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1 Innledning
Stiftelsen Pårørendesenteret har drevet Pårørendesenteret (PS) siden 1998 med lokale/
regionale tjenester til pårørende og fagfolk i kommuner og helseforetak.

Denne årsmeldingen vil bære preg av at vi nå har to år med statistiske verktøy 
som kan beskrive utviklingen etter at vi fikk en landsdekkende funksjon. Se eget 
statistikkdokument.

Pårørendesenteret leier lokaler i en eldre bygning som i 2017 og 2018 har vært gjennom 
en total utvendig renovering. Huset er nå tilbakeført til sitt opprinnelige uttrykk, en 
verdig status for senteret som feiret 20 år i september 2018.

2 Målsetninger, målgrupper & verdier

2.1    Målsetninger 

Pårørendesenteret skal tilby pårørende et helse- og 

sosialfaglig veilednings-, kurs- og samtaletilbud. 

I tillegg skal vi stimulere ansatte i velferds-

tjenesten til godt pårørendearbeid. 

I 2018 vedtok styret å sende søknad 

til lotteri- og stiftelsestilsynet om 

endring av formål for å være i tråd 

med dagens praksis. 

I august 2018 kom endelig 

bekreftelse fra tilsynet, og nå er 

formålet for stiftelsen følgende:

http://www.parorendesenteret.no/Nedlastningsfiler/Statistikk%20Pa%CC%8Ar%C3%B8rendesenteret%202018.pdf
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2.2  Målgrupper
Pårørende: 
Pårørendesenteret tilbyr et lavterskeltilbud til alle som står nær en som er fysisk eller psykisk syk,  

har en funksjonsnedsettelse eller alkohol-/rusavhengighet, uavhengig av alder, bosted og rolle.

Vår definisjon av pårørende er vid, det vil si at tilbudet er åpent for andre utover den juridiske 

definisjon av pårørende. Berørte personer kan derfor benytte tilbudet, eksempelvis venner 

og kolleger.

Fagfolk som kommer i kontakt med pårørende: 
Pårørendesenteret ønsker å stimulere til godt pårørendearbeid. Dette gjør vi ved å bidra med 
informasjon og ulike kompetansehevende tiltak. Målet er å bidra til at pårørendeinvolvering 
og pårørendestøtte blir en naturlig og integrert del av tjenestetilbudet.

2.3   Verdier
I strategidokumentet vårt gjelder følgende visjon:

Pårørende – fra usynlig til inkludert.

Dette betyr:

• Pårørende skal tilbys et diagnoseuavhengig  

faglig og tilgjengelig veilednings-, kurs- og  

samtaletilbud

• Ansatte i velferdstjenesten skal tilbys  

kompetanse som bidrar til godt pårørendearbeid

• Pårørendesenteret skal synliggjøre pårørendes behov

Stiftelsen Pårørendesenteret er en virksomhet som skal 
yte hjelp og støtte til diagnoseuavhengige pårørende, 
og utviklingsarbeid til fagfolk og andre relevante 
institusjoner/ miljøer.

Pårørende 
– fra usynlig 
til inkludert
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Våre kjerneverdier er å være:

3 Organisering & drift
Stiftelsen Pårørendesenteret er registrert som en «allminnelig stiftelse».

3.1   Styret i s tiftelsen
Stiftelsens øverste organ er styret. Styremedlemmene i 2018 har vært: Eli Nessa 
(leder), Siv-Len Strandskog (nestleder), Helen Færøy, Bjarne Lemvik, Kirsten 
Jæger Fjetland, Svein Kjetil Svendsen og Ingvil Aarrestad Godeset 
(ansattes representant).

Styrets arbeid i 2018: Det ble avholdt 5 styremøter og 1 
strategisamling sammen med ansatte.

3.2    Ansatte og interne prosesser
I 2018 har 9 personer fordelt på 7,35 årsverk vært:

• 100% stilling som daglig leder. 

• Fagkonsulent, 100 % stilling som webredaktør 
fram til 1. april 2018. 

• Klinisk barnevernspedagog/familieterapeut, 
100 % stilling som fagkonsulent med ansvar 
for barn og unge. 

• Psykiatrisk sykepleier / fagkonsulent, 100 %. 
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• Sykepleier med kognitiv terapi og mindfulness, 80 % stilling som fagkonsulent med 
ansvar for kurs. 

• Klinisk sosionom/ familieterapeut, 100 % stilling med ansvar for Pårørendelinjen. 

• Kreftsykepleier, 80 % stilling med ansvar for kommuneprosjektet. 

• Sykepleier, pedagog og veileder, 75 % stilling som fagkonsulent med, økt til 100 % 
stilling fra 1. juni med tilleggsoppgaver ift. Pårørendeprogrammet. 

• Grafisk designer og fotograf, 100% stilling med ansvar for nettsidene etter 1. april. 

• Psykiatrisk sykepleier, engasjert 50% i sykevikariat fra august og ut 2018. 

• Psykiatrisk sykepleier og sosionom, har vært engasjert som vikar på timebasis til 
Pårørendelinjen. 

• Tidligere styreleder, sosionom, har vært engasjert som frivillig vikar på timebasis til 
Pårørendelinjen. 

Redaksjon:
Redaksjon for nettsidene er i 2018 styrket med pedagog 

og grafisk designer. Den består forøvrig av to freelance 
journalister og en frivillig journalist, i tillegg til ansvarlig 

redaktør og webredaktør.

Pårørende som erfaringsformidlere:  
Vi har ca. 15 pårørende som bidrar frivillig som 
erfaringsformidlere. Disse samles 2–3 ganger per 
år sammen med to av våre fagkonsulenter og 
frivillig pensjonist og tidligere sjefsosionom på 
Jæren DPS.
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Planarbeid: 
Vi har i 2018 fullført flere interne planprosesser og utviklet den første utgaven av en 
personalhåndbok der alle underliggende planer er knyttet sammen. 

HMS-arbeid: 
Vi har mål om å oppnå god ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet for ansatte. Vi 
har utarbeidet HMS-plan, avholdt faste HMS-møter mellom ansattrepresentant, 
verneombud og daglig leder hvor temaer hva angår HMS blir behandlet og fulgt opp. 

I 2018 signerte vi første årlige handlingsplan med BHT-leverandør Stamina Helse, 
Forus. Herunder en gjennomgang av ergonomi/ fysisk arbeidsmiljø på alle kontor  
v/ fysioterapeut.

Gjennom hele 2018 har vi fortsatt konsulentbistanden fra organisasjonspsykolog til 
intern veiledning for utvikling av fag og team. 

GDPR:
25. mai 2018 trådte det nye EU-reglementet for personvern og oppbevaring av 
personopplysninger i kraft. 

Pårørendesenteret har gjennomgått rutiner og laget standard for å ivareta dette 
reglementet. 

Destino, leverandør av publiseringsverktøy for de ulike nettsidene, har håndtert de 
nødvendige prosessene for å følge lovverket på de digitale løsningene våre.

Journalføring:
I 2018 har Senteret hatt flere møter for å avklare og forberede innføring av 
journalsystem for konsultasjonsvirksomheten. 

Innføring av elektronisk journalsystem vil bli gjennomført i 2019.
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Redaksjonelle retningslinjer:
I 2018 har Pårørendesenteret ved hjelp av ekstern konsulent laget egne redaksjonelle 
retningslinjer for nettsidene. Dette er vi veldig stolte av. I retningslinjene har vi blant 
annet beskrevet hvordan vi vil kommunisere:

ENGASJERT: Vi vil engasjere mennesker i ulike pårørendesituasjoner til å formidle sine 
historier og opplevelser.

ENKELT: Vi skal benytte 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.

Se våre redaksjonelle retningslinjer på nett. Disse er være i tråd med Vær Varsom-plakaten.

Kompetanseheving: 

Ansatte har deltatt på flere kompetansehevende kurs og videreutdanninger.

Disse videreutdanningene er påbegynt/ fullført i 2018:

• Sertifiseringsprogram i samarbeidsorientert  
tilnærming i terapi og praksis (1 person) 

• 3 dagers fordypningskurs i Mindfullness  
(1 person) 

• Praktisk Pedagogisk Utdanning  
(1 person) 

• Master i Medborgerskap (1 
person) 

• Narrativt verksted (1 person)

http://www.parorendesenteret.no/profil
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4 Finansiering & økonomisk situasjon
Pårørendesenteret har gjennom de siste par årene fått befestet sin økonomiske 
plattform med gode tilskudd fra både stat og kommune. 

Offentlige tilskudd i 2018:

Sandnes kommune 90 000 kr
Stavanger kommune 1 581 000 kr
Sola kommune 55 000 kr
Driftstilskudd Helse Stavanger 375 000 kr
Hå kommune 10 000 kr
Gjesdal kommune 10 000 kr
Rennesøy kommune 5 000 kr
Helse Vest 180 000 kr
Helsedirektoratet 6 000 000 kr
Samlet sum 8 296 000 kr

 

Vedr. øremerkede tilskudd over statsbudsjettet:
Pårørendesenteret fikk kr 5 000 000 i øremerkede tilskudd 

over Statsbudsjettet i 2018. 

I revidert Statsbudsjett fikk vi kr 1 000 000 ekstra 
til tiltak for å utvikle strategi for kommuner, og 

for å starte arbeidet med nettside for unge 
pårørende. Dette medførte en svært høy 

aktivitet gjennom 2018.

For dokumentasjon på dette, se eget 
statistikkdokument.

Pårørendesenteret deler regnskapet i 
nasjonale tiltak og lokale tiltak.

http://www.parorendesenteret.no/Nedlastningsfiler/Statistikk%20Pa%CC%8Ar%C3%B8rendesenteret%202018.pdf
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5 Pårørendesenteret.no 
Styret vedtok i desember 2016 en styrket satsning på utviklingen av digitale- og 
nettbaserte tjenester til pårørende. De nye sidene ble lansert 1. februar 2017. Gjennom 
hele 2018 har vi fortsatt å styrke faglig og teknisk/designmessig arbeid med å holde 
oppdatert og videreutvikle den landsdekkende nettportalen for pårørende på domenet 
Pårørendesenteret.no. 

Det er lagt ned betydelig arbeid og ressurser i relansering av Karttjenesten som tidligere 
var et samarbeidsprosjekt med BarnsBeste. Dette praktiske verktøyet som er til hjelp og 
nytte for både pårørende og fagfolk er nå inkorporert i våre egne publiseringsløsninger og 
databasen som generer treffene er korrekturlest, oppdatert og bygget på.

Vi opplever nå en stabil følgermasse både på nettsidene og på Facebook. Vi henviser til  
statistikkdokument for aktivitetstall og statistikk hvor vi nå har godt sammenlignings-
grunnlag mot 2017. Det er fortsatt «Min Historie» som har den største treffprosent av 
alle sider vi har på Pårørendesenteret.no. Nytt for året er at flere besøkende kommer via 
søkemotorer enn via sosiale medier, en gledelig utvikling som indikerer at de besøkende 
får dekket et behov hos oss.

Brukeradferd på Pårørendesenteret.no i 2018

Direkte

Organisk

Henvist fra andre

Sosiale medier

32%

23%
42%

Pårørendesenteret.no

Direkte Søkemotor

Sosiale medierHenvist fra andre sider

I 2017 bestod hele 73,5 % av trafikken av 
brukere som kom inn på sidene via sosiale 
medier. Tross stor nedgang i totalt antall 
brukere, ser vi i 2018 en positiv utvikling 
med mer engasjert publikum, som benytter 
seg av en større del av nettstedet før de 
forlater oss.

Fluktraten (andelen brukere som bare 
besøker én side) har sunket fra 85 % til rett 
under 70 %. Gjennomsnittstiden for hvert 
besøk har økt med 69 % i samme periode.

Statistikken viser at nettsiden for pårørende hadde rett under 100 000 økter i 2018 og 
over 210 000 sidevisninger. Sammenlignet med året før er antall brukere halvert, men vi 
ser at gjennomsnittlig antall sider besøkt per økt har steget fra 1,58 til 2,1. Dette tyder på 
at vi, tross nedgang i trafikk, i økende grad når ut til brukere som har nytte av innholdet vårt.

I 2018 er øktvarigheten økt til 1 minutt og 38 sekunder, som er en økning på 196 %. 
Samtidig har fluktfrekvensen har sunket med 18 %.

http://www.pårørendesenteret.no/
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6 Pårørendeprogrammet.no 
I strategiplanen vedtok styret at Pårørendeprogrammet.no er en landsdekkende 
nettjeneste Pårørendesenteret skal satse videre på. Vi ønsker å videreutvikle det som et 
foretrukket og kvalitativt godt opplæringsverktøy for fagfolk, og at det sikres aktiv offensiv 
satsning på markedsføring, spredning og oppfølging av bruk.

Etter lanseringen av ny revidert nettside for Pårørendeprogrammet i mai 2017, har dette 
nettstedet hatt en solid utvikling. Spredning av informasjon også via Facebook får mye 
respons. Gjennom 2018 har vi lagt vekt på å formidle faghistorier som gir et mer nyansert 
bilde av hvor mange som kommer i kontakt med pårørende i sitt arbeid, f.eks prester, 
advokater, lærer osv.

Pårørendeprogrammet er vår formidler av strategiprosesser til kommuner og helseforetak. 
Det er også via denne nettsiden vi formidler undervisning om Pårørendeveielederen og 
salg av FuelBox.

Videreutvikling i 2018
Selv om Pårørendeprogrammet ble relansert i 2018, har 2018 også vært et år for 

restrukturering og nytenkning for denne nettsiden. 

Siden har fått ny menystruktur, nye fagfilmer, intervjuer med 
fagfolk både på video og skriftlig og vi har introdusert 

utvalgte «Min Historie»-saker fra Pårørendesenteret.no. 

Det er lagt ned betydelig arbeid og ressurser i 
utarbeidelsen av en ny Strategiveileder som 

kommuner og helseforetak kan kjøpe seg 
tilgang til. 

Vi har naturlig nok prioritert å sette av 
ressurser og midler til å fullføre dette 
arbeidet, men vi har likevel sett god 
effekt av det nye innholdet i sosiale 
medier. For mer info se side 19.

Se eget statistikkdokument for 
dokumentasjon på effekten av 
utviklingen av tilbudet i 2018.

http://www.parorendesenteret.no/Nedlastningsfiler/Statistikk%20Pa%CC%8Ar%C3%B8rendesenteret%202018.pdf
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7 Pårørendelinjen  
Pårørendelinjen ble etablert 1. februar 2017. Styrets strategisamling i juni 2018 vedtok 
samstemt å satse videre på å styrke tilbudet i den grad ressursene tillater det. Fra august 
2018 ble tilbudet utvidet ytterligere med full dag torsdag.

I løpet av 2018 er det en klar tendens at de nasjonale henvendelsene har økt. 
Chatte tjenesten har utviklet seg positivt gjennom 2018 og har nå blitt en mer brukt 
kontaktplattform. Det gjenspeiler nok folk sin bedre kjennskap til oss, men det er også en 
indikasjon på at yngre pårørende ofte ønsker å være anonyme i sin første kontakt.

Vi har gjort en jobb med synliggjøring av tilbudet inn mot ulike instanser, som blant annet 
legekontor og kommuner. Synliggjøring av tilbudet er et omfattende og kontinuerlig arbeid.

Det er særlig pågang fra ansatte/fagfolk som er formidabel, og som fra 2017 til 2018 viser en 
økning på over 900%. Dette henger både sammen med økt kjennskap, og med økt press på 
fagfolk til å arbeide etter Pårørendeveilederen.

Se eget statistikkdokument for dokumentasjon på effekten av utviklingen av tilbudet i 2018.

8 Lavterskeltilbudet til pårørende
Totalt mottok Pårørendesenteret 4531 henvendelser i 2018, mot 3150 året før. Dette er en 
økning på 30 %. 17 % av alle henvendelsene kom fra fagfolk, en markant økning fra de  
2 % vi så i 2017. En meget gledelig utvikling, både med tanke på mulighet for økt økonomisk 
trygghet og for vårt ønske om økt kompetanse innen pårørendearbeid blant fagpersonell.

8.1   Kontorkonsultasjoner
Fra 2017 til 2018 ser vi en markant økning på alle de store kontaktpunktene for henven-
delser fra pårørende, både nasjonalt og regionalt. 

I 2017 ble det gjennomført 895 kontorkonsultasjoner på Senteret. I 2018 økte dette tallet 
til 1167, en økning på 23 %. I samme periode økte bemanningen totalt på Senteret med 
12,5 % – halvparten av denne økningen gikk til kontorkonsultasjoner, resterende 50 % 
gikk til økt åpningstid på Pårørendelinjen. 

Den markante økningen i kontorkonsultasjoner tyder på at den økte pågangen, tross liten 
økning i bemanning. Dette er ikke bærekraftig over tid.

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder
http://www.parorendesenteret.no/Nedlastningsfiler/Statistikk%20Pa%CC%8Ar%C3%B8rendesenteret%202018.pdf
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8.2   Kurs og grupper

Mestringskurs for pårørende: 
Mestringskurs for Pårørende er vårt hovedkurstilbud. Disse kursene går over 3 á timer.  
Målet med kurset er å gi pårørende grunnleggende kunnskap om de utfordringer som er 
felles for pårørenderollen, samt ulike måter å mestre disse på.  

Vi setter fokus på pårørendes egne reaksjoner, og underviser om hvordan ulike belastnin-
ger kan utsette pårørende for egen helsesvikt. 

Helsefremmende kurs for pårørende:  
Helsefremmende kurs for pårørende er fortsatt en stor suksess. Kurset går over 3 x 1,5 
timer. Målet er å bli mer oppmerksom på egen helse og kunne gjøre enkle justeringer for å 
bedre denne. Kursdeltakerne får innføring i enkle helsefremmende verktøy og øvelser for 
egenomsorg og stressregulering. 

Det arbeides med oppmerksomhetstrening - mindfulness for å øke opplevelsen av mestring 
i vanskelige og belastende situasjoner som pårørende. Vi søker også å skape bevissthet om, 
hvordan det vi tenker påvirker følelser og handlinger.

Mestringsgruppe for pårørende: 
Mestringsgrupper for pårørende går over 5 x 1,5 timer: 

Målsetting med gruppen er å øke opplevelsen av mestring i 
vanskelige og belastende situasjoner som pårørende. 

Gruppen får innføring i noen enkle 
oppmerksomhetsøvelser og mestringsteknikker 

som en øver på i fellesskap og mellom 
gruppemøtene. 

Sentralt i øvelsene er hvordan en kan 
bruke bevisst oppmerksomhet som 
redskap til å gjøre gode handlingsvalg, 
håndtere stressreaksjoner, vanskelige 
tanker og følelser, og kommunikasjon i 
relasjoner bedre.
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Oppmerksomhetstrening – mindfullness for pårørende: 
Oppmerksomhetstrening – mindfulness for Pårørende var et nytt tilbud i 2017 som 
er videreført med god interesse i 2018. Dette kurset går over 5 x 1,5 timer og har hatt 
en samling i måneden. Målet er å gjøre god nytte av oppmerksomhetstrening som et 
mestringsverktøy i hverdagen.

Parkurs for pårørende: 
På slutten av 2018 startet vi opp det første Parkurset. Dette er et tilbud til par som har en 
felles pårørenderelasjon, f.eks til et barn. Kurset holdes over en helg, i samarbeid med 
vårt sponsorhotell Hotel Residence i Sandnes. Kurset arrangeres ca. 4 ganger i året.

Kurset er for dem som ønsker å ivareta og styrke parforholdet, og som ønsker å bli 
mer bevisst sin pårørenderolle. De får korte foredrag omkring tema som er sentrale i 
et parforhold generelt, og tema som er tilpasset dem som pårørende med tid til felles 
middag på kvelden og til å være sammen bare som par. 

8.3   Barn og unge
Det har vært familiesamtaler med barn og unge og deres familier, individuelt og mellom 
søsken, både på Pårørendesenteret og på skoler og andre arenaer der barn og unge 
befinner seg. Vi har fast ungdomsgruppe for de som er 13–16 år. 

I 2018 fikk vi innvilget ekstra lokale midler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til å utvikle 
fasilitetene for barn og unge, med eget tilpasset barne- og ungdomsrom.

I 2018 vedtok vi og startet opp prosjekt med en ny nettside for unge pårørende. Denne 
kaller vi UngePårørende.no (UP). 

RESULTATMÅL FOR PROSJEKTET UP.NO:
Resultatmålet er at flere barn og unge opplever et realistisk og tilgjengelig hjelpetilbud i sin 
pårørenderolle. Tiltaket er viktig for å hindre at unge pårørende selv utvikler sykdom eller 
uønsket adferd som følge av svikt i foresattes helsetilstand og/ eller omsorgsevne. 

Vi ser at et tilpasset hjelpetilbud, enten det er hjelpetelefon, chat eller e-postkontakt kan 
hindre barna i å søke andre eller belastende miljøer for å få bekreftelse og tilhørighet. 

Tiltaket gir barn og unge muligheter til å utvikle egen kompetanse, innovasjon og ferdigheter 
innen ulike felt, og det vil bidra til å inkludere grupper som ikke deltar på lik linje med andre.
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9 Pårørendekonferansen
I 2017 var Pårørendesenteret og Pårørendealliansen medarrangør av Pårørendekonferansen, 
der JobbAktiv var hovedansvarlig. I 2018 bestemte vi oss for å arrangere på egen hånd. 
VID Sandnes og Sanden Media var medarrangører. Pårørendealliansen og Fylkesmannen 
i Rogaland var støttespillere. Det ble en stor suksess over to dager. Både deltakere og 
foredragsholdere meldte positivt tilbake. 

Vi klarte å gjennomføre til høy kvalitet og lav kostnad. Dette til tross for at vi kolliderte 
med høringene i Stortinget som medførte at to av statsrådene som var på programmet 
måtte melde avbud. Vi fikk gode erstatningsforedrag. 

Allerede før årsskiftet var komitéen i gang med planlegging av ny konferanse for 2019. Dette 
har vi tenkt å gjøre til et årlig stort arrangement som samler fag, forskning og erfaring innen 
pårørendefeltet for hele landet.

Konferansen samlet 101 deltakere totalt og 20 foredragsholdere. I forkant av konfer-
ansen hadde vi et mål om å skape en landsdekkende arena for både fagfolk, forskere og 
pårørende. Vi hadde en målsetning om 100 deltakere fra hele landet – og dette oppnådde vi.

Årets Pårørendekommune
Sammen med flere aktører har 

Pårørendesenteret og BarnsBeste 
tatt initiativ til kåring av «Årets 

pårørendekommune». 

Prosjektgruppen vil årlig kåre den 
kommunen som har tydeligst 
god innsats for pårørende ut 
fra valgte kriterier. Prisen deles 
ut av Helseministeren under 
Pårørendekonferansen.

PRISVINNERE:
2017: Ålesund kommune
2018: Asker kommune 

Fantas tisk bra opplegg. Svært spennende med de som 
fortalte om egne erfaringer. Tips til nes te år er kanskje 
at en pårørende kan fortelle litt?
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10 Veiledning, undervisning & samarbeid 
Pårørendesenteret får henvendelser om å bidra med vår kompetanse til ansatte, både 
gjennom informasjon, veiledning og undervisning både lokalt og nasjonalt. Våre bidrag 
til kompetanseheving innen pårørendearbeid for ansatte i kommunale og spesialiserte 
tjenester, skjer på ulike arenaer, så som:

• Pårørendestrategiprosesser i kommuner og helseforetak. 

• Undervisning på høyskoler og universitet i hele landet, bachelor og masternivå. 

• Undervisning, kurs og veiledningsoppdrag på avdelinger/ virksomheter på ulike fagfelt 
innen rus, psykisk helse og somatikk i kommuner og helseforetak.  

• Undervisning i større kurs og konferanser. 

• Informasjonsarbeid både i kommuner, helseforetak og lag/ foreninger. 

• Diverse møter, brukerråd, kompetansegrupper og faglige nettverk om 
kompetansehevende satsninger/samarbeid m.m. 

• Metodeutvikling, praksisutvikling og utvikling av bedre samhandlingspraksis i 
pårørendearbeid, og aktiv formidling av praksiserfaringer i artikler m.m.

10.1  Samarbeidspartnere: 
Vi har arbeidet aktivt for godt samarbeid med partnere om tilbudene til pårørende 
både nasjonalt og regionalt/ lokalt. Nytt i 2018 er et nettverk for grupper som arbeider 
med barn som pårørende. Senteret er både initiativtaker og profilansvarlig for dette 
nettverket som går under navnet «Bedre Sammen».

Vår deltakelse på forskningstorg ved UiS og VID Sandnes har medført økt pågang fra 
masterstudenter som ønsker å skrive om pårørende. Mot slutten av 2018 er det inngått 
samarbeid med flere av disse studentene om ulik tilknytning til Senterets virke. 

Pårørendesenteret er en del av Nettverk for Pårørendeforskning. Via dette nettverket 
ble det høsten 2018 etablert et forsknings forprosjekt med VID Sandnes, UiS og 
Pårørendesenteret som aktører. Her er Pårørendesenterets rolle medforsker. Det 
planlegges en søknad om forskningsmidler i 2019. I dette forskningsprosjektet inngår 
også kommunenes pårørendestrategiarbeid. 

På neste side nevner vi noen av de viktige samarbeidspartnerne.
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Stavanger kommune:

 Andre offentlige tjenes ter:

 

Andre samarbeidende organisasjoner:

11  Strategiplan
I juni 2018 vedtok styret i stiftelsen en fornyet strategiplan fram mot 2020. Den bygger på 
strategiplanen vedtatt i 2015, men har høyere ambisjoner for den nasjonale satsningen. 

Sentrale s trategivalg:
• Konkretisering av markedsstrategi som svarer til mål (både praktisk og digitalt)

• Utvikle samarbeid med utdanningsinstitusjoner ift. pårørendeprogram

• Gjør nettsidene synlig i alle helseforetak og kommuners nettsider, i ulike nasjonale 
faglige nettverk og i sosiale medier m.m.

• Ekstern evaluering og validering av innholdet på nettsidene

• God samkjøring med direktoratet for E-helse og Helsedirektoratets nasjonale 
satsninger på E-mestringstiltak for innbyggerne 

• Styrket synlighet nasjonalt – markedsføring og informasjonsspredning, sikre midler

• Innen 2020 skal Pårørendelinjen ha fast klinisk bemanning hele dagen, hver ukedag

• Koble oss til eksisterende krise- og beredskapsteam (samarbeid)

• Sanden Media
• Pårørendealliansen
• BarnsBeste
• Kompasset (Blå kors)
• Veiledningssenteret Sandnes (NKS)

• Jæren DPS
• Rogaland A-senter
• PiO
• NAPHA
• NK LMH

• Helsehuset
• Styringsgruppe
• Idèbank

• St. Svithun ungdomsskole
• Barnevernstjenesten
• Rehabiliteringsseksjonen

• Helsedirektoratet
• Helse Vest
• Helse Stavanger (SUS) 
• Øvrige kommuner i regionen

• VID Sandnes
• UiS (Nettverk for pårørendeforskning)
• NAV
• Sorgstøttearbeidet i Rogaland
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I strategiplanen er følgende kritiske suksessfaktorer nevnt: 
• PS må sikre brukermedvirkning og evaluering av alle fagområder for å videreutvikle 

og styrke erfaringskompetansen

• PS må opprettholde og videreutvikle en klar strategi for markedsføring om hvem vi er 
og hva vi tilbyr av tjenester utad til ulike målgrupper

• PS må beholde og forsterke en finansiell forankring som sikrer kontinuitet og 
langsiktighet som fast post på statsbudsjett og regionale budsjett

• PS må være en tydelig organisasjon både regionalt og nasjonalt, og gjerne tilknyttet 
internasjonalt miljø

Pårørendes trategi i kommuner og helseforetak:
Gjennom 2018 ble det på bakgrunn av strategivalgene startet et omfattende arbeid med 
å tilby kommuner bistand til å utvikle pårørendestrategi. Innen utgangen av 2018 hadde 
45 kommuner vist interesse for strategimalen. En kommune var ved årsslutt ferdig med 
gjennomføringen og flere kommuner var i planleggingsfasen.

Dette er utformet i tre varianter; mal for «gjør det selv» trinnvis på nett, strategiprosess 
med bistand via Skypemøte eller via fagdag. Like før årsslutt ble denne tilpasset 
til helseforetak. Ett helseforetak hadde innen utgangen av året gjort avtale om 
gjennomføring i 2019.

Stavanger, 6. mars 2019:

Eli Nessa
Styreleder

Siv-Len Strandskog
Nestleder

Kirsten Jæger Fjetland
Styremedlem

Svein Kjetil Lode
Styremedlem

Bjarne Lemvik
Styremedlem

Helen Færøy
Styremedlem

Ingvil Aarrestad Godeset
Ansattes representant

Unn Birkeland
Daglig leder



Vaisenhusgat a 39, 4012 Stavanger
Tlf: 51 53 11 11  |  pårørendes tavanger.no

Ønsker du veiledning? Kontakt Pårørendelinjen: 

✆ 90 90 48 48  |  parorende@parorendesentere t.no

Et nettsted for pårørende:
pårørendesentere t.no

Et nettsted for fagfolk:
pårørendeprogrammet.no


