
 
Dagens og morgendagens tilbud innen psykisk 

helse, sett fra pårørendes ståsted 



Pakkeforløpene skal bidra til: 

• Økt brukermedvirkning  

• Bedre samhandling  

• Likeverdig behandling  

• Økt fokus på somatisk helse og 

levevaner 



BETYDNINGEN AV ØKT BRUKERMEDVIRKNING                                                 

I Helsedirektoratets redegjørelsen slår en fast 

betydningen av brukermedvirkning. 

Dette er udiskutabelt positivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETYDNINGEN AV PÅRØRENDEMEDVIRKNING  

I utkastet til pakkeforløp innen psykisk helse og rus, 

er ikke pårørendemedvirkning nevnt med ikke ett 

eneste ord.  

Betydningen denne vil ha for å sikre et 

kunnskapsbasert tilbud er heller ikke nevnt. Hvorfor?                 



«PÅRØRENDE – EN RESSURS» En veileder til 

helsepersonell:                                                

 

I dette heftet skriver Helsedirektoratet blant annet:         

- «Pårørende har kunnskap som kan være viktig i 

både utredning, behandling og rehabilitering av den 

som er syk.  

- De kjenner pasientens bakgrunn, vedkommendes 

ressurser og symptomutforming». 

 

 

 
  



Videre skriver Helsedirektoratet:  

«Pårørendes kunnskap om pasienten er ikke bare viktig 

for behandlingen, men kan også gi grunnlag for et godt 

samarbeid med helsepersonellet. Pårørende vil ut fra sin 

kjennskap og erfaring kunne bidra med forslag til 

løsninger og formidle kunnskap om innhold som er lite 

synlig for behandler. I denne rollen vil forholdet mellom 

pårørende og helsepersonell ha form av en 

arbeidsallianse mellom to likeverdige parter. 

Helsepersonellet har kompetanse på lidelsene generelt, 

mens pårørende har kompetanse på hvordan lidelsen 

arter seg hos den som er syk.»  



- «Pårørende vet også hvordan pasienten er når han 

eller hun ikke er syk, og har erfaring med hvordan 

ulike tiltak virker. 

- De vil ofte ha kjennskap til pasientens synspunkter 

og kan bidra til pasientens perspektiv: se fram i tid 

og bevare håpet». 

 



I beskrivelsen av pakkeforløpene til psykisk 

syke og rus nøyer Helsedirektoratet seg med å 

skrive: 

«Pasient må få hjelp av helsepersonell til å vurdere 

de ulike behandlingsalternativ for å kunne ta et 

valg om behandling og / eller oppfølging. Man må 

ta hensyn til pasientens behov, ressurser og hva 

som er viktig for den enkelte.» - Spørsmålet som 

da må stilles er hvorvidt helsepersonell har 

forutsetningen for å utføre denne oppgaven? 

Alene?  

 
  



Hva står det så om pårørende:  

«Forløpene skal … sikre pårørende den hjelpen og 

støtten de trenger» 

Dette er også udiskutabelt positivt.  

Pårørende har behov for hjelp og støtte når et 

familiemedlem har psykiske utfordringer. 

Hva er så den viktigste hjelpen helsepersonell kan 

gi pårørende? 

Svaret er å behandle pårørende i samsvar med 

helsedirektoratets egen forskrift til helsepersonell.  



Helsepersonell trenger kunnskap om  

pårørendeorganisasjoner og møteplasser for 

pårørende.  

 

Vi kjenner til; 

 

PIO-senteret for pårørende i Oslo. 

 

Pårørendehuset til Frelsesarmeen. 

 

 

 

 

 

 



PAKKEFORLØP FOR PSYKISK HELSE OG RUS.  

Vi tror pakkeforløp ut fra sine uttalte intensjoner vil 

kunne være viktig for å 

• løfte tilbudet til psykisk syke og rus 

• bidra til å få en bedret resultat-oppnåelse. 

 

Det skal være brukeren  som hele tiden står i fokus. 

Hvordan sikre at helsepersonell forstår hva det 

innebærer å ha brukeren i sentrum?  

 



 

Omstillingen kan komme til å være smertefull for 

helsepersonell som må tenke annerledes.  

 

  
Vi som pårørende tror det må legges klare føringer 

fra statlige myndigheters side hvordan tiltakene skal 

gjennomføres, inklusiv pårørendes plass i bildet. 

Bare da vil en kunne lykkes. 

 




