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1 Pårørendesenteret Stavanger

Henvendelser ansatte:
Denne gruppen gjelder fagfolk som henvender  
seg for råd, veiledning eller forespørsel om  
undervisning og foredrag ute i kommuner eller  
foretak. Etter nylanseringen av Pårørende- 
programmet i 2017 har vi sett en kraftig økning i  
antall henvendelser. Fra første til andre halvår
i 2017 var veksten på over 300% – Fra 17–18 var den 
på solide 900%. Merk at noe av dette kan skyldes 
forbedrede interne registreringsrutiner.

              Henvendelser nye pårørende:
              Denne gruppen gjelder henvendelser av nye  
              pårørende som tar kontakt gjennom  
              Pårørendelinjen, enten via chat, telefon eller  
              e-post. Statistikken viser en økning på godt  
              over 100 % fra 2017 til 2018. Det er rimelig  
              å anta at deler av denne veksten skyldes økt  
              kjennskap blant helsepersonell (se over).

Oppfølging av pårørende nasjonalt:
Denne gruppen gjelder oppfølging av pårørende
som bor utenfor Rogaland gjennom chat, telefon, 
og e-post. Denne statistikken viser en økning på 
50 % fra 2017 til 2018. Fra første til andre halvår 
i 2017 var økningen på 100 %, så pågangen på 
denne tjenesten har stabilisert seg noe, men 
viser fortsatt god vekst og utvikling.

1.1   Henvendelser og oppfølging
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Kjønnsfordelingen varierer mellom det nasjonale og det regionale tilbudet. Av de nye 
henvendelsene som kom inn på det nasjonale tilbudet i 2018 var 76 % kvinner og 24 % 
menn, mot 84 % kvinner og 16 % menn på det regionale tilbudet. Erfaring tilsier at denne 
forskjellen kan reflektere menns ønske om selvhjelpsverktøy i større grad enn kvinner 
som fortinnsvis ønsker kurs og samtaler.

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.

Fra 2017 til 2018 ser vi en markant økning på alle de store kontaktpunktene for 
henvendelser fra pårørende, både nasjonalt og regionalt. Den markante økningen i 
kontorkonsultasjoner viser at den økte pågangen, tross liten økning i bemanning, ikke ser 
ut til å påvirke graden av hjelp som ytes til hver enkelt pårørende.

Økningen i gruppetilbud kan forklares med at vi sommeren 2018 doblet tilbudet om 
ungdomsgruppe på Senteret til å holdes hver uke.

Merk at tallene for kurs og grupper bare reflekterer antall gjennomførte, ikke antall 
deltakere. Kursene har også til vanlig mellom tre og fem samlinger – dette er ikke representert i 
oversikten. For mer inngående informasjon om kursdeltakelse i 2018, se side 6.
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1.2   Salg av FuelBox
FuelBox «For Fagfolk – om pårørende» 
ble lansert sommeren 2017. Boksen med 
refleksjonsspørsmål som samtalestartere 
er et verktøy som stimulerer til refleksjon 
samtidig som det gir kompetanseheving i 
Pårørendeveilederen.

Arbeidet med å spre budskapet om boksen viser 
seg å være avgjørende for salget. Informasjonen 
på nettsidene er ikke tilstrekkelig i seg selv til at 
vi ser betydelig pågang. 

Senhøsten 2018 ble det satt i gang julekampanje for å forsøke å nå ut til bruker- og 
interesse-organisasjoner som kanskje kunne tenke seg å gi bort en FuelBox til jul. Dette 
fikk ikke den effektien vi hadde ønsket, og vi må se nærmere på effektive salgsstrategier 
vi kan benytte oss av i tiden fremover. 

Til nå har trenden vært at vi selger mest i forbindelse med kurs, foredrag og konferanser. 

Nedgangen i salget fra 2017 til 2018 kan nok forklares med at Senteret i den 
første tiden etter lansering av boksen kunne selge til nære 
samarbeidspartnere og lokale organisasjoner som har 
god kjennskap til oss.

Hvis den nåværende salgsraten holder seg, 
kan vi regne med å ha solgt halvparten av 
det første opplaget før sommeren 2019. 

Dette er ikke noe dårlig resultat, 
men vi har et ønske om å selge 
kurs i bruk av FuelBox «For 
Fagfolk – om pårørende» og må 
derfor se på strategier som 
gjør det enkelt å nå ut med 
budskapet om både kjøp, 
bruk og kompetanse i bruk av 
boksen. 

For mer statistikk om salg av 
kurs og foredrag, se side 8.

Antall solgte FuelBoxer

100

50

0
2017 2018

134

81



Statis tikk  2018

8

1.2   Undervisningsoppdrag 
Pårørendesenteret tilbyr ulike former for kurs, hospitering, fjernundervisning og 
foredrag. I løpet av 2018 har det vært en formidabel økning i etterspørselen etter disse 
tjenestene. Økt press på inntjening som resultat av frafall av lokale / regionale tilskudd 
har ført til at vi også har gjort vurderinger på prisnivå på tjenester som tilbys til fagfolk.

Vi ser en visst tendens til at prisnivået vi har sett oss nødt til å legge oss på, fører til at 
noen oppdrag faller bort av hensyn til økonomi. Av de 11 oppdragene vi har 
registrert for 2018 som det ikke ble noe av, skyldtes 10 av dem at prisen 
ble vurdert som for høy.

Til tross for dette, ser vi at pågangen øker jevnt og at inntjeningen
har steget betraktelig.

DETTE FORDELER SEG PÅ BLANT ANNET:
• Kurs / foredrag for kommuner og helseforetak
• Foredrag for frivillige organisasjoner
• Undervisning på høyskoler og universitet
• Kurs i FuelBox-konseptet
• Kurs i Pårørendeveilederen
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1.3   Pårørendelinjen

Nye henvendelser fra pårørende til Pårørendelinjen, både nasjonalt og lokalt, viser at telefon 
og e-post er de største kontaktflatene. Bruken av chat har økt med nesten 300 % fra 2017 
til 2018. Dette kan være et tegn på at flere brukere av Pårørendelinjen kommer inn via 

nettsidene våre, da dette er den eneste tjenesten som utelukkende er tilgjengelig der. 

I 2018 ble chatten lansert som en del av de lokale nettsidene og det 
ble gjort betydelig arbeid for å informere om den forlengede 

åpningstiden vi tilbyr på mandager. Fra høsten av forlenget vi 
også åpningstiden til å inkludere torsdags morgen fra  

kl. 0900. 

De forlengede åpningstidene, sammen med økt 
bruk av chat er mest sannsynlig forklaringen på at 
pågangen totalt sett øker, men at vi ser en liten 
nedgang i bruk av e-post og telefon.

Merk at oversikten kun inkluderer nye 
henvendelser fra pårørende. Tall for oppfølging 
og henvendelser fra fagfolk er altså ikke tatt 
med i dette tilfellet.
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Disse statistikkene viser nye henvendelser, som bare utgjør en liten andel av alle konsultasjoner.  
Oppfølgingskonsultasjoner viser tilnærmet samme fordeling. Vi ser at den samme tendensen 
holder seg både nasjonalt og regionalt. Antall henvendelser som gjelder somatikk / annet har 
økt fra 20 til ca. 40 % til tross for at vi primært fungerer som losfunksjon for store grupper 
pårørende, blant annet ved kreft. Vi tror dette skyldes økt tydelighet på at tilbudet vårt er 
diagnoseuavhengig.

Foreldre utgjør den største gruppen av pårørende som tar kontakt. Den statistiske kjønns-
fordelingen på Senteret tilsier at dette i stor grad er mødre, men foreldre blir registrert under 
ett i dette henseende. Dette er en tendens som har holdt seg over tid, men vi har en økende 
andel av «andre», og det kan være kolleger, naboer og andre nære som tar kontakt.
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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 lanseringsåret 2017 ble statistikken preget av et stort antall besøkende fra sosiale 
medier som var inne på siden svært kort tid. 

En typisk økt på Pårørendesenteret varte i 2017 i snitt i 50 sekunder, 15,5 % av brukerne 
besøkte mer enn én side. I 2018 har øktvarigheten steget til 1 minutt og 38 sekunder, en 
økning på 96 %. Samtidig har andelen brukere som besøker mer enn én side økt til 30%.

I 2017 dominerte «Min Historie» oversikten over mest besøkte sider. Ett år senere ser vi 
at en betydelig andel av brukerne besøker hele spekteret av informasjon og ressurser vi 
tilbyr på Pårørendesenteret.no. 
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I gjennomsnitt var 86 % av øktene på nettsiden i 2018 
nye brukere. Fordelingen slik den fremstår tilsier at 
innholdet er av interesse samtidig som vi klarer å 
markedsføre sidene i stor nok grad til at vi stadig når 
frem til nye brukere. Vi har sett en liten endring i negativ 
retning etter at vi sluttet å promotere artikler i sosiale 
medier.

I 2017 bestod 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. Se side 11.

Sammenlignet med i fjor, har kjønns-
fordelingen blant brukere av nettsiden forbedret seg. Andelen av brukere som er menn har 
steget fra 13 til 18 %. Dette er meget gledelig.

Vi ser at aldersspredningen har 
jevnet seg ut litt fra 2017. Særlig 
har aldersgruppen 25–34 år økt, 
mens de over 55 har gått ned.

Denne endringen kan ses i 
sammenheng med endringen i 
brukeradferd på siden. Se neste 
side for mer informasjon.

Alders- og kjønnsfordeling blant brukere
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2.1   Brukeradferd på Pårørendesenteret.no
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Grafen for 2017 viser en svært høy respons i måneden etter lanseringen i februar 2017.
I denne perioden ble det lagt betyrelige ressurser på promotering av nettstedet og 
artikler som ble publisert.

Praksisen med å «booste» aktueltsaker og «Min Historie» har vi i 2018 valgt å gå vekk fra. 
Vi ønsker ikke å fremstå som en annonsør, men et talerør og føler at dette er mer i tråd 
med vår visjon og våre verdier.

Inn i 2018 har antall følgere på Facebook stablisert seg på litt i overkant av 13 000. 

Den høye aktiviteten vi hadde på Facebook i forbindelse med 20 års jubileet i september 
og Pårørendekonferansen i oktober, hjalp oss å finne smertegrensen til følgerne våre for 
publiseringshyppighet. 

Vi ser derimot ikke ut til å finne noen direkte kobling mellom nye følgere og publisering 
av populære saker.

I 2018 begynte vi å konsekvent invitere brukere på Facebook som responderte på saker vi  
publiserte til å følge siden vår. Dette har vist seg å ha rimelig god effekt – bortimot 10 % 
av de som blir invitert takker ja til dette. 

2017 2018
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 2.2 Stati stikk for Facebook
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Vi ser stor aktivitet på Facebooksidene når vi deler artikler fra «Min Historie» på Pårørende- 
senteret.no. Disse historiene står sterkt og krever ikke at leseren står i en pårørendesituasjon 
for å være av interesse. Spesielt god respons får vi på intervjuer med kjente navn og ansikter, 
men temaer som er av allmenn interesse som tap, sorg og mellommenneskelig kjærlighet 
slår også godt an.

I motsetning til den generelle trenden blant Facebooks brukere, er våre følgere 
aktive med å dele og kommentere. Totalt delte de sakene våre 439 ganger  
i 2018, kommenterte 178 ganger og «liket» 3826 ganger.

I snitt
Rekkevidde 3950
Interaksjoner 290
Reaksjoner 38,8
Delinger 4,3
Kommentarer 1,8

Rekkevidde angir hvor mange som får saken i feeden 
sin. Interaksjon hvor mange som klikker på saken. 
Reaksjoner var tidligere «Likes», men inkluderer nå 
flere valg.

Pårørendesenteret.no fikk 523 flere følgere på Facebook i 2018. Det er en markant 
nedgang fra veksten året før, men det er ikke så unaturlig at følgerskaren stabiliserer seg 
etter det første pushet ved lanseringen i februar 2017. Dette skyldes både at vi ikke har 
fokusert like mye på å fange nye følgere og at vi over tid vil ha nådd ut til en større andel 
av de mulige interesserte følgerne.

Siste anmeldelse, 22. november 2018

Pårørendesenterets rating på Facebook
* Basert på 42 anmeldelser

Flott tilbud dere har. Takker for hjelpen jeg fikk i form 
av samtale og konkrete teknikker jeg kan bruke selv.
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3 Pårørendeprogrammet.no

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 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 sett god effekt av det 
nye innholdet i sosiale medier.

Den store pågangen vi ser i april skyldes 
tydelig publiseringen av «Min Faghistorie» 
som ble introdusert denne måneden.
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Nye vs. returnerende brukere
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I gjennomsnitt var 28 % av øktene på 
Pårørendeprogrammetet.no i 2017 
returnerende brukere. Året etter har dette 
tallet sunket til 12 %.

Ideelt sett skulle vi gjerne sett at de 
returnerende brukerne står for mellom 50 
og 75 % av alle besøkende. Ved å publisere 
flere «Min Historie» og mer aktuelt fagstoff 
med jevne mellomrom håper vi at trenden 
vil snu i 2019.

Kjønnsfordeling blant brukere
16%
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Kjønnsfordeling på
Pårørendeprogrammet.no

Menn
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Kjønnsfordelingen speiler nok kjønns-
fordelingen blant ansatte i helsesektoren, 
men har endret seg noe i retning av økt 
overvekt av kvinnelige brukere fra 2017.

Denne fordelingen er likevel bedre enn 
kjønnsfordelingen vi ser blant følgerne av 
Pårørendeprogrammet på Facebook; der er 
hele 93 % kvinner.

Vi har en fin og naturlig spredning i alder 
blant brukerne på nettstedet. Litt under  
30 % av brukerne er i alderen 45–54 år.

En lavere gjennomsnittsalder hos brukerne 
av dette nettstedet, sammenlignet med 
Pårørendesenteret.no, er naturlig med tanke 
på at målgruppen går av med pensjon ved 
ca. 65+.

Aldersfordeling blant brukere
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3.1   Brukeradferd på Pårørendeprogrammet.no
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Pårørendeprogrammet har helt siden 
relanseringen hatt en finere fordeling 
av innganger hos de besøkende enn 
Pårørendesenteret. I 2017 bestod 44 % av 
trafikken av brukere som kom inn på sidene 
via sosiale medier. I 2018 er denne fordelingen 
blitt enda bedre. 

Pårørendeprogrammet.no har hatt en økning i 
trafikken på mer enn 100 % det siste året. Den 
store økningen gjør at nedgangen på 27 % vi 
ser i øktvarigheten er helt naturlig. Fluktraten 
(andelen brukere som bare besøker én side) 
har økt fra 64 % til rett under 68 % i samme 
periode. Dette er likevel bedre enn fluktraten 
for Pårørendesenteret.

Vi ser stor aktivitet på Facebooksidene når vi deler nye fagfilmer, spesielt med Anne 
Kristine Bergem. Disse filmene er korte, konsise og har et tydelig, faglig budskap som vekker 
stort engasjement og interesse. Vi ser også god respons når vi får mulighet til å gjengi 
fagartikler som gjerne har stått publisert hos Sykepleien.no o.l. Det er meget gledelig å se 
hvor positivt innstilt disse forfatterne er til å la oss dele artiklene deres på vår egen plattform.

I motsetning til den generelle trenden blant Facebooks brukere, er våre følgere aktive 
med å dele og kommentere. I snitt ser vi liten forskjell i engasjementet mellom følgerne av 
Pårørendesenteret og Pårørendeprogrammet. Totalt delte de sakene våre 377 ganger i 2018, 
kommenterte 82 ganger og «liket» 2441 ganger.

I snitt
Rekkevidde 1807
Interaksjoner 173
Reaksjoner 35,6
Delinger 5,3
Kommentarer 1,3

Rekkevidde angir hvor mange som får saken i feeden sin. Interaksjon hvor mange som 
klikker på saken. Reaksjoner var tidligere «Likes», men inkluderer nå flere valg.

3.2   Statis tikk for Facebook



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


