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Pårørendealliansen stilte 5 spørsmål til befolkningsundersøkelsen

1. Hvilke forventninger har du til at pårørende skal hjelpe deg om du blir 

syk eller hjelpetrengende?

2. Hvis du har omsorg for syke i familien, bør det være like ordninger som 

man har som småbarnsforeldre (fleksibilitet og omsorgsdager)

3. Hvis du gjør kommunale oppgaver som pårørende, skal du da 

kompenseres fra time 23(som i dag) eller fra første time?

4. Hvis du må være tilstede som pårørende på sykehus eller institusjon 

mer enn 2 uker, bør dette kvalifisere til fri parkering? 

5. Å være pårørende medfører ofte økte uforutsette utgifter av mange 

slag. Bør det være et minstefradrag for å kunne kompensere for dette?

















Våre oppsummeringer

1. Det er interessant at jo eldre du blir, desto mindre hjelp forventes du av dine 

pårørende. Dette er ikke det som «Bo hjemme lengst mulig» politikken legger opp

til. Videre interessant at aldersgruppen <30 år forventer mer hjelp enn de eldre

2. Omsorg er omsorg! Viktig at vi får et arbeidsliv som også legger til rette 

for at arbeidstakere vil ha syke og eldre i sin familie som trenger hjelp. 

Mange kommer til å være pårørende like lenge som de er foreldre så her 

må vi finne gode løsninger sammen

3. Dagens omsorgsstønad slår vilkårlig ut fra kommune til kommune. 

Dersom man enes om at det skal være en lik måte å tolke og lønne på, vil 

dette gjøre det likt for alle uansett i hvilken kommune de bor



Våre oppsummeringer

4. Vi har i det siste hørt om pårørende som betaler tusenvis av kroner i 

parkering til private selskaper, for å sitte ved sine kjære sine 

sykehussenger. Dette synes befolkningen er urimelig! Her trenger vi en 

annen løsning og bør innføre fri parkering for denne gruppen

5. Reiseutgifter, bompenger, reseptfrie varer, bandasjer, mat – listen er

lang over alt som hoper seg opp med ekstrautgifter når du er pårørende 

og må kjøpe inn til denne situasjonen. Vi mener at et skattefradrag for 

merutgifter er på sin plass for å hjelpe også utsatte grupper med lav 

inntekt. 


