med pårørende
ønsker råd, hjelp eller annen relevant input.
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2 Kommunikasjonsplattform
En kommunikasjonsplattform skal klargjøre hvordan virksomhetens fundament skal
komme til uttrykk i kommunikasjonsarbeidet.

2.1

Hensikt

2.3

Dette gjør vi

Kommunikasjonsplattformen har sin forankring i Pårørendesenterets mål, visjon og
verdier og har til hensikt å gjøre det enklere å (1) prioritere budskap (2) være tydelig,
konsekvent og konsistent (3) sikre en profesjonell og helhetlig kommunikasjon (4) gi et
tydelig avtrykk av Pårørendesenteret i målgruppene og i samfunnet som sådan (5) bygge
en klar identitet, profil og et godt omdømme.

Vi skal synliggjøre forskjellige grupper pårørende gjennom artikler og intervjuer med enkeltpersoner / organisasjoner / arbeidsplasser som har spesielt fokus på pårørendearbeid.
Vi skal motivere til pårørendearbeid gjennom å synliggjøre resultater og veien til
resultatene. Vi skal bygge forventninger til at Pårørendesenteret er plassen å gå for faglig
påfyll, praktiske råd e.l. i sitt pårørendearbeid eller som pårørende.
V I IN F O R MERER: Gjennom ulike fag- og forskningsartikler
V I U T DA N NER: Gjennom e-læring, kurs, seminarer, FuelBox og forskningsartikler
V I DEL ER: Vi deler «pårørendehistorier», tips og råd om hva man kan
gjøre, hvem man kan kontakte, og vi deler forskningsmateriale.
V I MOT IV ERER: Å kunne lese om og se andre fortelle sine
pårørendehistorier, er en hjelp i seg selv.
V I ENGASJ ERER: Det vi formidler skal utløse en eller
annen form for reaksjon og / eller handling.
VI HJ ELPER: Pårørende skal få hjelp, enten via
vårt eget stoff eller det vi henviser til.
VI SY NLIGGJ ØR: Vi skal arbeide for at
samfunnet generelt blir mer bevisst pårørendeproblematikk og mulighetene som finnes til å få
input, støtte og hjelp.
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2.4

Slik skal vi fremstå

Pårørendesenterets kjerneverdier ligger som et bakteppe til de to nettstedene:
TILG J E N G E L IG E: Det skal være enkelt å finne det man trenger av informasjon, input
og/eller hjelp. Språket som benyttes må være forståelig for målgruppene og det er viktig
at målgruppene intuitivt vet hvem som er avsender.
LYDH Ø R E : Vi vil ha tilbakemeldinger og innspill fra pårørende og fra folk som jobber
med pårørende. Det må være enkelt å gi oss tilbakemeldinger – OG – de må følges opp.
A N E R KJ E N NENDE: Vi skal løfte fram pårørende og støtte dem i deres situasjon. Det
er vår oppgave. Ikke problemfokus, men problemløsning.
FAG L IG S T ERKE: De som jobber med pårørende profesjonelt skal oppleve at de kan få
hjelp, råd og praktisk veiledning fra oss, - som de ikke finner andre steder.
E N G A S J E RTE: Vi skal engasjere med det innholdet vi legger ut, og vi skal vise igjen
i media slik at vi bygger og styrker posisjonen som den foretrukne leverandøren av
pårørendetjenester.
N Y T T IG & REL EVAN T : Det innhold som legges ut skal være av en slik karakter at
målgruppene opplever at de har bruk for oss.

2.5

Slik kommuniserer vi
ENG ASJERT: Vi vil engasjere mennesker i ulike pårørendesituasjoner til å formidle sine historier og opplevelser.
E NKELT: Vi skal benytte et språk som alle forstår,
som ikke skaper misforståelser eller avstand.
RELEVANT: Vi skal være tro mot egne målsettinger og satsinger i det vi kommuniserer,
men vi skal også være lydhøre til samfunnet
rundt oss og det folk er opptatt av.
KUNNSKAPSBASERT: I all
kommunikasjon skal det merkes at vi
kan det vi holder på med, at vi er faglig
fundert og ledende på området.
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3 Begrepsordbok
Det er ikke likegyldig hvilke ord vi bruker, spesielt ikke når vi skal omtale ulike grupper.
Under følger ord og uttrykk som vi skal / ikke skal benyttes. Listen er ukomplett og vil
kunne utvides over tid.
Se ellers Bufdir sin oversikt over ord og begreper om funksjonsnedsettelser.

Rusavhengig – rusmisbruker
En kan være rusavhengig uten å ha et rusmisbruk og en kan misbruke rusmidler uten
å være avhengig. Likevel velger vi å bruke begrepet «rusavhengig» gjennomgående da
dette er et mindre belastet begrep. På denne måten beskriver vi utfordringen heller enn å
påpeke en karakterlyte. Vi kaller heller ingen for narkomane. Skal disse ordene brukes skal
det være helt bevisst og da gjerne i sammenheng med en diskusjon rundt disse begrepene.

Person med et handikap – en handikappet person
En person med et handikap er så mye mer enn funksjonsbegrensningen sin. På samme
måte som samfunnet har et ansvar for å bygge ned fysiske barrierer som er til hinder for
de med en funksjonsnedsettelse, har vi et ansvar for å være bevisste når vi velger begrep.

Helseutfordring – sykdom
Pårørendesenteret legger sin stolthet i å være diagnoseuavhengig. I forlengelsen av dette
må vi gjøre oss flid med å være tilsvarende nøytrale og inkluderende i språket vi bruker.
Det er selvsagt uproblematisk å bruke ordet «sykdom» i de tilfeller der dette er korrekt,
men når vi uttaler oss mer generelt skal det brukes med forsiktighet.

Sykt – sinnsykt
Disse ordene, som gjerne helst brukes som gradsadverb i uformell dagligtale, skal bare
forekomme ved helt bevisst bruk. I tilfeller der disse er inkludert i et sitat, må dette tas
opp med intervjuobjektet og endres før publisering.
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Innsatt – fange
Kriminalomsorgen har for lengst gått bort fra å omtale de innsatte som fanger. Til tross
for at organisasjon for pårørende til innsatte fortsatt kaller seg For Fangers Pårørende,
må vi bestrebe oss på å bruke korrekt begrep for å unngå assosiasjoner nærere knyttet til
frihetsberøvelse enn rehabilitering.x---
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4 Kommunikasjonsstrategi
4.1

Rolleavklaring

4.2

Kommunikasjonsstrategiens funksjon

I en liten organisasjon som Pårørendesenteret har alle ansatte flere roller. Per i dag
ligger ansvaret som kommunikasjonsansvarlig hos daglig leder, som ved behov kan
delegere til nettredaktør. Nettredaktøren har i tillegg til sitt ansvar og sine oppgaver i
forbindelse med nettsidene, ansvar for Pårørendesenterets grafiske profil.

Hvordan kan kommunikasjon som verktøy brukes for å nå organisasjonens mål? Hvor er
vi og hva vil vi oppnå? Dette er utgangspunktet for kommunikasjonsstrategien som har
kommunikasjonsplattformen som bakteppe:
•

Hvilken posisjon skal Pårørendesenteret sikte mot?

•

Hvordan ønsker vi å bli oppfattet?

•

Hva er viktig for oss å påvirke i et samfunnsperspektiv?

•

Hvem er våre viktigste målgrupper og stakeholders?

•

Hvilke budskap skal formidles i forhold til hvem?

Valg og prioritering av kanaler er en viktig del av
strategien. Dernest kommer kampanje- og
aktivitetsplaner, årshjul og konkrete tiltak.
Dette vil bli utformet for begge
nettstedene på halvårlig
redaksjonsmøte.
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5 Mål, strategi og
retningslinjer
Pårørendesenterets to nettsteder bygger på stiftelsens visjoner, men trenger en
tydeligere målstyring. Kommunikasjonsstrategien blir ledende for vekting av stoff
og temaer, i tillegg må også den tekniske biten hensyntas, da den i stor grad legger
rammene for innholdet.
Hvert år utarbeides en egen aktivitetsplan for nettstedene, med tydelige mål,
prioriteringer og tiltak, slik at målstyring og fokus sikres og man i større grad kan måle
innsatsen.
De to sidene har forskjellige målgrupper, noe som gjør at vi på sikt ønsker å ha to
redaksjoner for i sterkere grad å rendyrke de ulike konseptene.

5.1

Plassering og betydning i organisasjonen

Pårørendesenterets kommunikasjonsstrategi legger premissene for de to nettstedene
som har egne, årlige aktivitetsplaner, der konkrete prioriteringer, mål og tiltak settes opp
og der arbeidet fortløpende evalueres i forhold til de planene som foreligger.
Nettsidene står i en særstilling når det gjelder Pårørendesenterets
kommunikasjonsstrategi og er stiftelsens viktigste kanal til målgruppene.

5.2

Ansvar, myndighet og roller

A N S VA R L IG REDAKTØR:
Daglig leder er ansvarlig redaktør for nettstedene og har totalansvaret for alt innhold,
herunder det juridiske ansvaret. Redaksjonelle retningslinjer sikrer at redaksjonen
jobber i tråd med Pårørendesenterets etiske retningslinjer og i tråd med presseetiske
standarder (se under).
W E B R E DA K TØR:
Webredaktøren står for den daglige driften av de to nettstedene, leder det redaksjonelle
arbeidet og har også ansvar for nettstedenes tekniske utvikling og grafiske profil.
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A N S VA R O G OP P G AV ER F OR WEBREDAKTØR:
•

Daglig redaksjonsansvar, herunder leder av redaksjonen.

•

Leder redaksjonsmøtene

•

Ansvar for produksjon av og/eller tilpasning av innhold til nettstedet.

•

Webmasteransvar

5.3

Generelle retningslinjer for nettarbeidet

I NN H O L D SVALG : Strategi og årsplaner legger rammene for hvilket innhold som skal
frontes.
R E DA KS J O NEN: Består av ansvarlig redaktør, webredaktør, journalister og fagfolk.
R E DA KS J O NSM ØT ER: Avholdes etter behov, minimum to ganger i året. Nettredaktør
leder det redaksjonelle arbeidet, herunder redaksjonsmøtene, og påser at de mål som er
satt og de planer som er lagt følges opp i forhold til innholdsproduksjonen.
I NN H O L D SKAT EG ORIER: Nyhetsstoff, redaksjonelle saker, kommentarer, kjendiser
som kan belyse valgt tematikk, faglig stoff osv.
I N N H O L D SL EV ERAN DØRER / K VALITETSSIKRING: Redaksjonen består
av profesjonelle; journalister og fagfolk, som kan levere etter de kvalitetskrav som
Pårørendesenteret har satt. Nettredaktør har adgang til å justere innlevert innhold når
det gjelder form, lengde, inngang, begreper m.m.
L E V E R IN G S F REKV EN S: Nettredaktør setter opp en plan for når stoff skal innleveres
og hvordan.
P U B L IS E R I N G SF REKV EN S: Bestemmes av webredaktør.
P U B L IS E R I N G : I prinsippet publiserer webredaktøren, men vedkommende kan
delegere til andre.
PÅ R Ø R E N DESEN T ERETS EG N E PROD UKTER: FuelBox, konsulenttjenester osv.
må også frontes på nettsidene – både i artikkelform og som egenreklame.
FACE B O O K : Det bør legges opp en egen, enkel Facebook-strategi.
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5.4

Redaksjonelle retningslinjer

FU N DA M E NT & P RINSIP P ER: Pressens Vær varsom plakat og Pårørendesenterets
etiske retningslinjer er retningsgivende for all informasjon og meningsutveksling som
foregår på Pårørendesenterets to nettsteder.
P R O F E S J O N AL IT ET : Innholdsleverandører er journalister og andre fagfolk med
relevans for innholdet (psykologer, helsepersonell)
VE D L IKE HOL D OG T IL SYN : Webredaktør har ansvar for daglig drift av nettstedene
og påser at alt innhold som legges ut er i tråd med retningslinjene.
BIL D E B R U K: (1) På samme måte som faglige krav settes til innhold og presentasjoner,
stilles krav til bildekvalitet. (2) Rettighetshavere skal krediteres for bilder og tekst
publisert på Pårørendesenterets nettsider. (3) Bruk av stockbilder søkes unngått.
Bilder som blir levert til webredaktøren skal være av tilstrekkelig oppløsning og av
profesjonell karakter. Merk at bildene må være landskapsorientert for å fungere godt på
våre nettsider og at helhetsinntrykket er avhengig av at dette tas hensyn til.
Personer som blir intervjuet på sidene gjentatte ganger skal avbildes i tråd med temaet
for hver enkelt sak. En skal unngå gjenbruk av bilder så langt det lar seg gjøre unntatt i
tilfeller der dette er naturlig og hensiktsmessig.
Ved bruk av stockbilder sammen med intervjuer skal
dette tydelig merkes i bildeteksten og bildene
skal være av en slik karakter at personen
som er avbildet ikke kan forveksles med
intervjuobjektet.
K IL DE B R U K: Skal alltid oppgis.
Skulle eventuelle feil oppstå, søkes
disse korrigert så raskt som mulig.
S P R Å K B R UK: Hvilke begreper
som anvendes er ikke likegyldig.
Pårørendesenteret har et aktivt
forhold til språk og begrepsbruk og har retningslinjer for
dette (se kapittel 3).
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Vaisenhusgat a 39, 4012 Stavanger
Tlf: 51 53 11 11 | pårørendes tavanger.no

Et nettsted for pårørende:
pårørendesentere t.no

Et nettsted for fagfolk:
pårørendeprogrammet.no

Ønsker du veilednin g? Kontakt Pårørendelinjen:
✆ 90 90 48 48 | parorende@parorendesentere t.no

