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1 Pårørendesenteret Stavanger
Dette året har vært kjennetegnet av at vi har utviklet nye produkter, løsninger og 
hjelpetilbud.

2019 er like fullt et år preget av stor aktivitet og fin vekst i den totale mengden pågang. 
Noen av nysatsningene fra 2018 har fått mulighet til å etablere seg bedre, samtidig som 
vi har viet mye oppmerksomhet spesielt til utviklingen av en ny nettside for barn og unge 
pårørende i hele landet.  

1.1   Henvendelser  
og oppfølging

Henvendelser ansatte:
Denne gruppen gjelder fagfolk fra hele landet  
som henvender seg for råd, veiledning eller  
undervisning og foredrag ute i kommuner eller 
foretak. Merk at vi har gruppert nye henvendelser 
og oppfølging sammen.

OBS: Vi har oppdaget underrapportering i  
tidligere rapporter for 2017 og 2018. Disse tallene  
er korrigert her.

Nye henvendelser pårørende:
Denne gruppen gjelder nye henvendelser fra 
pårørende fra hele landet som tar kontakt  
med oss. Dette skjer enten gjennom vårt lokale 
telefonnummer eller gjennom Pårørendelinjen, 
enten via chat, SMS, telefon, e-post eller via 
vår nye postkasse for brev fra barn og unge 
pårørende. 

Mer detaljert informasjon om det nylanserte 
tilbudet for barn og unge pårørende er 
tilgjengelig i kapittel 3.
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Kjønnsfordeling blant de pårørende:
Kjønnsfordelingen varierer noe mellom det nasjonale og 
det regionale tilbudet. De respektive kjønnsfordelingene 
har variert med mindre 1 prosentpoeng mellom 2017 og 
2019.

Oppfølging av pårørende:
Oversikten viser mengden oppfølgings-
konsultasjoner av pårørende fra hele landet 
gjennom kontorkonsultasjoner, chat, telefon, 
e-post og brev. 

For mer informasjon om fordelingen mellom de 
ulike kontaktpunktene, se neste side.

Merk at tallene ikke inkluderer antallet 
pårørende som har hatt kontakt med 
oss gjennom kurs, grupper og 
foredrag. Hver enkelt 
konsultasjon en 
pårørende har med oss 
er talt med her.
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Fordeling av pågang:
Oversikten viser den geografiske fordelingen av nye 
henvendelser fra pårørende og fagfolk i 2019. Den største 
pågangen blant både pårørende og fagpersoner kommer 
også dette året fra Rogaland. Her ser vi ingen større 
endringer fra 2018 til 2019.

I tillegg har vi mottatt følgende antall henvendelser fra 
utlandet:  2 fra Sverige, 4 fra Danmark, 1 fra Tyskland  
og 1 fra Brasil.
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Merk at tallene for kurs, familiekonsutasjoner og grupper bare reflekterer antall 
gjennomførte, ikke antall deltakere. 

Kursene har til vanlig mellom tre og fem samlinger – dette har ikke vært representert i 
oversikten tidligere år. Dette har vi endret på i rapporten for 2019.
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Totalt mottok Pårørendesenteret 5417 henvendelser i 2019, mot 4998 året før. Dette er en 
økning på 8 %. 

17 % av alle henvendelsene kom fra fagfolk. Denne prosentfordelingen er mer eller mindre 
uendret fra 2018, og antallet henvendelser fra fagfolk vokser dermed proporsjonalt med 
henvendelsene fra pårørende. 

Vi har sett en litt større økning enn tidligere år på antall avlyste avtaler, eller tilfeller der 
pårørende ikke møter opp. Vi håper å se en bedring i dette i 2020: innføring av journalsystem 
åpner for at vi kan introdusere SMS-påminnelse i forkant av timeavtalen. Dette er et 
satsningsområde primært fordi det kan bidra til å holde nede ventetiden for nye pårørende 
som tar kontakt. 
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1.3   Pårørendelinjen
Nye henvendelser fra pårørende til 
Pårørendelinjen, både nasjonalt og 
lokalt, viser at telefon og e-post er de 
største kontaktflatene. Bruken av 
chat har gått noe ned det siste året, 
men det blir spennende å se hvordan 
trafikken fra UngePårørende.no 
påvirker statistikken fremover. 

På nettsiden UngePårørende.no kan 
barn og unge skrive til oss på chat, som 
på de tidligere etablerte nettsidene, og 
de kan skrive til postkassen vår. I løpet 
hjelpetilbudets to første måneder mottok vi fem brev fra barn og unge. På sikt vil enkelte av 
brevene vi mottar legges ut til hjelp, informasjon og støtte for andre i samme situasjon.

Merk at oversikten kun inkluderer nye henvendelser fra pårørende. Tall for oppfølging 
og henvendelser fra fagfolk er altså ikke tatt med i dette tilfellet.

1.2   Undervisningsoppdrag 

Pårørendesenteret tilbyr ulike former for kurs, hospitering, fjernundervisning og 
foredrag. Økt press på inntjening som resultat av frafall av lokale / regionale tilskudd har 
ført til at vi stadig gjør vurderinger på prisnivå på tjenester som tilbys til fagfolk. 

I 2019 hadde vi totalt 55 betalte oppdrag.
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Vi har de siste tre årene sett en stadig jevnere fordeling mellom rus, psykiatri og somatikk. 

Det er gledelig å se at stadig flere er oppmerksomme på at tilbudet vårt er diagnoseuavhengig, 
og spesielt at pårørende ved somatiske sykdommer tar kontakt med oss. 

I 2019 har flere samlivspartnere enn foreldre og barn tatt kontakt. Kategorien «Andre» 
dekker et alt fra f.eks. tanter og søskenbarn, naboer, kolleger, til rektorer og helsesykepleiere.

Relasjonsfordeling ved  
nye henvendelser fra pårørende:

Helseutfordring ved  
nye henvendelser fra pårørende:
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2 Pårørendesenteret.no

10000

0

Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Okt Nov Des

Totalt antall sidevisninger på Pårørendesenteret.no

2018 20192017

Jan

Statistikken viser at Pårørendesenteret.no hadde rett under 100 000 økter i 2019 og over 
210 000 sidevisninger. Sammenlignet med året før har vi jevnt over flere sidevisninger i 
11 av årets 12 måneder. Dette er også det første året vi kan sammenligne komplette tall, 
som ikke er blåst ut av sine naturlige proporsjoner av usedvanlig høy aktivitet knyttet til 
lansering. Da er det ekstra positivt å se at vi har en økning i trafikk.

Til tross for at vi i 2018 sluttet å promotere redaksjonelt innhold i sosiale medier, har 
vi i 2019 satt besøksrekord for månedene mai, juni, juli og november. 2017 tallene går 
naturlig nok ikke tilbake til januar, da vi lanserte måneden etter, så januartallene kan vi 
bare si at overgår besøkstallet fra 2018 med 42 %.

Helt siden lanseringen i 2017 har «Min Historie» dominert oversikten over mest 
besøkte sider. Trafikken går gradvis i retning av å være mer balansert mellom de ulike 
typene innhold på nettsiden. Dette ser ut til å forklares av en mer balansert fordeling 
i inngangskanalene til nettsidene våre; stadig flere besøkende kommer inn via Google, 
eller ved å skrive inn adressen direkte i nettleseren. 

Les mer om dette på neste side.

https://www.parorendesenteret.no/hjem
https://www.parorendesenteret.no/min-historie
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I gjennomsnitt var 86 % av øktene på nettsiden i 2019 
nye brukere. Fordelingen slik den fremstår tilsier at 
innholdet er av interesse samtidig som vi klarer å 
markedsføre sidene i stor nok grad til at vi stadig når 
frem til nye brukere. Vi har ikke sett noen større endring  
i denne fordelingen fra 2018.

I 2017 bestod hele 73,5 % av trafikken av brukere som 
kom inn på sidene via sosiale medier. I 2018 var dette 
tallet nede i 32 %. 

Med en økning på 9 prosentpoeng i trafikken fra 
søkemotorer i samme periode, representerer nok 
tallene for 2019 i enda større grad en nettside som er 
selvpromoterende og som når ut til de som søker etter 
hjelp og informasjon.

Kjønnsfordelingen blant våre brukere av nettsiden har 
endret seg lite fra 2018 til 2019. Andelen mannlige 
brukere har steget med 1 prosentpoeng, så vi har sett at 
den gledelige stigningen på 5 prosentpoeng fra 2017 har 
holdt seg. 

Vi ser at aldersspredningen har jevnet 
seg ut litt hvert år siden lanseringen i 
2017. Særlig har aldersgruppen 25–34 
år økt, mens de over 65 har gått ned.

Aldersfordeling blant brukere

Kjønnsfordeling blant brukere
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0 %
18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+

Aldersfordeling på Pårørendesenteret.no
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2.1   Brukeradferd på Pårørendesenteret.no
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3 UngePårørende.no
Det nye nettstedet for barn og unge pårørende i Norge ble lansert 1. november 2019. 
I løpet av de to første månedene etter lansering hadde vi over 20 000 sidevisninger på 
UngePårørende.no.

På grunn av strengere personvernregler når en andel av brukerne av nettstedet er under 
12, har vi samlet langt mindre informasjon om hvem brukerne av dette tilbudet er. 

Vi vil aldri kunne si noe om kjønns- eller aldersfordeling på denne siden, men på sikt kan 
vi lage oversikt over hva de som velger å skrive brev til oss oppgir selv av kjønn og alder. 

NB: På grunn av måten nettstedet er bygget opp er det 
noe større feilmarginer i målingene på denne siden enn de 
andre to nettstedene vi tilbyr. Brukerne må oppgi en alder 
som gir et utvalg tilpassede tekster – noe som tar tid og som 
teller med i antall sidevisninger. Begge deler er med på å trekke 
opp statistikken.
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https://ungeparorende.no/framside
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Pårørendeprogrammet.no har hatt stadig økende trafikk helt siden relanseringen i 2017. 
I 2018 ble det lagt ned et større arbeid med å sørge for at Pårørendeprogrammet også 
inneholdt de samme elementene som trekker lesere på Pårørendesenteret.no. Siden fikk 
ny menystruktur, nye fagfilmer, intervjuer med fagfolk både på video og skriftlig og vi 
introduserte utvalgte «Min Historie»-saker fra Pårørendesenteret.no. Vi har hatt tydelig 
positiv effekt av disse endringene i 2019, med besøksrekord hver måned.

Vi ser fortsatt et forbedringspotensiale for Pårørendeprogrammet som e-læringsverktøy, 
og synes det er svært gledelig å se at både Fagfilmer, Pårørendeforskning og Casearkivet 
kommer på topp-ti listen over mest besøkte undersider i 2019.
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4 Pårørendeprogrammet.no

4.1   Brukeradferd på Pårørendeprogrammet.no

Vi har en fin og naturlig spredning i 
alder blant brukerne på nettstedet. En 
lavere gjennomsnittsalder hos brukerne 
av dette nettstedet, sammenlignet med 
Pårørendesenteret.no, er naturlig med tanke 
på at målgruppen går av med pensjon ved 
ca. 65+.

Aldersfordeling blant brukere
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https://parorendeprogrammet.no/hjem
http://www.parorendesenteret.no/hjem
https://parorendeprogrammet.no/erfaring/min-historie
https://parorendeprogrammet.no/fag/fagfilmer
https://parorendeprogrammet.no/forskning
https://parorendeprogrammet.no/fag/casearkiv
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Nye vs. returnerende brukere
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Pårørendeprogrammet.no
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Nye brukere

Returnerende brukere

I gjennomsnitt var 28 % av øktene på 
Pårørendeprogrammetet.no i 2017 returnerende 
brukere. Året etter hadde dette tallet sunket til 12 %.

Vi ser en liten endring i positiv retning i statistikken for 
2019, men dette er noe vi må ha stadig fokus på. 

Les mer om dette under «Innganger til 
Pårørendeprogrammet.no» lenger nede på siden.

Kjønnsfordeling blant brukere
17%

83%

Menn Kvinner

Kjønnsfordeling på
Pårørendeprogrammet.no

Menn

Kvinner

Vi ser en litt større andel av kvinner blant brukerne 
av Pårørendeprogrammet enn blant brukerne av 
Pårørendesenteret. I statistikken for 2019 ser vi en 
forskjell på 2 prosentpoeng mellom de to nettstedene.

Kjønnsfordelingen speiler nok kjønnsfordelingen blant 
ansatte i helsesektoren, men har endret seg noe i retning 
av økt overvekt av kvinnelige brukere de siste årene.

Innganger til Pårørendeprogrammet.no
Pårørendeprogrammet har helt siden relanseringen 
hatt en finere fordeling av innganger hos de besøkende 
enn Pårørendesenteret. I 2017 bestod 44 % av trafikken 
av brukere som kom inn på sidene via sosiale medier. 
I 2019 er fordelingen blant de ulike inngangene til 
nettsiden akkurat slik vi vil den skal være.

Erfaring tilsier at eventuelle fremtidige tiltak for å øke 
trafikken inn til nettstedet, mest sannsynlig vil ha størst 
effekt i andelen brukere som kommer inn via sosiale 
medier. Det er på denne flaten det er kortest avstand 
mellom oss og potensielle nye brukere, mens de andre 
flatene gjerne krever mer innsats over tid for å øke 
kjennskapen til siden.

Pårørendeprogrammet.no
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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


