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1 Innledning
Stiftelsen Pårørendesenteret har drevet Pårørendesenteret Stavanger siden 1998 med 
lokale/ regionale tjenester til pårørende og fagfolk i kommuner og helseforetak.

I 2017 etablerte Pårørendesenteret seg også med landsdekkende nettjenester til 
begge målgrupper, ved relanseringen av Pårørendeprogrammet.no og lanseringen av 
Pårørendesenteret.no. 

I 2019 ble ytterligere et landsdekkende tilbud lansert for barn og unge pårørende: 
UngePårørende.no.

1.1    Målsetning 
Stiftelsen Pårørendesenteret er en virksomhet som skal yte hjelp og støtte til pårørende 
uavhengig av diagnose, og utviklingsarbeid til fagfolk og andre relevante institusjoner og 
miljøer.

1.2  Målgrupper
Pårørende: 

Pårørendesenteret tilbyr et lavterskeltilbud til alle som står nær en 
som er fysisk/psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse eller 

alkohol-/rusavhengighet, uavhengig av alder, bosted og rolle.

Vår definisjon av pårørende er vid, og tilbudet er 
åpent for andre utover den juridiske definisjon av 

pårørende. 

Ansatte i helse-, omsorgs-  
og velferdstjenester: 
Pårørendesenteret ønsker å stimulere til 
godt pårørendearbeid. Dette gjør vi ved å bi-
dra med informasjon, samhandling og ulike 
kompetansehevende tiltak. Målet er å bidra 
til at pårørendeinvolvering og –støtte blir en 
naturlig og integrert del av tjenestetilbudet.

https://parorendeprogrammet.no/hjem
https://www.parorendesenteret.no/hjem
https://ungeparorende.no/
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1.3   Verdier
Styret har vedtatt følgende visjon: Pårørende – fra usynlig til inkludert

Dette betyr:
• Pårørende skal tilbys et diagnoseuavhengig faglig 

og tilgjengelig veilednings-, kurs- og samtaletilbud

• Ansatte i helse- og velferdstjenesten skal tilbys 
kompetanse som bidrar til godt pårørendearbeid 

• PS skal synliggjøre pårørende behov

Våre kjerneverdier er å være:
Tilgjengelige – Lydhøre – Anerkjennende – Faglig sterke

1.4   Organisering og styre
Stiftelsen Pårørendesenteret er registrert som en «alminnelig stiftelse». Stiftelsens 
øverste organ er styret. 

Styrets arbeid i 2019: 
Det ble avholdt 5 styremøter og 1 strategisamling sammen med ansatte.

1.5    Ansatte og interne prosesser
Gruppen ansatte fordeler seg på fagkonsulenter (7 stk), webansvarlig, kontormedarbeider  
og daglig leder. Til sammen utgjør dette 10 stk fordelt på 8,3 årsverk. I tillegg leies det 
inn fagkompetanse på redaksjonelt arbeid.

Frivillige medarbeidere:
Senteret har en frivillig informasjonsmedarbeider og en frivillig psykolog som 
medarbeider på Pårørendelinjen.

Pårørende som erfaringsformidlere:  
Vi har ca. 10 pårørende som bidrar frivillig som erfaringsformidlere. Disse samles 2–3 
ganger per år sammen med to av våre fagkonsulenter.

Pårørende 
– fra usynlig 
til inkludert
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Planarbeid: 
Vi har i 2019 fullført flere interne planprosesser og videreutviklet personalhåndboka der 
alle underliggende planer er knyttet sammen. 

HMS-arbeid: 
Vi har mål om å oppnå god ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet for ansatte. Vi har 
utarbeidet HMS-plan, avholdt faste HMS-møter mellom ansattrepresentant/verneombud 
og daglig leder hvor temaer hva angår HMS blir behandlet og fulgt opp. 

Vi følges årlig opp med handlingsplan fra BHT-leverandør Stamina Helse. 

Gjennom hele 2019 har vi fortsatt konsulentbistanden med psykolog til intern veiledning 
for utvikling av fag og team. Vi har også ukentlig kollegaveiledning der personalet selv 
har rullerende ansvar for veiledningen.

Redaksjonelle retningslinjer:
Vi veldig stolte av at vi har utviklet egne redaksjonelle retningslinjer disse blir jevnlig 
revidert. I retningslinjene har vi blant annet beskrevet hvordan vi vil kommunisere:

Engasjert – Enkelt – Relevant – Kunnskapsbasert

Kompetanseheving:
Ansatte har deltatt på flere kompetansehevende kurs og 

videreutdanninger.

Disse utdanningene er påbegynt/fullført i 2019:
PREP-kurs, EFT-sertifisering, Veiledning, Master i 

medborgerskap og Livsstyrketrening.

1.6 Samarbeidspartnere 
Vi har arbeidet aktivt for godt samarbeid 
med partnere om tilbudene til pårørende 
både nasjonalt og regionalt/lokalt. 

Samarbeid er i stadig større grad 
rettet seg mot landsdekkende 
organisasjoner, helseforetak, fylker og 
utdanningsinstitusjoner.
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2 Landsdekkende tjenester  
 for pårørende og faggrupper
I dette kapittelet vil vi gå mer inn på hvordan nettsidene utvikles og oppleves av 
publikum. Se forøvrig eget statistikkdokument.

2.1  Pårørendesenteret.no
Gjennom hele 2019 har vi fortsatt å styrke faglig og 
teknisk/ designmessig arbeid med å holde oppdatert 
og videreutvikle den landsdekkende nettportalen for 
pårørende på domenet Pårørendesenteret.no. Særlig 
har arbeidet med å forberede karttjenesten for store 
endringer med sammenslåing av fylker og kommuner 
hatt fokus.

Figuren over viser at vi får mange lesere via sakene vi deler på sosiale medier, men også 
at stadig flere vet om oss fra før og skriver inn adressen selv, eller søker oss opp på 
Google og andre søkemotorer.

Det er fortsatt «Min historie» som har størst trafikk av alle sidene vi har på 
Pårørendesenteret.no. 

Vi opplever en stabil følgermasse både på nettsidene og på Facebook. Vi henviser til eget 
statistikkdokument for nærmere beskrivelse av tallutvikling.

2.2   Pårørendeprogrammet.no
I strategiplanen vedtok styret at Pårørendeprogrammet.no er en landsdekkende 
nettjeneste Pårørendesenteret skal satse videre på. Vi ønsker å videreutvikle det som 
et foretrukket og kvalitativt godt opplæringsverktøy for fagfolk, og at det sikres aktiv 
offensiv satsning på markedsføring, spredning og oppfølging av bruk.

Etter lanseringen av ny revidert nettside for Pårørendeprogrammet i mai 2017, har 
dette nettstedet hatt en solid utvikling. Spredning av informasjon også via Facebook 
får mye respons. Gjennom 2019 har vi lagt vekt på å strukturere menyer og sette fokus 
på tjenester vi tilbyr i kompetanseheving, da mange gjerne vil ha det som tillegg til 
nettstedets e-læringsverktøy.

Direkte

Google

Henvist fra andre

Sosiale medier

33%

15%

51%

Pårørendesenteret.no

Direkte

Google

Henvist fra andre

Sosiale medier

33%

15%

51%

Pårørendesenteret.no

https://www.parorendesenteret.no/min-historie
https://parorendeprogrammet.no/hjem
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2.3   UngePårørende.no
I 2019 ble prosjektet UngePårørende.no realisert med åpning 1. november. Gjennom hele 
året var prosjektet forberedt i nært samarbeid med barn og unge som skal bruke tilbudet, 
og med innspill fra fagmiljøer som skal være støttespillere. 

Fagtekstene er utarbeidet av Anne Kristine Bergem, og webdesignet er utviklet i samarbeid 
med leverandøren av de andre nettsidene; Destino AS.

I de to første driftsmånedene hadde vi over 20 000 
sidevisninger på den nye nettsiden. 

Spredning av informasjon om nettsiden er gjort 
via alle kommuner, helseforetak, organisasjoner, 
interessenettverk, lokale medier og i NRK Super.

Vi tolker den høye andelen (50%) besøkende 
som har skrevet adressen direkte som et tegn på 
at informasjonsspredningen i forbindelse med 
oppstarten har vært vellykket. 

Nettsiden er unik i sitt slag i Norge, og for 
Pårørendesenteret innebærer den at vi for første gang kan si at vi har et fullverdig tilbud 
til alle pårørende i landet, uavhengig av diagnoser, alder og relasjon.

2.4   Pårørendelinjen 
Pårørendelinjen ble etablert 1. februar 2017. Styrets strategisamling i juni 2019 vedtok 
samstemt at dette er vårt viktigste utadrettede tiltak, men det har ikke vært ikke rom for 
ytterligere utvidelse av åpningstid.

I 2019 har vi gjort forsøk med mailutsending av informasjon om tilbudet til alle 
landets kommuner, helseforetak, fylkesmenn, fylkeskommuner og 

utdanningsinstitusjoner.  

Synliggjøring av tilbudet er et omfattende og kontinuerlig arbeid.

Se eget statistikkdokument for informasjon om pågangen på 
hjelpetilbudet i 2019.

Direkte

Google

Henvist fra andre

Sosiale medier

27%

16%

50%

UngePårørende.no

Direkte

Google

Henvist fra andre

Sosiale medier

27%

16%

50%

UngePårørende.no

http://www.parorendesenteret.no/Nedlastningsfiler/Statistikk%20Pa%CC%8Ar%C3%B8rendesenteret%202018.pdf
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2.5   Kompetanseheving for faggrupper
Pårørendesenteret får henvendelser om å bidra med vår kompetanse til ansatte, både 
gjennom informasjon, veiledning og undervisning både lokalt og nasjonalt. Våre bidrag 
til kompetanseheving innen pårørendearbeid for ansatte i kommunale og spesialiserte 
tjenester, skjer på ulike arenaer, så som:

• Strategiprosesser for pårørendearbeid i kommuner og helseforetak

• Undervisning på høyskoler og universitet hele landet, bachelor og masternivå.

• Undervisning, kurs og veiledningsoppdrag på avdelinger/virksomheter på ulike fagfelt 
innen rus, psykisk helse og somatikk i kommuner og helseforetak. 

• Undervisning i større kurs og konferanser.

• Informasjonsarbeid både i kommuner, helseforetak og lag/foreninger.

• Diverse møter, brukerråd, kompetansegrupper og faglige nettverk  
om kompetansehevende satsninger/samarbeid m.m.

• Metodeutvikling, praksisutvikling og utvikling av bedre samhandlingspraksis i pårø-
rendearbeid, og aktiv formidling av praksiserfaringer i artikler m.m.

Pågangen fra ulike faggrupper på ulike arenaer i vel-
ferdsstaten fortsetter å øke. Etterspørsel etter 
foredrag, undervisning og kursing har økt, og 
antallet personer som har deltatt på en eller 
annen forelesning fra oss er stigende. 

Dette henger både sammen med  
økt kjennskap, og med økt press på 
fagfolk til å arbeide etter Pårørende-
veilederen. 

Det er ekstra spennende at vi i 2019 
også har fått forespørsel om veiled-
ning fra faggrupper vi ikke tidligere 
har hatt dialoger med, f.eks ansatte  
i skole og barnehage.
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2.6   Pårørendekonferansen
25. og 26. september 2019 arrangerte vi for andre gang den landsdekkende Pårørende-
konferansen i samarbeid med VID Vitenskapelige Høgskole, UiS, FFO og Sanden Media. 
Det ble en enda større suksess enn året før, og planlegging av årets konferanse er godt i 
gang.

Vi legger vekt på samhandlingen mellom forskning, fag og erfaring og hvordan dette 
samspillet fremmer et godt pårørendearbeid. 

Tilbakemeldingene fra konferansen i 2019 er svært gode, men det etterlyses enda mer 
spesifikke innlegg som kan trekke personell som har tilknytning til helseforetakene/
sykehusmiljøene. Det er en kjensgjerning at fokuset i stor grad har vært rettet mot 
kommunenes arbeid inn mot pårørende.

2.7   Årets Pårørendekommune
I 2017 tok Pårørendesenteret, sammen med flere andre aktører, initiativ til prosjektet 
«Årets Pårørendekommune». 

Juryen i 2019 har vært:
 Pårørendesenteret i Stavanger, BarnsBeste (Nasjonalt 

kompetansenettverk for barn som pårørende), Napha 
(Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), 

NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og 
mestring innen helse), PiO (Pårørendesenteret i 

Oslo), Pårørendealliansen, NKS Veiledningssenter 
for pårørende, Nord-Norge, HBF (Handikappede 

barns foreldreforening) og KS.

I prosjektet vil det bli en årlig kåring av den 
kommunen som har vist en synlig god 
innsats for pårørende ut fra valgte kriterier 
prosjektgruppen har satt opp. 

Prisen for Årets Pårørendekommune 
2019 gikk til Fredrikstad kommune. 
Prisen ble delt ut av Helseminister Bent 
Høie under Pårørendekonferansen.

Les mer om prisvinneren på 
Pårørendeprogrammet.no.

https://parorendeprogrammet.no/p%c3%a5r%c3%b8rendekonferansen/p%c3%a5r%c3%b8rendekonferansen-2019
https://parorendeprogrammet.no/p%c3%a5r%c3%b8rendekonferansen/p%c3%a5r%c3%b8rendekonferansen-2019
https://parorendeprogrammet.no/fag/aktuelt/fredrikstad-%c3%a5rets-p%c3%a5r%c3%b8rendekommune
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2.8    Finansiering og økonomisk situasjon
Pårørendesenteret har gjennom de siste par årene fått befestet sin økonomiske 
plattform med tilskudd fra både stat, helseforetak og kommuner. 

I tillegg har prosjektet UngePårørende.no i 2019 fått prosjektstøtte fra Sparebank-
stiftelsen SR-bank (kr 300 000), Rogaland Fylkeskommune (kr 300 000), 
Gjensidigestiftelsen (kr 400 000), Sullandfondet (kr 7 500) og Klosters legat (kr 120 000). 

Uten prosjektstøtte hadde ikke vi vært i stand til å realisere dette unike tilbudet til unge 
pårørende. Men prosjektstøtte er ikke varig, og i forlengelsen av en startfase, må tiltaket 
innarbeides i ordinær drift.

Offentlige tilskudd i 2019:

Gjesdal kommune 10 000 kr
Hå kommune 2 000 kr
Klepp kommune 10 000 kr
Rennesøy kommune 5 000 kr
Sandnes kommune 100 000 kr
Sola kommune 20 000 kr
Stavanger kommune 1 571 000 kr
Helse Vest 230 000 kr
Helsedirektoratet 6 000 000 kr
Samlet sum 7 948 000 kr

Pårørendesenteret fikk samlet kr 6 000 000 i øremerkede tilskudd over Statsbudsjettet i 
2019. 

Pårørendesenteret deler både budsjett og regnskapet i nasjonale tiltak og lokale tiltak. I 
det nasjonale budsjettet inngår aktiviteter som er landsdekkende (nettsidearbeid og drift 
av Pårørendelinjen) og som finansieres av Helsedirektoratet og Helse Vest.

I det lokale regnskapet inngår lokale kurs, samtaler og grupper som finansieres av 
tilskudd fra kommuner i regionen.

Du kan lese mer om den lokale delen av driften til Pårørendesenteret i kapittel 3.
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3 Lokale tjenester for   
 pårørende og faggrupper
I dette kapittelet gir vi en kortfattet oversikt over de tiltak som drives lokalt på 
Pårørendesenteret i Stavanger. Se forøvrig eget statistikkdokument.

3.1  Samtaletilbud 
Pårørendesenteret tilbyr samtaler for pårørende individuelt, som parsamtaler eller 
familiesamtaler. Familiesamtaler med barn og unge og deres familier, individuelt og 
mellom søsken, foregår i hovedsak på Pårørendesenteret, men også på skole og andre 
arenaer der barn og unge befinner seg. 

I snitt har en pårørende 4 oppfølgingssamtaler, men noen trenger bare én samtale, mens 
andre har lengre løp med kortere eller lenger intervaller mellom hver avtale.

0

500

1000

1250

1500

250

750

TelefonE-post Kontor
konsultasjon

GrupperKurs Familie
konsultasjon

Chat

Kontaktpunkt for alle henvendelser fra pårørende

20192018

Avlyst/
ikke møtt

2017

166

1172

956

1487

298

166

1172

956

1487

298

166

1172

956

1487

382

298283

377

Tabellen viser hvordan kontakten med de pårørende fordeler seg over de ulike kontaktpunktene 
vi tilbyr. Kolonnene for chat, e-post og telefon inkluderer også pågangen fra andre fylker 
enn Rogaland. Merk at tallene for kurs, familiekonsutasjoner og grupper bare reflekterer antall 
gjennomførte, ikke antall deltakere. 
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3.2   Kurs og undervisning 
   for pårørende
Pårøredesenteret tilbyr en rekke kurs for pårørende:

• Mestringskurs (3 x 2 timer)
• Helsefremmende kurs (3 x 1,5 timer)
• Parkurs (2 dagers helgekurs)
• Latterworkshop (1 x 2 timer)

Les mer om innholdet i de faste kursene for 
pårørende, se PårørendeStavanger.no. 

I tillegg til disse faste kursene som holdes 
internt på Pårørendesenteret, kommer 
eksterne undervisningsoppdrag i form 
av foredrag og pårørendekvelder i regi 
av lokale interesseorganisasjoner, 
foreninger og lokallag.

Disse oppdragene kommer utenom den 
delen av driften Pårørendesenteret har 
definert som sitt faste lavterskeltilbud 
for pårørende.

3.3  Gruppetilbud 
Over flere år har Pårørendesenteret hatt 
gruppetilbud til utvalgte grupper: 

• Ungdomsgruppe (som møtes hver 14. dag til 
aktiviteter og samtaler)

• Gruppe for pårørende med partnere som har en 
vedvarende sykdom

• Mestringsgruppe (for de som ønsker en videreføring 
etter mestringskurs)

• Mindfulnessgruppe (med fokus på oppmerksomhetstrening og 
pusteøvelser)

http://www.xn--prrendestavanger-dob75a.no/samtaler-kurs-og-grupper/samtale-kurs-og-grupper
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3.4   Kompetanseheving for faggrupper
Etterspørsel på FuelBox-kurs har økt betraktelig i løpet av 2019, og det er særlig kurs 
rettet mot mindre grupper ansatte der det legges opp til trening med bruk av kort i sam-
menheng med undervisning.

3.5   Finansiering og 
   økonomisk situasjon
Pågangen etter lokale tiltak øker hvert år, men tilskuddene 
står stort sett på samme nivå. Det betyr at vi ikke klarer å 
imøtekomme den lokale etterspørselen fullt ut. Vi har 
også gjort det til et prioritert område å kunne bruke 
vår ekspertise til kompetanseheving for ansatte 
i regionen slik at de ansatte selv klarer å ivareta 
pårørendes behov for oppfølging der de er.

Vi sender årlig søknad til alle kommuner 
i det naturlige nedslagsfeltet for det 
lokale tilbudet vårt. Det er likevel mange 
kommuner som oppgir at de ikke har 
økonomisk handlingsrom til å gi tilskudd til 
organisasjoner utenfor egen kommune. En 
stor hovedvekt ligger derfor på Stavanger, 
som vertskommunen for Senteret (for mer 
informasjon, se kap. 2.8).

Tabellen viser antall deltakere på de ulike formene for undervisning vi tilbyr. Oversikten gjelder 
hele landet, men med en naturlig overvekt av bestilte oppdrag i Rogaland.
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4 Strategiplan og utfordringer videre
4.1  Senterets strategiplan 2019-2029 
I juni 2019 vedtok styret i stiftelsen en fornyet strategiplan fram mot 2029. Den bygger 
på strategiplanen vedtatt i 2015, men har forsterket flere viktige områder innenfor den 
nasjonale satsningen. 

Sentrale strategivalg i dette var:
• Utvikle formidlingskompetanse
• Oversette nettsiden Pårørendesenteret.no til flere språk
• Utvikle en flerkulturell profil på nettsidene
• Utvikle Pårørendesenteret som en samfunnsaktør
• Delta i nettverksbygging av nasjonal karakter

I strategiplanen er noen kritiske suksessfaktorer framhevet:
•   PS må sikre brukermedvirkning og evaluering av alle fagområder for å 

videreutvikle og styrke erfaringskompetansen

•   PS må opprettholde og videreutvikle en klar strategi for 
markedsføring om hvem vi er og hva vi tilbyr av tjenester utad 

til ulike målgrupper

•   PS må beholde og forsterke en finansiell forankring 
som sikrer kontinuitet og langsiktighet som fast post 

på statsbudsjett og regionale budsjett

•   PS må opprettholde forpliktende samarbeid 
med viktige fagmiljøer

•   PS må være en tydelig organisasjon både 
regionalt og nasjonalt, og gjerne tilknyttet 
internasjonalt miljø

•   Nye produkt må pilottestes (etter behov)

Gjennom 2019 har vi også videreutviklet 
malen for Pårørendestrategi som vi tilbyr 
både kommuner og helseforetak og hatt 
gode prosesser med både kommuner og 
helseforetak ved bruk av malen.
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4.2   Prosperaprosjekt
Høsten 2019 fikk vi gleden av å gjennomføre en markedsstrategiprosess med Prospera 
stiftelsen, finansiert av Sparebankstiftelsen SR-bank. Prospera hadde i oppgave å finne 
fram til virkemidler som kunne øke synlighet, styrke posisjon og forsterke en langsiktig 
finansiell situasjon. Prospera arbeidet sammen med oss i 3 måneder og framla sin 
rapport like før jul.

Dette sier sluttrapporten: 
«Konklusjonen til Prospera-teamet er at Pårørendesenterets merkevarekjennskap 
trenger å økes, og at det må jobbes aktivt med å skaffe stiftelsen flere faste og 
forutsigbare inntektsstrømmer. Teamet har satt opp en rekke strategiske tiltak og 
kommunikasjonstiltak som vil bidra til å forbedre kjennskap, kunnskap og finansieringen 
av Pårørendesenteret.

Vedlagte tiltakslister mener vi gir Pårørendesenteret et 
godt utgangspunkt for videre arbeid.»

Her er et utvalg av tiltak:

• Vurdere samlokalisering med 
Helsecampus Stavanger

• Lobby – aktør i 
helsesamarbeidene

• Forsterke arbeidet med 
pårørendestrategi i 
kommunene

• «Vel heim» - et 
samhandlingsprosjekt 
mellom Helse Vest og 
kommunene

• Søke midler til konkrete 
prosjekt

• Kommunikasjonstiltak (for 
nettsider, Facebook, brosjyrer 
etc.)
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Eli Nessa
Styreleder

Bjarne Lemvik
Nestleder

Svein Kjetil Lode
Styremedlem

Helen Færøy
Styremedlem

Kirsten Jæger Fjetland
Styremedlem

Ingvil Aarrestad Godeset
Ansattes representant

Unn Birkeland
Daglig leder

Stavanger, 04. mars 2020:

4.3  Veien videre 
Som følge av tiltakene i Prospera sin sluttrapport har Pårørendesenteret allerede ved 
inngangen til 2020 innledet samarbeid med Helsecampus Stavanger. Det planlegges en 
samlokalisering sommeren 2020.

Det er også igangsatt et stort prosjekt for å lage film for reklamefrie dager. Disse filmene 
krever høy kvalitet og sterkt innhold for å komme gjennom søknad i visningskanalene. 
Men dette blir et viktig virkemiddel for å øke synlighet og kjennskap til det nasjonale 
tilbudet. I dette ligger arbeid med universell utforming, både med tanke på tilbud, 
lokaliteter, osv.

I tillegg legger vi ned betydelig arbeid i søknadsprosesser for 2020. Aldri før har vi hatt så 
mange søknader under arbeid og til behandling. 

Selv om det er viktig å få prosjektmidler til enkelte tiltak, så er det de langsiktige midlene 
til drift som er avgjørende for stabilitet og utvikling. Pårørendesenteret har tært på 
egenkapital de siste årene. Gjennom 2020 vil vi derfor vektlegge arbeidet med å sikre en 
sterkere finansiell ryggrad for en godt voksen aktør i landets pårørendearbeid.



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   ǀ          post@parorendesenteret.no

Vaisenhusgata 39, 4012 Stavanger
Tlf: 51 53 11 11   ǀ    PårørendeStavanger.no


