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PÅRØRENDE



Kunnskap, støtte og fellesskap

For ni år siden ble vår godt planlagte pensjonisttilværelse snudd på hodet. Planene fungerte 
ikke lenger. Etter ett år med stigende uro over min kones langsomt endrede atferd, fikk vi etter 
tre måneders utredning på sykehus en diagnose. Brit hadde, vel 70 år gammel, en debuterende 
Alzheimers sykdom. 

Alzheimers sykdom, hva var det? Vi hadde selvfølgelig hørt om den sykdommen og visste at 
gamle folk kunne bli litt redusert av og til, men gjaldt det oss? Vi hadde jo planlagt alt så fint og 
trodde at vår pensjonisttilværelse lå foran oss som en fin og jevn spaservei full av opplevelser. 

Jeg hadde hørt at Nasjonalforeningen for folkehelsen hadde en Demenslinje hvor man kunne 
ringe, og via Demenslinjen fikk jeg kontakt med Pårørendeskolen i en nabokommune. I min 
hjemkommune fantes ikke noe slikt tilbud.

Det ble redningen. Gjennom pårørendeskolen kom vi inn i et miljø som kunne støtte og veilede. 
Jeg lærte om min kones sykdom. Hvorledes jeg kunne takle vanskelige situasjoner, og jeg kom i 
god og givende kontakt med mennesker som hadde vært eller var i samme situasjon som meg 
selv. Vi var i samme båt, og det ga et fellesskap. Vi lærte om rettighetene våre og hvor vi kunne 
søke hjelp og avlastning.

Vi lærte å takle problemene som vil oppstå når man skal leve sammen med en som er rammet 
av en demenssykdom, og det sparte meg for mange nederlag og mye dårlig  samvittighet som 
mange pårørende sliter med. Vi føler alltid at vi ikke strekker til.

Jeg var heldig som fikk tilgang til en pårørendeskole da jeg hadde behov for det, og jeg er glad 
for at det nå blir pårørendeskoler i alle landets kommuner. Like viktig som at den syke får en 
diagnose, er det at det også står et støtteapparat klart for de pårørende. De som kommer etter 
oss vil bli spart for mye fortvilelse, frustrasjon, sorg, smerte og en følelse av å være utbrent.

Veien vi pårørende må gå som ektefelle, som barn, barnebarn, bror eller søster, en slektning 
eller nær venn blir aldri lett, men vi går ikke til grunne der det finnes Pårørendeskoler som kan 
gi kunnskap og forberede oss. 

Nils-Kristian Solsrud
2010

Nasjonalforeningen for folkehelsens pårørenderepresentant 
i faggruppen for utviklingsprogrammet Tilbud til pårørende
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Forord

Demensplan 2015 startet en nasjonal pårørendesatsing som nå er videreført gjennom en 
rekke tiltak i Demensplan 2020. Pårørendeskoler og samtalegrupper er en viktig del av 
denne innsatsen med mål om at pårørende i alle landets kommuner skal ha mulighet til å 
delta på disse tilbudene. Helsepersonell er i henhold til Helsepersonelloven, pålagt å ivareta 
både pasienter og pårørendes behov for informasjon og støtte gjennom et demensforløp. 
Ivaretakelse av pårørende er en viktig del av Nasjonal faglig retningslinje om demens, og 
ifølge Veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten skal kommunen bidra til at 
 pårørende får støtte til mestring gjennom tilpasset opplæring, veiledning og rådgivning.

Undersøkelser viser at det å gi pårørende informasjon og psykososial støtte kan bidra til økt 
kontroll, redusert stress og dermed også mulighet til å mestre dagliglivets utfordringer bedre. 
Opplegget ved pårørendeskolen imøtekommer nettopp dette aspektet og kursmodellen 
stimulerer til åpenhet og erfaringsutveksling. Mange kommuner har kommet langt med 
hensyn til pårørendearbeid og etablering av pårørendeskoler. De gjør et svært viktig arbeid. 
Målet må være at alle pårørende til personer med demens får anledning til å delta.

Mange pårørendeskoler arrangeres i et samarbeid mellom offentlige helse- og omsorgs-
tjenester og frivillige organisasjoner. Tilbudet legger til rette for å knytte kontakter med 
andre som er i samme situasjon og hvor en får kunnskap om demenssykdom, tilbud og 
rettigheter. 

Denne reviderte håndboka er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av 
pårørendetiltakene i Demensplan 2020. Nasjonalforeningen for folkehelsen og Aldring og 
helse er i nært samarbeid om en rekke pårørendetiltak. Innholdet i håndboka bygger på 
erfaringer fra pårørendeskoler i hele landet og skal bidra til at det blir enklere å starte opp. 
Den inneholder tips med hensyn til forankring, faglig innhold og praktisk gjennomføring av 
tilbudet. Det er utarbeidet maler, dvs. eksempler på nyttige verktøy som kan være til hjelp i 
arbeidet. Disse kan lastes ned fra aldringoghelse.no.

En stor takk til pårørende, helsepersonell og frivillige som deltok i faggruppen for 
utviklingsprogrammet Tilbud til pårørende – pårørendeskoler og samtalegrupper i Demens-
plan 2015 og deres bidrag i den første utgaven av håndboka og for tilbakemeldinger fra 
arrangører i driften av pårørendeskoler rundt om i landet. 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Tønsberg/Oslo, november 2019

Kari Midtbø Kristiansen Guro Hanevold Bjørkløf Kirsti Hotvedt 
Daglig leder  Fagsjef demens Prosjektkoordinator
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Pårørendes innsats er av avgjørende betydning.
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Behov for pårørendeskole

Regjeringen har gjennom Demensplan 2015 og Demensplan 2020 stimulert til økt kapasitet 
og bedre kvalitet i demensomsorgen, hvorav pårørendetiltak står sentralt (Helse- og om-
sorgsdepartementet, 2007; Helsedirektoratet, 2019; Helse- og omsorgsdepartementet, 
2015). Det anslås at den uformelle omsorgsinnsatsen, hvor familiebasert omsorg utgjør en 
stor andel, er det samme i omfang som den formelle omsorgen i helsetjenestene. Pårøren-
des innsats er av avgjørende betydning for personen som er syk og har behov for hjelp. 
Samtidig er det offentlige helse- og omsorgstilbudet helt avhengig av pårørendeinnsatsen 
(Helse- og omsorgsdepartementet, 2017). En nedgang eller fravær av denne innsatsen vil 
kunne føre til reduksjon i livskvaliteten for personer med behov for hjelp (Romøren & 
Førland, 2017). Dette vil også kunne føre til større press på det offentlige hjelpeapparatet. 
Tilbud om informasjon og støtte til pårørende må derfor sees som et viktig virkemiddel 
både for den enkelte familie og på samfunnsnivå. 

I Helsedirektoratets Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten defineres pårørende 
som: «… nærstående personer i livet til pasienten eller brukeren, nærmeste familie, beste-
foreldre, barnebarn, tanter, onkler, venner m. fl.» (Helsedirektoratet, 2017). Pasient- og 
brukerrettighetsloven paragraf 1-3, regulerer hvem som oppnevnes som pasientens nærmeste 
pårørende, dersom pasienten selv ikke er i stand til å oppnevne hvem dette er (Pasient- og 
brukerrettighetsloven, 1999, §1-3). Det er ofte mange flere pårørende ut over nærmeste 
pårørende. De har ulike tilknytninger til og roller overfor personer med demens. 

Man regner med at det i Norge er om lag 80 000 personer med demens (Engedal & Haugen, 
2018). Ut fra nyere forskning (Kvello-Alme et al., 2019), er det noe over 2 000 personer under 
65 år som har fått en demensdiagnose. Fra andre undersøkelser vet en at noen får stilt 
diagnosen lenge etter at sykdommen har startet. Det reelle antallet personer under 65 år 
med demens kan derfor være noe høyere (Haugen 2019). Mange har mindreårige barn og 
tenåringer som fortsatt bor hjemme (Haugen, 2017). Forekomsten av demens øker med 
alderen. Med den forventede økningen i eldrebefolkningen, regner en med en fordobling av 
antall personer med demens fram mot 2060. Av alle personer med demens er det ca. 70 
prosent som bor i eget hjem, mens resten bor i institusjon. Personer med demens utgjør 
over 80 prosent av beboerne på sykehjem (Engedal & Haugen, 2018).

Det er vanlig å estimere at personer med demens i gjennomsnitt har minst fire nærstående 
pårørende, som i ulik grad er berørt i omsorgen (Sosial- og helsedirektoratet, 2007). Det 
betyr at det på landsbasis i dag er nærmere 320 000 pårørende til personer med demens.  
I årene som kommer vil stadig flere oppleve å være pårørende til en person med demens. 
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Personer med demens er avhengige av omfattende hjelp og støtte etter hvert som sykdommen 
utvikler seg. Det er ofte pårørende som merker de første symptomene hos personen som er 
syk og kontakter helsetjenesten (Dyrdahl & Bjervamoen, 2018). Pårørende er en mangfoldig 
gruppe med ulike roller og oppgaver overfor personer med demens. De er ektefeller eller 
 samboere som ofte gir omsorg det meste av døgnet. De kan være voksne barn eller andre, som 
i tillegg til direkte omsorg, ofte vil ha rollen som organisatorer for at personen med demens 
får nødvendig hjelp og oppfølging fra det offentlige (Ulstein, 2018). Mange pårørende er 
yrkesaktive og i en tidsklemme med hensyn til omsorgsoppgaver for syke foreldre og for-
pliktelser og omsorg for egne barn og familie. Noen omsorgsgivere ser seg nødt til å velge 
deltidsarbeid eller førtidspensjon på grunn av omsorgsoppgavene (Gautun & Hagen, 2010). 
Omfanget av og tilgangen til offentlige tilrettelagte tilbud for personen med demens, vil også 
være avgjørende for at pårørende kan fortsette som yrkesaktive. 

Pårørende er forskjellige med ulike behov. Kjønn, alder, slektskap/tilknytning til personen 
som er syk, egen helsestatus, kulturbakgrunn, yrkesaktivitet, det sosiale og familiære 
nettverket, og hvordan omsorgssituasjonen oppleves og håndteres, vil ha en innvirkning. 
Omfanget av pårørendes omsorgsoppgaver vil preges av graden av demens og symptomene 
hos personen med demens. I tillegg er den følelsesmessige relasjonen pårørende har hatt  
og har til den som er syk, boforhold og tjenester fra det offentlige av avgjørende betydning 
(Ulstein, 2018). I familier der mindre barn opplever at en forelder får demens, vil disse 
kunne oppleve skamfølelse overfor venner på grunn av at forelderen med demens oppfører 
seg annerledes. Barn kan slite med at de føler seg ansvarlige og kan få dårlig samvittighet 
for reaksjoner og sinne de har vist overfor forelderen som er syk (Haugen, 2016).

Det er godt dokumentert at pårørende som omsorgsgivere har økt risiko for belastninger i 
form av psykiske og somatiske helseplager, sosial isolasjon og stigmatisering, samt økonomisk 
byrde (Ulstein, 2018; Helse- og omsorgsdepartementet, 2015). Pårørendes omsorgsoppgaver 
øker ofte over tid og i tyngde og omfang. Det kan være vanskelig å ta hensyn til egen helse og 
tidligere helsefremmende vaner som sunt kosthold, tilstrekkelig søvn og fysisk aktivitet 
(Helse- og omsorgsdepartementet, 2015). Undersøkelser viser at pårørende til personer med 
demens vurderer belastningen som tyngre enn pårørende til andre pasientgrupper. Nivået for 
fortvilelse og stress er høyere og troen på å mestre situasjonen er lavere enn hos andre 
pårørende (Brodaty & Donkin, 2009). Høyt stress over lang tid øker risikoen for redusert 
helse og sykdom. Også pårørende til personer med demens som bor i institusjon vil kunne 
oppleve belastende situasjoner, til tross for at omsorgsoppgavene har fått en annen karakter 
enn for pårørende til personer som bor i eget hjem. Her blir avklaring av roller og forventninger 
sentralt i samarbeidet mellom pårørende og ansatte (Hotvedt, 2014).
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Pårørendes situasjon er ikke entydig negativ. Noen formidler også positive erfaringer og 
opplevelser med å være nærstående til en person som har demens. Noen opplever at de 
kommer nærmere hverandre og har en verdifull tid sammen. Selv om de blir slitne har 
mange samtidig et ønske å være støttespillere for personen som har demens (Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2015). Derfor blir det viktig å gi pårørende informasjon og støtte, 
slik at de best mulig kan klare å ivareta pårørenderollen.

Pårørende har ulike forutsetninger for og erfaringer med, å finne løsninger på utfordringene 
som oppstår i hverdagen. Mange har behov for kunnskap om demens og trenger tilgjenge-
lige støtte- og avlastningstiltak gjennom hele sykdomsforløpet. For å forebygge helseskader 
og bidra til trygghet i omsorgssituasjonen, bør differensierte lærings- og mestringstilbud 
tilbys så tidlig som mulig, og i alle faser av sykdomsutviklingen. Målet med tilbudene er å 
bidra til bedre livskvalitet, gi innsikt i situasjonen, samt styrke mestring og samhandlingen i 
familien og med andre involverte. Psykososial støtte og fellesskap er viktige faktorer for å bidra 
til dette og for redusere stress (Hvinden & Torheim, 2014; Bruvik, et al., 2013; Dahlrup, et 
al., 2011; Moniz-Cook, et al., 2011).

Ved utvikling av tilbud til pårørende må det tas hensyn til at pårørende er forskjellige og  
har ulike behov. For eksempel vil partnere og barn som pårørende til yngre personer med 
demens ha behov for annen informasjon enn pårørende til eldre som utvikler demens 
(Haugen, 2012). I tillegg til livsfase må en i arbeidet med informasjon og støtte, ta hensyn  
til at det er ulike syn på demens. Det er også ulike holdninger til familieomsorg og bruk av 
offentlige tjenester. I en befolkning preget av mangfold trengs det tilpasning av tilbud og 
tjenester ut fra de enkeltes språk og kultur. Dette gjelder både i forhold til urfolk (samer), 
nasjonale minoriteter og innvandrere. Ved tilbud til pårørende, blir det viktig å ta utgangs-
punkt i hvordan den nærmeste pårørende og øvrig familie opplever sin situasjon og tilrette-
legge fleksible tilbud for informasjon, utveksling og støtte. 

Erfaringer og evalueringer viser at pårørendeskolemodellen med faglige forelesninger i 
kombinasjon med temabaserte gruppesamtaler, er til hjelp og støtte for pårørende. (Helse- 
og omsorgsdepartementet, 2015). I tillegg er det utviklet differensierte kurstilbud eller 
modeller som skal imøtekomme deltakeres ulike behov som alder og kulturbakgrunn 
(Aldring og helse, 2019). Pårørendeskolen er et av flere informasjons- og støttetilbud som 
anbefales i kommunene. Andre tilbud er individuelle samtaler, samtalegrupper, informa-
sjonsmateriell og ulike former for nettverksbygging (Hotvedt, 2016).
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Pårørendeskole – en kursmodell

Målsetting
Målsettingen for en pårørendeskole er å gi pårørende støtte til å mestre de praktiske og 
følelsesmessige omstillingene og utfordringene som følger med omsorgen for en person 
med demens.  

Delmål: 
•  Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommene og innsikt i metoder  

for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
•   Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover,  

og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
•  Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.
•  Styrke samarbeid mellom pårørende og helsepersonell.

Etablering av pårørendeskole kan også bidra til å spre åpenhet om demens i lokalmiljøet og 
til økt samarbeid mellom offentlige helsetilbud og frivillige organisasjoner.

Målgruppe  
Målgruppe er pårørende til personer med demens uavhengig av om pårørende bor i samme 
kommune som personen med demens. Det kan være aktuelt å tilpasse kurs spesielt for 
pårørende til yngre personer med demens, personer med innvandrerbakgrunn og demens, 
personer med utviklingshemning og demens, personer med samisk kulturbakgrunn og 
demens, med flere. 

Undervisning i kombinasjon med gruppesamtaler
For å ivareta mestringsperspektivet skal pårørendeskolen bestå av faglige forelesninger og 
temabaserte gruppesamtaler der deltakerne får informasjon, kunnskap, og mulighet til å 
utveksle erfaringer. Gjennom kursmodellen skal pårørende få innsikt i hvilke følger demens-
utviklingen kan ha for personen selv, pårørende og miljøet rundt familien. Rettigheter for 
pasient og pårørende, og hvor man kan søke hjelp, er sentrale temaer på kurset. Pårørende 
treffer andre som er i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på områdene. 

Målet med gruppesamtalene er at pårørende kan få gode tips og råd og lære av hverandre. 
Gruppesamtalene blir ofte evaluert som en verdifull del av undervisningsopplegget ved 
pårørendeskolen. Det å treffe andre i samme situasjon, fortelle om egne og høre om andres 
erfaringer og støtte hverandre, er svært viktig for de fleste.  
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Kurset arrangeres over flere samlinger, og det er mest vanlig med en eller to uker mellom 
disse. Dette sikrer at deltakerne får tid til å bearbeide informasjon og følelsesmessige 
reaksjoner underveis, og muligheter til å prøve ut tiltak mellom samlingene. Kurset kan 
holdes på dag-, kveldstid og/eller som helgekurs. 

Pårørendeskolen skal ikke være et kompetansehevende tiltak for helsepersonell eller andre 
interesserte. Noen pårørendeskoler åpner opp for at støttekontakter og/eller frivillige 
besøkskontakter, kan delta. Det er viktig at antallet begrenses og at disse deltakerne har en 
observatørrolle og ikke blir dominerende på kurset. 

Struktur på samlingene

  Undervisning i plenum om et aktuelt tema
 Avsatt tid til spørsmål i plenum
  Kaffepause
 Temabasert gruppesamtale
 Avslutning gruppevis eller i plenum
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Arbeidet med å etablere pårørendeskole bør forankres i ledelsen.
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Samarbeid og forankring

Initiativ og samarbeidspartnere 
Initiativet til å etablere en pårørendeskole kan komme fra en rekke instanser i kommunen 
eller fra flere kommuner i samme område. Det kan være ansatte i helse- og omsorgstjenesten, 
utredningsenheter, medlemmer i demensforeninger eller administrativ og politisk ledelse 
som tar det første initiativet. Uansett initiativtaker bør det satses på samarbeids modeller. 
Tilfanget på samarbeidspartnere vil variere ut fra kommunenes befolkningsantall, geografiske 
beliggenhet og størrelse. Det er nyttig å bygge videre på allerede etablerte nettverk innenfor 
helse- og omsorgstjenestene. Der det for eksempel er opprettet nettverk for demensarbeidet, 
vil etablering av pårørendeskole kunne innlemmes i dette samarbeidet.

Politisk og administrativ forankring
Arbeidet med å etablere pårørendeskole bør forankres i ledelsen til de instansene som er 
med i samarbeidet. Administrativ og politisk behandling vil styrke tilbudet både med hensyn 
til organisering, gjennomføring og videreføring. Dersom kommunen har utformet egne 
planer for demensomsorgen, vil drift av pårørendeskole være en naturlig del av en slik plan. 
Det er viktig med formelle avklaringer slik at arbeidet ikke knyttes opp til enkeltpersoner.   

Arbeidsgrupper

PÅRØRENDE
SKOLE

Spesialist
helsetjenesteKommune

Utviklings
senter for 
sykehjem 

og hjemme
tjenester

Frivillige  
organisasjoner 
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Det er nyttig å opprette en arbeidsgruppe med representanter fra de ulike partene som skal 
være hovedarrangører. Det bør legges til rette for å rekruttere helsepersonell og frivillige som 
sammen kan representere et mangfold av kunnskap og kompetanse. Målet med  arbeids- 
  gruppen er å sikre delaktighet og eierforhold til pårørendeskolen. Gjensidige forventninger, 
avklaring av ansvarsområder og fordeling av oppgaver, sikrer kvalitet på arbeidet. Skriftlige 
samarbeidsavtaler mellom partene, vil sikre stabilitet og en god framdrift.  

Hvem kan bidra med hva?
Kommunen
Det er flere aktuelle samarbeidspartnere som kan bidra faglig og praktisk. Både personell som 
er ansatt i hjemmebasert omsorg og i institusjon, er viktige bidragsytere med etableringen 
og drift av pårørendeskole. Eksempelvis vil tverrfaglig team/koordinator, med særskilt 
ansvar for utredning og oppfølging av personer med demens og deres pårørende, være 
naturlige ressurser i arbeidet. 

Spesialisthelsetjenesten
Ulike avdelinger i spesialisthelsetjenesten har høy faglig kompetanse på demens og bidrar 
med faglig råd og veiledning til kommunene. Spesialisthelsetjenesten bør forespørres om å 
samarbeide og bidra med faglig veiledning og bistå som forelesere.

Frivillige organisasjoner
Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og 
deres pårørende. Nasjonalforeningen har lokale demensforeninger rundt om i landet. I 
kommuner der det ikke er etablert slike foreninger, kan Nasjonalforeningens fylkeskontor 
kontaktes. Nasjonalforeningen for folkehelsen har lang erfaring med drift av pårørendeskoler 
og samtalegrupper og utvikler nyttig informasjonsmateriell og har nettsider om demens. 
Samarbeid vil blant annet sikre brukermedvirkning i faglig utforming av innhold og mar-
kedsføring av tilbudet.

Andre frivillige organisasjoner som Røde Kors, Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Norsk Folkehjelp, 
Norske Kvinners Sanitetsforening og menigheter, som er opptatt av et lokalt sosialt engasje-
ment, kan bidra i forbindelse med kurset. 

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester har oversikt over aktiviteter og 
ressurser på tvers av kommunene og kan være en sentral aktør for å arrangere og markeds-
føre en interkommunal pårørendeskole. 
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Utdanningsinstitusjoner
Ansatte på utdanningsinstitusjoner innen helse- og sosialfag har en formell kompetanse  
i pedagogikk og innenfor området demens. Disse kan være verdifulle bidragsytere til 
pårørendeskolen, eksempelvis som forelesere og veiledere i gruppeledelse for ansatte og 
frivillige som skal engasjeres på kurskveldene.    

Aktuelle samarbeidspartnere
• Hjemmetjenester
• Bestiller- og tildelingsinstanser i kommunen
• Tverrfaglig team/koordinator
• Dagaktivitetstilbud
• Bofellesskap for hjemmeboende personer med demens
• Sykehjem; ulike avdelinger
• Omsorgsboliger
• Treffsteder for eldre
• Frivilligsentraler
• Ressurssenter for demens
• Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
•  Geriatriske, alderspsykiatriske og nevrologiske avdelinger,  

poliklinikker, hukommelsesklinikker
• Lærings- og mestringssentre
• Pasient- og brukerombud
• Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforeninger og helselag 
• Andre frivillige organisasjoner
• Videregående skoler og høgskoler innen helse- og sosialfag

Interkommunalt samarbeid  
Det er gode erfaringer med interkommunalt samarbeid om pårørendeskole. I mindre 
kommuner vil samarbeid mellom flere kommuner om en felles pårørendeskole være 
naturlig og avgjørende for å rekruttere nok deltakere. Det gjør det også lettere å engasjere 
kvalifiserte forelesere og skaper et sterkere fagmiljø rundt kursene. Kommuner med nær 
geografisk beliggenhet kan opprette en pårørendeskole som alternerer med hensyn til 
arrangementssted og hovedansvar for gjennomføringen. I fylker der det etableres flere 
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pårørendeskoler kan det inngås samarbeid mellom kommunene om at kursene avvikles på 
forskjellige tidspunkt gjennom året. Kommunene henviser til hverandre og dekningen av 
tilbud og tilfang på deltakere kan bli større.

Eksempel på interkommunalt samarbeid 
Nabokommunene A og B ble enige om å opprette en felles pårørendeskole som ble politisk 
vedtatt i begge kommunene.  Det ble opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra 
hver kommune. Fra A og B: ledere fra hukommelsesteamene. Fra A: sykepleier fra enhet 
tilrettelagt for personer med demens på sykehjemmet, fra B: ergoterapeut i hjemme-
tjenesten. Øvrige representanter i arbeidsgruppen var leder i lokal demensforening i 
Nasjonalforeningen for folkehelsen og leder av Røde Kors besøkstjeneste lokalt.  
Representanter for spesialisthelsetjenesten og utviklingssenter for sykehjem og hjemme-
tjenester deltok på videokonferanse på grunn av lang reiseavstand. Det ble inngått 
forpliktende samarbeidsavtaler mellom partene, og ansvar og oppgaver ble fordelt. Kurset 
ble arrangert i lokaler med sentral beliggenhet for deltakere fra begge kommunene. 
Forelesere og gruppeledere ble primært rekruttert fra arbeidsgruppens egne miljøer. 
Likepersoner fra Nasjonalforeningen for folkehelsen bidro som ledere i gruppesamtaler 
og Røde Kors ga tilbud om en aktivitetskafé i tilknytning til kurslokalene for personer 
med demens, mens deres pårørende deltok på kurs.

Gode råd 
 Kartlegg samarbeidspartnere og ressurser
  Forankre arbeidet i administrativ ledelse og gjennom forpliktende samarbeidsavtaler  

i arbeidsgrupper 
  Sørg for brukermedvirkning fra interesseorganisasjoner
   Avklar gjensidige forventninger og arbeidsfordeling mellom de ulike samarbeidspartene

Nyttige maler på nettet
  Mandat for arbeidsgrupper
  Samarbeidsavtale
  Skjema for arbeidsfordeling
  En pårørende forteller – tips til pårørende 

(Kan lastes ned fra aldringoghelse.no)
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Personell, ressurser og økonomi 

Kursledelse
Tidlig i etableringsfasen vil det være behov for å utnevne en eller flere kursledere. Disse får 
rollen som lokale kontaktpersoner med ansvar for fordeling av ansvarsoppgaver og fram-
drift. For å bidra til en lokal forankring, bør representanter fra kommunen være sentrale i 
kursledelsen. 

Forelesere og gruppeledere
Forelesere og gruppeledere kan rekrutteres blant fagpersonell, pårørende, likepersoner og 
andre frivillige. Ved å satse på lokale krefter får flere fagpersoner og frivillige kjennskap til 
opplegget ved pårørendeskolen. Økt innsikt i hvordan pårørende opplever sin situasjon, vil føre 
til større forståelse for viktigheten av å satse på samarbeid og utvikling av tilbud til pårørende. 

Forelesere  
Forelesere ved pårørendeskolen må ha god kunnskap om demens, erfaring fra praksis, og 
kunne tilrettelegge undervisningen med eksempler fra hverdagen. Pårørende og personer 
med demens kan formidle erfaringer og på den måten belyse temaer i et brukerperspektiv. 
Pårørende og personer med demens som forelesere bør ha tenkt igjennom om de er forbe-
redt til å formidle sine opplevelser og erfaringer i et større forum. De bør få tips om hvordan 
undervisningen kan legges opp, og ved behov tilbys samtaleoppfølging etter undervisning, 
for eventuelt å ivareta følelsesmessige reaksjoner.  

Gruppeledere
Ledere, fagpersoner, frivillige og likepersoner, må ha kunnskap fra demensomsorgen og 
erfaring eller interesse for å lede grupper.  Gruppelederne vil bringe nyttige erfaringer 
tilbake til sitt miljø, som kan bidra til å styrke tilbudene til personer med demens og deres 
familier. Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert en landsdekkende ordning med 
likepersoner som skal gi støtte til pårørende til personer med demens. De har gjennomgått 
kurs i likepersonsarbeid og kan være særlig aktuelle som gruppeledere. Gruppene kan ledes 
av en eller to gruppeledere. Gruppevirksomheten er ikke avhengig av to ledere i hver, men 
to gruppeledere vil kunne utfylle hverandre og sikre kvaliteten i gruppeprosessen. Ved 
sykdom og annet nødvendig fravær blant gruppelederne, vil det bli mindre sårbart når det 
er flere personalressurser å spille på. Det er god erfaring med at en fagperson og en pårø-
rende/likeperson, går sammen om å lede en gruppe. Gruppeledernes kompetanse og 
erfaring med gruppeledelse, vil være varierende. Det vil derfor være behov for å samle 
gruppelederne for en felles undervisning eller innføring i struktur for ledelse av grupper. 
(Se Gruppeledelse, side 39, under Innhold i kurssamlingene.)
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Økonomi 
Det er vanskelig å anslå et eksakt kostnadsbeløp for drift av pårørendeskole. Utgiftene vil 
være avhengig av hvilke faglige, frivillige, materielle og økonomiske ressurser de enkelte 
samarbeidspartene har til rådighet. Det er nødvendig å sette opp et budsjett med forventede 
utgifts- og inntektsposter. Det må vurderes hvilke utgifter som kan dekkes innenfor de 
ordinære økonomiske rammene samarbeidspartene har tilgang til, eventuelt hvor det kan 
søkes tilskudd. Samarbeidet med frivillige organisasjoner gir tilgang til å søke midler hos 
andre kilder enn de den offentlige helsetjenesten har anledning til. Noen utgifter i den 
forberedende fasen av kursopplegget, som tidsbruk til planlegging, utgifter til lokaler og 
utstyr, er enkle å budsjettere. Antall deltakere vil være avgjørende for hvor mange gruppe-
ledere som skal avlønnes. Den største utgiften vil uansett knytte seg til avlønning av kurs-
ledelse, forelesere og gruppeledere. Hvis driften av pårørendeskole inngår som en del av de 
ansattes arbeidsoppgaver og frivilliges engasjement i demensarbeidet, vil det være mindre 
behov for ekstra ressurser. Det er viktig at inntektene fordeles mellom samarbeidspartnere 
og etter partenes utgifter og ressursbruk. Følgende viser hovedposter som bør gjennomgås. 

Kartlegge aktuelle forelesere 

 Sykepleiere  Ergoterapeuter  
 Fysioterapeuter  Musikkterapeuter
 Sosionomer  Vernepleiere  
 Helsefagarbeidere   Leger   
 Psykologer    Psykiatere  
 Administrative ledere  Jurister  
 Diakoner            Prester            
 Høgskolelærere   Pårørende til personer med demens 
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Utgifter
Lønn til kursledelse, gruppeledere og forelesere
•  Får ansatte mandat og tid til å arbeide med pårørendeskole innenfor sin ordinære 

arbeidstid?
• Skal ekstratimer avlønnes ved avspasering og/eller ekstra lønn?
•  Er det behov for ekstravakter for å frigi arbeidstid for ansatte som engasjeres på 

 pårørendeskolen?

Markedsføringstiltak og undervisningsmateriell
•  Finnes det tilgang til utforming og rimelig trykking/kopiering av brosjyrer og plakater? 
•  Er det ressurser til å informere på nettsider og sosiale medier? 
•  Hvilke medier er det aktuelt å kontakte for annonser og omtale? 
•   Hva finnes av gratis brosjyrer og undervisningsmateriell og hva er det behov for å kjøpe?
  (Fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og 

helse, Helsedirektoratet, kommunen m.fl.) 
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Kurslokaler og utstyr
•  Er det egnede og rimelige lokaler som kommunen eller de øvrige samarbeidspartene eier 

eller disponerer, på for eksempel seniorsentre, dagaktivitetssentre, sykehjem, skoler, 
menighetshus, offentlige forsamlingslokaler?    

•  Finnes det utstyr til undervisningen som projektor, lydanlegg, teleslynge, mikrofon osv.?  

Transporttjeneste
•  Skal det tilbys en egen transporttjeneste for deltakerne?
•  Finnes det kommunal transportordning som kan benyttes?
•  Er det mulig med samkjøring blant deltakerne?

Avlastningsordning
•  Skal man tilby en aktivitet for personen med demens mens pårørende er på kurs?
•  Kan ordningen eventuelt knyttes opp mot tilbud som allerede eksisterer? 
•  Skal avlastningen foregå i hjemmet hos personen med demens og/eller  

skal det opprettes noe i forbindelse med kurslokalene?
•  Skal tilbudet bemannes av frivillige og/eller ansatte i kommunen?

Diverse
•  Hva er det behov for av enkel servering, blomster, gaver til personer som bidrar med 

frivillig innsats?

 
Inntekter
Offentlige midler
•  Skal det søkes offentlige instanser?1

•  Skal pårørendeskole være en del av kommunens og spesialisthelsetjenestens  
ordinære drift?

•  Skal det søkes ekstrabevilgning fra kommunen?

1)  Aldring og helse har siden 2011 administrert tilskuddsordningen Etablering og drift av pårørendeskoler 
og samtalegrupper på oppdrag fra Helsedirektoratet og som en del av Demensplan 2015 og 2020. For 
informasjon om ordningen er gjeldende, kriterier og satser, se under Demens/Temaside Pårørende på 
aldringoghelse.no.
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Midler fra frivillige organisasjoner
•  Her må man være kreativ og søke i det lokale miljøet. Det vil være ulikt hvilke  

organisasjoner og lag som er aktive i distriktene. 
•  Det kan være aktuelt å undersøke mulighetene til å søke om støtte fra ulike legater.  

I Legathåndboken finnes en gruppevis oversikt over de ulike legatenes søkekriterier, 
søknadsbeløp og frister.  

Det private næringsliv 
•  Mange bedrifter har en sosial profil og ønsker å støtte opp om tiltak i nærmiljøet og kan 

gi gaver til utforming av brosjyrer og plakater, utlån av lokaler, praktisk utstyr og/eller 
økonomiske midler.

Kursavgift 
•  Det er rimelig å sette en kursavgift for deltakerne som dekker de faktiske utgiftene til 

servering og transport. Avgiften bør være så lav at ingen pårørende utelukkes på grunn 
av kursavgiften. 

Gode råd 
 Sett opp et budsjett og avklar ressurser og økonomi  
 Opprett en ansvarlig kursledelse
 Rekrutter forelesere og gruppeledere fra miljøer lokalt og blant samarbeidspartene
 Rekrutter eksterne forelesere til temaer der det er behov for mer spesiell kompetanse

Nyttige maler på nettet
  Oppsett av budsjett
  Mal for søknad om midler 

(Kan lastes ned fra aldringoghelse.no)
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Markedsføring og rekruttering av deltakere

Hovedmålet med markedsføringen av pårørendeskolen er å nå ut til personer som kan ha 
nytte av tilbudet. Målgruppen er pårørende til personer med demens som mottar tjenester 
eller som ennå ikke har kommet i kontakt med hjelpeapparatet. For å rekruttere deltakere 
må markedsføringen synliggjøre verdien av å delta. Hovedbudskapet er at kurset kan gi 
kunnskap og muligheter til bedre å mestre samarbeid og kommunikasjon både med personen 
med demens og med helse- og omsorgstjenesten. Pårørendeskolen gir mulighet for sosialt 
fellesskap og etablering av nettverk med andre pårørende. 

Helsepersonell og frivillige som sentrale informanter 
Erfaringer viser at for mange pårørende kan terskelen for å delta på pårørendeskole være 
høy. Noen årsaker kan være at personen med demens eller familien ikke har akseptert situa-
sjonen, er slitne og ikke har overskudd til å delta, eller ikke har noen som kan være sammen 
med personen med demens mens kurssamlingene pågår. Motiveringsarbeid, støtte og 
tilrettelegging, kan bidra til at pårørende velger å delta. Tidlig i markedsføringsfasen bør  
det gis informasjon om pårørendeskolen til ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Her har 
ledelsen et spesielt ansvar. De frivillige organisasjonene har egne nettverk og kanaler som 
kan benyttes i markeds føringen. Pårørende som allerede har deltatt på kurs, vil være viktige 
formidlere til andre. 

Markedsføringstiltak 
Det er nødvendig å satse på flere markedsføringstiltak for å nå ut til så mange som mulig. 
Selv om mange er aktive på nett og sosiale medier, gjelder det ikke alle. Det er derfor viktig å 
lage informasjonsmateriell både i nett- og papirversjon. 

Brosjyrer og plakater
Brosjyrer og plakater kan nå ut til alle grupper. Det er nyttig med et følgebrev til helse-
arbeidere og frivillige når brosjyrer og plakater sendes ut, slik at de får forståelse for 
viktigheten av tilbudet og at informasjonen blir distribuert. 

Eksempel på tekst
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn som 
har demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du 
kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for personen med demens og for deg 
som pårørende. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med 
kompetanse på området.
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Nettsider og sosiale medier
Informasjon om pårørendeskole bør synliggjøres på nettsidene til kommuner, helseforetak 
og øvrige samarbeidspartnere, være tydelige og lett tilgjengelige. Andre aktuelle instanser 
kan lenke til sidene. Jevnlig informasjon og påminnelser på intranett for ansatte og frivillige 
vil bidra til økt markedsføring av tilbudet. Sosiale medier kan også være en aktuell kanal for 
å legge ut informasjon og dele nyhetssaker.

Annonser og medieomtale 
Markedsføring kan også foregå via annonser i lokalaviser og om mulig ved hjelp av intervjuer 
eller omtaler i lokalavis, tv og radio. Erfaringer har vist at annonser og medieomtale er en 
betydelig kilde for å nå ut, spesielt til pårørende som ennå ikke er i kontakt med hjelpe-
apparatet. For å komme i kontakt med ulike medier kan det sendes en pressemelding. 
Mediene ønsker ofte å belyse pårørendes situasjon og spør ofte om intervjuobjekter. Det bør 
man ha tenkt på i forkant og eventuelt ha kandidater tilgjengelig. Dette må være pårørende 
og/eller personer med demens som ønsker å formidle sin situasjon til offentligheten og er 
innforstått med at dette kan være belastende i etterkant. Det er viktig å tilby støtte til 
intervjupersoner både i for- og etterkant av intervjuer. 

Distribusjonssteder

Eksempler på hvor informasjon kan formidles:
 Apotek    Bibliotek
 Butikker   Kaféer
 Forsamlingslokaler  Holdeplasser for transport
 Fastlegekontorer   Hjemmetjenester
 Demensteam  Frivilligsentraler
 Eldresentre/seniorsentre  Omsorgsboliger
 Dagaktivitetstilbud  Bofellesskap for personer med demens
 Utredningsenheter  Lærings- og mestringssentre
 Distriktspsykiatriske sentre   Frivillige organisasjoner
 Høgskoler og universiteter
 Sykehjem, skjermede enheter og øvrige avdelinger
 Alderspsykiatriske og geriatriske avdelinger
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Profilering av arrangør og samarbeidsparter 
I all markedsføring er det viktig å kreditere dem som bidrar i samarbeidet og til driften. Det 
er naturlig at hovedarrangører og instanser som bidrar med finansieringen, blir profilert 
med logoer. Andre samarbeidsparter kan nevnes med tekst.

Påmeldingsrutiner 
Det bør etableres gode påmeldingsrutiner. Kursledelsen bør ha kjennskap til forhold 
omkring deltakernes situasjon før kurset starter, gjerne i form av et påmeldingsskjema.  
De viktigste opplysningene vil være: 
• Slektskap/tilknytning til personen med demens
• Pårørendes alder
• Bor personen med demens i eget hjem eller institusjon?
• Er det behov for avlastning under kurset? 
• Er det behov for transport?

Informasjonen er nyttig for kursledelse, gruppeledere og forelesere, og vil legge føringer for 
de siste forberedelsene før kursstart. Opplysningene vil blant annet danne grunnlag for 
inndelingen av gruppene på kurset. Påmeldingen kan skje skriftlig, via nett eller telefon. 
Man bør velge kontaktpersoner med kunnskap om pårørendeskolen og som er tilgjengelige 
på telefon og e-post i påmeldingsperioden. Flere kontaktpersoner vil øke tilgjengeligheten. 
Deltakerne bør få en rask skriftlig bekreftelse om at de har fått plass, informasjon om tid, 
sted og program for kurset. 

Kontakt og samtale med pårørende i forkant av kurset vil gi mulighet for utvidet informa-
sjon om hva kursopplegget går ut på. Gjensidige forventninger kan på denne måten avdekkes. 
Det å ha en person å snakke med vil motivere den som er usikker.
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Gode råd 
 Informer om betydningen av pårørendeskole blant ansatte og frivillige 
 Rekrutter sentrale hjelpere i markedsføringen
 Lag brosjyrer og plakater og sats på et opplag som når bredt ut 
  Distribuer brosjyrer og plakater på aktuelle steder i lokalmiljø  

og hos helse- og omsorgstjenesten 
  Ta kontakt med media for omtaler og intervjuer
  Publiser nettbasert informasjon 
  Sørg for et påmeldingssystem som sikrer tilgjengelighet og  

viktig gjensidig informasjon om tilbudet 

Nyttige maler på nettet
  Brosjyre 
 Plakat
 Annonse
 Pressemelding – 10 gode råd
 Pressemelding - mal
 Følgebrev til distribusjon
 Omtale til internett
 Sjekkliste ved påmeldinger 

(Kan lastes ned fra aldringoghelse.no)
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Praktisk gjennomføring av kurset

Antall samlinger, tidspunkt og varighet
Det er ulikt hvordan en velger å legge opp kurskveldene. Hver pårørendeskole må finne en 
organisering som passer i sitt distrikt. Kurset kan variere fra fire til seks samlinger à to til 
tre timers varighet. Det bør minimum være et 12 timers kurs for å få tid til å ta opp de 
viktigste temaområdene. 

Det er vanlig å ha samlingene ukentlig eller hver annen uke. Fordelen med annenhver uke er 
at pårørende får bedre tid til å bearbeide informasjon og inntrykk mellom samlingene. 
Ukentlige samlinger kan gi bedre kontinuitet, og gjøre det enklere å holde tråden fra gang til 
gang. Det er gode erfaringer med begge alternativer. 

Kurssamlingene kan foregå på dag- eller kveldstid. Kurs på dagtid vil kunne muliggjøre økt 
deltakelse fra pårørende der personene med demens har et dagtilbud. Det mest vanlige er  
å arrangere kurset på kveldstid. Mange pårørende er yrkesaktive og har ikke anledning til  
å ta fri fra arbeid for å delta. Geografiske forhold kan kreve alternative møteformer. Der 
avstandene er lange kan kurset for eksempel arrangeres som helgekurs.

Hver kurssamling legges opp med innledende forelesning og avsluttes med gruppesamtale 
over tema på samlingen. 
   
Eksempel på program (2,5 time)

Velkommen (5 min)
Plenumsforelesning (50 min)
Spørsmål til foreleser (15 min)
Kaffepause (20 min)
Gruppesamtale (50 min)
Avslutning gruppevis eller i plenum (10 min)

Lokaler 
Som regel finnes det egnede lokaler sentralt i nærmiljøet med mulighet for parkering og/
eller offentlig kommunikasjon. Man kan for eksempel utnytte ledig kapasitet i kommunale 
bygg på dag- og kveldstid. Det er behov for møterom til plenumsforelesningene med tilgang 
til teknisk utstyr og rom til gruppesamtalene. Dersom pårørendeskolen velger å tilby 
aktiviteter for personen med demens mens pårørende er på kurs, må det være rom til-
gjengelig til dette formålet. 
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Avlastning
For noen pårørende er tilsyn av personen med demens en forutsetning for å kunne delta på 
pårørendeskole. Noen ganger kan det være hensiktsmessig å oppfordre til bruk av private 
løsninger, for eksempel at en slektning, nabo eller venn kommer hjem til personen med 
demens mens kurset pågår. Helse- og omsorgstjenesten kan bidra med tilsyn og avlastning 
ved fleksibilitet og tilpasning av allerede etablerte tilbud. 

Frivillige er også aktuelle bidragsytere. For å sikre kvaliteten på de frivillige tjenestene kan 
det i forkant av kurset være behov for informasjon om kommunikasjonsteknikker og tips til 
aktiviteter med personer med demens. 

Avlastningstilbudet 

Avlastningstilbudet kan foregå: 
 hjemme hos personen med demens
 på dagaktivitetstilbudet
 på seniorsenter
 i institusjon  
 på kursstedet 

Tilbudet kan bemannes av ansatte og/eller frivillige fra: 
 helse- og omsorgstjenesten 
 demensforeningen
 frivilligsentralen
 støttekontaktordningen
 besøks- og aktivitetstjenesten 
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Transport
I noen kommuner med lange avstander til kursstedet og begrenset offentlig kommunika-
sjon, er det prøvd ut ulike former for transporttjeneste til og fra kursene. Når man har 
oversikt over hvor deltakerne kommer fra, vil ofte transportproblemer løse seg ved at 
deltakere med egne kjøretøy tilbyr skyss til andre deltakere.  

Kursmateriell
Det er utviklet flere brosjyrer og annet materiale om demens som bør være tilgjengelig for 
deltakerne på kurset. For eksempel finnes det gratis tilgjengelig materiell hos Nasjonal-
foreningen for folkehelsen, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Helse-
direktoratet. Det kan være aktuelt å betale for frakt. Det er flere bøker, filmer og artikler 
som er relevante for pårørende og som kan presenteres på kurset. Disse kan eventuelt 
kjøpes inn eller lånes fra biblioteket. Pårørende kan få tilbud om hjemlån mellom kurs-
samlingene. Det er vanlig å lage kursmapper. For at det ikke skal bli for mye informasjon  
på en gang, kan en del av materialet med fordel deles ut etter hvert. Man bør oppfordre 
foreleserne til å sende presentasjonene i forkant og kopiere opp, slik at pårørende kan ha 
disse under forelesningen. 

Forberedelser til kurssamlingene

  Sørg for at det praktiske er på plass i god tid, som ryddige 
plenumsrom, grupperom, servering og kursmateriell.

  Sjekk at tekniske hjelpemidler fungerer tilfredsstillende.
  Be foreleser sende innlegget i god tid slik at kopier av 

presentasjoner er klare ved oppstart.
  Fordel oppgaver slik at noen av kursarrangørene kan ta 

imot pårørende når de kommer.
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Registrering av frammøte 
Registrering av frammøte under kurskveldene anbefales. Registrering gir ofte kunnskap om 
årsak ved fravær. Ved fravær kan årsakene være mange. Hvis deltakerne gjentatte ganger 
ikke møter, bør det tas kontakt med vedkommende for å høre om fraværet skyldes årsaker 
knyttet opp mot omsorgssituasjonen og/eller om det kan være noe ved kursopplegget som 
gjør at pårørende ikke ønsker å delta mer.  

Gode råd 
 Avklar antall kurssamlinger, tidspunkt og varighet
 Vurder behovet og mulighetene for tilbud om transport og/eller avlastningsordninger 
 Velg lokaler med god tilgjengelighet
 Sørg for at informasjonsmateriell og utstyr er på plass i god tid 
 Fordel og avklar ansvar for praktiske oppgaver

Nyttige maler på nettet
  Sjekkliste for kurs
 Registreringsskjema for frammøte
 Oversikt over kursmateriell
 Kursbevis

(Kan lastes ned fra aldringoghelse.no)
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Taushetsplikt og taushetsløfte

Taushetsplikten gjelder alle som arbeider i helse- og omsorgstjenestene. Helsepersonell  
er pålagt en omfattende taushetsplikt etter helsepersonellovens kapittel 5. Taushetsplikten 
skal blant annet ivareta pasienten/brukerens personvern og integritet, og sikre befolkningens 
tillit til helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonellovens regler om taushetsplikt gjelder 
også for personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er å 
anse for helsehjelp. Det betyr at personell som for eksempel jobber som støttekontakt eller 
yter praktisk bistand på vegne at kommunen, også er underlagt helsepersonellovens regler 
om taushetsplikt. 

Dersom du jobber som saksbehandler eller du er helsepersonell, men jobber med administra-
tive oppgaver i kommunen, er det taushetspliktsreglene i forvaltningsloven §§ 13 flg. som 
gjelder. Taushetsplikten gjelder også etter at du har sluttet i jobben. 

Når det gjelder frivillige, vil også de være underlagt taushetsplikt når de er tilknyttet en 
organisasjon, kommune eller annen offentlig virksomhet. Hvordan taushetsplikten er 
forankret for de frivillige, vil kunne variere ut fra både oppgaver og organisering, men 
utgangspunktet er at taushetsplikten reguleres i en avtale mellom den frivillige og organisa-
sjonen eller den offentlige virksomheten som den frivillige jobber igjennom. Dette kalles 
gjerne for taushetsløfte. Det er da organisasjonen eller den offentlige virksomheten som den 
frivillige er tilknyttet, som har det overordnende ansvaret for å påse at de frivillige informeres 
om og følger regler for taushetsplikt. I de tilfeller hvor frivillige arbeider på eget initiativ og 
ikke er tilknyttet verken en organisasjon eller offentlig virksomhet, så må taushetsplikt og 
dokumentasjon rundt dette eventuelt avtales mellom den frivillige og den som mottar hjelpen. 
Det er viktig å være klar over at frivillige som er helsepersonell og som utfører frivillig 
arbeid som kan defineres som helserelatert arbeid, vil være underlagt helsepersonellovens 
regler. Dette gjelder uavhengig av om den frivillige er tilknyttet en organisasjon/virksomhet 
eller jobber på eget initiativ. 

Pårørende vil ikke være underlagt regler for taushetsplikt i sin rolle som pårørende. Dette 
gjelder også for pårørende som er helsepersonell når de utfører frivillig arbeid for sine 
pårørende, og ikke som helsepersonell. Til tross for at pårørende ikke har taushetsplikt,  
vil det likevel kunne være situasjoner der det vil kunne være behov for, og et ønske om, å 
avklare spørsmål rundt taushet. Dette vil for eksempel ofte være tilfelle når pårørende er 
samlet for å motta informasjon og/eller veiledning i sin rolle som pårørende, som ved 
pårørendeskoler. Innhenting av taushetsløfte fra pårørende som deltar på slike kurs/
samlinger, vil kunne bidra til å sikre trygghet for deltakerne til å ta opp personlige forhold 
på kurset eller samlingen. Dette vil igjen kunne bidra til at pårørende får mest mulig igjen 
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for deltakelsen. Ved oppstart av slike kurs/samlinger vil det derfor være hensiktsmessig at 
forhold omkring taushetsløfte bringes frem i plenum og deretter presiseres igjen i gruppene. 
Det er viktig å opprettholde et slikt taushetsløfte også etter endt kurs/samling. Pårørende 
bør også oppfordres til å tenke igjennom hva man ønsker å dele med andre og sette egne 
grenser. Grensen for åpenhet vil variere fra person til person. 

Gode råd 
 Sikre at forhold omkring taushetsløfte blir ivaretatt
 Løfte det fram ved kursstart og i gruppesamtalene

Nyttige maler på nettet
 Taushetsløfte for frivillige

(Kan lastes ned fra aldringoghelse.no)
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En konkret henvendelse til foreleser som tydeliggjør målgruppe og 
hvilke områder som bør vektlegges, kan være til god hjelp for å 
gjøre undervisningen relevant.
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Innhold i kurssamlingene

Undervisningstemaer 
Det er fem kjernetemaer på pårørendeskolen. Disse kan suppleres med andre temaer som 
er relevante for pårørende. Personene med demens er i ulike faser av en demensutvikling 
og på ulike omsorgsnivåer. I plenumssamtalene etter forelesningen får pårørende anledning 
til å stille spørsmål, og i gruppesamtalene kan erfaringer knyttet til temaene utdypes. 

Kjernetemaer og forslag til hva som kan vektlegges 

1.  Demenssykdommene – sykdomslære
Vektlegg: Forekomst av demens. Ulike sykdommer som fører til demens. Symptomer ved 
demens i ulike faser av utviklingen. Betydningen av legeundersøkelse og diagnostisering. 
Medisiner og andre behandlingstiltak.  

2.  Kommunikasjon med personer med demens
Vektlegg: Betydningen av livshistorie og å spille på ressursene til personen med demens i 
ulike faser av demensutvikling og ved utfordrende atferd. Kommunikasjonsteknikker som 
realitetsorientering, validering og erindring. Sosiale aktiviteter som pårørende kan gjøre 
sammen med personen med demens. 
 
3.  Pårørendes opplevelse og egenomsorg
Vektlegg: Pårørendes følelsesmessige og fysiske utfordringer i omsorgen for personen med 
demens. Opplevelse og bearbeidelse av sorg. Faktorer som påvirker stress og mestring. 
Betydningen av at pårørende tar vare på egen helse og nettverk, og opprettholder aktiviteter i 
eget liv. 

4.  Lovverket
Vektlegg:  
Pasient- og brukerrettighetsloven: Pasienter og brukeres rett til nødvendig hjelp, herunder 
medvirkning, informasjon, samtykke, innsyn i journal, klageadgang, adgang til bruk av 
tvang. Nærmeste pårørende og deres rettigheter.  

Helse- og omsorgstjenesteloven: Kommunens plikter til å tilby nødvendige og forsvarlige 
tjenester. Hvilke tjenester plikter kommunen å ha tilbud om og hvilke tjenester er særlig 
aktuelle for personer med demens og deres pårørende. Forskrift om egenandel for kommunale 
helse- og omsorgstjenester: Regler for betaling i og utenfor institusjon.  

Vergemålsloven: Vergemål, framtidsfullmakt og legalfullmakt.
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Spesialisthelsetjenesteloven: De regionale helseforetakenes ansvar for transport til under-
søkelse eller behandling i helse- og omsorgstjenesten. 

Bruk av tolk i møte med helse- og omsorgstjenesten: For at pasienter, brukere og nærmeste 
pårørende skal gis den informasjon de har krav på etter pasient- og brukerrettighetsloven, 
kan bruk av tolk være nødvendig.  For at helse- og omsorgspersonell skal yte forsvarlige 
tjenester, jf. helsepersonelloven § 4, kan bruk av tolk være nødvendig for at de skal forstå 
den informasjonen som pasienten, brukeren eller pårørende formidler. Helse- og omsorgs-
personell har ansvar for å forklare pasienten eller brukeren som ikke selv ønsker å bruke 
tolk, og eventuelt pårørende, hvorfor tolk er viktig når informasjon skal formidles. 

5.  I nformasjon om tilbud i kommunen (i regi av det offentlige og frivillige organisasjoner)
Vektlegg: Generelt om helse- og omsorgstjenestens tilbud og kommunens tilrettelagte 
tjenester for personer med demens. Lokale søknadsrutiner og hvor pårørende kan ta 
kontakt for å søke tilbud. Informasjons- og støttetiltak for pårørende og personer med 
demens i regi av det offentlige og frivillige organisasjoner. 
 
Andre aktuelle temaer
• Taps- og sorgreaksjoner hos personer med demens og pårørende
• Samlivet etter diagnosen
• Rolleendringer i familien
• Utfordrende atferd 
• Miljøbehandling
• Ernæring
• Hukommelse og kognitiv stimulering
• Førerkort og demens
• Arv og testamente
• Økonomi
• Velferdsteknologi og hjelpemidler
• Yrkesaktivt liv i kombinasjon med omsorgsoppgaver
• Barn og ungdom som pårørende
• Foreldreansvar for mindreårige barn
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Formidling av temaene
Forelesere bør legge til rette for dialog med deltakerne og åpne opp for spørsmål underveis 
eller avslutningsvis. Det er viktig å knytte etiske dilemmaer og eksempler til temaene som 
pårørende kan kjenne seg igjen i. Det kan gjøres ved å referere til typiske situasjoner i 
hverdagen. Det er viktig å formidle forhold som kan gi gode opplevelser og muligheter for 
mestring i hverdagen. Forelesningene bør ikke være for lange og stoffet må være oversiktlig 
og lett tilgjengelig uten bruk av vanskelige faguttrykk.

En konkret henvendelse til foreleser som tydeliggjør hvilke områder som bør vektlegges 
med opplysninger om antall deltakere, alder, slektskapsforhold, og om personen med demens 
bor i eget hjem eller på institusjon, kan være til god hjelp for å gjøre undervisningen relevant 
for målgruppen. 
 

Temabaserte gruppesamtaler
Målet med gruppesamtalene er at pårørende kan få gode råd og tips og lære av hverandre. 
Gruppesamtalene blir ofte evaluert som en verdifull del av undervisningsopplegget ved 
pårørendeskolen. Det å treffe andre i samme situasjon, og fortelle om egne og høre om 
andres erfaringer, er svært viktig for de fleste. Samtalene i gruppene knyttes opp mot de 
temaene som tas opp på den enkelte samlingen. Mange opplever at de både kan få og gi 
 støtte i disse samtalene. Prosessen i gruppene skal bidra til at pårørende i større grad kan 
akseptere sin situasjon. Fellesskapet i gruppene skal bidra til gjenkjennelse og alminnelig-
gjøring av opplevelsene den enkelte har, og føre til en bedre mestring i omsorgen for 
personen med demens. 

Gruppeinndeling 
Gruppeinndelingen vil være avhengig av hvor mange og hvilke pårørende som deltar. Ideelt 
sett bør størrelsen på gruppene være mellom fem og åtte deltakere. Grupper under fem 
personer kan minske tilfanget på erfaringer fra pårørende og er sårbare ved frafall av 
deltakere. Er gruppene for små kan det bli tungt og drive prosessen i gruppa. Grupper over 
åtte personer kan bli for store med hensyn til å holde oversikt, og krever mer tid for at alle 
skal få komme til orde og dele erfaringer. 

Det kan være vanskelig å differensiere gruppene, og dermed mer hensiktsmessig å samle 
deltakerne i en gruppe. Det må tas stilling til om grupper skal være sammensatt ut fra 
samme slektskapsforhold, kjønn, alder eller boform til personen med demens, eller om det 
skal være grupper der deltakerne er blandet uavhengig av ovennevnte faktorer. På mange 
pårørendeskoler kan det totale deltakerantallet være under ti personer.
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Homogene grupper kan være lettere å håndtere, men kan føre til færre spenningsforhold og 
mindre å spille på. Heterogene grupper kan være mer krevende, men samtidig ha et større 
potensial med hensyn til ideer og innspill. Når flere familiemedlemmer deltar sammen på 
kurs, må man ta hensyn til om de ønsker å delta i samme gruppe eller ikke. Det er gode 
erfaringer med både homogene og heterogene grupper. Det aller viktigste er at kursledere 
og gruppeledere har diskutert gruppesammensetningen i forkant av kurset og valgt det som 
passer best ut fra deltakergrunnlaget på hvert kurs. 

Selv om det er naturlig å dele gruppene slik at ektefeller og barn kommer i hver sin gruppe, 
kan det være hensiktsmessig å gjøre unntak fra en slik inndeling. Hvis det eksempelvis er 
noen få kursdeltakere som er pårørende til personer med frontotemporal demens, eller til 
yngre personer med demens, må en vurdere hva som er viktigst, type slektskap til personen 
med demens eller type demens. Felles erfaringsgrunnlag vil kunne være viktig for ikke å 
føle seg alene i gruppen. 

Eksempler på gruppekombinasjoner 

  Etter slektskapsforhold, med for eksempel ektefeller/samboere, barn, 
barnebarn, søsken osv. i hver sine grupper. 

  Etter kjønn, med for eksempel hustruer og døtre, og ektemenn og  
sønner i hver sine grupper. 

  Etter alder, med for eksempel pårørende til yngre personer med demens i 
egen gruppe.

  Etter boforhold, med pårørende til personer med demens som bor i eget 
hjem og de som bor i institusjon, i hver sine grupper. 
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Gruppeledelse 
Lederne må møtes før kursstart for samordning, avklaringer og en innføring/opplæring i 
strukturen på gruppesamtalene. Gruppene kan ledes av én gruppeleder, men det optimale 
er å være to ledere i hver gruppe. Hvis gruppeledere har lite erfaring, kan det være en god 
støtte å være to på det første kurset. Etter hvert som man får erfaring, vil man føle seg 
tryggere og lede grupper alene på senere kurs. 

Gruppeleders funksjon og oppgaver 
•  Gruppeleder har ledelsen på samtalene. Dersom det er to gruppeledere må det avtales på 

forhånd hvem som skal ha hovedansvaret for hvilken gruppesamtale.
•  Lederen skal ivareta gruppa på en slik måte at de pårørende klarer å holde fokus på 

samtale rundt de temaene som blir tatt opp. Alle skal få anledning til å komme til orde, og 
man bør sørge for at enkeltpersoner ikke får en dominerende og/eller utleverende rolle. 
Lederen skal invitere alle med i samtalen, samle innspill fra deltakerne, avgrense temaet 
og sørge for en oppsummering og avslutning. 

•  Dersom det er to gruppeledere kan den ene lede og den andre komme med bidrag som 
fører samtalen videre, ta seg av enkeltpersoner som kan få sterke følelsesmessige reak-
sjoner, og observere om det er noen som trenger oppfølging etter gruppesamtalen. 

•  Som en hovedregel skal gruppelederen ha en tilbaketrukket rolle og sørge for at det er de 
pårørende selv som kommer til orde. Det kan komme faglige spørsmål som må sjekkes ut 
og besvares på neste samling. 

Strukturen på temabaserte gruppesamtaler
Samtalene holdes i hovedsak omkring det temaet som tas opp på den enkelte samling.  
Det betyr at spørsmål som vedrører tema som skal behandles senere må 
vente. Diskusjonen kan derfor bli styrt noen ganger, uten at dette skal 
oppleves som avvisning. Samtidig er det mange av temaene på 
kurset som kan berøre hverandre og er relevante for å trekke 
inn flere ganger.

•  Oppfølging av samtalen på forrige samling 
Gruppeleder minner om temaet som ble diskutert 
på forrige samling, og lar pårørende slippe til med 
hensyn til tiltak de skulle prøve ut og/eller andre 
forhold som ble løftet fram i gruppen. 
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•  Samtale om det aktuelle tema 
Bidra til at alle får komme til orde og slippe til med tanker, følelser, opplevelser og 
erfaringer på «godt og vondt». Deltakerne gir hverandre støtte, innspill og praktiske tips 
om hvordan konkrete problemer med tilknytning til tema på samlingen kan tilnærmes 
eller løses.

•  Avslutning 
Sørge for en avslutning innen tidsrammen som er satt. Oppsummere hva samtalen har 
dreid seg om og støtte opp om spesielle tiltak som pårørende har bestemt seg for å prøve 
ut. Klargjøre hva som er tema på neste samling.

 •  Viktig på første samling 
Kort presentasjon av gruppeleder: faglig bakgrunn, rolle, og målet med pårørendeskolen. 
Presentasjonsrunde av deltakerne som kort forteller om seg selv, sitt forhold til personen 
med demens, og motivasjon for å delta. Repetisjon av betydningen av taushetsløfte og 
eventuelle praktiske forhold. Understrek at gruppesamtalen skal ta utgangspunkt i tema 
på samlingen.

 •  Viktig på siste samling 
Avslutning med vekt på pårørendes situasjon framover. Gi mulighet for å utveksle kontakt-
adresser. Avklare om det er tilbud i regi av helse- og omsorgstjenesten og frivillige 
organisasjoner som det kan være aktuelt for pårørende å kontakte eller delta på videre.

Gode råd 
 Tema – Lage et program som ivaretar de obligatoriske temaene
 Gruppeleder – Legge til rette for opplæring av gruppeledere
  Oppgaver – Forberedende møte for å avklare gruppeinndeling og  

fordeling av roller og oppgaver

Nyttige maler på nettet
  Eksempel på program
  Avtalebrev til forelesere 
  PowerPoint: Innføring i gruppesamtaler  

– faglige og praktiske tips 
  Kjøreregler for gruppene

(Kan lastes ned fra aldringoghelse.no)
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Evaluering

Oppsummeringer 
Jevnlige oppsummeringer av kurssamlingene vil bidra til god oversikt og mulighet for å 
justere kursopplegget underveis. Et kort møte med kursledelse og gruppeledere umiddel-
bart etter hver kurssamling, eller å sette av tid til et par møter i løpet av pårørendeskolen, 
kan være nyttig. Dette gir muligheter for å dele erfaringer fra den praktiske gjennomføringen, 
det faglige innholdet i plenumssamlingene og fra gruppesamtalene. Det er viktig at gruppe-
lederne får anledning til å dele opplevelser fra gruppene da mange kan bli følelsesmessig 
berørt av å møte pårørende og høre deres historier. En oppsummering vil gi muligheter for 
å støtte hverandre og gi nyttige råd i det videre arbeidet som gruppeledere. Det bør være 
åpent for at gruppelederne kan ta kontakt med kursledelse og hverandre under hele kurset. 

Evalueringsskjemaer for pårørende 
Hvis man ønsker tilbakemelding fra pårørende etter hver samling for å justere kurset 
underveis, kan dette gjøres ved hjelp av muntlige tilbakemeldinger eller ved å dele ut et 
enkelt evalueringsskjema.

Ved kursets slutt vil det være nyttig å la pårørende vurdere kurset som helhet. Evaluerings-
skjemaet deles ut på siste kurssamling, og bør inneholde spørsmål om faglige og praktiske 
sider av kurset.  Hvordan pårørende vurderer om kurset har bidratt til økt mestring i 
omsorgssituasjonen, er verdifull informasjon i videreføringen av pårørendeskole. 

Det er viktig å formidle formålet med evalueringen, og at pårørendes anonymitet vil bli 
ivaretatt.  Det er vanlig å gjøre rede for dette i et brev som deles ut sammen med evaluerings-
skjemaene.    

Avsluttende evalueringsmøte 
Det bør holdes et avsluttende evalueringsmøte der arbeidsgruppe, kursledelse og gruppe-
ledere vurderer kurset som helhet. Evalueringsskjemaer fra pårørende bør oppsummeres 
og presenteres på møtet. Ulike sider ved kurset diskuteres: hva som var vellykket, hva som 
ikke var bra, og hvilke justeringer som bør gjøres til neste kurs. 
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Viktige områder
•  Hvordan har samarbeid og arbeidsfordeling mellom de involverte organisasjonene 

fungert?
•  Hvordan fungerte praktiske forhold som lokaler, teknisk utstyr, transport- og 

 avlastningsordning, kursmateriell?
•  Var undervisningstemaene relevante for pårørende, og formidlet foreleserne  

det faglige innholdet på en forståelig måte?
•  Hvordan fungerte gruppene? Var det tilstrekkelig innføring/opplæring for  

gruppelederne? Hvordan fungerte gruppeinndelingen?
•  Er budsjettrammene overholdt?
•  Hvordan skal pårørendeskolen videreføres?

Rapport og videreformidling av erfaringene
Det er viktig å følge kriterier for rapportering, overholde rapportfrister og bruke eventuelle 
maler ved både interne og eksterne tilskuddsmidler. Dokumentasjon som innhentes på 
kurset må være i tråd med ovennevnte. Rapporten vil være av interesse for kommune-
politikere, ansatte i pleie- og omsorgstjenestene, frivillige organisasjoner, media med flere. 
Rapporten vil gi legitimitet for videreføring av tilbudet og eventuelle søknader om tilskudd 
til nye kurs.  

Målsetting

Personell,  
ressurser og 

økonomi

Samarbeid og  
forankring
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Gode råd 
 Oppsummer underveis   
 Gi evalueringsskjemaer til pårørende    
 Hold et avsluttende evalueringsmøte   
 Utarbeid evalueringsrapport 
 Sørg for å overholde krav om kriterier og frister
 Bygg nye prosjektsøknader på dokumentasjonen

Nyttige maler på nettet
  Evalueringsskjema for pårørende etter hver samling
 Evalueringsskjema for pårørende etter siste samling
 Følgebrev
 Evalueringsskjema for arrangører og forelesere
 Rapportskjema, et eksempel 

(Kan lastes ned fra aldringoghelse.no)

Evaluering

Praktisk  
gjennomføring  

av kurset

Markedsføring  
og rekruttering  

av deltakere

Innhold i  
kurssamlingene
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Nettbaserte løsninger som formidlingsform

Nettbaserte løsninger – en ressurs
Det kan være hensiktsmessig å benytte videokonferanse og andre nettbaserte/digitale 
løsninger til hjelp i planlegging og gjennomføring av pårørendeskole. Det finnes flere 
nettbaserte løsninger med toveis eller flerveis lyd- og bildeforbindelse som gjør det mulig  
å se og høre hverandre uavhengig av geografiske avstander. I tillegg til tradisjonelt video-
konferanseutstyr kan en benytte seg av andre verktøy ved hjelp av egen enhet (PC, nettbrett 
eller mobiltelefon) med internett-tilkobling, kamera og høyttaler, eventuelt hodetelefoner 
med mikrofon.   

Ved hjelp av nettbaserte løsninger kan to eller flere steder kobles sammen samtidig slik at 
deltakerne kan kommunisere med hverandre. Bruk av slikt utstyr kan være ressurs- og 
tidsbesparende og i tillegg øke tilgangen til faglige ressurser.   

Nettbaserte løsninger kan benyttes som verktøy for å gjennomføre deler av eller hele 
pårørendeskolen. I kommuner med store geografiske avstander, der det kan være vanskelig 
å finne felles møtelokale innenfor akseptabel reiseavstand, kan det være fornuftig å benytte 
slikt utstyr. I mindre kommuner kan interkommunalt samarbeid om pårørendeskole føre til 
flere deltakere og samtidig spare tid, ressurser og reiseutgifter.

Utstyr og opplæring   
Det bør undersøkes om det er tilgang til nettbasert utstyr, programvare og egnet møtelokale 
(evt. studio) i egen kommune og/eller på sykehus og høgskole/universitet. Sjekk ut hvem 
som har ansvar for det tekniske utstyret, og be om å få en gjennomgang av hvordan det 
virker. Kursledelse og gruppeledere bør få innføring i den praktiske bruken av utstyret og 
rådgivning om hvordan de kan lede nettbaserte møter og kurs i god tid før gjennomføringen. 
Pårørende som deltar, må også få informasjon om hvordan det fungerer. 

Eksempler på bruksområder  
Møtevirksomhet 
Nettbaserte løsninger kan benyttes til arbeidsmøter og oppsummerings- og evaluerings-
møter. 
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Enkeltstående temaforelesninger
I tilfeller der en ikke har forelesere tilgjengelig lokalt til enkelte undervisningstema, kan de 
delta via videokonferanse. Det kan settes av tid til spørsmål og dialog med foreleser før 
deltakerne fortsetter med egne gruppesamtaler.     

Undervisning og veiledning av gruppeledere
Videokonferanse gir muligheter for å tilføre kompetanse gjennom undervisning i for eksempel 
ledelse av gruppesamtaler. Opplæringen kan foregå toveis mellom gruppeledere på ett sted 
og foreleserstedet, eller flerveis der gruppeledere ved andre pårørendeskoler også deltar. 

Regionale nettverkssamlinger
Ansatte og frivillige som arbeider med pårørendeskole i regionene kan ha jevnlige samlinger 
for felles erfaringsutveksling og informasjon. 

Nettbaserte løsninger som en sentral del av pårørendeskole 
•  Det bør opprettes en felles arbeidsgruppe med representanter fra de ulike deltakerstedene. 

På nettbaserte møter bør man bli enige om antall samlinger, tidspunkt for gjennomføring, 
temavalg, forelesere osv. Det bør avklares hvem som skal lede nettmøtene. Ledelsesfunk-
sjonen kan eventuelt alternere mellom deltakerstedene. 

•  Kursansvarlige på hvert sted bør ta ansvar for praktisk tilrettelegging lokalt, markeds-
føring, påmelding, rekruttering av gruppeledere osv.

•  Nødvendig opplæring i bruk av utstyret, gruppeledelse og andre faglige praktiske forhold 
som gjelder kurssamlingene, kan foregå på nettet.  

•  Deltakere, kursledelse og gruppeledere samles hver kurskveld i lokaler på hvert sted. 
•  Plenumssamlingene kan foregå på nettet med felles åpning av kurskveldene, forelesninger 

og tid til spørsmål til foreleserne. På første samling gis en innføring i prinsippene ved 
bruk av utstyret og presentasjon av deltakere på hvert sted.  På siste samling bør det 
holdes en felles avslutning.

•  Gruppesamtalene kan foregå med gruppeledere lokalt. Hvis det er få deltakere fra hvert 
sted og det totale deltakerantallet ikke utgjør mer enn ni deltakere, kan gruppesamtalen 
foregå via nettet.
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Videreføring og oppfølging 

En administrativ forankring hos kommune og øvrige samarbeidsparter vil være med på  
å styrke en videreføring. Internt samarbeid i egen kommune og samarbeid på tvers av 
kommuner og sektorer, gir legitimitet til arbeidet og bidrar til et mangfold og tilgang til 
faglige, frivillige, materielle og økonomiske ressurser. Når flere opplever å ha et eierforhold 
til et godt tilbud, vil det bli lettere å argumentere for en fortsettelse. Dokumentasjon og 
formidling av erfaringene fra pårørendeskole, i form av rapporter til administrasjon og 
politikere, medieomtale og informasjon på nettsider, vil synliggjøre betydningen av å satse 
på tilbudet.  

Det er viktig at det finnes tilbud om støtte etter at pårørendeskolen er avsluttet. Opplysning 
om kontaktpersoner i helse- og omsorgstjenesten, demensforeninger og andre frivillige 
organisasjoner, er av stor betydning. Pårørende vil møte nye utfordringer etter at kurset er 
avsluttet, og mange kan gi uttrykk for at de ønsker å opprettholde en form for kontakt. Et 
tiltak kan være å arrangere jevnlige oppfølgingssamlinger for dem som har deltatt på kurs 
og der det åpnes opp for at andre også kan delta. På den måten har man et forum der 
pårørende kan få informasjon og støtte og samtidig rekruttere deltakere til nye pårørende-
skolekurs. 

Eksempler på andre tilbud som er blitt etablert i etterkant av pårørendeskole er differensierte 
samtalegrupper, sorggrupper og helgekurs for pårørende eller kafétilbud der pårørende og 
personer med demens deltar sammen.   
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Aktuelle nettadresser

På følgende nettsider finnes informasjon og ressurser til bruk  
på pårørendeskoler og i pårørendearbeid. 

www.aldringoghelse.no 

www.nasjonalforeningen.no

www.hvemsermeg.no  

www.tidtilåværetilung.no  

www.helsenorge.no

www.helsedirektoratet.no

www.utviklingssenter.no   

www.mestring.no

www.barnsbeste.no 

www.vfb.no  

www.parorendesenteret.no 
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pårørendeskoler.
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