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Betydningen av gode allianser? 

ved fagsjef Anne Grethe Terjesen i Pårørendealliansen



Pårørendealliansen – 36 medlemsorganisasjoner, 

750 000 tilknyttet som medlemmer/ansatte 

- et samfunn der borgernes innsats som uformelle omsorgsgivere  synliggjøres, verdsettes, 

inkluderes – og legges til rette for



800 000
Hjelper jevnlig syke og eldre med det de ikke klarer selv,  og som det offentlige ikke gjør

Bidrar med 136 000 årsverk verdt minst 50 milliarder kroner

Dette er 50 % av all omsorg og hjelp som syke og eldre får





Hvordan kan vi endre på praksisen ? 

Så vi som er pårørende ikke fortsatt blir 

neglisjert  men får brukt våre ressurser 

på en god måte ? 



Pårørendestrategi 2020-2025

3 hovedmål, 6 innsatsområder, 31 tiltak



Nasjonal pårørendeundersøkelse



Nasjonal 

pårørende-

undersøkelse 2022

Hva er viktig for deg?  



Møte med helse og omsorgstjenesten 

● 78% blir ikke spurt hva som er viktig for 

dem 

● 50%  avklareres eller kartlegges ikke 

hva de kan bidra med ovenfor brukeren 

og hva deres behov er. 



Samarbeid mellom pårørende og helse og omsorgstjenesten 

● 60% mener det er de som pårørende 

som tar initiativet til samarbeid

● 52% mener de ansatte ikke er 

interessert i deres kunnskap

● 55% mener de godt samarbeid og deres 

informasjon har betydning for at 

pasienten blir bedre.



t

Behov Ressurs 



Fremtidens samarbeid på individnivå

● Anerkjenne hverandres rolle og kunnskap

● Jobbe mere systematisk med familiearbeid

● Ta i bruk  pårørendeveilederen 

● Ta i bruk digitale verktøy (sms, teams, apper mv)



Fremtidens samarbeid på systemnivå/tjenesteutvikling

● Brukerråd

● Utvalg med fag, bruker og 

pårørendeperspektiv

● Høringer – støtte felles sak 

● Felles budskap

● Skrive kronikker sammen 



Fremtidens samarbeid på politisk nivå 

● Høringer – støtte felles sak 

● Felles budskap- møter med ulike statsråd

● Skrive kronikker sammen 

Jobbe sammen om felles mål 

- Eks finansering av familiearbeid 

- Mere ressurser ( stillinger mv) 

- Støtt og styrk hverandre

- VI er ikke konkurrenter 



Samarbeid er nøkkelen til suksess

Gode krefter

– VI  er helt sikker på at samarbeid er nøkkelen til suksess – å lære av hverandre. Det er 

mange gode krefter som kan i større grad forenes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Å komme sammen er begynnelsen. 

• Å holde sammen er framgang. 

• Å arbeide sammen er suksess. 

● Henry Ford

● 1863-1947



Takk for oppmerksomheten


