
 

PRESSEMELDING 

Pårørende overtok omsorg og hjelp da kommuner stengte tilbud og tjenester 

– mange ble ikke spurt om hvordan det gikk med dem 

Pårørendeundersøkelsen 2020 inkluderte spørsmål om hvordan pårørende til syke og eldre 

uansett diagnoser eller tilstander, har opplevd det siste året med koronatiltak. Over 2400 

pårørende har tatt seg tid til å svare på disse spørsmålene. 

Resultatene viser at mange ble rammet av tiltak som ble stoppet: 

• 7 av 10 har erfart at tjenester eller tiltak til den de er pårørende for har blitt borte 

• 46% sier de har fått mer å gjøre på grunn av dette 

• 43 % sier de ikke fikk nok informasjon om hvorfor tiltak er stengt eller holdes stengt 

• 6 av 10 pårørende har ikke noen de kan kontakte for sin sak eller egen del 

Det er bekymringsfullt at: 

• 8 av 10 pårørende har ikke blitt kontaktet for å høre hvordan det går med dem. Dette 

til tross for at de kan ha fått mye mer å gjøre og overtatt mange oppgaver. 

• 8 av 10 tror ikke kommunene har en plan for dem som pårørende, en viktig del av 

omsorgen rundt syke og eldre 

• Bare rundt 50 % tror at tilbud og hjelp vil bli som de var før! 

Dommen fra pårørende om hvordan myndighetene har taklet Korona året og 

ivaretagelsen av de sårbare gruppene og deres pårørende: 

• 6 av 10 synes ikke de sårbare gruppe har blitt godt nok ivaretatt, 3 av 10 synes det  

• 6 av 10 syns ikke de som pårørende har blitt godt nok ivaretatt, 3 av 10 synes det 

Daglig leder i Pårørendealliansen Anita Vatland sier: 

«Pandemien har virkelig bekreftet at pårørendes omsorg i mange tilfeller er både den 

usynlige og utelatte omsorgen – og at mange pårørende blir overlatt til seg selv. Mange har 

også vært utestengt i lang tid!  

Vi spurte etter 8 uker våren 2020 og fikk nedslående tilbakemeldinger. Disse tallene har 

holdt seg gjennom hele 2020 – det er nesten ikke til å tro. Nå må det et løft til og en 

gjenåpningsplan for å ta over omsorgen som mange pårørende står i.  

Vi er svært bekymret for langtidseffektene dette har fremover – her må mye gjøres!  

For mer informasjon om denne undersøkelsen 

- Daglig leder Anita Vatland       tlf 91753806 ava@parorendealliansen.no 

- Fagsjef Anne-Grethe Terjesen     tlf 91885095          agt@parorendealliansen.no  
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