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1 Pårørendes kontakt
Dette året har, naturlig nok, vært preget av koronapandemien. Vi har måttet stenge ned 
det lokale tilbudet i perioder, og utvikle nye måter å tilby trygg og nyttig hjelp for de mange 
pårørende som har hatt det ekstra vanskelig i 2020. Vi har videreutviklet det nye hjelpetilbudet 
for barn og unge, introdusert videokonsultasjoner, og utvidet åpningstiden til Pårørendelinjen 
ved hjelp av koronamidler.

1.1 Henvendelser og oppfølging

NYE HENVENDELSER PÅRØRENDE:

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

2020 ble et spesielt år, som ga oss muligheten til å virkelig  
utvikle det nasjonale tilbudet til Pårørendesenteret.

Deltakelse på reklamefrie dager, utvidet åpningstid på  
Pårørendelinjen, og ekstra fokus på digitale løsninger har bidratt  
til å gjøre Senteret enda mer tilgjengelig. Resultatet er en  
formidabel økning i antall henvendelser sammenlignet med  
årene før.

OPPFØLGING AV PÅRØRENDE:
Oversikten viser mengden oppfølgingskonsultasjoner av 
pårørende fra hele landet gjennom kontorkonsultasjoner, 
videokonsultasjoner, walk-and-talk (tilgjengelig for pårørende  
i Stavanger-regionen), 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.

I 2019 hadde hver pårørende i snitt 4 oppfølgingssamtaler. 
Dette snittet gikk ned i 2020 til ca. 3,5.

Merk at tallene ikke inkluderer antallet pårørende som har hatt kontakt med oss 
gjennom kurs, grupper og foredrag. Se disse tallene på side 7.
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KJØNNSFORDELING BLANT DE PÅRØRENDE:

Kjønnsfordelingen varierer noe mellom det nasjonale og det 
regionale tilbudet. 

På grunn av stor økning i antall pårørende som tar kontakt via 
chat, har vi for første gang en stor andel «ikke oppgitt». 

Andelen menn som besøker våre nettsider har steget ganske 
mye det siste året. Les mer om dette på side 10 og 13.
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GEOGRAFISK FORDELING AV PÅGANG:

Oversikten viser den geografiske fordelingen av nye 
henvendelser fra pårørende og fagfolk i 2020. Den største 
pågangen blant både pårørende og fagpersoner kommer 
fra Rogaland, Viken og Oslo.

Vi opplevde i 2020 større pågang fra over halvparten 
av landets fylker. Unntaket var Rogaland, Vestfold og 
Telemark, Nordland, og Agder.

I tillegg har vi mottatt følgende henvendelser fra utlandet: 
2 fra Danmark, 1 fra Sverige, og 1 fra USA. 

497 av henvendelsene vi mottok har uviss geografisk 
opprinnelse.

1.2 Fordeling blant de pårørende

 

26

4483

40

120

51

26

30

39

24

708

140

51

0



Statis tikk  2020

6

Rus Ikke 
oppgitt

Sammen-
satt

Helseutfordring nye henvendelser fra pårørende

Psykisk
helse

AnnetBekymrings-
melding

Behov hos
barn

Funksjons-
hemning

Somatikk

20 %

10 %

40 %

30 %

0 %

202020192018

10 %

20 %

5 %

25 %

15 %

Flere Ikke 
oppgitt

Forelder Partner AndreSøsken Venn

Relasjon for nye henvendelser fra pårørende nasjonalt

Sønn/
datter

Beste-
forelder

Barne-
barn

0 %

202020192018

«Behov hos barn» er en ny kategori i årets registreringsskjema, og tallene for 2018 og 2019  
er derfor satt til null her. Det innebærer en spesifisering av kategorien «Bekymringsmelding».  
I 2020 registrerte vi totalt 5 bekymringsmeldinger knyttet til barn, i tillegg til den nye kategorien. 

I 2020 har vi sett en stor økning i antall foreldre som har tatt kontakt, sammenlignet med 2019.
Kategorien «Andre» dekker alt fra f.eks. tanter og søskenbarn og naboer, til kolleger.

RELASJONSFORDELING VED  
NYE HENVENDELSER FRA PÅRØRENDE:

HELSEUTFORDRING VED  
NYE HENVENDELSER FRA PÅRØRENDE:

1.3    Relasjon og grunnlag for henvendelse
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1.4   Pårørendelinjen

Vi begynner å se en fin fordeling mellom 
de ulike kontaktpunktene inn til oss. 

Vi ser også en gledelig økning i antall 
brev vi mottar fra barn og unge. Vi regner 
med å se ytterligere økt pågang så snart 
vi begynner å publisere de anonymiserte 
versjonene av brevene vi mottar.

Merk at oversikten kun inkluderer nye henvendelser fra 
pårørende. Tallene for oppfølging er ikke tatt med her.
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KONTAKTPUNKT FOR ALLE 
HENVENDELSER OG OPPFØLGING:

NYE HENVENDELSER:

Under pandemien får vi flere henvendelser på chat 
og telefon, og færre konsultasjoner og kurs som krever 
fysisk oppmøte. Til gjengjeld har vi introdusert nye 
hjelpemidler som videokonsultasjoner og walk-and-talk 
for å ivareta både de pårørende og smittevernstiltakene.

Totalt hadde vi 5229 henvendelser og oppfølginger  
i 2020, mot 5417 året før. Den store reduksjonen  
i kontakt med fagmiljøene forklarer størstedelen av 
nedgangen. Manglende kontorkonsultasjoner og 
avlyste grupper og kurs gjennom året forklarer resten.

Merk at tallene for kurs, familiekonsultasjoner og grupper bare 
reflekterer antall gjennomførte, ikke antall deltakere.
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2.3   Undervisningsoppdrag 
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Pårørendesenteret tilbyr ulike former 
for kurs, hospitering, fjernundervisning 
og foredrag for fagpersoner. I starten av 
2020 lå vi an til et rekordår for eksterne 
foredrag. Som følge av pandemien 
hadde vi kun 27. Til sammenligning 
gjennomførte vi året før 55 betalte 
oppdrag.

Grunnet smittevernshensyn ble alle 
undervisningsoppdrag fra midten av 
mars til midten av september avlyst. Fra 
oktober og ut året ble det gjennomført 
noen digitale foredrag. 
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2.1 Henvendelser og oppfølging 
HENVENDELSER OG OPPFØLGING ANSATTE:
Grafen viser en halvering mot året før. Dette gir et signal om at 
ansatte ikke har hatt mulighet til prioritere kompetanseheving  
i pårørendearbeid i 2020.

Denne gruppen gjelder fagfolk fra hele landet som tar kontakt 
for råd, veiledning, eller undervisning, og foredrag ute  
i kommuner eller helseforetak. 

2 Fagpersoners kontakt

Antall solgte FuelBoxer
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2.2 Salg av FuelBox 
Frafall av arenaer for dialog og kontakt med faggrupper som 
ikke kjenner til oss fra før, som følge av koronapandemien, 
førte til en stor nedgang i antall solgte eksemplarer av FuelBox 
«For fagfolk – om pårørende» i 2020.

Vi har ikke ført oversikt over antall avlyste 
oppdrag tidligere år.
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2 Pårørendesenteret.no
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Statistikken viser at Pårørendesenteret.no hadde konsekvent lavere besøkstall enn de foregående 
årene. Nettsiden hadde totalt i overkant av 130 000 sidevisninger i 2020, mot 286 000 året 
før. Mens vi ser en nedgang på omtrent 55 % både når det gjelder antall brukere, økter og 
sidevisninger, ser vi en oppgang i antall sider hver enkelt bruker besøkte, og hvor lang tid de brukte.

Vi antar at det i større grad skyldes endringer i mediebildet enn endringer i egen aktivitet 
og strategi. 2020 var preget av mange ekstra nyhetssendinger, deling av viktig informasjon 
på ulike kanaler og unormalt mange pårørendehistorier i mediene generelt. Det er derfor 
ikke overraskende at vi i denne økte konkurransen om lesere, ser en nedgang i trafikken på 
Pårørendesenteret.no.

For første gang siden lanseringen i 2017 er ingen av de redaksjonelle pårørendehistoriene blant 
de topp ti mest besøkte sidene. I stedet er det pårørendes rettigheter, informasjon om permisjon 
og økonomisk støtte, og bekymringsmelding for barn som dominerer listen. 

Dette har en naturlig sammenheng med endringen i hvordan de besøkende kommer inn på 
sidene våre, og hvilket behov de har for informasjon. 

Les mer om dette på neste side.

https://www.parorendesenteret.no/hjem


Statis tikk  2020

10

Vi har sett 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. I 2020 
har aldersgruppen 25–34 år fortsatt å øke, 
men nytt for året er at både de eldste og 
de yngste brukerne utgjør en større andel 
sammenlignet med tidligere år.

ALDERSFORDELING BLANT BRUKERE
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2.1   Brukeradferd på Pårørendesenteret.no

NYE OG RETURNERENDE BRUKERE
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2020 fordelingen mellom nye og returnerende brukere på 
Pårørendesenteret.no er uendret fra 2019. Vi skulle gjerne 
ønsket å se en større andel returnerende besøkende, men da de 
redaksjonelle artiklene ikke har fått så stor oppmerksomhet er 
mangelen på endring ikke så unaturlig.

KJØNNSFORDELING BLANT BRUKERE

Det har vært en betydelig økning i andelen menn blant de 
besøkende på Pårørendesenteret i 2020; 12 prosentpoeng. Tidligere 
år har denne fordelingen ligget ganske stabilt på en 80 / 20 
fordeling. Vi ser samme utvikling på Pårørendeprogrammet.no. 
Les mer på side 13.

INNGANGER TIL PÅRØRENDESENTERET.NO

Siden 2019 har vi hatt en kraftig nedgang i andelen besøkende som 
kommer inn via sosiale medier, og en tilsvarende økning i andelen 
som kommer inn via Google og andre søkemotorer, en omfordeling 
på ca. 12 prosentpoeng. Henvisninger fra andre er uendret, og vi ser 
en 5 prosentpoengs økning i andelen besøkende som går inn direkte 
ved å skrive inn adressen vår.
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3.1   Brukeradferd på UngePårørende.no

3 UngePårørende.no

Det nye nettstedet for barn og unge pårørende i Norge ble lansert 1. november 2019. Dette blir 
derfor det første året vi kan se på en full årsrapport om bruken av nettstedet. Vi ser en større 
nedgang i trafikk i skolens sommerferiemåneder enn på nettsidene for de voksne pårørende. En 
stor andel av de besøkende går inn i postkassen og leser der, til tross for at vi har langt større 
utvalg i innhold andre steder på siden. Vi har allerede startet arbeidet med å justere inngangene 
til de ulike typene innhold og ser fram til å se effekten av en mer oversiktelig og innholdsrik forside.

I 2020 har vi hatt nær perfekt fordeling mellom de ulike inngangene til UngePårørende.no.
Vi har generelt liten fokus på å promotere dette nettstedet på sosiale medier, sammenlignet med 
de andre. Vi har, så langt, vurdert det som for ressurskrevende å produsere effektivt innhold til 
de kanalene barn og unge befinner seg på.

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. 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. 
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Etter en meget gledelig oppgang i trafikken på Pårørendeprogrammet.no i 2019, med månedlig 
besøksrekord som følge av endringer vi gjorde på siden, har vi fått se effekten av koronaviruset 
også her. 

Mens samfunnet ellers ikke trengte forholde seg noe særlig til pandemien før den kom til Norge 
i mars, antar vi at den kraftige nedgangen allerede i januar skyldes en endring i fokus hos helse- 
og sosialarbeidere landet rundt. Ikke før etter sommerferien, som var preget av lavt smittetrykk, 
begynner vi å se tall som er på nivå med enkelte måneder i 2019.

Vi anser det som en naturlig konsekvens av pandemien at det var mindre fokus på 
kompetanseheving enn vanlig i 2020.

Det er likevel gledelig å merke seg hvilke temaer som fikk mest trafikk på siden i denne 
perioden. Den digitale Pårørendekonferansen kommer på førsteplass over våre 10 mest besøkte 
undersider. Deretter følger sidene om pårørendeforskning, fagfilmer med råd og informasjon 
til fagfolk i møte med pårørende, siden som handler om fagfolks plikter overfor pårørende, og 
etiske dilemmaer. 

Disse funnene samsvarer med nedgangen i trafikk som kommer inn via sosiale medier og 
oppgangen i brukere som kommer inn via Google og andre søkemotorer. Les mer om dette på 
neste side.  
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4 Pårørendeprogrammet.no

https://parorendeprogrammet.no/hjem
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4.1   Brukeradferd på Pårørendeprogrammet.no

Vi har generelt 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 etter hvert går av med 
pensjon.

ALDERSFORDELING BLANT BRUKERE
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Siden relanseringsåret 2017 har prosentandelen returnerende 
brukere holdt seg ganske stabilt under 20 %, men vi ser en årlig vekst  
i positiv retning. Stadig fokus på dynamisk innhold på siden er nok 
med på å trekke opp andelen returnerende besøkende. 

NB: Det kan være større feilmargin her enn sammenlignet med de andre sidene, da en større 
andel brukere kan komme via fellesmaskiner som ikke registreres som returnerende besøkende.

KJØNNSFORDELING BLANT BRUKERE

Det har vært en stor økning i andelen menn blant de besøkende 
på Pårørendeprogrammet, hele 13 prosentpoeng økning på ett år. 
Tidligere år har fordelingen mellom kvinnelige og mannlige brukere av 
nettsiden beveget seg sakte, men sikkert i motsatt retning. 

INNGANGER TIL PÅRØRENDEPROGRAMMET.NO

Siden 2019 har vi hatt en kraftig nedgang i andelen besøkende som 
kommer inn via sosiale medier, og en tilsvarende økning i andelen 
som kommer inn via Google og andre søkemotorer, en omfordeling 
på ca. 12 prosentpoeng. Henvisninger fra andre er uendret, og vi ser  
5 prosentpoeng økning i andelen besøkende som går inn direkte ved å 
skrive inn adressen vår.
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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  |        post@parorendesenteret.no

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


