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Vi trenger et pårørendevennlig 
arbeidsliv 

Økt satsing på hjemmebasert omsorg harmonerer dårlig med målet 
om at flest mulig skal jobbe heltid. Mange pårørende ender med 
sykefravær, redusert stilling og dårlig helse og økonomi av å hjelpe 
andre. 

Av Anita Vatland, styreleder i Pårørendealliansen   26. april 2018, 09:02 

Vi kan alle regne med at vi en eller flere ganger i våre stadige lengre livsløp vil måtte 
hjelpe noen av våre nærmeste. Noen for resten av livet, noen i en tidsbestemt fase 
eller i perioder som går «av og på». For de fleste skjer dette mens vi skal være 
samfunnsnyttige borgere i arbeid og sikre egen pensjon. Det er et økonomisk 
spørsmål for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet. 

Pårørendealliansen har i Pårørendeundersøkelsen 2017 fått svar fra 6025 
pårørende. 71 prosent er i arbeid, og 28 prosent av dem oppgir at de har benyttet 
egenmelding for å balansere jobb og omsorgsarbeid. Til sammen har 32 prosent 
benyttet sykemelding på både under og over 16 dager.   

De fleste har før dette brukt av egen ferie, helger og avspaseringer for å hjelpe den 
de er pårørende for. De har brukt av sin egen fritid, og så begynner de å bruke 
jobbrelatert fravær som registreres som sykefravær. 

Jeg kan sykemeldes fra jobben, men ikke fra å være pårørende. 

Økt belastning med hjemmebasert omsorg 

Alle mann i arbeid betyr at syke og eldre er alene. Det er en følge av økt satsing på 
hjemmebasert omsorg. Terskelen for hjelp og bistand til syke og eldre er blitt høyere. 
Det legges opp til «mestring av hjemmesituasjonen» så lenge som mulig. Teoretisk 
høres det bra ut, men det viser seg at det mange steder slår sprekker. Da ringer man 
de nærmeste for å få hjelp. 

61 prosent oppgir at den de er pårørende til, ikke får nok hjelp. Pårørende rykker inn 
for å kompensere for at hjelpen fra det offentlige ikke er i samsvar med behovet. 
Pårørenderollen vil i mange tilfeller på kort og lang sikt trumfe å være på jobben når 
det svikter på hjemmebane. En av dem som har deltatt i Pårørendeundersøkelsen 
2017 sier det slik: «Jeg kan sykemeldes fra jobben, men ikke fra å være pårørende.» 



30 prosent sier at de er stresset av å balansere jobb og omsorgsrollen, og 63 prosent 
opplever at dette påvirker deres egen helse negativt. Det blir sykefravær, og noen 
går i redusert stilling. 

Les også: Pårørendeundersøkelsen 2017: Hver femte pårørende må gå ned i 
jobb 

Generasjoner i klem 

Pårørendes og familiers innsats utgjør nesten 110 000 årsverk i dag og nær 50 
prosent av hjelpen kommunene yter. 78 prosent av de som svarte på 
Pårørendeundersøkelsen, er i alderen 40-69 år. Av disse hjelper 40 prosent en sønn 
eller datter, 15 prosent en partner og 60 prosent noen som er eldre enn dem selv. Én 
av fire hjelper to eller flere.  Å klare dette kombinert med jobb og over mange år, sliter 
på mange. 

Den storstilte satsningen på hjemmebasert omsorg og færre institusjonsplasser 
harmonerer ikke med at alle skal jobbe mer og lenger. 

Myndighetene har festtaler om pårørende som ressurser, men hjemmebasert omsorg 
innebærer implisitt at pårørende får en større del av omsorgen. Samtidig sier 
Perspektivmeldinger at vi alle må jobbe lenger og at flest mulig må jobbe heltid. Vi 
etterlyser virkemidlene for å klare det. 

På tide med en «UA-avtale» 

Pårørendealliansen vil løfte debatten om hvordan det som skjer «Utenfor 
Arbeidslivet», (UA) påvirker oss i arbeidslivet. På samme måte som vi har en IA-
avtale, er det behov for en UA-avtale, og vi har utfordringer til flere aktører: 

Arbeidsgivere: Framskrivinger viser at hver sjette ansatte er i eller vil komme i en 
pårørendesituasjon. Hvordan tilrettelegge og tilby fleksibilitet for å stå i 100 prosent 
stilling eller jobbe mest mulig? Kan ansatte som er pårørende sikres samme 
fleksibilitet som småbarnsforeldre? Et pårørendevennlig arbeidsliv er også en del av 
bedriftens samfunnsansvar, og det kan forhindre sykefravær. 

Fagforeninger: Hvor villige er dere til å tenke nytt og annerledes og stille krav? Kan 
senioruker omgjøres til tidskonto eller andre goder endres til fleksible valg? Hvordan 
utjevne forskjeller i kommunene som gjør at å jobbe 100 prosent går fint for noen 
medlemmer mens andre tvinges til deltid og blir lønns- og pensjonstapere? 

Fastleger: Å sykemelde pårørende på grunn av andres sykdom – med diagnosen 
«deprimert» – løser ikke situasjonen de er i. I hvilken grad kan dere være pådriver 
sammen med arbeidsgiver overfor kommunen og gi beskjed om at her trengs mer 
bistand før også pårørende virkelig blir syke? 

NAV: Hvordan følges sykemeldingene opp i dialog med arbeidsgiver og ansatt? 
Hvordan veileder dere om økonomiske muligheter og konsekvenser for pårørende 
som vurderer å gå ned i stilling eller søker om uføretrygd? Hjelper dere å finne 
løsninger for å bli i jobb? 

https://velferd.no/arbeidsliv/2018/hver-femte-parorende-ma-ga-ned-i-jobb
https://velferd.no/arbeidsliv/2018/hver-femte-parorende-ma-ga-ned-i-jobb


KS: Mange kommuner satser på pårørende og frivillige, men 199 kommuner 
opplevde fraflytting i 2017. Hvordan tenkes det her? I hvilken grad kan frivillige 
direkte avlaste pårørende fremfor å avhjelpe kommunen? Hvor fleksible kan dere 
være med å tilby ulike valg for pårørende ut fra hva de selv trenger? 

Regjering og storting: Den storstilte satsningen på hjemmebasert omsorg og færre 
institusjonsplasser harmonerer ikke med at alle skal jobbe mer og lenger eller med 
fraflytting og urbanisering. Vi trenger et mangfold, ikke «one size fits all»-tanken. 

Norsk arbeidsliv har med seg et rammeverk fra fortiden for pårørende som skal 
jobbe. 

Tid for nytenkning 

Norsk arbeidsliv har med seg et rammeverk fra fortiden for pårørende som skal 
jobbe. Det må moderniseres, forenkles, fornyes og noe kanskje skrotes. Folk 
påvirkes like mye av det som skjer utenfor arbeidslivet som av det å være inkludert i 
arbeidslivet. 

For mange pårørende er paradokset at de ender med sykefravær, redusert stilling og 
dårlig helse og økonomi av å hjelpe andre. Det er dårlig butikk for en moderne 
arbeidsnasjon. Vi må klare å finne felles løsninger på dette! 

Av Anita Vatland, styreleder i Pårørendealliansen 

 


