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Nå må du ta vare på deg selv, da!
Pårørende generelt, og også pårørende til personer med demens, gjør en enorm 
innsats for sine nærmeste. Det gjør de fordi de bryr seg om, og er glad i sine 
nærmeste. Men også fordi de opplever at de ikke har noe valg! De har fått en 
ufrivillig oppgave og mange opplever at de ikke har kompetanse eller mulighet til 
egentlig å gjøre alle oppgavene som kommer, men de gjør det likevel. Fordi de 
ikke har noe valg. Det er viktig å slå fast aller først!
Erna Solberg sa i forbindelse med lansering av pårørendestrategien i desember 
2020, at Dette omsorgsbidraget er en viktig verdi i samfunnet og noe som 
myndighetene / samfunnet må støtte opp om. Her anerkjennes pårørendes 
innsats og hun sier samtidig at vi må sørge for at pårørende ikke sliter seg ut og 
at de orker å stå i jobb og utdanning.
Ulønnet innsats fra pårørende er beregnet til å utgjøre 136.000 årsverk. Dette er 
nesten like mange årsverk som de kommunale omsorgstjenestene, som utgjør 
om lag 142.000 årsverk.

Pårørendestrategien heter; Vi,- de pårørende, den signaliserer at vi alle blir 
pårørende i løpet av livet. Slagordet i helsevesenet har de seinere årene vært å 
skape pasientens helsetjeneste. Pasientens stemme skal bli hørt – både i møtet 
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mellom pasient og behandler og i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. 
Pårørende er en viktig deltaker i pasientens helsetjeneste. For pårørende 
innebærer pasientens helsetjeneste å bli sett, være verdsatt, bli lyttet til og være 
en del av arbeidslaget, så langt personen selv ønsker det og aksepterer 
pårørendes deltakelse. 
Spørsmålet «hva er viktig for deg?» er helt sentralt i pasientens helsetjeneste. Vår 
erfaring viser at mange pårørende savner at noen spør dem om det samme. Hva 
er viktig for deg? I pårørendestrategien legges det opp til at det samme 
spørsmålet skal stilles de pårørende. Spørsmålet «hva er viktig for deg som 
pårørende»,  skal  danne utgangspunktet for individuelt tilpasset hjelp, avlastning  
og støtte.
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Veldig mange av de som ringer demenslinjen forteller at noen, være seg familie, 
venner eller noen i nettverket, eller også personer i helsetjenesten, har sagt til 
dem: du må huske å ta vare på deg selv. 
Spørsmålet våre innringere stiller oss er da, hvordan gjør jeg det? hvordan kan jeg 
ta vare på seg selv?

Hvordan ta vare på seg selv og sin egen helse når man står i en krevende 
omsorgsituasjon som man ikke kommer ut av? 
Det å være pårørende er, som jeg sa, ikke noe en har valgt, det er en situasjon man har 
kommet i og som man ikke kommer seg ut av, og det er belastende, vi vet at ved 
demens går dette over mange år. Mange opplever at de ikke er kvalifisert for 
omsorgsoppgavene, de opplever et stort stress! 
De trenger avlastning, de har rett til avlastning i følge loven, Det er nedfelt i både 
pasient- og brukerrettighetsloven og i kommunehelsetjenesteloven, men ofte tilbyr 
kommunene standardløsninger som ikke passer for alle! Jo mindre personen klarer å 
ivareta seg selv, jo større er pårørendes rettigheter for involvering og også rett til 
avlastning. Vi på demenslinjen hører ofte fra våre innringere at For at det skal oppleves 
som avlastende for pårørende må det være en god løsning for den de er pårørende til, 
først når de opplever at personen trives kan de ordentlig slappe av, og først da er det en 
reell avlastning. For at det skal oppleves som avlastning for pårørende, må det være  et 
godt tilbud for personen med demens, det må  oppleves som en mulighet, være 
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meningsfylt og gi en opplevelse av mestring., Det var det jeg snakket om sist.
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Pårørende trenger: 
• Trygghet for at den de er glad i, 

blir ivaretatt på en god måte og 
får et kvalitativt godt tilbud. 

• Å bli mer sett og hørt. 

• Mer informasjon og veiledning, 
slik at de lettere kan forstå 
hvordan de best kan hjelpe.

• Større oppmerksomhet på hele 
familien når et familiemedlem 
har en sykdom.

• Bedre informasjon om 
muligheter og hjelpetilbud, samt 
en definert kontaktperson i 
tjenestene i kommunen.

• Økonomisk rådgivning og 
informasjon om rettigheter.

• Pårørende bruker mye tid på å 
koordinere tjenestene og 
etterlyser en koordinator.

Så hva er det pårørende trenger?
Det som står her  er slått fast i den nye pårørendestrategien, og dette er også hva vi på 
demenslinjen erfarer etter alle henvendelsene vi får, dette snakker vi daglig med 
pårørende om :
Punkt 1: Trygghet! I dette ligger både god behandling og omsorg, kompetanse hos 
personalet og ikke minst en forutsigbarhet i tilbudet!
Punkt 2: Flere pårørende beskriver å stå i vanskelige situasjoner og ønsker å bli møtt 
med empati og respekt. De ønsker samarbeid og dialog, og bli sett og hørt.
Punkt 3: I noen tilfeller opplever pårørende at taushetsplikten kommer i veien for et 
godt samarbeid. Pårørende trenger også informasjon fra helsepersonell. 
Punkt 4: Flere er også opptatt av at hele familien har behov for psykososial støtte, 
mange av de pårørende vi er i kontakt med beskriver at demens rammer hele familien.
Punkt 5: En definert kontaktperson i kommunen kan eks være en demenskoordinator.
Punkt 6: pårørende ønsker seg hjelp til å finne fram i systemet, samt gode 
stønadsordninger, etterlyses av pårørende. En del av hjelpetiltakene som finnes bl a de 
økonomiske, oppleves av pårørende som godt bevarte hemmeligheter.

Punkt 7: eks så vil jeg også nevne det med  Individuell plan, som en mulighet for et 
avlastningstiltak for pårørende. dette vet vi brukes lite ved demens, bør brukes mer! 
Mange bruker mye tid på å dokumentere behov og peker på behov for forenkling av slik 
dokumentasjon. Individuell plan har en god plattform for kommunikasjon, dette 
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etterlyses også av pårørende. De som har individuell plan opplever at dette er en god 
avlastning for dem. 
Dette er beskrivelsen av hva pårørende trenger, det samsvarer med hva vi på 
demenslinjen erfarer. 
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Behovet for avlastning
• Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, har du rett til 

avlastning.
Eksempler på særlig tyngende omsorgsarbeid er:

• om du arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid

• om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn 
vanlig

• om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i 
nattesøvnen

• Kommunen har plikt til å tilby ulike avlastningstiltak. 
Kommunen skal vurdere behovet for bistand, og skal i 
samarbeid med den enkelte omsorgsyter avgjøre om det skal 
tilbys tjenester i form av avlastningstiltak.

https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/avlastningstiltak/

Pårørendealliansens undersøkelse viste at  25 % av de som svarte, yter mye omsorg, 
mange i over 30 t i uken –
74 % av de som svarte sa at det å være pårørende hadde negativ innvirkning på deres 
egen helse - Mange sa at noe av den største påkjenningen var møtene med helse- og 
omsorgstjenesten.
Dette er alvorlig og noe som helsepersonell må ta innover seg.
Til pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig 
pårørendestøtte blant annet i form av: 1. opplæring og veiledning 2. avlastningstiltak 3. 
omsorgsstønad: 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Kommunehelsetjenesteloven § 3 – 6
Pårørendes plass i helse- og omsorgstjenesten har vært et gjennomgangstema i 
politikkdokument det siste tiåret. Likevel opplever pårørende fremdeles at deres innsats 
ikke synliggjøres eller verdsettes. Mange opplever at de er mer eller mindre usynlige.   
Det er på tide at dette gjøres noe med og kartlegging, bl a som Oslo met nylig har gjort,   
at det her er et betydelig rom for bedre pårørendeinvolvering. Så er det Samtidig viktig å 
understreke at pårørende først og fremst opptatt av at deres involvering skal sikre at 
tjenestetilbudet blir bedre, at deres nærmeste får bedre og mer koordinerte tjenester, 
og at ansvaret for koordineringen av tjenestene bør ligge hos tjenestene og ikke hos 
pårørende.
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Så det å anerkjenne, lytte til og samarbeide med pårørende oppleves som en støtte, hva 
som oppleves som avlastende  kan være ulikt, desto viktigere å jobbe for en god dialog 
med pårørende.
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Til slutt vil jeg gjerne vise frem et lite knippe av våre unge likepersoner. Disse 
ungdommene har jeg med også for å vise mangfoldet av pårørende. Pårørende er en 
uensartet gruppe og mangfoldet krever ulike tilnærminger. Pårørende til personer med 
demens kommer i alle aldre!
Ta vare på deg selv. Tilbake til det,
Det å snakke med andre som er i samme situasjon som deg sjøl kan være et bidrag til 
det å kunne ta vare på deg selv!
Eva, som skal snakke nå etter meg, er også blant våre likepersoner. Våre likepersoner er 
tilgjengelig på Nasjonalforeningens nettsider. 
https://nasjonalforeningen.no/tilbud/demens-snakk-med-parorende/

Så med disse fine ungdommene som er tilgjengelig for samtaler med andre unge 
pårørende vil jeg gi ordet videre til deg Eva. 
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