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Strategi og plan for et helhetlig 
pårørendearbeid

«Ålesund –  urbant midtpunkt på Nord-Vestlandet» 
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Pårørende i Ålesund kommune skal være ivaretatt. De skal bli møtt med respekt og med 
forståelse for sin situasjon og få støtte til å stå i pårørenderollen.

Pårørende er en stor gruppe mennesker, estimert til rundt 800 000 mennesker i Norge 
i dag. De finnes i alle aldre, alle samfunnslag, og de utfører arbeid som tilsvarer om lag 
110 000 årsverk, eller verdier som i lønnet arbeid – tilsvarende 40 milliarder kroner pr år. 
Den offentlige omsorgstjenesten utgjør ca. 130.000 årsverk.

De aller fleste vil oppleve å være pårørende en eller annen gang i livet. Å legge til rette for 
at pårørende kan stå i denne rollen, uten at det går utover egen helse er viktig for hele 
samfunnet, men også for den enkelte pårørende og deres familier.

Helsedirektoratet presenterte første gang den nye pårørendeveilederen i januar 2017. 
Her finner en klare retningslinjer for involvering av og støtte til pårørende i hele helse 
og omsorgstjenesten. Veilederen er et tiltak innenfor «Programmet for en aktiv og 
fremtidsrettet pårørendepolitikk», som Helsedirektoratet forvalter på oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementet. Programmet er forankret i Stortingsmelding 29, 
Morgendagens omsorg.

Vi skal sikre et godt og helhetlig tilbud til pårørende i Ålesund kommune. 

Forord  

Prosjektgruppen har bestått av:

Siv Katrin Ulla – prosjektleder
Lisbeth Slyngstad – rådgiver for psykisk helse i Ålesund kommune
Ida L. Skotheim – Virksomhetsleder VH Aktivisering og velferdstjenester
Ann Elin Myklebust – Virksomhetsleder hjemmetjenesten ytre
Unni Urkedal Koppen – Virksomhetsleder Skarbøvik sykehjem
Regina Steinberger – Virksomhetleder VH rus og psykiatri
Sigrun Asbjørnsen - Psykiatrisk hjelpepleier
Rigmor Steinnes – konsulent ressursbase for støtte og veiledning
Eva-Brit Langva – leder LPP Ålesund og omegn
Åse-Marie Myren – politiker 
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Hvem er de pårørende
Når vi bruker betegnelsen pårørende er det som regel den nærmeste pårørende definert 
etter loven vi henviser til. Denne definisjonen finnes i pasient og brukerrettighetsloven §1-
3b.

Pårørendeveilederen omtaler viktigheten av å kartlegge andre enn den nærmeste 
pårørende, og det gis eksempler på hvem dette kan være. Dette er personer som har en 
omsorgsoppgave eller en viktig rolle i pasient eller brukers liv.

Mange er imidlertid pårørende til personer som ikke har helsetjenester. For eksempel 
så kan det skje at en person som er psykisk syk ikke ønsker hjelp. Andre opplever å bli 
holdt utenfor av den de er pårørende for, og blir ikke involvert i viktige beslutninger. Denne 
gruppen pårørende må også få støtte til å stå i sin pårørenderolle over tid. 

Når vi bruker begrepet pårørende er det innbefattet både voksne og barn. Barn som 
pårørende skal få nødvendig og tilrettelagt informasjon om foreldrenes sykdom og/eller 
avhengighet. Alt helsepersonell har et sørge for ansvar i forhold til at barna får nødvendig 
informasjon og oppfølging gjennom samarbeid med foreldrene.
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Bakgrunn for arbeidet
Ålesund kommune ble i 2017 tildelt pris som Årets pårørendekommune. Prisen ble utdelt 
av helseminister Bent Høie:
Juryens begrunnelse:

«Ålesund har gjennom de siste årene bygget opp og forankret et godt og bredt 
pårørendetilbud til sine innbyggere. Tilbudene retter seg både til enkelte diagnoser og til 
en mer diagnoseuavhengig målgruppe. Det er også tilbud til ulike aldersgrupper. Blant 
annet har barn som pårørende vært et satsningsområde for kommunen siden 2012.

Ålesund kommune viser gjennom sin organisering at pårørendearbeid blir prioritert og 
ivaretatt. En egen rådgiver plassert i rådmannens stab gjør at pårørendearbeidet settes i 
system og videreutvikles. Ålesund kommune kan vise til gode systemer og rutiner for at 
pårørende skal bli sett, inkludert og ivaretatt.

Kommunen kan også vise til nært samarbeid med nabokommunene på nordre 
Sunnmøre. Gjennom Pårørendeprosjektet har pårørende innen psykisk helse og rus fått 
rådgivning, veiledning og støttesamtaler. Dette lavterskeltilbudet blir godt mottatt blant 
brukerne.

Kommunen har også et nært samarbeid med frivillige og ideelle aktører, samt 
spesialisthelsetjenesten når det gjelder pårørendetilbud. Dette er med på å sikre videre 
drift av pårørendearbeidet.

Juryen håper at prisen kan inspirere Ålesund kommune til å bli en enda bedre 
pårørendekommune. 

Juryen vil også trekke frem arbeidet som gjøres i Oslo, Stavanger og Gjøvik. Disse tre
kommunene kan hver på sin måte vise til gode pårørendetilbud. I Oslo har man fått til et
spennende partnerskap mellom kommunen og en pårørendeorganisasjon når det gjelder
drift av et senter og opplæring av helsepersonell. Stavanger har mange flotte eksempler
på god dialog og samarbeid rundt pårørende. Gjøvik har blant annet en meget informativ
og kreativ nettside om sine pårørendeaktiviteter.

Årets pårørendekommune får et kunstverk av Bjørg Thorhallsdottir og en sum på 10.000 
kroner som juryen vil at kommunen skal bruke til ytterligere kompetansehevende tiltak 
for sine ansatte. 

Juryen har bestått av ulike kompetansemiljøer fra både helseforetak, 
kommunehelsetjenesten og frivillige, ideelle aktører: 

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, Pårørendesenteret i 
Oslo, Pårørendealliansen og NKS Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge.»
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Prisen har vært til inspirasjon og løftet arbeidet med implementering av den nye 
pårørendeveilederen, både politisk og administrativt. 

Helse og velferdsutvalget gjorde i 2017 en bestilling om å utarbeide en overordnet plan 
og strategi for pårørendearbeidet i hele helse og omsorgstjenesten i samsvar med 
føringer og pålegg som fremkommer av den nye pårørendeveilederen.

Kommunen fikk i 2017 også tildelt innovasjonsmidler fra fylkesmannen. Disse skulle 
benyttes til å utarbeide en strategi og handlingsplan for et helhetlig pårørendearbeid i 
kommunen og det er nå dette arbeidet som er i gang. 

En arbeidsgruppe bestående av både politikere, organisasjoner og ulike ledere inne helse 
og omsorgstjenesten har arbeidet sammen for å sikre en god og helthetlig strategi og 
handlingsplan for perioden 2018/2019. 
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Pårørendeveilederen henviser til forskning rundt pårørende. 
Pårørendealliansen har med støtte fra Helsedirektoratet hatt en stor undersøkelse blant 
pårørende både i 2016 og i 2017. Informasjonen nedenfor er fra undersøkelsen i 2017.
Dette er en nettbasert undersøkelse basert på selvrekruttering, og tallene er følgelig ikke 
nødvendigvis representative for hele befolkningen.

Fakta som fremkommer underbygger tanken om å forebygge og sette inn tiltak for 
pårørende tidlig. Slik vil en kunne hindre at den pårørende også blir syk og avhengig av 
tjenester.

I pårørendeveilederen er det klare retningslinjer for samarbeid om støtte for pårørende på 
tvers av sektorer, med helseforetak og med frivillige organisasjoner. Vi ønsker at Ålesund 
kommune skal bli en foregangskommune når det kommer til samhandling.

Forskning
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Kilde og figurer: Pårørendealliansen – fra Pårørendeundersøkelsen 2017

Kilde: Rapport 2011:4 Barn av psykiske foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk: omfang og konsekvenser, 
Folkehelseinstituttet

Kilde: Kreftforeningen

Kilde: Buf.dir

Kilde: Buf.dir

Kilde: Barns Beste

Mer enn 25 % vokser opp med en 
eller to foreldre som har psykiske lidelser eller 
et alkoholmisbruk som er så alvorlig at det går ut 
over daglig fungering

5% 
vokser opp i hjem der for-
eldrene er i konflikt med 
hverandre

I underkant av 600 
fødes hvert år i Norge av 
foreldre med kognitive 
vansker

Fakta om barn som pårørende i Norge:

2000-3000 under 
65 år er rammet av demens.

Ca 500 – 1000 
har barn under 18 år.

under 18 år i familier med kreftsykdom eller sorg etter tap av 
noen i familien.

Til enhver tid lever ca.

15 000 barn
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Kommunen må samarbeide internt og eksternt, med pårørende, organisasjoner og øvrige 
helsetjenester. En kan se til arbeidet som demensteamet har med Demensforeningen, 
Kreftkoordinator og kreftforeningene, de ulike sykehjemmene og pårørendeforeningene 
og etablering av barneansvarlige i kommunen – eksemplene er mange.

Fagdag og dialog
19.januar 2018 inviterte rådmannen til en egen pårørendefagdag i rådhussalen. Denne 
var obligatorisk for ledere i helse og omsorg. Pårørende, frivillige lag og organisasjoner 
ble spesielt invitert. 

Vi hadde gjennomgang av pårørendeveilederen og hørte ulike pårørendehistorier. 
Avslutningsvis hadde vi en dialogdel, med mange gode innspill fra deltagerne. Disse 
tilbakemeldingene er tatt med i arbeidet med strategi og plandokumentet.

Vi har invitert både pårørende og frivillige lag og organisasjoner, til å komme med innspill. 
Her har det også kommet mange verdifulle tilbakemeldinger som er viktig for at vi skal 
kunne utarbeide planer som møter behovene til de pårørende.

Dette er noen hovedpunkter fra pårørende:
• Ha noen å snakke med
• Få gode tjenester som er tilpasset deres behov
• Kunne ta en pause fra å være pårørende 
• Kunne stå i arbeid
• Bli sett og hørt 
• Bli verdsatt for arbeidet de gjør
• Få nok støtte til at de mestrer det å være en pårørende uten å bli syke selv
• God tilgang på informasjon de trenger

Dette er noen hovedpunkter fra ansatte:
• Kartleggingsverktøy
• Innhente samtykke om å kunne dele informasjon både med pårørende og andre 

fagpersoner
• Informasjon om helsetilbud
• God informasjon til pårørende lett tilgjengelig
• Informasjon om de pårørende og hvilke rettigheter de har
• Rutiner for implementering av pårørendeveilederen

Pårørende i Ålesund kommune skal være ivaretatt. De skal bli møtt med respekt og med 
forståelse for sin situasjon og få støtte til å stå i pårørenderollen.

Hvordan sikrer vi at vi når målet?

Å arbeide sammen
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• God nok informasjon og gode nok tjenester som møter pårørende og brukers   
behov.

• Nært samarbeid med pårørende, brukere og organisasjoner.
• Ivareta barneperspektivet
• Implementere tiltak og strategi i kommunens planer og driftsavtaler.
• Måle pårørendes opplevelser av tjenestene i kommunen.

Barneperspektivet 
Barn er som oftest pårørende til foreldre eller søsken. Kommunen skal sørge for 
tilrettelagt og god informasjon, og de skal få nødvendig oppfølging. Barn som pårørende 
skal bli sett, hørt og verdsatt.

Ålesund kommune har etablert 22 barneansvarlige som skal bidra til at barn som 
pårørende får nødvendige informasjon, oppfølging og støtte.

Barneperspektivet er å ta barn og unge på alvor:

• Anerkjennelse av deres kunnskap og innsikt
• Inkludering og deltakelse
• Dialog med barna: Informere ,spørre og lytte
• Noen å snakke med om følelser og bekymringer
• Bidra til trygghet og forutsigbarhet
• Avhjelpe oppgaver og ansvar
• Engasjere familiens nettverk og støttepersoner
• Samarbeid på tvers
• Gi støtte og håp
• Møte barn og unge på deres egne premisser

Målsetninger
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Pårørendehistorier
Vi har mange pårørendehistorier å fortelle og ville gjerne dele noen i dette dokumentet. 
Vi har valgt fire ulike pårørendeperspektiv fra Ålesund kommune. Alle ulike, med ulike 
utfordringer og ulikt tjenestebehov. 

Fortvilt mamma til en som ikke vil ha hjelp
«Sønnen min er en gutt (mann) på 28 år som har slitt psykisk siden slutten av tenårene, 
og etterhvert også med rus. Han bor i perioder fremdeles hjemme, og ruser seg nok mer 
enn han vil innrømme, for tidvis er humørsvingningene voldsomme. Vi går som på nåler, 
for sier vi noe om dette blir han sint og drar, og vi ser han ikke på mange uker, igjen.

Jeg har sendt bekymringsmelding til både fastlege og NAV, men har ikke fått noe svar, så 
jeg vet rett og slett ikke om noen forsøker å hjelpe han heller. Jeg har ringt overalt, men 
jeg får bare til svar at man ikke kan si noe og viser til taushetsplikten.

Det at sønnen min er så sjuk at han tidvis ikke vet sitt eget beste og ikke få vite hva som 
skjer, det holder meg våken om nettene. Jeg har angst for at telefonen skal ringe og 
fortelle meg at han er funnet død et sted. Jeg er i kontinuerlig beredskap, men har ingen 
å snakke med. Jeg føler meg så alene, jeg har liksom ikke rett på noe som helst selv om 
jeg føler meg syk av bekymring». 

Kari – pårørende til en mann med Alzheimer
Familien Kari og Ola Nordmann, bor i Ålesund, og har 3 voksne barn og barnebarn.  Kari 
er nærmeste pårørende til Ola, som har diagnosen Alzheimer. Han har benyttet seg av 
kommunens dagtilbud.

Familien stiller opp for Kari og Ola, men Kari synes de har mer enn nok med sitt. Kari har 
stort nettverk, og hun deltar i flere aktiviteter. Dette er noe hun ønsker å fortsette med, 
selv om sykdommen til Ola utvikler seg, og han trenger mer hjelp og støtte. 
Ola har hatt en forverring av tilstanden sin siden høsten 2017. Han har nå et lite 
ordforråd, og han er sensitiv på hvordan han blir snakket til. Trenger en mild tone av 
menneskene rundt seg. Han trenger hjelp til «alt». Tett oppfølging og hjelp til stell. Han 
blir fort engstelig uten Kari hjemme. Ola går mye ute. Han har GPS, og de har alarm på 
ytterdørene. 
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Kari har hatt behov for og fått avlastning i hjemmet da det er slitende å være pårørende. 
Gjerne på kveldstid innimellom, slik at hun kan få holde frem med noen av sine 
forskjellige aktiviteter. 
Denne formen for avlastning ble en positiv ting for begge to. Kari synes det er fint med 
et slikt lavterskeltilbud, der man slipper å søke om avlastning, men at en kun kan ta en 
telefon. Han uttrykker også trygghet over at det er samme person som kommer og 
avlaster. 
Hun forteller hvor godt det er å ha et menneske som er trygg i situasjonen, hjemme hos 
dem. Spesielt etter at Olas tilstand ble forverret.  
Han er nå blitt så dårlig, at han er innlagt på sykehjem

Gutt 8 år – pappa som har kreft
Pappa har vært syk ganske lenge nå, mer enn ett år tror jeg. Kanskje to år?... Jeg vet at 
han har kreft, for det har mamma og pappa fortalt… I begynnelsen kunne en ikke se at 
pappa var syk, så da glemte jeg det nesten. Nå er det blitt mye verre tror jeg. Pappa klarer 
ikke gå skikkelig, og av og til sier han rare ting. En dag ville legene på sykehuset snakke 
med meg og søsteren min. Da sa de at pappa ikke kommer til å bli frisk. De sa noe mer 
også, som jeg nesten ikke klarer å tenke på…..de sa at pappa snart kommer til å dø…Tenk 
om han dør når det er jul?? På skolen min går det ikke så veldig bra akkurat.. Jeg klarer 
nesten ikke tenke på noe annet enn pappa. Tenk om han er hjemme og dør mens jeg 
har gym eller noe?? Klassekameratene mine skjønner faktisk ingenting. Jeg tror ikke de 
vet hvordan det er å ha en pappa som er syk. Men læreren er ganske grei, vi har en slags 
avtale. Hvis jeg kjenner jeg blir lei meg og må gråte så kan jeg vise et hemmelig tegn. 
Da kan jeg gå ut på grupperommet en stund.  Jeg håper legen tar feil, for jeg vil ikke at 
pappa skal dø. Hvis jeg får superkrefter skal jeg trylle alle som er syke helt frisk igjen!
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Prioriterte områder
STRATEGIDELEN

Pårørende skal i møte med Ålesund kommune: 

Pårørende er både voksne og barn som har en omsorgsoppgave eller en viktig rolle i 
pasient eller brukers liv.

De skal bli sett, hørt og verdsatt. De skal oppleve å bli møtt med respekt og føle seg 
ivaretatt.

Kunne medvirke og bli involvert
• Kommunen må anerkjenne kompetansen både pårørende og frivillige. 
• Ansatte skal anerkjenne at de pårørende ofte spiller en viktig rolle i brukerens liv.
• Ansatte må legge til rette for og involvere pårørende når det er mulig.
• Pårørende må få medvirke til planer for helsetjenester til den personen de er   

pårørende for. 
• Kommunen og dens virksomheter skal invitere pårørende, lag og     

organisasjoner til dialog for å utvikle gode tjenester til det beste for kommunens  
 innbyggere. 

• Egne møteplasser for dialog med jevnlige møter skal etableres i alle virksomheter  
 som yter tjenester til pårørende og brukere. 

Få noen å snakke med
• Det skal være ett kontaktpunkt for pårørende, én vei inn.
• Ansatte skal lytte til pårørende og gi de mulighet til å diskutere sin situasjon. 
• Ansatte skal møte pårørende på deres premisser.
• Ansatte skal støtte og veilede pårørende pårørende og legge til rette for    

likepersonsarbeid. 

Ha god tilgang til relevant informasjon
• All informasjon til pårørende skal være tilgjengelig via kommunens internettsider. 
• Ansatte som først kommer i kontakt med pårørende skal ta ansvar for å    

informere, innhente informasjon til pårørende og ikke henvise de videre.
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Få avlastning etter behov
• Pårørende må få avlastning for å kunne ta fri fra pårørenderollen. 
• Pårørende må kunne ta del i egne aktiviteter utenfor hjemmet.
• Pårørende må kunne opprettholde sosiale relasjoner med andre     

familiemedlemmer og venner. 
• Avlastningstiltak skal  forebygge sykdom og utslitthet hos pårørende.

Tilbys gode tjenester som møter behovene deres
• Kommunen skal gi individuelt tilpassede tjenester som ivaretar hele familien.

Få hjelp til å mestre pårørenderollen og støttes til å stå i arbeid
• Pårørende skal få tilbud om støtte og veiledning. 
• Ansatte i kommunen som er pårørende må oppleve at arbeidsgiver har forståelse  

 for situasjonen de står i, og så langt som mulig tilrettelegger arbeidssituasjonen.
• Kommunen kan bistå og veilede alle arbeidsgivere i kommunen i å støtte og   

veilede pårørende.

«Pårørende i Ålesund kommune skal være ivaretatt. De skal bli møtt 
med respekt og med forståelse for sin situasjon og få støtte til å stå i 
pårørenderollen.»
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To ting går igjen i tilbakemeldingene fra både ansatte, prørende og 
interesseorganisasjoner:
• Tilgang til god og oppdatert informasjon er det største og viktigste behovet meldt  

fra både pårørende og de ansatte i kommunen.
• Behovet for å samle ressurser for pårørende i et samlokalisert senter for  

pårørende i Ålesund.  Et diagnoseuavhengig lavterskeltilbud for alle som opplever 
å ha behov for støtte og veiledning i regi av sin pårørendesituasjon ville være ideelt. 
Dette kan være i samarbeid med ulike instanser og organisasjoner. 

Et slikt sted vil sikre en vei inn, og vil ivareta mange av de tiltakene en ser for seg som 
nødvendige for å ivareta pårørende i Ålesund kommune og avlaste tjenestene.
 
Mål og tiltak er basert på innspill fra pårørendedagen, arbeidsgruppen i samråd med 
inviterte personer og innspill fra pårørende, lag og brukerorganisasjoner som annonsert i 
media.

TILTAKSDELEN

Mål Tiltak Ansvar Tidsramme
1. Informasjon
1.1 Relevant og opp-
datert informasjon 
for pårørende på 
nettsidene våre.
Bedre tilgang til in-
formasjon for ansat-
te om tjenester for 
pårørende og deres 
rettigheter
Informasjon om 
likepersonsarbeid 
og lag og organisa-
sjoner tilgjengelig på 
nettsidene våre

Lage en samleside for pårø-
rende og ansatte. All informa-
sjon samles på ett sted. 
Se sider fra Pårørendesenteret 
i Stavanger.

Kommunikasjonsavde-
ling i samarbeid med 
arbeidsgruppen/virk-
somhetene.

Løpende

1.2 Systematisk 
overføring av in-
formasjon internt i 
kommunen mellom 
virksomheter og 
andre for å sikre at 
pårørende ikke må 
gjenta historien sin 
unødig.

Eget felt i Pasientjournal for 
informasjon om pårørende er 
opprettet.

En må også sikre system for 
overføring av informasjon fra 
pårørende til noen som ikke 
har helsetjenester.

Team Helse og velferd
Team Oppvekst og 
kultur

Løpende

1.3 Etablert kontakt-
punkt for informa-
sjon utenom kom-
munens åpningstid

Opprette et kontaktpunkt 
utenom vanlig kommunal 
åpningstid.  

Rådmannen
Team Helse og velferd

Løpende
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1.4 God informasjon 
ut til fastlegene om 
tilbud i kommunen

Sikre god og oppdatert hjem-
meside som kan også brukes 
av fastlegene

Kommunikasjonsavde-
lingen
Virksomhetsledere

Løpende

1.5 God informasjon 
om sykdom til både 
voksne og barn som 
pårørende.

Gode rutiner blant ansatte og 
videreformidling av materiale 
og samtaler med pårørende 
for å gi informasjon. 

Innføre informasjon om 
sykdommen til en fast del av 
prosedyrer. Fastlegen også et 
ansvar her.

Virksomhetsledere Løpende

2. System, rutiner og prosedyrer
2.1 Opprette én vei 
inn for pårørende i 
systemet.

Etablere pårørendesenter
samlokalisert, lavterskel og 
diagnoseuavhengig senter 
for pårørende i Ålesund kom-
mune i samarbeid med andre 
instanser.

Rådmannen 2019

2.2 Pårørendevei-
lederen skal være 
godt kjent hos alle 
ansatte i helse og 
velferd og kultur og 
oppvekst.

Lage et nettkurs i veilederen.
no basert på pårørendepro-
grammet.no. 
Kurset skal ta for seg hele 
pårørendeveilederen.

Sikre gjennomføring av kur-
sing via driftsavtalene til i 
virksomhetene innen Helse og 
omsorg og Kultur og opp-
vekst.

Rådmannen
Team Helse og velferd
Team Oppvekst og 
kultur

Rådmannen 
Virksomhetsledere

2019

2.3 Rutiner for iva-
retagelse av pårø-
rende er utarbeidet i 
hver virksomhet

Plakat for pårørendearbeid 
til alle virksomheter, alle 
avdelinger, hvor de er lett 
synlige og tilgjengelige for alle 
ansatte. Leder gjennomgår 
denne strategien med sine 
ansatte.

Virksomhetsledere Løpende

2.4 Tilbud om flek-
sibel avlastning 
for pårørende som 
ønsker en pause fra 
å være pårørende.

Oversikt over av-
lastningstilbud godt 
kjent og lett tilgjen-
gelig for pårørende 
og ansatte.

Støtte og avlastning for å stet-
te pårørendes egne behov likt 
prosjektet som Aktivisering 
og velferd i samarbeid med 
hjemmetjenesten driver med 
prosjektmidler. 
Viktig for å gi pårørende 
muligheten til en velfortjent 
pause samt opprettholde 
relasjoner med andre i famili-
en, venner og å kunne mestre 
pårørenderollen.

Team Helse og velferd
Team oppvekst og 
kultur
Virksomhetsledere

Løpende
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2.5 Møteplasser for 
pårørende

Sikre videre drift av eksis-
terende møteplasser for på-
rørende, kartlegge behov for 
nye møteplasser og opprette 
disse. 

Team Helse og velferd
Team Oppvekst og 
kultur
Virksomhetsledere

Løpende

2.6 Helsestasjon for 
voksne

Et sted man kan gå inn for å 
få støtte, lavterskeltilbud for 
pårørendes egen helse.

Team Helse og velferd 2019

2.7 God dialog med 
pårørende og bru-
kere.

Oppretting av egne regelmes-
sige møteplasser/forum.

Sikre gode prosedyrer i virk-
somhetene for faste inn-
komstsamtaler og overgangs-
samtaler.

Sikre gode retningslinjer og ru-
tiner for dialog med pårørende 
i virksomhetene.

Rådmannens stab
Virksomhetsledere

2.8 Systematisk 
sikre at tilbakemel-
dinger fra pårørende 
går til rett sted og at 
de blir fulgt opp 

Gjennomgang av egne rutiner 
for tilbakemeldinger og opp-
rette nye der det er nødvendig 
for å sikre at det blir registrert 
og fulgt opp.

Virksomhetsledere
Team helse og velferd
Team Oppvekst og 
kultur

2019

2.9 Klare retnings-
linjer for kommunen 
som arbeidsgiver 
for å støtte ansatte 
som pårørende

Sikre pårørendeperspektivet i 
kommunens arbeidsgiverstra-
tegi.

Personalavdelingen
Virksomhetsledere
Politisk forankring

2019

2.10 Elektronisk 
søknadsskjema for 
tjenester

I dag er det ikke mulig å sende 
inn elektronisk søknadsskje-
ma. Det ligger klart men det 
går ikke an å trykke send inn.

Team Helse og velferd 2019

2.11 Utarbeide et 
felles kartleggings-
verktøy for ansatte 
– både voksne og 
barn (barnearket 
finnes allerede)- sys-
tem for oppfølging/
klare rutiner/prose-
dyrer

Utarbeide felles kartleggings-
verktøy for voksne pårørende. 
Det må sikre en kartlegging av 
barn i hjemmet.

Verktøtyet må avklare nær-
meste pårørende og andre på-
rørende, og avklare hva som 
kan deles av informasjon.

Tverrfaglig perspektiv/møte 
første kontakt for å sikre hel-
heten i tilbudet.

Team Helse og velferd
Team Oppvekst og 
kultur

2019
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2.12 Utarbeide skje-
ma for å innhente 
samtykke for deling 
av informasjon 
mellom faginstanser 
som er involverte i 
samme sak

I første møte med bruker og 
pårørende må man kunne inn-
hente samtykke til deling av 
informasjon mellom fagperso-
ner. Dette kan være et skjema 
som er en del av kartleg-
gingsverktøyet og innhentes 
samtidig med informasjon om 
hvem som er pårørende og 
deling av informasjon med de.

Team Helse og velferd
Team Oppvekst og 
kultur

2019

2.13 Sikre god sam-
handling mellom 
ulike instanser både 
internt og eksternt i 
kommunen

Se på egen praksis for over-
føring av informasjon og 
tverrfaglig samarbeid og sette 
i gang tiltak for å bedre sam-
handling og kommunikasjon 
med «sine» samarbeidspart-
nere og de man ønsker å 
samarbeide mer med. Felles 
ansvar, som må inn i driftsav-
talene.

Samhandlingsavtalen med 
helseforetaket – få med punkt 
om forpliktende samarbeid 
om voksne og barn som 
pårørende, som innebærer 
overføring av relevant infor-
masjon om pårørende mellom 
spesialisthelsetjeneste og 
kommune.

Rådmannens stab
Virksomhetsledere
Team Helse og velferd
Team Oppvekst og 
kultur

Løpende

2.14 Gode pasient-
forløp for den mul-
tisyke pasient inklu-
derer pårørende

Sørge for at tverrfaglig team 
rundt den syke og i har god 
dialog med pårørende.

Team Helse og velferd
Team Oppvekst og 
kultur

Løpende

2.15 God oppfølging 
av pårørende over 
tid

Der en sykdom varer over tid 
må man sikre rutiner for jevn-
lig oppfølging av pårørende en 
vet står i en krevende om-
sorgssituasjon. Faste oppføl-
gingssamtaler. 

Team Helse og velferd
Team Oppvekst og 
kultur

Løpende
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2.16 Informasjon og 
oppfølging av barn 
som pårørende

Innføring av tilbud om Bar-
nas time (barn og foreldre 
samtale) Treffpunkt og Se 
meg stasjonen i Stavanger. 
Videreføre BAPP-grupper og 
BAPP-nettverk.

Mulighet for å treffe andre 
barn i samme situasjon og 
lavterskel tilbud om samtaler 
ikke uten lang ventetid, for 
barn er krisen nå!

Alle barneansvarlige må få 
god opplæring.

Team Helse og velferd
Team Oppvekst og 
kultur

2018/2019

2.17 Sikre ivare-
tagelse av familier 
som ikke mottar 
tjenester fra kom-
munen etter hjem-
komst

Utarbeide system for oppføl-
ging og ivaretagelse av famili-
er som ikke har helsetjenester

Gode rutiner ved hjemkomst, 
med et oppfølgingsansvar fra 
kommunen selv om foreldre/
søsken ikke mottar helsetje-
nester.

Team Helse og velferd
Team Oppvekst og 
kultur

2019

2.18 Fokus på 
ensomhet og de-
presjon hos eldre, 
spesielt blant de 
med lite nettverk

Kartlegge hvilke tiltak finnes 
i dag og hvordan kommunen 
kan arbeide enda mer målret-
tet for å forebygge ensomhet 
og depresjon blant eldre og 
andre sårbare grupper

Team Helse og velferd 2019

2.19 Gjøre det lette-
re å varsle for nabo-
er og andre «nesten-
pårørende»

Spre informasjon om mottak 
for bekymringsmeldinger. 
Egen rutine for dette finnes.

Team Helse og velferd
Kommunikasjonsavde-
lingen

2019 og 
løpende

2.20 Sikre ivaretakel-
se av etterlatte ved 
dødsfall og i tiden 
etterpå.

Støtte i forkant og ved døds-
fall må inneholde individuell 
støtte, omsorg og informasjon 
til den enkelte. 
På lengre sikt tilbud om 
sorgstøtte i form av etterlat-
tesamtaler og/eller sorgmest-
ringskurs.

Rådmannens stab
Virksomhetsledere
Team Helse og velferd
Team Oppvekst og 
kultur

Løpende

2.21 Opprettholde 
og utvikle ordningen 
med egne barnean-
svarlige i kommu-
nen

Videreføring av møter i res-
sursgruppen for barneansvar-
lige med tre faste møter årlig.
Egne fagdager for barnean-
svarlige.

Team Helse og velferd Løpende
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3. Holdningsarbeid
3.1 Årlig markere 
den nasjonale pårø-
rendedagen 22.sep-
tember

I samarbeid med pårørende 
og interesseorganisasjoner 
skal kommunen markere den-
ne dagen som ledd i kommu-
nens holdnings og informa-
sjonsarbeid.

Team Helse og velferd Årlig

3.2 Kontinuerlig ar-
beid med holdninger 
blant ansatte

Implementering av pårørende-
veilederen og informasjonsar-
beid.

Pårørende som tema i etisk 
refleksjon.

Informasjonsarbeid ut til 
helsesøstre, skole, barneha-
ge, PPT, flyktningetjenesten 
og barnevern med mer for å 
sikre at man som ansatt kan 
sikre barn som pårørende sine 
rettigheter og behov.

Utarbeide felles presentasjon 
om pårørende og deres rettig-
heter for ansatte.

Rådmannens stab
Virksomhetsledere 
 

Løpende

3.3 Sikre god in-
formasjon til både 
befolkningen og 
ansatte om hva er 
en pårørende og hva 
slags støtte finnes. 
Dette gjelder både 
voksne og barn som 
pårørende.

Lage en informasjonsplan for 
informasjon om pårørendear-
beidet i Ålesund kommune. 
• jevnlig informasjon om 

pårørende på Facebook 
(filmer med mer)

• brosjyremateriale
• oppdatert nettside
• sikre at informasjon for på-

rørende er lett tilgjengelig

Team Kommunikasjon
Team Helse og velferd
Team Oppvekst og 
kultur

Løpende

3.4 Gjennomføre 
faste  pårørendeun-
dersøkelse i Ålesund 
kommune (se Pårø-
rendealliansen)

Jevnlig holde pårørendeun-
dersøkelser i kommunen for 
å kunne måle kvaliteten på til-
bud og tjenester i kommunen

Team Kommunikasjon Årlig
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4. Samarbeid
4.1 Systematisk 
samråd og dialog 
ved planarbeid og 
utarbeidelse av 
rutiner, utbedring av 
tjenester

Inkludere og involvere pårø-
rende og pårørendeorganisa-
sjoner i utarbeidelse av planer 
og tjenester

Krav i driftsavtalene om dette

Invitere til dialog via faste mø-
teplasser med pårørende og 
brukerorganisasjonene

Team Helse og velferd
Team Oppvekst og 
kultur

Løpende

4.2 Opprette ”Pårø-
rende  Møteplass»

Dette er en arena for likever-
dige møter mellom fag og 
pårørendeerfaring, et sam-
arbeid mellom Lærings og 
mestringssenter, kommunen 
og LPP

Læring og mestrings-
senteret, LPP og kom-
munen ved rådmannens 
stab (Lisbeth)

Løpende

4.3 God kommuni-
kasjonen mellom 
hjemmet/pårørende 
og ansatte i hjem-
metjenesten 

Ta i bruk ny teknologi (som 
Myld) for å forenkle kommuni-
kasjon.

Team Helse og velferd Løpende

4.4 Sikre samarbeid 
med LPP for videre-
føring av lavterskel-
tilbudet de tilbyr

Utrede hvordan kommunen 
kan støtte prosjektet med 
både økonomisk bistand og 
andre tiltak etter behov, i sam-
arbeid med LPP, sett opp mot 
mulig etablering av pårørende-
senter

Rådmannen Løpende
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