
0 
 

 

 

  

Helseforetak og kommuner har plikt til å 

involvere pårørende. Helse- og 

omsorgstjenesten skal ha systemer og 

rutiner som legger til rette for 

informasjon, samtale og dialog med 

pårørende. De har plikt til å etablere 

systemer for innhenting av pårørendes 

erfaringer og synspunkter på ulike nivå, og 

gjøre bruk av disse erfaringene i sitt 

forbedringsarbeid (Helsedirektoratet, 
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1. Informasjon om undersøkelsen 

1.1 Bakgrunn  

Pårørendeinvolvering er et politisk mål og er satt på agenda i opptrappingsplan for rusfeltet og videre 

nevnt i flere nasjonale veiledere. Deriblant Sammen om mestring og en egen pårørendeveileder. 

Opptrappingsplanen påpeker at kommunene har et omfattende ansvar for tilbud til personer med 

rus- og psykiske problemer og at støtte til pårørende er et av deres ansvarsområder.  

Brukernes og pårørendes egne erfaringer og kompetanse skal vektlegges sterkere i utforming av 

tjenestetilbudene til disse målgruppene, både på individ- og systemnivå. Det er behov for å styrke 

brukermedvirkning og kunnskapen om brukeres og pårørendes behov. Mange bruker- og 

pårørendeorganisasjoner melder om at tjenestene stadig blir flinkere til å nyttiggjøre seg bruker- og 

erfaringskompetanse. Samtidig er det fortsatt utfordringer knyttet til å ta dette i bruk på en god og 

systematisk måte både på system- og individnivå (Helse og omsorgsdepartmentet, 2016). 

Helseforetak og kommuner har plikt til å involvere pårørende. Helse- og omsorgstjenesten skal ha 

systemer og rutiner som legger til rette for informasjon, samtale og dialog med pårørende. De har 

plikt til å etablere systemer for innhenting av pårørendes erfaringer og synspunkter på ulike nivå og 

gjøre bruk av disse erfaringene i sitt forbedringsarbeid (Helsedirektoratet, 2017).  

Helsepersonell som yter helsehjelp til en bruker med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller 

alvorlig somatisk sykdom eller skade skal bidra til å ivareta brukerens mindreårige barn eller søsken. 

Helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven pålegger helsetjenestene og kommunene en plikt 

til å dekke behovet for informasjon og oppfølging barn som pårørende kan ha. Barn som pårørende 

skal tolkes vidt og uavhengig av formalisert omsorgssituasjon. Med barn som pårørende menes barn 

under 18 år. Når alvorlig sykdom rammer en i familien, er barna utsatt. Barn som pårørende trenger 

å bli ivaretatt og møtt med innsikt og forståelse av voksne eller av hjelpeapparatet for at situasjonen 

ikke skal ha negativ innvirkning på barnets liv og hverdag i barnehage eller skole, sosiale liv samt 

barnets utvikling og helse (Helsedirektoratet, 2017). 

Pårørendeinvolvering reduserer faren for tilbakefall hos brukeren og fører til færre symptomer. 

Samtidig kan involvering av pårørende bedre sosial fungering og gi økt opplevelse av mestring og 

tilfredshet både hos bruker og pårørende (Helsedirektoratet, 2014). 
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Brukertilfredsundersøkelser av kommunale tjenester for personer med rusproblem viser at 

tjenestens tilrettelegging for pårørende og deres egen innflytelse på utforming av tjenestene er 

viktige forbedringsområder (Bahl, Magnussen, Paulsen & Grimstad, 2018). Pårørendeinvolvering er 

også en av målsettingene med pakkeforløp for psykisk helse og rus (Helsedirektoratet, 2019) 

KoRus Vest Bergen er et av syv kompetansesentre som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet. 

Kompetansesenteret skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vi 

bistår kommunene i Vestland fylke med rusfaglig kompetanse innen områdene folkehelse og 

forebygging, tidlig innsats og rusarbeid. Pårørendeinvolvering inngår i tidlig innsats og er et prioritert 

område for KoRus Vest Bergen. Dette innbefatter både voksne og barn som pårørende. 

 

1.2 Målet for undersøkelsen 

For å kunne bistå kommunene og være en bidragsyter i arbeidet kommunene gjør for å kunne tilby et 

godt tjenestetilbud, har KoRus Vest Bergen ønsket å få en tilbakemelding og oppdatering på hva 

kommunene selv ser de kan ha behov for av støtte og bistand i deres arbeid for barn og voksne 

pårørende. Målet for undersøkelsen har derfor vært på grunnlag av tilbakemeldingene fra 

kommunene, å se på behovet for å tilrettelegge for en arena og tverrfaglig møteplass for styrking av 

arbeidet.   

 

1.3 Hvordan undersøkelse ble gjennomført 

Det ble i perioden i januar- mars 2020 sendt ut en henvendelse til alle kommuner i Vestland fylke i 

form av en spørreundersøkelse i Questback for å søke svar på dette. 

Undersøkelsen ble sendt til postmottak i alle Vestland fylke sine 43 kommunene.  

 

1.4 Svar 

Svarantallet på undersøkelsen om voksne pårørende var 31 og 28 på undersøkelsen om barn som 

pårørende. Anonymiteten i undersøkelsene gjør det vanskelig å vite hvor stor svarprosent det er med 

tanke på antall kommuner og hvilke kommuner som faktisk har svart. Svarantallet gjenspeiler ikke 

nødvendigvis antall kommuner da en kommune kan ha avgitt flere svar.  

Det er derfor ikke mulig å gi en sikker tilbakemelding på hva som er gjengs i fylket, men kun en 

statusrapport fra de kommunene som har svart. Det er likevel å anta at andre kommuner kan ha 

liknende behov og utfordringer som kommunene i besvarelsen oppga.  Undersøkelsen om barn som 
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pårørende er det i tillegg en svakhet at det i svarperioden ble oppdaget feil i returnering av 

spørreundersøkelsen. Undersøkelsen ble umiddelbart sendt ut på nytt, men det er vanskelig å si om 

noen kommuner på grunn av denne feilen er falt ut av undersøkelsen. 

Det er ulike typer tjenester som har besvart undersøkelsen. Grad av, og type av pårørendeinvolvering 

varierer for de ulike tjenestene. Tilbakemeldingene på spørsmålene som er besvart i fritekst er her 

samlet i en sammenhengende tekst. 

 

2. Svar på undersøkelse om involvering av pårørende 

2.1 Systematisk kartlegging av pårørende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 av 31 kommuner har besvart dette spørsmålet som omhandler systematisk kartlegging av 

pårørende. Seks kommuner (20,7 %) at de gjør dette i «svært liten grad». Ca fem kommuner (17,2 %) 

svarer «i liten grad», ca syv (24,1%) kommuner svarer i noen grad, mens ca fem (17,2 %) svarer «i 

stor grad» og seks (20,7 %) «i svært stor grad» 
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2.2 Systematisk involvering av pårørende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 av 31 kommuner som har besvart undersøkelsen har besvart spørsmålet som omhandler 

systematisk involvering av pårørende. Tre kommuner (10 %) svarer «i svært liten grad» og ni (30%) 

kommuner oppgir «i liten grad». Åtte (26,7 %) kommuner svarer at de driver systematisk kartlegging 

«i noen grad», mens åtte (26,7 %) svarer «i stor grad» og to kommuner (6,7%) svarer «i svært stor 

grad».  

 

2.3 Hva fungerer godt i kommunens arbeid med pårørendeinvolvering? 

26 av de 31 kommuner som har gjennomført undersøkelsen har besvart spørsmålet: Hva fungerer 

godt i kommunens arbeid med pårørendeinvolvering? 

Anerkjennelse av pårørende anses som viktig og flere har fokus på å involvere dem på alle nivå. 

Samarbeidet med pårørende beskrives som positivt for brukeren dersom pårørende er en positiv 

ressurs. Noen beskriver at samarbeid med pårørende varierer i ulike saker, men oppleves godt de 

gangene en får til et samarbeid. I hvilke grad tjenesten har kontakt med pårørende i den enkelte sak, 

avhenger av samtykke fra brukeren.  

Det fremmes at det er godt samarbeid med pårørende der bruker ønsker at de involveres. Noen har 

gode systemer for å ivareta pårørendeinvolvering. Noen formidler at de alltid gir pårørende tilbud 

om samtale med generell informasjon, støtte og veiledning når pårørende tar kontakt med tjenesten. 
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Andre skriver at pårørende kan henvende seg for å få svar på spørsmål og råd, samt informasjon om 

pårørendetilbud dersom bruker gir samtykke til kontakt.  

I tjenester hvor barn er brukeren virker det som pårørendeinvolvering i større grad er systematisert. 

Noen gir uttrykk for at de har rutiner for kontakt med pårørende i deres tjenester med utgangspunkt 

i gjeldende lovverk. I enkelte tjenester er det en naturlig del av arbeidet å involvere foreldre, søsken, 

og andre ressurspersoner i nettverket rundt barnet.  

Flere tjenester forteller at de har kontakt med pårørende i forbindelse med kartlegging. Dette kan 

være i prosessen med å tildele tjenester, eller hvor brukerne skal inn på en spesiell avdeling. Ved 

pleie og omsorgstjenester er det samarbeid med pårørende med tanke på hjemmebesøk før tildeling 

av tjenester. Andre tjenester forteller at de ber pårørende fyller ut bakgrunnsopplysningsskjema for 

brukerne og de pårørende får nødvendig informasjon ved innkomstsamtale og etter legevisitt. I 

vurdering av behov for velferdsteknologi inviteres pårørende med på hjemmebesøk. I evaluering av 

hvordan velferdsteknologien fungerer er det kontakt med pårørende for å få fram erfaringer. Andre 

former for kontakt med pårørende som beskrives er formelle og uformelle samtaler, deltakelse i 

samarbeidsmøter og invitasjon til samtaler utover samarbeidsmøter ved behov. Noen beskriver at 

det er kort avstand fra tjeneste til pårørende, og at de blir tatt med i samarbeidet for å finne best 

mulige løsninger for bruker. Enkelte er i tett dialog med brukerutvalg i kommunen. 

 

2.4 Utfordringer i kommunens arbeid med pårørendeinvolvering 

28 av 31 kommuner som har gjennomført undersøkelsen har besvart spørsmålet: Hva er de største 

utfordringene i kommunens arbeid med pårørendeinvolvering? 

Undersøkelsen viser at noen tjenester opplever at pårørendeinvolvering ikke er en del av deres 

arbeid. Eksempler på dette kan være lavterskeltilbud med fokus på skadereduksjon, hvor 

tjenesteyterne i liten grad kommer i kontakt med pårørende. Utover dette er det flere utfordringer 

som går igjen.  

En utfordring som flere kommuner trekker fram med tanke på pårørendeinvolvering er tid og 

kapasitet. Andre utfordringer som nevnes er manglende samtykke, manglende systematisk arbeid, 

eller manglende kunnskap og holdninger i tjenestene. 

Et eksempel som nevnes er at det tar lengre tid å planlegge hjemmebesøk dersom pårørende skal 

delta. Likevel løftes betydningen av å involvere pårørende frem. «(…) det er verdt arbeidet og tiden 

det tar». Andre tjenester opplyser at tid til pårørende «tar» av de tilmålte timene som er til rådighet 
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for bruker. Familiekonflikter kan vanskeliggjøre informasjonsflyten. I noen tilfeller kan det være 

vanskelig å bli enige om rammene for å involvere andre i familien.  

 

En annen utfordring som går igjen er manglende samtykke fra bruker til å involvere pårørende. Det 

nevnes mulige årsaker til at bruker ikke ønsker at pårørende skal involveres, der i blant at bruker ikke 

ønsker å være en byrde for familien. I andre tilfeller kan det være pårørende som ikke ønsker å delta 

på grunn av utfordringer over flere år. Det er også noen brukere som ikke har pårørende tilgjengelig.  

 

Enkelte tjenester har ikke systematisk arbeid med pårørende eller aktuelle brukerorganisasjoner. 

Noen skriver at de ikke har utarbeidet rutiner for pårørendeinvolvering. 

Andre utfordringer som nevnes er at pårørende og bruker sine ønsker ofte ikke er sammenfallene. I 

noen tilfeller kan det være utfordrende dersom involvering fra pårørende blir for stor at kontakten til 

tider kan være krevende.  I mindre kommuner kan det være utfordrende at en kjenner de pårørende 

en møter, og at det da blir en blanding av ulike roller.  

 

2.5 Kompetansebehov 

Det var to spørsmål som omhandlet kompetansebehov i kommunen. 

23 av de 31 kommuner som har gjennomført undersøkelsen har besvart spørsmålet: Hvilke behov for 

kompetanseheving ser kommunen kan være nyttig for å styrke arbeidet med pårørendeinvolvering? 

Og 18 av dem har besvart spørsmålet: Hva trenger kommunen av bistand fra KoRus Vest Bergen for å 

kunne involvere pårørende i større grad?  

Det er ønskelig at det holdes kurs/fagdager/seminarer slik at fokus på pårørende holdes oppe. Da er 

det lettere å involvere pårørende i praksis. Det er også ønskelig at det holdes egne kurs for 

pårørende. KoRus Vest Bergen har allerede et gratis tilbud for pårørende to ganger i året. Det er 

behov for samhandling mellom ulike instanser for å avklare hvem som gjør hva med tanke på 

pårørende involvering. Læringsnettverk med fokus på pårørendes involvering er et eksempel som 

kan ivareta dette. 84% av dem som har besvart undersøkelsen er interessert i å delta i et slikt 

nettverk.  

 

Kommunene oppgir at det vil gi mulighet til å lære av de ulike tjenestenes erfaringer og holde fokus 

på pårørende og deres rettigheter og behov oppe. 
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Tema som er ønsket:  

 Behov for økt kompetanse i nettverksarbeid. 

 Fokus på pårørende som en ressurs.  

 Fokus på viktigheten av samarbeid med brukerens pårørende. 

 Innsikt i hvordan det er å være pårørende og hvilke utfordringer de står i. 

 Utarbeiding av tydelige retningslinjer for pårørendeinvolvering.  

 Hvordan starte pårørendegrupper? 

 Opplæring i aktuelle verktøy for ansatte i kommunale tjenester. 

 Hvordan involvere pårørende og når bør søsken eller andre i nettverk involveres? 

 Kunnskap om generelle utfordringer med pårørendeinvolvering der mennesker er i aktiv rus 

og mottar oppfølging fra lavterskeltjenester.  

 Bevisstgjøring om når pårørendes egen helse bør tematiseres. 

 

2.6 Oppsummering 

Svarene fra undersøkelsen om involvering av voksne pårørende, viser at det til en viss grad 

gjennomføres kartlegging og involvering av pårørende i kommunene. Det er få eller ingen som mener 

at de kartlegger og involverer pårørende i svært stor grad. Ellers er svarene nokså likt fordelt på de to 

gradene av skalaen som viser til høy grad eller liten grad av kartlegging og involvering. Dette er nok 

et resultat av at det er ulike typer tjenester som har besvart undersøkelsen og at grad av kartlegging, 

og strukturert pårørendeinvolvering varierer i de ulike tjenestene.  

Tilbakemeldingene i spørreundersøkelsen viser at det er et behov og ønske fra kommunene om 

bistand fra KoRus Vest Bergen i arbeidet med pårørendeinvolvering. Tiltak som vil være aktuelt kan 

være drifting av læringsnettverk, tverrfaglige samlinger og fagdager. 
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3. Svar på undersøkelse om involvering av barn som pårørende 
 

3.1 Rutiner for å identifisere og dokumentere barn som pårørende  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 av 28 som har gjennomført undersøkelsen har besvart spørsmålet. Av de tilbakemeldinger vi har 

fått, svarer 20 (71,4%) av kommunene at de har rutiner for identifikasjon og dokumentasjon av barn 

som pårørende til foreldre eller søsken. 8 (28,6%) svarer at de ikke har rutiner for barn som 

pårørende. 
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3.2 Systematisk oppfølging av barn som pårørende 

 

28 av de 28 som har gjennomført undersøkelsen har besvart spørsmålet om systematisk oppfølging 

av barn som pårørende. 15 av 28 (53,6 %) kommuner svarte at de «i liten grad» eller «i svært liten 

grad» har systematisk oppfølging av barn som pårørende. Ca 9 av 28 (32,1%) kommuner svarte at de 

«i noen grad» har systematisk oppfølging av barn som pårørende. Mens ca 4 av 28 (14,2 %) 

kommuner svarte at de «i svært stor grad» eller «i stor grad» har systematisk oppfølging av barn som 

pårørende. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3.3 Rutiner for samhandling mellom ulike tjenester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 av de 28 kommunene som har gjennomført undersøkelsen har besvart spørsmålet om 

samhandling mellom tjenestene. 15 av 28 (53,6%) svarer at de har rutiner for samhandling mellom 

aktuelle ulike tjenester, mens 13 av 28 (46,4%) svarer at de ikke har samhandling. 

Dette spørsmålet hadde i tillegg et utdypende felt for dem som svarte JA hvor det ble spurt om hvilke 

typer for samhandling kommunen hadde mellom tjenestene.  

Det var 15 kommuner som svarte JA. Av disse 15 kommunene benyttet 11 kommuner å utdype i 

fritekst. 1 kommune svarte «vet ikke». 

5 av de 11 kommunene fremhever at de har retningslinjer og prosedyrer for barn som pårørende 

liggende tilgjengelig for alle. 

En kommune bruker flytskjema i tillegg til prosedyren. En annen kommune har utarbeidet en egen 

prosedyre som gjelder for alle etater hvor barn som pårørende kan være aktuelt. En tredje kommune 

har egen prosedyre liggende på sitt Kvalitetssystem. Prosedyren blir årlig revidert, og papirutskrift 

blir deretter sendt ut til fastlegene i kommunen, hjemmesykepleien og psykisk helse. En kommune 

fremhever eget samtykkeskjema for deling av informasjon/samarbeid samt egne rutinebeskrivelser 

for ulike roller (lege, NAV, helsesykepleier, barneansvarlig, m.fl.). 
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Kommunene fremhever tverrfaglige samhandlingsmøter i arbeidet med barn som pårørende. 

Samarbeidsmøter beskrives som kontakt med barneverntjenesten, samt samarbeidsmøter mellom 

rusomsorg, barnevern, NAV og skole. En kommune beskriver Gruppe for barn som pårørende, en 

avtale mellom helse vest og kommunen 

 

3.4 Organisering av involvering av barn som pårørende 

 

28 av kommunene som har besvart undersøkelsen har svart på spørsmål vedrørende organisering av 

arbeidet med barn som pårørende. 18 (64,3%) mot 10 (35,7%) av de 28 kommunene svarer at de har 

lagt ansvaret og kompetansen for barn som pårørende til en spesifikk instans. 

Dette spørsmålet hadde eget felt for utdyping av hvilken instans ansvar og kompetanse for barn som 

pårørende er lagt til.  

15 av 28 kommuner utdyper i sitt svar. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sosialtjenesten (NAV) 

eller barnevernstjenesten var i hovedsak valgt som instans for oppfølging av barn som pårørende. 

Noen refererte til barneansvarlig/ barnekoordinator uten å nevne tilhørighet til tjeneste. En 

kommune har samarbeid mellom tjenestene, hvor to barneansvarlige, leder for helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten og leder for psykisk helse, har ansvar for å koordinere oppfølgingen av barn som 

pårørende. 
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3.5 Hva fungerer godt i kommunens arbeid med barn som pårørende? 

20 av de 28 kommuner som har besvart undersøkelsen ga tilbakemelding på hva som fungerer godt i 

den enkelte kommunes arbeid med barn som pårørende. 

To kommuner beskriver gode erfaringer med å ha/ å ha hatt barn som pårørende som prosjekt i 

kommunen sin. For den ene kommunen ble prosedyrer utarbeidet gjennom prosjektet og 

videreformidlet via kurs og tverrfaglige møter både innad i kommunen, med andre kommuner og 

helse vest. Den andre kommunen beskriver en prosjektgruppe som driver arbeidet og hvor 

fokus/bevissthet på tema både hos helsepersonell, barnehage og skole er blitt skjerpet. Her er 

arbeidet blitt knyttet opp mot BTI- arbeidet i kommunen, verktøy/skjema utarbeidet og informasjon 

om barn som pårørende gis over infoskjerm og nettside. Denne kommunen forteller at flere barn 

som pårørende nå blir avdekket, og får tilbud om oppfølging. Nylig mottok kommunen en 

fødselsmelding merket «Barn som pårørende». 

En tredje kommune beskriver at det fungerer godt at barneansvarlig fordeler ansvaret videre til riktig 

tjeneste, og at den tjenesten som har overtatt ansvaret fordeler videre ved behov, i samråd med 

foresatte, fastlege ol. Et eget barnekartleggingsskjema blir brukt i arbeidet. Dette skjemaet skal fylles 

ut hvert halvår og barnets fritid, bolig, miljø og behov for videre oppfølging kartlegges. 

Flytskjema, kartleggingsskjema og prosedyrer lett tilgjengelig for ansatte, blir trukket frem som 

eksempler på hva som fungerer godt i mange kommuner.  

Barnevernstjenesten blir av to kommuner fremhevet som godt fungerende i kommunen med lav 

terskel for melding av saker og som positive bidragsytere i arbeidet med barn som pårørende. 

 

3.6 Utfordringer i kommunenes arbeid med barn som pårørende 

17 av 28 kommuner som har gjennomført undersøkelsen har besvart spørsmålet: Hva er de største 

utfordringene i kommunenes arbeid med barn som pårørende? 

Kommunene beskriver ulike utfordringer i arbeidet med barn som pårørende fra både det å fange 

opp og melde videre, til systematikk i den videre oppfølgingen.                                                                                                                             

For barneansvarlige i noen kommuner er det å få meldt inn og få informasjon om nye barn som 

pårørende, utfordrende. Bedre informasjonsflyt mellom aktørene som kommer i kontakt med barn 

som pårørende og barneansvarlige blir trukket fram som avgjørende for å styrke arbeidet og 

samhandlingen.  
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En kommune skriver: 

«den store utfordringen vår er at selv om vi har prosedyrer er vi prisgitt at fastleger, 

behandlere og 2. linjetjenesten gir oss melding om at barn er pårørende. Og det er fortsatt 

svært sjelden vi får melding om at foreldre for eksempel har en alvorlig sykdom eller er 

innlagt.» 

Flere av de tjenestene som i kommunene kan ha barn som pårørende etterlyser klarere prosedyrer 

og tydeligere ansvarsforhold, for bedre å avklare hvem som skal gjøre hva, og for å sikre at 

prosedyrene blir fulgt på samme måte i alle tjenestene. En tjeneste beskriver at alle arbeider med 

sine områder rundt den voksne og at barna ikke alltid blir synlige i disse prosessene. Noen skriver at 

det er lite informasjon hvor de skal henvise barn som pårørende for videre oppfølging, mens andre 

skriver at det er utfordrende å ha nok fokus på barn som pårørende i konsultasjonene. En tjeneste 

trekker fram at det kunne det vært hjelpsomt å ha en med overordnet ansvar for samkjøring av 

arbeidet. Stadig utskifting av leger blir også trukket frem, hvor lite kjennskap og kunnskap til rutinene 

og hvilke ansvarsområder den enkelte tjeneste har, utgjør en utfordring i arbeidet.                                                                                                                                                       

Tilbakemeldingene forteller om en felles forståelse og vilje til å samarbeide rundt barn som 

pårørende, men at det mangler systematikk i arbeidet. Individuelt fungerer det godt når behovet er 

fanget opp - men flere kommuner gir tilbakemelding om at det noen steder blir litt tilfeldig hvem 

som tar ansvar og at det er ulik grad av kompetanse og helhetlig tenkning hos tjenesteyterne. Det blir 

derfor delvis tilfeldig hvordan oppfølgingen blir for det enkelte barn.                                                                                                                                                                                                        

To tjenester fra kommuner tilbakemelder at det kan være vanskelig å få samtykke fra foreldrene. De 

beskriver en redsel hos de voksne for at «systemet» skal ta fra dem barna.  Det blir også nevnt at det 

kan være vanskelig å rekruttere til gruppetilbud på grunn av tabu. 

 

3.7 Kompetansebehov 

Det var to spørsmål som omhandlet kompetansebehov i kommunen. 

15 av 28 kommunene i undersøkelsen har besvart spørsmålet: Hvilke behov for kompetanseheving 

ser kommunen kan være nyttig for å styrke arbeidet med pårørendeinvolvering?  

3 kommuner svarte «vet ikke». Flere beskriver behov for mer kunnskap rundt tema, ikke bare for de 

barneansvarlige, men alle ansatte som kan komme i kontakt med barn som pårørende. Dette 

fremhever de som viktig for å skape en felles forståelse for temaet og sikre samme kunnskap for alle 

på tvers av enhetene.  
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En kommune skriver at det er gode tanker og intensjoner om å ivareta barn som pårørende, men at 

det i en travel hverdag er lett å fokusere på den syke voksne og det ikke blir spurt etter hvordan 

barna i familien har det. Her tenker kommunen at det er behov for en bevisstgjøringsprosess for å 

styrke fokuset på barnet som pårørende, og at ledere får økt ansvar for at barnet som pårørende blir 

ivaretatt. LIS1 leger blir av en annen kommune nevnt som en gruppe tjenesteytere med behov for 

økt bevisstgjøring. Det er også behov for å styrke kompetansen på samhandling. 

Flere ytrer behov for felles fagdag med fokus på relevante tema. Her nevnes:                    

kompetanseheving innen rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner i forhold til barn som pårørende                                                                                                                         

 lovverk med tanke på barn som pårørende                                                                                            

 utfordringer der det er delt omsorg og den ene parten opplever sykdom/utfordringer       

 økt kompetanse innen samtaler med barn på aldersadekvat måte 

 

I spørreundersøkelsen ble det spurt om hva kommunen ser den kan ha behov for av bistand fra 

KoRus Vest Bergen for å kunne ivareta barn som pårørende på en god måte de av 28 kommunene i 

undersøkelsen ga tilbakemelding på hva KoRus Vest Bergen kan bidra med.  

Drifting av læringsnettverk, tverrfaglige samlinger og fagdager ble trukket frem som forslag til tiltak. 

Kommunene ønsker erfaringsutveksling med andre kommuner og helsevesenet for å høste kunnskap 

hva andre kommuner har fått til å fungere. De ønsker faglig påfyll og styrke kompetanse både 

temabasert og innen lovverk. De ønsker å bli tryggere i arbeidet, til det beste for barnet. En 

kommune håper at hjelp til å øke fokuset på barns rettigheter som pårørende kan være med på å 

senke tabu for foreldrene å ta imot hjelp. 

Andre kommuner er mer konkrete og ønsker for eksempel hjelp til å starte opp tiltak som 

familieansvarsgrupper rundt familier med utfordringer, hjelp til gode retningslinjer for å fange opp, 

ivareta og samhandle tverrfaglig. Bistand til å styrke samarbeidet med behandlingsapparatet for 

pasienten (foreldre/ søsken) slik at det barnevernsfaglige blir ivaretatt og kunnskap innen 

aldersadekvat informasjonsutveksling blir også nevnt. 

Det ble i tillegg bedt om tilbakemelding på hvor aktuelt et læringsnettverk drevet av KoRus Vest 

Bergen med fokus på barn som pårørende kan være. 27 av de 28 kommunene i undersøkelsen 

svarte. 23 av 27 (85,2%) av kommunene svarte JA på ønske om deltakelse i et læringsnettverk. 4 av 

de 27 (14,8%) kommunene svarte NEI. Det var ingen «vet ikke» mulighet. 
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3.8 Oppsummering  

Pårørendeinvolvering er satt fokus på i opptrappingsplan for rusfeltet og i nasjonale veiledere. 

Kommunene har et omfattende ansvar for tilbud til personer med rus- og psykiske problemer og 

støtte til pårørende inngår i deres ansvarsområder. Det er et politisk mål at brukernes og pårørendes 

egne erfaringer og kompetanse skal vektlegges sterkere i utforming av tjenestetilbudene til disse 

målgruppene, både på individ- og systemnivå. Det er behov for å styrke brukermedvirkning og 

kunnskapen om brukeres og pårørendes behov. Mange bruker- og pårørendeorganisasjoner melder 

om at tjenestene stadig blir flinkere til å nyttiggjøre seg bruker- og erfaringskompetanse. Samtidig er 

det fortsatt utfordringer knyttet til å ta dette i bruk på en god og systematisk måte både på system- 

og individnivå (Helse og omsorgsdepartmentet, 2016).  

 

Svar på undersøkelse om involvering av barn som pårørende, viser at de fleste kommunene (71,4%) 

har på plass rutiner og prosedyrer for å fange opp og dokumentere barn som pårørende. Det er også 

en overvekt av kommuner som melder at de har rutiner for samhandling tjenestene seg imellom og 

har definert ansvaret og kompetansen til en spesifikk instans i kommunen.  

Samtidig melder en overvekt av kommunene (53,6%) at det i liten, eller svært liten grad er 

systematisk oppfølging av barn som pårørende. Det kan i noen kommuner bli personavhengig hvem 

som tar ansvar, og dermed mer tilfeldig hvem som blir fanget opp og fulgt opp videre. Resultatene i 

denne undersøkelsen er derfor sammenfallende med brukertilfredsundersøkelser av kommunale 

tjenester for personer med rusproblem som viser at tjenestens tilrettelegging for pårørende er 

viktige forbedringsområder (Bahl et al., 2018).   

Målet for denne undersøkelsen har vært å undersøke behovet for å tilrettelegge for en tverrfaglig 

møteplass for styrking av arbeidet kommunene gjør for barn som pårørende, i regi av KoRus Vest 

Bergen. Tilbakemeldingene i spørreundersøkelsen viser at det er et behov og ønske fra kommunene 

med bistand og støtte. 85,2% av de kommunene som svarte på spørreundersøkelsen ønsker å delta i 

et læringsnettverk.  

Svarene fra undersøkelsen om pårørendeinvolvering viser at det til en viss grad gjennomføres 

kartlegging og involvering av pårørende i kommunene. Det er få eller ingen som mener at de 

kartlegger og involverer pårørende i svært stor grad. Ellers er svarene nokså likt fordelt på de to 

gradene av skalaen som viser til høy grad eller liten grad av kartlegging og involvering. Dette kan 

være et resultat av at det er ulike typer tjenester som har besvart undersøkelsen og at grad av 

kartlegging, og strukturert pårørendeinvolvering varierer fra de ulike tjenestene.  
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Tilbakemeldingene i spørreundersøkelsen viser at det er et behov og ønske fra kommunene om 

bistand fra KoRus Vest Bergen i arbeidet med pårørendeinvolvering. 

 

4. Veien videre 

KoRus Vest Bergen skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse til 

kommunene i Vestland fylke. Pårørendeinvolvering som inngår i tidlig innsats er et prioritert område 

for KoRus Vest Bergen. Kompetansesenteret vil gå i gang med planlegging av kompetansehevende 

tiltak som drifting av læringsnettverk, tverrfaglige samlinger og fagdager som er ønsket av 

kommunene som har besvart undersøkelsen.  

Tilbakemeldingene fra kommunene i spørreundersøkelse angående barn som pårørende og ønske 

om kompetanseheving er sammenfallende med de resultatanbefalingene som ble gitt i rapporten 

Barn som pårørende- Resultater fra en multisenterstudie (Ruud et al., 2015). Å starte opp nettverk er 

også sammenfallende med et av tiltakene som er planlagt for kommuner som deltok i prosjektet 

Barn som Pårørende i Helse Fonna 2017- 2019.  

KoRus Vest Bergen vil starte med å invitere ansatte i NAV sosialtjeneste og psykisk helse og 

rustjeneste til læringsnettverk om pårørendeinvolvering. Det vil holdes et nettverk for ansatte i 

Vestland nord og et for dem i Vestland sør. Tilbudet om seminar for pårørende vil også gjennomføres 

vår og høst i denne perioden. 

Invitasjon til kompetansehevende tiltak vil bli sendt ut til tjenestene. Følg ellers med på våre 

nettsider og facebookside for informasjon om kommende kurs. 

https://www.korusbergen.no/ og https://www.facebook.com/KoRus-Vest-Bergen-

109282914036709/ 

 

I mellomtiden anbefaler vi alle å sjekke ut e-læring om pårørendeinvolvering:  

https://rop.no/aktuelt/nettkurs-hvordan-involvere-parorende/ 

https://www.korusbergen.no/
https://www.facebook.com/KoRus-Vest-Bergen-109282914036709/
https://www.facebook.com/KoRus-Vest-Bergen-109282914036709/
https://rop.no/aktuelt/nettkurs-hvordan-involvere-parorende/
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