Estimat antall pårørende I Norge ut fra minst 1 pårørende pr person registrert
Pårørende – 1 eller flere som deler på å bistå pasient/bruker med oppgaver som andre ellers måtte utført
fordi vedkommende ikke er i stand til det selv, og over tid
Vi teller:
75 000

75000 personer har demens, beregnet 10 000 nye tilfeller hvert år. 350 000 er pårørende til
personer med demens, via Nasjonalforeningen

50 000

eldre med sammensatte kroniske sykdommer https://www.fhi.no/nettpub/hin/helse-i-ulikebefolkningsgrupper/helse-hos-eldre-i-norge---folkehels/#vi-lever-lengre-men-blir-helsa-ieldre-aar-bedre

30 000

30 000 personer får kreft hvert år. Rundt 15 000 er av alvorlig karakter.

5000

skades på ulikt vis i ulykker hvert år (arbeid, fritid, trafikk mm)

70 000

personer som har hatt hjerneslag, 16 000 nye tilfeller hvert år LHL Hjerneslag. De regner
med 3 pårørende pr hjerneslagrammet

50 000

200 000 med hjertekarsykdommer, 50 000 med alvorlig grad

40 000

200 000 med lungesykdommer, 40 000 med alvorlig grad

30 000

200 00 med reumatiske lidelser, 30 000 alvorlig

100 000

behandles for moderate eller dype/multi psykiske lidelser

60 000

personer med psykisk utviklingshemming hvorav 14000 med det som betegnes som moderat
eller dyp utviklingshemming St.mld 45 –2012-2013 Frihet og likeverd

50 000

nedsatt funksjonsevne i moderat til alvorlig grad Norsk Handikapforbund

120 000

lever med en middels eller alvorlig grad av kronisk og somatisk lidelse (endokrin,
nevrologisk, muskulær, motorisk eller kombinasjon mm)

30 000

Man antar at fra 30 000 til 100 000 har en sjeldendiagnose i Norge
https://helsenorge.no/sjeldne-diagnoser/hva-er-en-sjelden-diagnose

20 000

er i alvorlig rusmisbruk eller avhengighetssituasjon

800 000

www.parorendealliansen.no

Facebook: Pårørendealliansen

Twitter: @ParorendeAllian

Barn og unge som pårørende
90 000
4000
410 000

barn og unge vil ha en forelder med varierende rusmisbruk
barn og unge opplever at 1 familiemedlem får kreft
barn og unge ha 1 eller 2 foreldre med psykisk lidelse
http://www.rbup.no/CMS/cmspublish.nsf/$all/86DB020B6AD4EADAC1257A060022C8CA?o
pen&ql=blog

I tillegg kommer alle som da forholder seg som barn av eller søsken til noen med de andre sykdommer eller
tilstander
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