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1  Pårørendes kontakt
2021 har, som året før, vært preget av smittevernsrestriksjoner. De digitale tjenestene 
vi introduserte i 2020, for å fortsatt være tilgjengelige for pårørende, har vist seg å ha 
ringvirkninger for pågangen fra resten av landet.
 

1.1  Henvendelser og oppfølging
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NYE HENVENDELSER: 
Denne gruppen gjelder nye henvendelser fra  
pårørende som tar kontakt med oss. Dette skjer  
gjennom Pårørendelinjen, enten via chat, SMS,  
telefon, e-post, eller via vår postkasse for brev fra 
barn og unge pårørende.

Nysatsningen på nasjonale tilbud for pårørende  
som ble gjort i 2020, har blitt videreført med  
utvidet åpningstid, deltakelse på reklamefrie dager  
og utsendelse av informasjonsmateriell til grunn-  
og videregående skoler i hele landet.

OPPFØLGING AV PÅRØRENDE:
Oversikten viser mengden oppfølgings-
konsultasjoner av pårørende gjennom 
kontorkonsultasjoner, videokonsultasjoner, 
walk-and-talk, chat, telefon, e-post, og brev. 

Det ble vesentlig færre kontorkonsultasjoner 
i 2020 på grunn av nedstenging av det 
fysiske tilbudet i Stavanger. Mange satte 
prosessen sin på vent i håp om å få komme 
til kontorkonsultasjon. Denne trenden har 
fortsatt i 2021.

I 2019 hadde hver pårørende som trengte 
oppfølging i snitt 4 samtaler. Dette snittet 
gikk ned i 2020 til ca. 3,5. For 2021 ligger 
dette snittet på ca. 3 samtaler per pårørende.
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1.2  Fordeling blant de pårørende
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KJØNNSFORDELING BLANT DE PÅRØRENDE:
På grunn av stadig økning i antall henvendelser via chat har 
vi en betydelig andel «ikke oppgitt». Hvis vi antar at denne 
kategorien fordeler seg noenlunde jevnt mellom kjønnene, 
ser vi liten endring i kjønnsfordelingen blant de pårørende 
som kontakter oss. 

Les mer om kjønnsfordelingen blant de pårørende som 
besøker Pårørendesenteret.no i kapittel 3.2.

GEOGRAFISK FORDELING AV HENVENDELSER:
Oversikten viser den geografiske fordelingen av 
nye henvendelser fra pårørende. Den største 
pågangen kommer, som i tidligere år, fra 
Rogaland, Viken og Oslo. 

42,7 % av henvendelsene faller inn under «ikke 
oppgitt», som en følge av den store økningen 
i antall henvendelser via chat. På grunn av 
denne økende feilmarginen har vi valgt å vise 
fylkesfordelingen prosentvis. 

Fordelingen viser kun små variasjoner fra 2020. 
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1.3  Relasjon og grunnlag for henvendelse

RELASJONSFORDELING  
VED NYE HENVENDELSER:
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Vi ser relativt små variasjoner mellom de ulike relasjonsgruppene fra år til år, men også 
her stiger andelen «ikke oppgitt» som følge av pågangen på chat.

Det er gledelig å se tendenser til 
at barn og unges behov igjen blir 
fanget opp. I 2020 rapporterte 
mange organisasjoner om 
nedgang i antall henvendelser 
og bekymringsmeldinger. 

Feilmarginen fra chat gjelder 
også her.
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1.4  Pårørendelinjen

KONTAKTPUNKT  
FOR NYE HENVENDELSER:

Her ser vi tydelig den fortsatte økningen i pågang 
på chatten, sammenlignet med 2019 nivå, som 
har ført til økt uvisshet på statistikkføringen vår. 

Vi pleier ikke å stille spørsmål for å sikre korrekt 
statistikkføring der dette ikke er relevant for 
pårørendeveiledningen.

Den positive trenden med økt pågang i antall 
brev fra barn og unge via UngePårørende.no har 
vedvart i 2021.
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Under pandemien får vi flere henvendelser på chat 
og telefon, og færre konsultasjoner og kurs som 
krever fysisk oppmøte. Samtidig har vi introdusert 
nye hjelpemidler som videokonsultasjoner og 
digitale kurs.

2021 har vært preget av enda færre fysiske 
konsultasjoner enn 2020, da vi hadde 2,5 måneder 
med normal drift før nedstenging.

KONTAKTPUNKT FOR ALLE HENVENDELSER  
OG OPPFØLGING AV PÅRØRENDE:
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2  Fagpersoners kontakt
Fagpersoners fokus på å gjennomføre forsvarlig drift parallelt med smitteverns-
restriksjoner har fortsatt gjennom 2021. Her ser vi tegn til et stadig større etterslep på 
kunnskapspåfyll som vil medføre en endring i vår tilnærming til disse faggruppene. 

2.1  Henvendelser og kontakt
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NYE HENVENDELSER: 
Pandemien gikk hardt utover helsepersonells 
kapasitet og mulighet til å drive kompetanse-
hevende tiltak. Denne trenden ser vi fortsettelsen 
av i 2021.

Til tross for at antall henvendelser holder 
seg stabilt fra 2020, ser vi at vi har kunnet 
gjennomføre undervisning og oppfølging av flere 
fagpersoner i 2021, se kapittel 2.2.

NYE RESSURSER:
Pårørendesenteret tilbyr ulike former
for kurs, hospitering, fjernundervisning
og foredrag for fagpersoner. 2020 ble, naturlig 
nok, et historisk dårlig år for slik oppfølging 
av fagpersoner, men økt kjennskap til digitale 
løsninger og til tider lavt smittetrykk, i tillegg til 
økt kompetanse og kapasitet på senteret, har ført 
til at vi har kunnet gjennomføre rekordmange 
undervisningsoppdrag i 2021.

KONTAKTPUNKT FOR FAGPERSONER:
Fordi fagpersoner også er velkomne til å ta kontakt for veiledning på Pårørendelinjen, er 
tallene for kontaktflate med fagpersoner bakt inn i tabellen i kapittel 1.4.

2.2  Kompetanseheving
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DELTAKERE PÅ PÅRØRENDEKONFERANSEN:

Merk at antall deltakere for de digitale konferansene  
i 2020 og 2021 nok er lavere enn i realiteten, på 
grunn av deltakere som velger å sitte i grupper. Tallet 
i oversikten for disse årene reflekterer antall unike 
innlogginger til sendingen.

Andelen pårørende som har anledning til å delta 
har steget drastisk etter at vi gikk over til digitale 
konferanser: 170 i 2021 og 151 i 2020, mot 11 i 2019.

Det kommer tydelig fram av statistikken at vår mest 
effektive markedsføring av FuelBox «For fagfolk – 
om pårørende» er gjennom undervisningsoppdrag 
og våre FuelBox kurs. Rekordsalg i FuelBox 
sammenfaller med rekord i antall gjennomførte 
undervisningsoppdrag, se kapittel 2.2.

Det kan se ut til at etterslepet på 
kompetanseheving nå gradvis 
skal hentes inn, og vi har f.eks. 
sett en tredobling av antall 
undervisningsoppdrag for under 
10 deltakere sammenlignet med 
2019 nivå.

Samtidig ser vi at økende bruk 
av digitale plattformer, og 
medfølgende kostnadsreduksjon 
og tidsbesparelse, medfører langt 
høyere deltakelse fra andre deler 
av landet enn tidligere.

2.3  Salg av FuelBox
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3  Pårørendesenteret.no
 

3.1  Trafikk på Pårørendesenteret.no
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Vi ser at sesongvariasjonene i trafikken på nettsidene har holdt seg stabil over flere år nå. 

Trafikken hentet seg i 2021 litt inn igjen etter den kraftige nedgangen fra 2019, som er 
det året med høyest trafikk siden lanseringen av nettstedet i 2017.

Vi hadde en oppgang på nærmere 25 % i antall sidevisninger i 2021 sammenlignet med 
2020. De besøkende tilbringer stading lenger gjennomsnittstid hos oss, men har besøkt 
noen færre undersider det siste året enn året før, ned fra 2 sider i snitt til 1,97.

De mest besøkte sidene våre i 2021 er de som gir generelle tips og råd, informasjon om 
rettigheter ved permisjon og sykemelding, bekymringsmelding, vanlige reaksjoner og 
belastninger for pårørende og kontaktsidene våre. 

Vår egen aktivitet i november og desember var preget av markedsføring av Digitalt 
Mestringskurs, som viste seg å gi god effekt – 154 meldte seg på nyhetsbrev om tilbudet 
og 36 kjøpte tilgang til kurset den ene uka det lå ute før utgangen av året. 
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3.2  Brukerfordeling og brukeradferd

ALDERSFORDELING:
Fordelingen mellom de ulike 
aldergruppene blant de besøkende ser 
ut til å ha forandret seg lite fra 2020 
til 2021. Vi ser de over 55 utgjør en 
stadig større del av våre besøkende. 
En mulig forklaring på dette kan være 
at de yngre brukerne i stadig større 
grad blokkerer bruk av cookies, og at 
analyseverktøyet dermed ikke klarer å 
måle disse korrekt.
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NYE OG RETURNERENDE BRUKERE:
Fordelingen mellom nye og returnerende brukere har holdt seg 
stabil de siste tre årene. Dette gjenspeiles i den stabile og relativt 
lojale følgerskaren vi har på sosiale medier, som er en av våre 
viktigste drivere av trafikk inn på nettsidene.

KJØNNSFORDELING BLANT BRUKERE:
Andelen mannlige besøkende på Pårørendesenteret.no økte med 
12 prosentpoeng i 2020. I 2021 har denne økt med ytterligere 3 
prosentpoeng. Når vi trekker de lengre linjene har det være mer 
vanlig med en 80/20 fordeling som nå jevner seg stadig mer ut.

INNGANGER TIL PÅRØRENDESENTERET.NO:
Det er gledelig å se, etter et år med kontinuerlig fokus på å øke 
kjennskapen til våre tjenester, at antall besøkende som er henvist 
fra andre nettsteder til oss har økt med nesten 150 %. Ellers 
har fordelingen holdt seg ganske stabil, med noen prosent flere 
besøkende som kommer inn direkte og noen færre som kommer 
via Google og andre søkemotorer.
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4  UngePårørende.no
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Siden lanseringen av UngePårørende.no i november 2019, har den gjennomsnittlige 
trafikken på nettstedet bare økt. Det store hoppet i trafikk i måneden februar og mars, 
sammenfaller med utsendelse av informasjonsmateriell om lavterskeltilbudet vårt til 
barn og unge pårørende til alle landets grunnskoler og videregående skoler. 

Den fortsatte økningen i trafikk kan nok både forklares med økt kjennskap til tilbudet og 
justeringer gjennomførte i struktur og oppsett vinteren 2020/2021. Fig. 12
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4.2  Pågang fra barn og unge
Barn og unge er velkomne til å ta kontakt på Pårørendelinjen, 
enten via telefon, chat, brev eller e-post. Disse henvendelsene 
er inkludert i den totale oversikten for Pårørendelinjen, se 
kapittel 1.4. Diagrammet viser aldersfordelingen til disse barna.

I 2021 mottok postkassen på UngePårørende.no 31 brev, en 
liten økning fra året før, da vi mottok 28.

4.1  Trafikk på UngePårørende.no
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5  Pårørendeprogrammet.no
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Trafikken på Pårørendeprogrammet.no har store deler av 2021 holdt samme lave nivå 
som det foregående pandimiåret 2020. 

Vi ser det vanlige, kraftige hoppet i september som sammenfaller med arrangeringen av 
Pårørendekonferansen. I et år der ingen andre måneder overgikk samme måned i 2019, 
satte vi besøksrekord i september, samtidig som vi satte rekord for antall deltakere på 
konferansen, se kapittel 2.2.
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5.2  Brukerfordeling
Alders- og kjønnsfordeling samt andelen nye vs. returnerende 
brukere på Pårørendeprogrammet.no er stadig vanskeligere 
å fastslå. Det er gledelig å se en betydelig økning i antall 
besøkende som er henvist fra andre nettsteder – en oppgang 
på 83 %. Ellers ser vi en oppgang på 12 prosentpoeng i trafikk 
som kommer inn via sosiale medier, som nok er et resultat av 
økt fokus på dette området fra vår side.

5.1  Trafikk på Pårørendeprogrammet.no



Et nettsted for barn og unge:
UngePårørende.no

Et nettsted for fagfolk 
Pårørendeprogrammet.no

Et nettsted for pårørende:
Pårørendesenteret.no

Ønsker du veiledning? Kontakt Pårørendelinjen:
      90 90 48 48  |         post@parorendesenteret.no

Professor Olav Hanssens vei 7, 4021 Stavanger
Tlf: 51 53 11 11   |    Pårørendesenteret.no


