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Har du noe å lære?



Referansene

http://parorendeprogrammet.no/hjem



Pårørende sine mange roller

Informasjonskilde
Representant for 

pasienten

Hjelpeinstans Selv rammet 



Plikt til involvering av pårørende

• Plikt til pårørendeinvolvering som gjelder på 
flere nivåer:

– Legge til rette for informasjon, samtale og 
dialog med den enkelte pårørende

• Ta høyde for behov og roller

• Vårt ansvar å kommunisere

– Ha system for ta pårørende sine synspunkter 
og erfaringer i bruk til forbedring og utvikling  
av tjenestene.



Hvem er nærmeste pårørende?

• Pasient bestemmer selv sin nærmeste pårørende

– Kan også utpeke flere 

– Nærmeste pårørende har andre rettigheter

– Når pasienten ikke er i stand til å utpeke er det «den som i størst 
utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten». 



Pårørendes rettigheter

• Informasjon
– Generell informasjon forutsetter ikke eget samtykke

• Kjent informasjon

• Kontaktinfo og rutiner

• Regelverk, saksbehandling, rettigheter

• Muligheter for avlastning

• Informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner

– Om pasientens helsetilstand og behandling

• Forutsetter samtykke. 

– Innsyn i journal

• Forutsetter samtykke



Pårørendes rettigheter

• Opplæring og veiledning

– Individuell eller i gruppe

– Sykdomsspesifikt eller generell

– Veiledning på omsorgsoppgaver

• Representere pasient som ikke har samtykkekompetanse

– nærmeste pårørende rett til å medvirke ved utforming og gjennomføring 
av helsetjenesten

– Rett til informasjon i pasientens sted

– Ville pasienten ha samtykket?

• Avlastning

– Fange opp behov

– Forebygging



Pårørendes rettigheter

• Klagerett
– Nødvendig helse- og omsorgstjenester

– Å få tjenesten organisert som brukerstyrt 
personlig assistanse

– Vurdering og fornyet vurdering

– Fritt behandlingsvalg

– Individuell plan og koordinator

– Syketransport

– Informasjon og medvirkning

– Vern mot spredning av opplysninger

– Samtykke til helsehjelp

– Journalinnsyn

– Samvær for barn med foreldre i helseinstitusjon

– Barns rett til aktivitet ved helseinstitusjon

– Helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse 
som motsetter seg helsehjelpen 

– Bruk av tvang og makt overfor personer med 
utviklingshemming. 

• Legge til rette for forutsigbar 
dialog:

– Avklaring av forventninger

– Fast kontakt

– Faste møtepunkter



Samarbeid med 
pårørende

Hildur Sveinsdottir
Vernepleier, Marte meo veileder
Avdelingsleder Forsterket skjermet 
enhet – Demenssenteret 
Fyllingsdalen sykehjem



Plikt til involvering av 
pårørende
- Ta initiativ til ett første møte, før innkomst. Få «ett ansikt « på 

oss.

- Ta godt i mot ved innflytting, informasjon, omsorg, trygging.

- Velkomstmøte når « ting har roet seg».

- oppfølgingssamtaler hver 6.måned

- fortløpende kontakt med primærkontakt.



Pårørendes rettigheter
- Informasjon- både skriftlig og muntlig. Gjøre oss tilgjengelige,  

senke terskelen for å ta kontakt.

- Opplæring og veiledning- Kompetansesenteret for demens.

- Representere pasient som ikke har samtykkekompetanse – hva 

ville personen ha ønsket?

- legge til rette for forutsigbar dialog – primærkontaktsystemet.



Pappa
Trude Kristin Kjelby Antoniazzi



Hva skulle jeg ønske det var mer av

• Flere utendørs dagsenter

• Pårørendegrupper

• Tettere dialog med pårørende tidligere i forløpet

• Pasienter bør bli utfordret mer kognitiv 

• Mer fysisk aktivitet
• Utfordres til mer hverdagslige ting


