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Pårørendealliansen er en paraplyorganisasjon for pårørendeområdet, med for tiden 20 

medlemsorganisasjoner som representerer rundt 400 000 medlemmer. 

De fleste vil oppleve å bli pårørende til eldre som trenger hjelp av sine nærmeste, enten det 

er i form av å være i familie eller ha utviklet andre relasjoner. Pårørendes innsats tilsvarer 

nesten halvparten av omsorgen som ytes. Kommunene må nå erkjenne at det er på tide at 

de også må sette av og tilføre egne ressurser til pårørende, for å ivareta pårørendessom 

ressurser og ikke skape nye pasienter. 

 

Utfordringene er de store variasjonene innen ulike kommuner, noe som gjør at de samme 

pårørende kan oppleve gode forløp med riktig hjelp, støtte og avlastning i en kommune, og 

føle seg helt overlatt til seg selv og uten støtte i andre. Videre er mange pårørende selv i 

yrkesaktiv alder (partnere og voksne barn) og kan med dagens urbanisering og fraflytting 

også bo andre steder enn hvor de eldre bor. Dette krever at det kan legges til rette for gode 

forløp både for pårørende som bor i og for de som bor utenfor kommunen. 

 

Vi er glade for at pårørende har fått en stor plass og etterlatt mange «fotavtrykk» i 

meldingen, men det mangler en klar vei for å styrke at også pårørende får nødvendige 

sammenheng, opplæring, informasjon og støtte. Ved søk i meldingen kommer konkrete 

tiltak rundt det vi nevner under ikke opp. 

 

Vi ønsker derfor å peke på konkrete tiltak som må inn i meldingen ut fra vårt syn: 

 

1. Planlegging og koordinering i fase 1 og fase 2 

Like viktig som at kommunene setter seg ned og kartlegger for selve reformen må det også 

kartlegges og planlegges for «Hvordan skal de eldres pårørende følges opp» i vår 

kommune? Det innebærer å ta et helhetlig blikk på alt fra hvordan informasjonen til 

pårørende er på våre nettsider, veiledning og støtte, til å tenke helhetlige løp, bedre 

samhandling internt i kommunen og ansvarsplassering. Noen kommuner ser muligheten til å 

ha pårørende-koordinatorer, andre et team som har felles ansvar. Virkemidlene kan variere, 

men å sikre informasjon og sammenheng er viktig også for pårørende. Her bør «Veileder for 

pårørende i helse og omsorgstjenestene» være basis for denne planleggingen. 

2. Planlegging for fleksibel avlastning 

Mange pårørende vil være i yrkesaktiv alder og oppleve at en nær dem trenger omsorg. I dag 

er avlastningstilbudene ofte på dagtid og kommunene skal ha etablert dagaktivitetstilbud for 

personer med demens innen 2020. Det er viktig at avlastningstilbudene er fleksible. 

Pårørende trenger ikke bare forsvarlig avlastning på dagtid, men også kveld, i helger og i 

ferier. Vi oppfordrer til at dette legges til innen kapittel 9 Plan og gjennomføring. 
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3. Sammenheng i tjenestene 

Grunnet kognitiv svikt og generelt svekket helse hos en del eldre vil det være pårørende som 

trenger informasjon om sammenheng i tjenestene, særlig også fordi tiden som 

hjemmeboende øker. Dette kan sikres ved klare avtaler i form av møter og/eller telefoner 

som løpende avklarer hva pårørende skal bidra med og hva som vil bli gjort av det offentlige. 

En «Pårørende-kontrakt» som skissert i Prop.49 L Styrket pårørendestøtte, som avklarer 

forholdet mellom det offentliges tilbud og pårørendes uformelle hjelp og støtte, og som 

evalueres med jevne mellomrom er nødvendig. Med en avtale/kontrakt vil det fanges opp 

når pårørende ser/selv kjenner behov for mer hjelp og når det offentlige må ta mer ansvar. 

Vi ber om at dette legges inn under pkt. 9.2 Verktøy og metoder. 

4. Pårørende-representanter for hjemmeboende og i institusjon 

Å gi en stemme til pårørende i hjemmetjenestene og på institusjon har vært diskutert i lang 

tid. Mange pårørende opplever at de ikke har noe sted å henvende seg med bekymringer for 

ernæringstilbud, aktiviteter, helsehjelp eller sammenheng i tjenestene. Dette kan sikres for 

hjemmeboende eldre ved at for eksempel Eldreråd har pårørenderepresentant som kan tale 

for hjemmeboende eldre i kommunen og være en å melde saker til, med kontaktinformasjon 

oppgitt hos kommunen. Likeledes trengs det et uhildet Pårørendeutvalg på institusjoner 

hvor pårørende kan henvende seg og ta opp saker av allmenn interesse, også på vegne av 

eldre uten pårørende. Vi ber om at dette legges inn under kapittel 9.2 Verktøy og metoder 

eller hvor det ellers er relevant. 

Oppsummert betyr dette: 

• Planlegging – Veileder for pårørende i helse og omsorgstjenestene må tas aktivt i 

bruk. Det betyr at kommunen må rapportere på at denne er implementert. Det kan 

også være et grunnlag å opprette midler til å søke på for implementering. 

• Fleksibel avlastning – kommuner må forebygge pårørendeslitasje og utarbeide 

fleksible avlastningstilbud som de må opplyse om på sine nettsider. 

• Sammenheng i tjenester – utarbeides en kommunal «pårørende-kontrakt» som 

avklarer hva pårørende kan/vil stille opp med slik at det offentlige ser hva de må 

planlegge for, med jevnlige avstemminger. Informasjon om denne legges ut på 

kommunens nettsider. 

• Pårørenderepresentant – utnevne en person som pårørendeansvarlig i etablerte 

Eldreråd for hjemmeboende og opprette Pårørendeutvalg på institusjoner. Opplyse 

om kontaktinformasjon om disse på kommunenes nettsider. 
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