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FYLL UT SKJEMAET, LAGRE OG SEND DET PÅ E-POST TIL   

postmottak@stavanger.kommune.no 
Mer informasjon på www.stavanger.kommune.no 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Organisasjons nummer  

Frivillighet levekår – Søknad om tilskudd 
Frist 1. mai  

 
Det skal sendes ett skjema per tiltak. Dersom det søkes om driftstilskudd er det tilstrekkelig med én søknad. 

Unn Birkeland  

Opplysninger om søker      Alle felt må fylles ut. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet 

Søkers navn: 

Prosjektansvarlig: 
Stiftelsen Pårørendesenteret 

Adresse: Vaisenhusgt. 39 

E-post: unn@parorendesenteret.no  

Kontonummer: 32012048601 

Postnummer: 4012 Poststed: Stavanger 

Tiltaksansvarlig: 

Mobil: 959 88 724 Telefon: 51 53 11 11 

Opplysninger om tiltaket 

Tiltak Støtte til pårørendearbeid 

For tidsbegrensede  

tiltak:  
Oppstart 01.01.2021 

Avslutningsdato 
31.12.2021 

 

Sammendrag 

(maks 1000 tegn) 

 

Ytterligere 

opplysninger kan 

legges ved 

Pårørendesenteret er et faglig forankret hjelpetilbud for pårørende og fagfolk med 

kunnskap, støtte og veiledning. Dette tilbys ved vårt senter i Stavanger der vi tilbyr 

samtaler, kurs, grupper og foredrag for organisasjoner og kommuner. Og det tilbys via 

Pårørendelinjen (et landsdekkene tilbud på telefon), og i nettbaserte tjenester ut fra 

våre tre landsdekkende nettsider:  

- Pårørendesenteret.no er et nettsted hvor pårørende finner kunnskap, tips og råd, 

og oversikt over hjelpetilbud; www.pårørendesenteret.no  

- Pårørendeprogrammet.no er et læringsverktøy for fagfolk som gir økt 

kunnskap i møte med pårørende; www.pårørendeprogrammet.no  

- Ungepårørende.no er nyetablert 1. november 2019 og henvender seg til barn 

mellom 7 og 18 år; www.ungepårørende.no 

Nettsidene utvikles og drives gjennom klinisk erfaring som opparbeides i det lokale 

tilbudet. I tillegg har nettsidene faglig bistand fra miljøer vi har knyttet oss til. Se 

nærmere omtale i Årsrapport 2019 

984 525 354 

http://www.stavanger.kommune.no/
mailto:unn@parorendesenteret.no
http://www.pårørendesenteret.no/
http://www.pårørendeprogrammet.no/
www.ungepårørende.no
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Beskrivelse av tiltaket 

Formål/ 

målsettinger 
Søknad bygger videre på tidligere innsendte søknader, og viser til både årsrapport og 

statistikkdokument for 2019. Stiftelsen Pårørendesenteret har drevet 

Pårørendesenteret siden 1998 med lokale/regionale tjenester til pårørende og fagfolk i 

kommuner og helseforetak. Vår visjon: Pårørende – fra usynlig til inkludert.  

- Pårørende skal tilbys et faglig og tilgjengelig informasjons- og veiledningstilbud 

- Ansatte i helse- og velferdstjenesten skal tilbys kompetanse som bidrar til godt 

pårørendearbeid 

- Pårørendesenteret skal synliggjøre pårørendes behov 

 

Kjerneverdier: 
- Tilgjengelige 

- Lydhøre 

- Anerkjennende 

- Faglig sterke 

 

Søknadsbeløp: 2.000.000 
Totalt budsjett 

dette tiltaket: 
10.300.000 

For medlemsorganisasjoner:  

Antall medlemmer i Stavanger  

0 

Antall 

frivillige 

medarbeidere i 

Stavanger: 

15 Hvilke 

oppgaver har 

frivillige 

medarbeidere 

per dags dato: 

Senteret har fast ansatte. 

Frivillighet foregår gjennom erfaringsformidlere, samt 

journalist, vikar-personell på Pårørendelinjen og 

styremedlemmer i Stiftelsen 
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Plan for 

søknadsåret: 

Utvikling av det lokale senteret, samt videreutvikling av de tre store nettprogrammene 

 www.pårørendesenteret.no 

 www.pårørendeprogrammet.no 

www.ungepårørende.no 

 

Utvikling av kurstilbudene  

- Mestringskurs for pårørende og  

- Helsefremmende kurs for pårørende 

- Oppmerksomhetstrening 

- Helgekurs for par som pårørende (foreldre/foresatte) 

 

Utvikling av flere gruppetilbud, med spesielt vekt på tilbud til barn/unge 

 

Utvikling av veiledning og kurstilbud til fagfolk i både kommuner og foretak 

Utvikling av Fuelbox-konseptet til fagfolk 

Utvikling av strategiarbeid for kommuner som trenger veiledning og støtte til eget arbeid med 

pårørendestrategi og planarbeid for pårørendetilbud 

 

Corona-situasjonen i 2019 ga oss en tilbakegang på kurs for helsepersonell. Vi vil starte 

planleggingen med å utarbeide digitale kurskonsept i 2020 og videreutvikle dette  i 2021. 

 

Stiftelsen Pårørende vil sommeren 2020 flytte til Innovasjonspark Stavanger som har gode 

fasiliteter for gjennomføring av både fysiske og digitale kurs. Dette vil medføre en  stor 

tilknytning til fagmiljø rundt HelseCampus Stavanger. 

 

Det har gjennom hele 2019 og inn i 2020 vært stor pågang av etterspørsel fra fagmiljøer som 

ønsker å styrke sin kompetanse innenfor pårørendearbeid, og kunnskap om pårørendes 

helserisiko generelt som vi skal imøtekomme gjennom 2021 på et høyere nivå. 

Statistikkdokumentet for 2019 viser den store pågangen fra fagfolk. En overvekt er fra 

Stavanger-regionen. 

 

Det er også en markant økning i henvendelser fra pårørende, men vi ser at å styrke 

fagmiljøene i sitt eget pårørendearbeid er helt avgjørende for å møte framtidige behov for 

pårørendeomsorg. Dette er både knyttet til prosjekt «leve hele livet», visjonen om å bo 

hjemme lengst mulig, og til myndighetenes ressursstyring ut mot det ytterste ledd. Alt dette 

medfører økt pårørendeansvar som igjen fordrer planer, strategier og rutiner for god 

pårørendeomsorg. 

 

Målgruppe: - Alle pårørende, uavhengig av alder eller tilhørighet. Tilbudet er diagnoseuavhengig. 

- Ansatte i helse- og velferdstjenesten 

- Ansatte i andre yrker hvor pårørende er en viktig målgruppe, f.eks skole og barnehage 

- Kommuner og helseforetak ift planarbeid og pårørendestrategi 

 

Målgrupper for samarbeidende utviklingsprosjekt: 

- Relevante fag- og forskningsmiljøer, spesielt nettverk for pårørendeforskning v/ UiS 

- Nasjonale og lokale bevilgende myndigheter (Helsedir., Helse Vest, kommuner) 

- Interesseorganisasjoner med politisk påtrykk, f.eks Pårørendealliansen 

- Kommuner og helseforetak generelt 

 

http://www.pårørendesenteret.no/
http://www.pårørendeprogrammet.no/
http://www.ungepårørende.no/
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Utfyllende 

beskrivelse av 

tiltakets innhold 

og gjennomføring 

(ved behov) 

Vi viser til innhold i årsrapport og statistikkdokument (som sammenligner utvikling fra 2017 

til 2019). 

 

Statistikkene viser en sterk økning av henvendelser både på den landsdekkende tjenesten 

(Pårørendelinjen) og på lokalt klinisk arbeid. Det lokale arbeidet består både av direkte hjelp 

til Pårørende som henvender seg til senteret, og til fagfolk som ber om kurs, støtte, veiledning 

og foredrag ute i sine respektive avdelinger. Statistikken viser at Stavanger kommune er vår 

største “kunde” i så måte, noe som er forventet ut fra både folketall og beliggenhet for 

senteret. 

 

Tilskuddet fra Helsedirektoratet på kr 6.000.000 årlig skal brukes på Pårørendelinjen og 

drift/vedlikehold av nettsidene. Våren 2020 da corona-situasjonen oppstod la vi om driften til 

en økt kapasitet på Pårørendelinjen. Senteret ble fysisk stengt for besøkende og pårørende fra 

Stavanger-regionen be oppfordret til å bruke Pårørendelinjen. Nå er mange av de lokale 

henvendelsene registrert som nasjonale. Dette vil bli en utfordring i rapporteringen for 2020. 

Selv om ca. 50% aktiviteten på senteret er knyttet til lokale tiltak er kun omtrent 20% dekket 

av lokale tilskudd. Det jobbes derfor kontinuerlig å få høyere andel tilskudd fra omliggende 

kommuner. 

 

Styrets strategi fram mot 2029 er revidert og har følgende plan som mål 

- Pårørendesenterets interne prosesser (utvikling av organisasjon) 

o Innføring av journalsystem 

o Første mannlige ansatte 

o Styrke kompetanse med ansettelse av psykolog  

o Forskning Phd tilknyttet senteret 

o Nytt hovedkontor for Pårørendesenteret (med universell utforming) 

- Pårørendesenteret som fagaktør (Utvikling av tilbud) 

o Videosamtaler og digitale kurskonsept 

o Formidlingskompetanse 

o Videreutvikling av Ungepårørende.no 

o Utvikling av gruppetilbud 

o Oversette av nettsider til flere språk 

o Flerkulturelt innhold til nettsidene 

o Sterke samarbeid med utdanningsinstitusjoner / helseforetak / kommuner  

- Pårørendesenteret som samfunnsaktør 

o Politisk og faglig synlighet og påvirkning nasjonalt og lokalt (kronikker, høringer etc.) 

o Fast post i statsbudsjettet  

o Pårørendesenter-baser i alle store byer 

o Nettverksbygging gjennom etablerte store organisasjoner 

Organisering/ 

samarbeids-

relasjoner 

Stiftelsen samarbeider med (viser til tidligere søknader): 

- Kommunene i Rogaland, med særlig vekt på Stavanger kommune 

- Helse Stavanger (dette samarbeidet er fra 2019 redusert, tilskudd fjernet) 

- Helse Vest 

- Helsedirektoratet 

- Bufdir 

- Andre frivillige organisasjoner, f.eks. Kreftomsorg Rogaland 

- UIS v/ nettverk for Pårørendeforskning 

- VID 

Se for øvrig årsrapport som vedlegg. 
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Totalkostnad NOK 

Søknadssum 2.000.000 

Egen finansiering  500.000 

Andre finansieringsmidler 7.000.000 

Fond / legat / moms refusjon 800.000 

Sum inntekter  10.300.000 

Samlet finansieringsplan 

 
Vedlegg 

 

 

Årsrapport 2019 

Årsregnskap 2019 

Statistikkdokument 2019 

Budsjett for 2020 godkjent av styret 

Hvis organisasjonen 

søker om tilskudd 

fra kommunen for 

andre tiltak må disse 

tiltakene listes opp 

her: 

 

Stiftelsen Pårørendesenteret har søkt om Folkehelsemidler i 2020 og har pr. dato ikke fått svar 

Vedlagte budsjett for 2020 som er godkjent av styret i desember og er i ettertid revidert på 

bakgrunn av bortfall av inntekter i forbindelse med corona-epidemien. Dersom ønskelig kan 

nytt budsjett for 2020 ettersendes når dette er godkjent av styret..  

 

Gjennom 2019 og fram til nå i 2020 har vi hatt økt etterspørsel fra personell på skoler og 

barnehager som henvender seg for råd ift at de har barn som står i pårørendesituasjoner som 

påvirker skole- / barnehagehverdagen. Det er en utvikling vi virkelig hilser velkommen. Det 

viser at en helhetlig tenkning om pårørendearbeid utvikler seg. Personell utenfor helsesektoren 

har mer fokus på pårørende, spesielt i forbindelse med corona-situasjonen. Mange av disse 

ansatte har lite forkunnskaper om pårørende sine utfordringer og deres helserisiko.  

 



DRIFTSINNTEKTER LOKALT 30 % NASJONALT 70% TOT.BUDSJ.20

BUDSJETT 2020 Budsjett 2020 Budsj 2020 tot

3100 Salgsinntekt, avgiftsfritt 200 000 200 000 400 000

3102 Pårørende Konferansen 550 000 550 000

3105 Tjenester Web salg 50 000 50 000

3110 Fuelbox 50 000 50 000

3150 Utleid Arbeidskraft 0 0

3155 Tilskudd arbeidskraft NAV 0 100 000 100 000

3220 MVA kompensajon 200 000 467 000 667 000

3910 Andre tilskudd/fond/legat 450 000 450 000

3905 Kommunal støtte 1 850 000 0 1 850 000

3909 Tilskudd Unge Pårørende 300 000 300 000

3906 Statlig støtte 0 7 000 000 7 000 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 700 000 8 717 000 11 417 000

4390 Beh.endring (Fuelbox) 0 38 000 38 000

4500 Innleie konsulenter 400 000 400 000

DEKNINGSBIDRAG 2 700 000 8 279 000 10 979 000

Sum kostnader arbeidskraft 1 880 500 5 641 500 7 522 000

Sum av- og nedskrivninger 140 000 340 000 480 000

Sum kostnader lokaler 183 000 427 000 600 000

Sum kostnadsførte ansk. 114 000 266 000 471 000

Sum eksterne honorarer 105 000 245 000 350 000

Sum kontorkostnader 84 000 196 000 280 000

Sum reise, diett, bilgodtgj 42 300 98 700 141 000

Sum salgs- og rekl.kost. 69 000 161 000 230 000

Gaver og kontingenter 9 000 21 000 30 000

7451 Pårørende Konferansen 400 000 400 000

Sum forsikringer 1 500 3 500 5 000

Sum andre kostnader 6 000 14 000 20 000

Sum andre driftskostnader 753 800 2 172 200 2 926 000

SUM DRIFTSKOSTNADER 2 634 300 8 251 700 10 886 000

DRIFTSRESULTAT 65 700 465 300 531 000

ORD. RESULTAT FØR SKATT 65 700 465 300 531 000
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: For pårørende og  
fagmiljø i hele Norge
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: Innhold
1 Pårørendesenteret Stavanger 4

1.1 Henvendelser og oppfølging 4

1.2 Undervisningsoppdrag 7

1.3 Pårørendelinjen 7

2 Pårørendesenteret.no 9

3 UngePårørende.no 11

4 Pårørendeprogrammet.no 12
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1 Pårørendesenteret Stavanger
Dette året har vært kjennetegnet av at vi har utviklet nye produkter, løsninger og 
hjelpetilbud.

2019 er like fullt et år preget av stor aktivitet og fin vekst i den totale mengden pågang. 
Noen av nysatsningene fra 2018 har fått mulighet til å etablere seg bedre, samtidig som 
vi har viet mye oppmerksomhet spesielt til utviklingen av en ny nettside for barn og unge 
pårørende i hele landet.  

1.1   Henvendelser  
og oppfølging

Henvendelser ansatte:
Denne gruppen gjelder ulike faggrupper fra hele  
landet som henvender seg for råd, veiledning eller  
undervisning og foredrag ute i kommuner eller 
foretak. Merk at vi har gruppert nye henvendelser 
og oppfølging sammen.

OBS: Vi har oppdaget underrapportering i  
tidligere rapporter for 2017 og 2018. Disse tallene  
er korrigert her.

Nye henvendelser pårørende:
Denne gruppen gjelder nye henvendelser fra 
pårørende fra hele landet som tar kontakt  
med oss. Dette skjer enten gjennom vårt lokale 
telefonnummer eller gjennom Pårørendelinjen, 
enten via chat, SMS, telefon, e-post eller via 
vår nye postkasse for brev fra barn og unge 
pårørende. 

Mer detaljert informasjon om det nylanserte 
tilbudet for barn og unge pårørende er 
tilgjengelig i kapittel 3.
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Oppfølging av 
pårørende nasjonalt
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2019

3251
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Kjønnsfordeling blant de pårørende:
Kjønnsfordelingen varierer noe mellom det nasjonale og 
det regionale tilbudet. De respektive kjønnsfordelingene 
har variert med mindre 1 prosentpoeng mellom 2017 og 
2019.

Oppfølging av pårørende:
Oversikten viser mengden oppfølgings-
konsultasjoner av pårørende fra hele landet 
gjennom kontorkonsultasjoner, chat, telefon, 
e-post og brev. 

For mer informasjon om fordelingen mellom de 
ulike kontaktpunktene, se neste side.

Merk at tallene ikke inkluderer antallet 
pårørende som har hatt kontakt med 
oss gjennom kurs, grupper og 
foredrag. Hver enkelt 
konsultasjon en 
pårørende har med oss 
er talt med her.

Menn

18%

82%

Menn Kvinner

Kjønnsfordeling blant pårørende

Kvinner

 

14

4444

39

103

32

32

35

18

16

838

109

Fordeling av pågang:
Oversikten viser den geografiske fordelingen av nye 
henvendelser fra pårørende og fagfolk i 2019. Den største 
pågangen blant både pårørende og fagpersoner kommer 
også dette året fra Rogaland. Her ser vi ingen større 
endringer fra 2018 til 2019.

I tillegg har vi mottatt følgende antall henvendelser fra 
utlandet:  2 fra Sverige, 4 fra Danmark, 1 fra Tyskland  
og 1 fra Brasil.
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Merk at tallene for kurs, familiekonsultasjoner og grupper tidligere bare har reflektert antall 
gjennomførte, ikke antall deltakere. Kursene har til vanlig mellom tre og fem samlinger – dette 
har heller ikke vært representert i oversiktene for tidligere år. 

Dette har vi endret på i rapporten for 2019.
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TelefonE-post Kontor
konsultasjon

GrupperKurs Familie
konsultasjon

Chat

Kontaktpunkt for alle henvendelser fra pårørende

20192018

Avlyst/
ikke møtt

2017

166

1172

956

1487

298

166

1172

956

1487

298

166

1172

956

1487

382

298283

377

Totalt mottok Pårørendesenteret 5417 henvendelser i 2019, mot 4998 året før. Dette er en 
økning på 8 %. 

17 % av alle henvendelsene kom fra ulike faggrupper. Denne prosentfordelingen er mer eller 
mindre uendret fra 2018, og antallet henvendelser fra fagfolk vokser dermed proporsjonalt 
med henvendelsene fra pårørende. 

Vi har sett en litt større økning enn tidligere år på antall avlyste avtaler, eller tilfeller der 
pårørende ikke møter opp. Vi håper å se en bedring i dette i 2020: innføring av journalsystem 
åpner for at vi kan introdusere SMS-påminnelse i forkant av timeavtalen. 

Dette er et satsningsområde primært fordi det kan bidra til å holde nede ventetiden for nye 
pårørende som tar kontakt. 
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Kontaktpunkt for henvendelser på Pårørendelinjen
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1.3   Pårørendelinjen
Nye henvendelser fra pårørende til 
Pårørendelinjen, både nasjonalt og 
lokalt, viser at telefon og e-post er de 
største kontaktflatene. Bruken av 
chat har gått noe ned det siste året, 
men det blir spennende å se hvordan 
trafikken fra UngePårørende.no 
påvirker statistikken fremover. 

På nettsiden UngePårørende.no kan 
barn og unge skrive til oss på chat, som 
på de tidligere etablerte nettsidene, og 
de kan skrive til postkassen vår. I løpet 
hjelpetilbudets to første måneder mottok vi fem brev fra barn og unge. På sikt vil enkelte av 
brevene vi mottar legges ut til hjelp, informasjon og støtte for andre i samme situasjon.

Merk at oversikten kun inkluderer nye henvendelser fra pårørende. Tall for oppfølging 
og henvendelser fra faggrupper er altså ikke tatt med i dette tilfellet.

1.2   Undervisningsoppdrag 

Pårørendesenteret tilbyr ulike former for kurs, hospitering, fjernundervisning og 
foredrag. Økt press på inntjening som resultat av frafall av lokale / regionale tilskudd har 
ført til at vi stadig gjør vurderinger på prisnivå på tjenester som tilbys til faggrupper. 

I 2019 hadde vi totalt 55 betalte oppdrag.

20

10

0

30

40

under 10
deltakere

10–20
deltakere

21-50
deltakere

51–100
deltakere

over 100
deltakere

Antall utførte undervisningsoppdrag i 2019

22

15

10 9

2019

2222

https://ungeparorende.no/framside
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Rus Ikke 
oppgitt

Sammen-
satt

Helseutfordring nye henvendelser fra pårørende

Psykisk
helse
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Somatikk
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Flere Ikke 
oppgitt

Forelder Partner AndreSøsken Venn

Relasjon for nye henvendelser fra pårørende nasjonalt

Sønn/
datter

Beste-
forelder

Barne-
barn

2018 2019

0 %

Vi har de siste tre årene sett en stadig jevnere fordeling mellom rus, psykiatri og somatikk. 

Det er gledelig å se at stadig flere er oppmerksomme på at tilbudet vårt er diagnoseuavhengig, 
og spesielt at pårørende ved somatiske sykdommer tar kontakt med oss. 

I 2019 har flere samlivspartnere enn foreldre og barn tatt kontakt. Kategorien «Andre» 
dekker et alt fra f.eks. tanter og søskenbarn, naboer, kolleger, til rektorer og helsesykepleiere.

Relasjonsfordeling ved  
nye henvendelser fra pårørende:

Helseutfordring ved  
nye henvendelser fra pårørende:
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2 Pårørendesenteret.no
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Totalt antall sidevisninger på Pårørendesenteret.no

2018 20192017

Jan

Statistikken viser at Pårørendesenteret.no hadde rett under 100 000 økter i 2019 og over 
210 000 sidevisninger. Sammenlignet med året før har vi jevnt over flere sidevisninger i 
11 av årets 12 måneder. Dette er også det første året vi kan sammenligne komplette tall, 
som ikke er blåst ut av sine naturlige proporsjoner av usedvanlig høy aktivitet knyttet til 
lansering. Da er det ekstra positivt å se at vi har en økning i trafikk.

Til tross for at vi i 2018 sluttet å promotere redaksjonelt innhold i sosiale medier, har 
vi i 2019 satt besøksrekord for månedene mai, juni, juli og november. 2017 tallene går 
naturlig nok ikke tilbake til januar, da vi lanserte måneden etter, så januartallene kan vi 
bare si at overgår besøkstallet fra 2018 med 42 %.

Helt siden lanseringen i 2017 har «Min Historie» dominert oversikten over mest 
besøkte sider. Trafikken går gradvis i retning av å være mer balansert mellom de ulike 
typene innhold på nettsiden. Dette ser ut til å forklares av en mer balansert fordeling 
i inngangskanalene til nettsidene våre; stadig flere besøkende kommer inn via Google, 
eller ved å skrive inn adressen direkte i nettleseren. 

Les mer om dette på neste side.

https://www.parorendesenteret.no/hjem
https://www.parorendesenteret.no/min-historie
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Returnerende brukere

Menn

Nye vs. returnerende brukere

Innganger til Pårørendesenteret.no

14%

86%

Nye brukere på
Pårørendesenteret.no

Nye brukere Returnerende brukere

Direkte

Google

Henvist fra andre

Sosiale medier

33%

15%

51%

Pårørendesenteret.no

19%

81%

Menn Kvinner

Kjønnsfordeling på
Pårørendesenteret.no

Nye brukere

Kvinner

Direkte 

Google

Sosiale medier

Henvist fra andre nettsider

I gjennomsnitt var 86 % av øktene på nettsiden i 2019 
nye brukere. Fordelingen slik den fremstår tilsier at 
innholdet er av interesse samtidig som vi klarer å 
markedsføre sidene i stor nok grad til at vi stadig når 
frem til nye brukere. Vi har ikke sett noen større endring  
i denne fordelingen fra 2018.

I 2017 bestod hele 73,5 % av trafikken av brukere som 
kom inn på sidene via sosiale medier. I 2018 var dette 
tallet nede i 32 %. 

Med en økning på 9 prosentpoeng i trafikken fra 
søkemotorer i samme periode, representerer nok 
tallene for 2019 i enda større grad en nettside som er 
selvpromoterende og som når ut til de som søker etter 
hjelp og informasjon.

Kjønnsfordelingen blant våre brukere av nettsiden har 
endret seg lite fra 2018 til 2019. Andelen mannlige 
brukere har steget med 1 prosentpoeng, så vi har sett at 
den gledelige stigningen på 5 prosentpoeng fra 2017 har 
holdt seg. 

Vi ser at aldersspredningen har jevnet 
seg ut litt hvert år siden lanseringen i 
2017. Særlig har aldersgruppen 25–34 
år økt, mens de over 65 har gått ned.

Aldersfordeling blant brukere

Kjønnsfordeling blant brukere

20 %

10 %

0 %
18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+

Aldersfordeling på Pårørendesenteret.no

2018 20192017

2.1   Brukeradferd på Pårørendesenteret.no
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3 UngePårørende.no
Det nye nettstedet for barn og unge pårørende i Norge ble lansert 1. november 2019. 
I løpet av de to første månedene etter lansering hadde vi over 20 000 sidevisninger på 
UngePårørende.no.

På grunn av strengere personvernregler når en andel av brukerne av nettstedet er under 
12, har vi samlet langt mindre informasjon om hvem brukerne av dette tilbudet er. 

Vi vil aldri kunne si noe om kjønns- eller aldersfordeling på denne siden, men på sikt kan 
vi lage oversikt over hva de som velger å skrive brev til oss oppgir selv av kjønn og alder. 

NB: På grunn av måten nettstedet er bygget opp er det 
noe større feilmarginer i målingene på denne siden enn de 
andre to nettstedene vi tilbyr. Brukerne må oppgi en alder 
som gir et utvalg tilpassede tekster – noe som tar tid og som 
teller med i antall sidevisninger. Begge deler er med på å trekke 
opp statistikken.

Direkte

Google

Henvist fra andre

Sosiale medier

27%

16%

50%

UngePårørende.no

Direkte 

Google

Sosiale medier

Henvist fra andre nettsider

Innganger til UngePårørende.no

Nye vs. returnerende brukere

Returnerende brukere

22%

78%

UngePårørende.no

Nye brukere Returnerende brukere

Nye brukere

https://ungeparorende.no/framside
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Pårørendeprogrammet.no har hatt stadig økende trafikk helt siden relanseringen i 2017. 
I 2018 ble det lagt ned et større arbeid med å sørge for at Pårørendeprogrammet også 
inneholdt de samme elementene som trekker lesere på Pårørendesenteret.no. Siden 
fikk ny menystruktur, nye fagfilmer, intervjuer med fagfolk fra ulike kompetanseområder 
både på video og skriftlig og vi introduserte utvalgte «Min Historie»-saker fra 
Pårørendesenteret.no. Vi har hatt tydelig positiv effekt av disse endringene i 2019, med 
besøksrekord hver måned.

Vi ser fortsatt et forbedringspotensiale for Pårørendeprogrammet som e-læringsverktøy, 
og synes det er svært gledelig å se at både Fagfilmer, Pårørendeforskning og Casearkivet 
kommer på topp-ti listen over mest besøkte undersider i 2019.

1000

0
Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Okt Nov Des

Totalt antall sidevisninger på Pårørendeprogrammet.no

2018 20192017

Jan

4 Pårørendeprogrammet.no

4.1   Brukeradferd på Pårørendeprogrammet.no

Vi har en fin og naturlig spredning i 
alder blant brukerne på nettstedet. En 
lavere gjennomsnittsalder hos brukerne 
av dette nettstedet, sammenlignet med 
Pårørendesenteret.no, er naturlig med tanke 
på at målgruppen går av med pensjon ved 
ca. 65+.

Aldersfordeling blant brukere
20 %

10 %

30 %

0 %
18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+

Aldersfordeling på Pårørendeprogrammet.no

2018 20192017

https://parorendeprogrammet.no/hjem
http://www.parorendesenteret.no/hjem
https://parorendeprogrammet.no/erfaring/min-historie
https://parorendeprogrammet.no/fag/fagfilmer
https://parorendeprogrammet.no/forskning
https://parorendeprogrammet.no/fag/casearkiv
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Nye vs. returnerende brukere
13%

87%

Nye brukere på
Pårørendeprogrammet.no

Nye brukere Returnerende brukere

Nye brukere

Returnerende brukere

I gjennomsnitt var 28 % av øktene på 
Pårørendeprogrammetet.no i 2017 returnerende 
brukere. Året etter hadde dette tallet sunket til 12 %.

Vi ser en liten endring i positiv retning i statistikken for 
2019, men dette er noe vi må ha stadig fokus på. 

Les mer om dette under «Innganger til 
Pårørendeprogrammet.no» lenger nede på siden.

Kjønnsfordeling blant brukere
17%

83%

Menn Kvinner

Kjønnsfordeling på
Pårørendeprogrammet.no

Menn

Kvinner

Vi ser en litt større andel av kvinner blant brukerne 
av Pårørendeprogrammet enn blant brukerne av 
Pårørendesenteret. I statistikken for 2019 ser vi en 
forskjell på 2 prosentpoeng mellom de to nettstedene.

Kjønnsfordelingen speiler nok kjønnsfordelingen blant 
ansatte i helsesektoren, men har endret seg noe i retning 
av økt overvekt av kvinnelige brukere de siste årene.

Innganger til Pårørendeprogrammet.no
Pårørendeprogrammet har helt siden relanseringen 
hatt en finere fordeling av innganger hos de besøkende 
enn Pårørendesenteret. I 2017 bestod 44 % av trafikken 
av brukere som kom inn på sidene via sosiale medier. 
I 2019 er fordelingen blant de ulike inngangene til 
nettsiden akkurat slik vi vil den skal være.

Erfaring tilsier at eventuelle fremtidige tiltak for å øke 
trafikken inn til nettstedet, mest sannsynlig vil ha størst 
effekt i andelen brukere som kommer inn via sosiale 
medier. Det er på denne flaten det er kortest avstand 
mellom oss og potensielle nye brukere, mens de andre 
flatene gjerne krever mer innsats over tid for å øke 
kjennskapen til siden.

Pårørendeprogrammet.no

Direkte

Google

Henvist fra andre

Sosiale medier

26%

39%

9%

26%

Direkte 

Google

Sosiale medier

Henvist fra andre nettsider
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Et nettsted for barn og unge:
UngePårørende.no

Et nettsted for fagfolk 
Pårørendeprogrammet.no

Et nettsted for pårørende:
Pårørendesenteret.no

Ønsker du veiledning? Kontakt Pårørendelinjen:
      90 90 48 48   ǀ          post@parorendesenteret.no

Vaisenhusgata 39, 4012 Stavanger
Tlf: 51 53 11 11   ǀ    PårørendeStavanger.no



Organisasjonsnummer:
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Årsrapport
for 2019



: Fra usynlig 
til inkludert



: Innhold
1 Innledning 4
1.1 Målsetning 4
1.2 Målgrupper 4
1.3 Verdier 5
1.4 Organisering og styre 5
1.5 Ansatte og interne prosesser 5
1.6 Samarbeidspartnere 6

2 Nasjonale tilbud til pårørende og faggrupper 7
2.1 Pårørendesenteret.no 7
2.2 Pårørendeprogrammet.no 7
2.3 UngePårørende.no 8
2.4 Pårørendelinjen 8
2.5 Kompetanseheving for faggrupper 9
2.6 Pårørendekonferansen 10
2.7 Årets Pårørendekommune 10
2.8 Finansiering og økonomisk situasjon 11

3 Lokale tilbud til pårørende og faggrupper 12
3.1 Samtaletilbud 12
3.2 Kurs og undervisning for pårørende 13
3.3 Gruppetilbud 13
3.4 Kompetanseheving for faggrupper 14
3.5 Finansiering og økonomisk situasjon 14

4 Strategiplan og utfordringer videre 15
4.1 Senterets strategiplan 2019-2029 15
4.2 Prosperaprosjekt 16
4.3 Veien videre 17

Årsrapport 2019



Årsrapport 2019

4

1 Innledning
Stiftelsen Pårørendesenteret har drevet Pårørendesenteret Stavanger siden 1998 med 
lokale/ regionale tjenester til pårørende og fagfolk i kommuner og helseforetak.

I 2017 etablerte Pårørendesenteret seg også med landsdekkende nettjenester til 
begge målgrupper, ved relanseringen av Pårørendeprogrammet.no og lanseringen av 
Pårørendesenteret.no. 

I 2019 ble ytterligere et landsdekkende tilbud lansert for barn og unge pårørende: 
UngePårørende.no.

1.1    Målsetning 
Stiftelsen Pårørendesenteret er en virksomhet som skal yte hjelp og støtte til pårørende 
uavhengig av diagnose, og utviklingsarbeid til fagfolk og andre relevante institusjoner og 
miljøer.

1.2  Målgrupper
Pårørende: 

Pårørendesenteret tilbyr et lavterskeltilbud til alle som står nær en 
som er fysisk/psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse eller 

alkohol-/rusavhengighet, uavhengig av alder, bosted og rolle.

Vår definisjon av pårørende er vid, og tilbudet er 
åpent for andre utover den juridiske definisjon av 

pårørende. 

Ansatte i helse-, omsorgs-  
og velferdstjenester: 
Pårørendesenteret ønsker å stimulere til 
godt pårørendearbeid. Dette gjør vi ved å bi-
dra med informasjon, samhandling og ulike 
kompetansehevende tiltak. Målet er å bidra 
til at pårørendeinvolvering og –støtte blir en 
naturlig og integrert del av tjenestetilbudet.

https://parorendeprogrammet.no/hjem
https://www.parorendesenteret.no/hjem
https://ungeparorende.no/
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1.3   Verdier
Styret har vedtatt følgende visjon: Pårørende – fra usynlig til inkludert

Dette betyr:
• Pårørende skal tilbys et diagnoseuavhengig faglig 

og tilgjengelig veilednings-, kurs- og samtaletilbud

• Ansatte i helse- og velferdstjenesten skal tilbys 
kompetanse som bidrar til godt pårørendearbeid 

• PS skal synliggjøre pårørende behov

Våre kjerneverdier er å være:
Tilgjengelige – Lydhøre – Anerkjennende – Faglig sterke

1.4   Organisering og styre
Stiftelsen Pårørendesenteret er registrert som en «alminnelig stiftelse». Stiftelsens 
øverste organ er styret. 

Styrets arbeid i 2019: 
Det ble avholdt 5 styremøter og 1 strategisamling sammen med ansatte.

1.5    Ansatte og interne prosesser
Gruppen ansatte fordeler seg på fagkonsulenter (7 stk), webansvarlig, kontormedarbeider  
og daglig leder. Til sammen utgjør dette 10 stk fordelt på 8,3 årsverk. I tillegg leies det 
inn fagkompetanse på redaksjonelt arbeid.

Frivillige medarbeidere:
Senteret har en frivillig informasjonsmedarbeider og en frivillig psykolog som 
medarbeider på Pårørendelinjen.

Pårørende som erfaringsformidlere:  
Vi har ca. 10 pårørende som bidrar frivillig som erfaringsformidlere. Disse samles 2–3 
ganger per år sammen med to av våre fagkonsulenter.

Pårørende 
– fra usynlig 
til inkludert
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Planarbeid: 
Vi har i 2019 fullført flere interne planprosesser og videreutviklet personalhåndboka der 
alle underliggende planer er knyttet sammen. 

HMS-arbeid: 
Vi har mål om å oppnå god ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet for ansatte. Vi har 
utarbeidet HMS-plan, avholdt faste HMS-møter mellom ansattrepresentant/verneombud 
og daglig leder hvor temaer hva angår HMS blir behandlet og fulgt opp. 

Vi følges årlig opp med handlingsplan fra BHT-leverandør Stamina Helse. 

Gjennom hele 2019 har vi fortsatt konsulentbistanden med psykolog til intern veiledning 
for utvikling av fag og team. Vi har også ukentlig kollegaveiledning der personalet selv 
har rullerende ansvar for veiledningen.

Redaksjonelle retningslinjer:
Vi veldig stolte av at vi har utviklet egne redaksjonelle retningslinjer disse blir jevnlig 
revidert. I retningslinjene har vi blant annet beskrevet hvordan vi vil kommunisere:

Engasjert – Enkelt – Relevant – Kunnskapsbasert

Kompetanseheving:
Ansatte har deltatt på flere kompetansehevende kurs og 

videreutdanninger.

Disse utdanningene er påbegynt/fullført i 2019:
PREP-kurs, EFT-sertifisering, Veiledning, Master i 

medborgerskap og Livsstyrketrening.

1.6 Samarbeidspartnere 
Vi har arbeidet aktivt for godt samarbeid 
med partnere om tilbudene til pårørende 
både nasjonalt og regionalt/lokalt. 

Samarbeid er i stadig større grad 
rettet seg mot landsdekkende 
organisasjoner, helseforetak, fylker og 
utdanningsinstitusjoner.
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2 Landsdekkende tjenester  
 for pårørende og faggrupper
I dette kapittelet vil vi gå mer inn på hvordan nettsidene utvikles og oppleves av 
publikum. Se forøvrig eget statistikkdokument.

2.1  Pårørendesenteret.no
Gjennom hele 2019 har vi fortsatt å styrke faglig og 
teknisk/ designmessig arbeid med å holde oppdatert 
og videreutvikle den landsdekkende nettportalen for 
pårørende på domenet Pårørendesenteret.no. Særlig 
har arbeidet med å forberede karttjenesten for store 
endringer med sammenslåing av fylker og kommuner 
hatt fokus.

Figuren over viser at vi får mange lesere via sakene vi deler på sosiale medier, men også 
at stadig flere vet om oss fra før og skriver inn adressen selv, eller søker oss opp på 
Google og andre søkemotorer.

Det er fortsatt «Min historie» som har størst trafikk av alle sidene vi har på 
Pårørendesenteret.no. 

Vi opplever en stabil følgermasse både på nettsidene og på Facebook. Vi henviser til eget 
statistikkdokument for nærmere beskrivelse av tallutvikling.

2.2   Pårørendeprogrammet.no
I strategiplanen vedtok styret at Pårørendeprogrammet.no er en landsdekkende 
nettjeneste Pårørendesenteret skal satse videre på. Vi ønsker å videreutvikle det som 
et foretrukket og kvalitativt godt opplæringsverktøy for fagfolk, og at det sikres aktiv 
offensiv satsning på markedsføring, spredning og oppfølging av bruk.

Etter lanseringen av ny revidert nettside for Pårørendeprogrammet i mai 2017, har 
dette nettstedet hatt en solid utvikling. Spredning av informasjon også via Facebook 
får mye respons. Gjennom 2019 har vi lagt vekt på å strukturere menyer og sette fokus 
på tjenester vi tilbyr i kompetanseheving, da mange gjerne vil ha det som tillegg til 
nettstedets e-læringsverktøy.

Direkte

Google

Henvist fra andre

Sosiale medier

33%

15%

51%

Pårørendesenteret.no

Direkte

Google

Henvist fra andre

Sosiale medier

33%

15%

51%

Pårørendesenteret.no

https://www.parorendesenteret.no/min-historie
https://parorendeprogrammet.no/hjem
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2.3   UngePårørende.no
I 2019 ble prosjektet UngePårørende.no realisert med åpning 1. november. Gjennom hele 
året var prosjektet forberedt i nært samarbeid med barn og unge som skal bruke tilbudet, 
og med innspill fra fagmiljøer som skal være støttespillere. 

Fagtekstene er utarbeidet av Anne Kristine Bergem, og webdesignet er utviklet i samarbeid 
med leverandøren av de andre nettsidene; Destino AS.

I de to første driftsmånedene hadde vi over 20 000 
sidevisninger på den nye nettsiden. 

Spredning av informasjon om nettsiden er gjort 
via alle kommuner, helseforetak, organisasjoner, 
interessenettverk, lokale medier og i NRK Super.

Vi tolker den høye andelen (50%) besøkende 
som har skrevet adressen direkte som et tegn på 
at informasjonsspredningen i forbindelse med 
oppstarten har vært vellykket. 

Nettsiden er unik i sitt slag i Norge, og for 
Pårørendesenteret innebærer den at vi for første gang kan si at vi har et fullverdig tilbud 
til alle pårørende i landet, uavhengig av diagnoser, alder og relasjon.

2.4   Pårørendelinjen 
Pårørendelinjen ble etablert 1. februar 2017. Styrets strategisamling i juni 2019 vedtok 
samstemt at dette er vårt viktigste utadrettede tiltak, men det har ikke vært ikke rom for 
ytterligere utvidelse av åpningstid.

I 2019 har vi gjort forsøk med mailutsending av informasjon om tilbudet til alle 
landets kommuner, helseforetak, fylkesmenn, fylkeskommuner og 

utdanningsinstitusjoner.  

Synliggjøring av tilbudet er et omfattende og kontinuerlig arbeid.

Se eget statistikkdokument for informasjon om pågangen på 
hjelpetilbudet i 2019.

Direkte

Google

Henvist fra andre

Sosiale medier

27%

16%

50%

UngePårørende.no

Direkte

Google

Henvist fra andre

Sosiale medier

27%

16%

50%

UngePårørende.no

http://www.parorendesenteret.no/Nedlastningsfiler/Statistikk%20Pa%CC%8Ar%C3%B8rendesenteret%202018.pdf
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2.5   Kompetanseheving for faggrupper
Pårørendesenteret får henvendelser om å bidra med vår kompetanse til ansatte, både 
gjennom informasjon, veiledning og undervisning både lokalt og nasjonalt. Våre bidrag 
til kompetanseheving innen pårørendearbeid for ansatte i kommunale og spesialiserte 
tjenester, skjer på ulike arenaer, så som:

• Strategiprosesser for pårørendearbeid i kommuner og helseforetak

• Undervisning på høyskoler og universitet hele landet, bachelor og masternivå.

• Undervisning, kurs og veiledningsoppdrag på avdelinger/virksomheter på ulike fagfelt 
innen rus, psykisk helse og somatikk i kommuner og helseforetak. 

• Undervisning i større kurs og konferanser.

• Informasjonsarbeid både i kommuner, helseforetak og lag/foreninger.

• Diverse møter, brukerråd, kompetansegrupper og faglige nettverk  
om kompetansehevende satsninger/samarbeid m.m.

• Metodeutvikling, praksisutvikling og utvikling av bedre samhandlingspraksis i pårø-
rendearbeid, og aktiv formidling av praksiserfaringer i artikler m.m.

Pågangen fra ulike faggrupper på ulike arenaer i vel-
ferdsstaten fortsetter å øke. Etterspørsel etter 
foredrag, undervisning og kursing har økt, og 
antallet personer som har deltatt på en eller 
annen forelesning fra oss er stigende. 

Dette henger både sammen med  
økt kjennskap, og med økt press på 
fagfolk til å arbeide etter Pårørende-
veilederen. 

Det er ekstra spennende at vi i 2019 
også har fått forespørsel om veiled-
ning fra faggrupper vi ikke tidligere 
har hatt dialoger med, f.eks ansatte  
i skole og barnehage.
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2.6   Pårørendekonferansen
25. og 26. september 2019 arrangerte vi for andre gang den landsdekkende Pårørende-
konferansen i samarbeid med VID Vitenskapelige Høgskole, UiS, FFO og Sanden Media. 
Det ble en enda større suksess enn året før, og planlegging av årets konferanse er godt i 
gang.

Vi legger vekt på samhandlingen mellom forskning, fag og erfaring og hvordan dette 
samspillet fremmer et godt pårørendearbeid. 

Tilbakemeldingene fra konferansen i 2019 er svært gode, men det etterlyses enda mer 
spesifikke innlegg som kan trekke personell som har tilknytning til helseforetakene/
sykehusmiljøene. Det er en kjensgjerning at fokuset i stor grad har vært rettet mot 
kommunenes arbeid inn mot pårørende.

2.7   Årets Pårørendekommune
I 2017 tok Pårørendesenteret, sammen med flere andre aktører, initiativ til prosjektet 
«Årets Pårørendekommune». 

Juryen i 2019 har vært:
 Pårørendesenteret i Stavanger, BarnsBeste (Nasjonalt 

kompetansenettverk for barn som pårørende), Napha 
(Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), 

NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og 
mestring innen helse), PiO (Pårørendesenteret i 

Oslo), Pårørendealliansen, NKS Veiledningssenter 
for pårørende, Nord-Norge, HBF (Handikappede 

barns foreldreforening) og KS.

I prosjektet vil det bli en årlig kåring av den 
kommunen som har vist en synlig god 
innsats for pårørende ut fra valgte kriterier 
prosjektgruppen har satt opp. 

Prisen for Årets Pårørendekommune 
2019 gikk til Fredrikstad kommune. 
Prisen ble delt ut av Helseminister Bent 
Høie under Pårørendekonferansen.

Les mer om prisvinneren på 
Pårørendeprogrammet.no.

https://parorendeprogrammet.no/p%c3%a5r%c3%b8rendekonferansen/p%c3%a5r%c3%b8rendekonferansen-2019
https://parorendeprogrammet.no/p%c3%a5r%c3%b8rendekonferansen/p%c3%a5r%c3%b8rendekonferansen-2019
https://parorendeprogrammet.no/fag/aktuelt/fredrikstad-%c3%a5rets-p%c3%a5r%c3%b8rendekommune
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2.8    Finansiering og økonomisk situasjon
Pårørendesenteret har gjennom de siste par årene fått befestet sin økonomiske 
plattform med tilskudd fra både stat, helseforetak og kommuner. 

I tillegg har prosjektet UngePårørende.no i 2019 fått prosjektstøtte fra Sparebank-
stiftelsen SR-bank (kr 300 000), Rogaland Fylkeskommune (kr 300 000), 
Gjensidigestiftelsen (kr 400 000), Sullandfondet (kr 7 500) og Klosters legat (kr 120 000). 

Uten prosjektstøtte hadde ikke vi vært i stand til å realisere dette unike tilbudet til unge 
pårørende. Men prosjektstøtte er ikke varig, og i forlengelsen av en startfase, må tiltaket 
innarbeides i ordinær drift.

Offentlige tilskudd i 2019:

Gjesdal kommune 10 000 kr
Hå kommune 2 000 kr
Klepp kommune 10 000 kr
Rennesøy kommune 5 000 kr
Sandnes kommune 100 000 kr
Sola kommune 20 000 kr
Stavanger kommune 1 571 000 kr
Helse Vest 230 000 kr
Helsedirektoratet 6 000 000 kr
Samlet sum 7 948 000 kr

Pårørendesenteret fikk samlet kr 6 000 000 i øremerkede tilskudd over Statsbudsjettet i 
2019. 

Pårørendesenteret deler både budsjett og regnskapet i nasjonale tiltak og lokale tiltak. I 
det nasjonale budsjettet inngår aktiviteter som er landsdekkende (nettsidearbeid og drift 
av Pårørendelinjen) og som finansieres av Helsedirektoratet og Helse Vest.

I det lokale regnskapet inngår lokale kurs, samtaler og grupper som finansieres av 
tilskudd fra kommuner i regionen.

Du kan lese mer om den lokale delen av driften til Pårørendesenteret i kapittel 3.
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3 Lokale tjenester for   
 pårørende og faggrupper
I dette kapittelet gir vi en kortfattet oversikt over de tiltak som drives lokalt på 
Pårørendesenteret i Stavanger. Se forøvrig eget statistikkdokument.

3.1  Samtaletilbud 
Pårørendesenteret tilbyr samtaler for pårørende individuelt, som parsamtaler eller 
familiesamtaler. Familiesamtaler med barn og unge og deres familier, individuelt og 
mellom søsken, foregår i hovedsak på Pårørendesenteret, men også på skole og andre 
arenaer der barn og unge befinner seg. 

I snitt har en pårørende 4 oppfølgingssamtaler, men noen trenger bare én samtale, mens 
andre har lengre løp med kortere eller lenger intervaller mellom hver avtale.
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Tabellen viser hvordan kontakten med de pårørende fordeler seg over de ulike kontaktpunktene 
vi tilbyr. Kolonnene for chat, e-post og telefon inkluderer også pågangen fra andre fylker 
enn Rogaland. Merk at tallene for kurs, familiekonsutasjoner og grupper bare reflekterer antall 
gjennomførte, ikke antall deltakere. 
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3.2   Kurs og undervisning 
   for pårørende
Pårøredesenteret tilbyr en rekke kurs for pårørende:

• Mestringskurs (3 x 2 timer)
• Helsefremmende kurs (3 x 1,5 timer)
• Parkurs (2 dagers helgekurs)
• Latterworkshop (1 x 2 timer)

Les mer om innholdet i de faste kursene for 
pårørende, se PårørendeStavanger.no. 

I tillegg til disse faste kursene som holdes 
internt på Pårørendesenteret, kommer 
eksterne undervisningsoppdrag i form 
av foredrag og pårørendekvelder i regi 
av lokale interesseorganisasjoner, 
foreninger og lokallag.

Disse oppdragene kommer utenom den 
delen av driften Pårørendesenteret har 
definert som sitt faste lavterskeltilbud 
for pårørende.

3.3  Gruppetilbud 
Over flere år har Pårørendesenteret hatt 
gruppetilbud til utvalgte grupper: 

• Ungdomsgruppe (som møtes hver 14. dag til 
aktiviteter og samtaler)

• Gruppe for pårørende med partnere som har en 
vedvarende sykdom

• Mestringsgruppe (for de som ønsker en videreføring 
etter mestringskurs)

• Mindfulnessgruppe (med fokus på oppmerksomhetstrening og 
pusteøvelser)

http://www.xn--prrendestavanger-dob75a.no/samtaler-kurs-og-grupper/samtale-kurs-og-grupper
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3.4   Kompetanseheving for faggrupper
Etterspørsel på FuelBox-kurs har økt betraktelig i løpet av 2019, og det er særlig kurs 
rettet mot mindre grupper ansatte der det legges opp til trening med bruk av kort i sam-
menheng med undervisning.

3.5   Finansiering og 
   økonomisk situasjon
Pågangen etter lokale tiltak øker hvert år, men tilskuddene 
står stort sett på samme nivå. Det betyr at vi ikke klarer å 
imøtekomme den lokale etterspørselen fullt ut. Vi har 
også gjort det til et prioritert område å kunne bruke 
vår ekspertise til kompetanseheving for ansatte 
i regionen slik at de ansatte selv klarer å ivareta 
pårørendes behov for oppfølging der de er.

Vi sender årlig søknad til alle kommuner 
i det naturlige nedslagsfeltet for det 
lokale tilbudet vårt. Det er likevel mange 
kommuner som oppgir at de ikke har 
økonomisk handlingsrom til å gi tilskudd til 
organisasjoner utenfor egen kommune. En 
stor hovedvekt ligger derfor på Stavanger, 
som vertskommunen for Senteret (for mer 
informasjon, se kap. 2.8).

Tabellen viser antall deltakere på de ulike formene for undervisning vi tilbyr. Oversikten gjelder 
hele landet, men med en naturlig overvekt av bestilte oppdrag i Rogaland.
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4 Strategiplan og utfordringer videre
4.1  Senterets strategiplan 2019-2029 
I juni 2019 vedtok styret i stiftelsen en fornyet strategiplan fram mot 2029. Den bygger 
på strategiplanen vedtatt i 2015, men har forsterket flere viktige områder innenfor den 
nasjonale satsningen. 

Sentrale strategivalg i dette var:
• Utvikle formidlingskompetanse
• Oversette nettsiden Pårørendesenteret.no til flere språk
• Utvikle en flerkulturell profil på nettsidene
• Utvikle Pårørendesenteret som en samfunnsaktør
• Delta i nettverksbygging av nasjonal karakter

I strategiplanen er noen kritiske suksessfaktorer framhevet:
•   PS må sikre brukermedvirkning og evaluering av alle fagområder for å 

videreutvikle og styrke erfaringskompetansen

•   PS må opprettholde og videreutvikle en klar strategi for 
markedsføring om hvem vi er og hva vi tilbyr av tjenester utad 

til ulike målgrupper

•   PS må beholde og forsterke en finansiell forankring 
som sikrer kontinuitet og langsiktighet som fast post 

på statsbudsjett og regionale budsjett

•   PS må opprettholde forpliktende samarbeid 
med viktige fagmiljøer

•   PS må være en tydelig organisasjon både 
regionalt og nasjonalt, og gjerne tilknyttet 
internasjonalt miljø

•   Nye produkt må pilottestes (etter behov)

Gjennom 2019 har vi også videreutviklet 
malen for Pårørendestrategi som vi tilbyr 
både kommuner og helseforetak og hatt 
gode prosesser med både kommuner og 
helseforetak ved bruk av malen.
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4.2   Prosperaprosjekt
Høsten 2019 fikk vi gleden av å gjennomføre en markedsstrategiprosess med Prospera 
stiftelsen, finansiert av Sparebankstiftelsen SR-bank. Prospera hadde i oppgave å finne 
fram til virkemidler som kunne øke synlighet, styrke posisjon og forsterke en langsiktig 
finansiell situasjon. Prospera arbeidet sammen med oss i 3 måneder og framla sin 
rapport like før jul.

Dette sier sluttrapporten: 
«Konklusjonen til Prospera-teamet er at Pårørendesenterets merkevarekjennskap 
trenger å økes, og at det må jobbes aktivt med å skaffe stiftelsen flere faste og 
forutsigbare inntektsstrømmer. Teamet har satt opp en rekke strategiske tiltak og 
kommunikasjonstiltak som vil bidra til å forbedre kjennskap, kunnskap og finansieringen 
av Pårørendesenteret.

Vedlagte tiltakslister mener vi gir Pårørendesenteret et 
godt utgangspunkt for videre arbeid.»

Her er et utvalg av tiltak:

• Vurdere samlokalisering med 
Helsecampus Stavanger

• Lobby – aktør i 
helsesamarbeidene

• Forsterke arbeidet med 
pårørendestrategi i 
kommunene

• «Vel heim» - et 
samhandlingsprosjekt 
mellom Helse Vest og 
kommunene

• Søke midler til konkrete 
prosjekt

• Kommunikasjonstiltak (for 
nettsider, Facebook, brosjyrer 
etc.)
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Unn Birkeland
Daglig leder

Stavanger, 04. mars 2020:

4.3  Veien videre 
Som følge av tiltakene i Prospera sin sluttrapport har Pårørendesenteret allerede ved 
inngangen til 2020 innledet samarbeid med Helsecampus Stavanger. Det planlegges en 
samlokalisering sommeren 2020.

Det er også igangsatt et stort prosjekt for å lage film for reklamefrie dager. Disse filmene 
krever høy kvalitet og sterkt innhold for å komme gjennom søknad i visningskanalene. 
Men dette blir et viktig virkemiddel for å øke synlighet og kjennskap til det nasjonale 
tilbudet. I dette ligger arbeid med universell utforming, både med tanke på tilbud, 
lokaliteter, osv.

I tillegg legger vi ned betydelig arbeid i søknadsprosesser for 2020. Aldri før har vi hatt så 
mange søknader under arbeid og til behandling. 

Selv om det er viktig å få prosjektmidler til enkelte tiltak, så er det de langsiktige midlene 
til drift som er avgjørende for stabilitet og utvikling. Pårørendesenteret har tært på 
egenkapital de siste årene. Gjennom 2020 vil vi derfor vektlegge arbeidet med å sikre en 
sterkere finansiell ryggrad for en godt voksen aktør i landets pårørendearbeid.
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Resultatregnskap
Note 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter

Salgsinntekter 1 038 170 538 310

Driftsstøtte 9 450 986 9  006 000

Sum driftsinntekter 10 489 156 9 544 310
Driftskostnader

Innleide tjenester 507 842 481 685

Lønnskostnad 1 7 010 059 6 460 506

Avskriving på varige driftsmidler 2 469 980 355 531

Annen driftskostnad 3, 4 2 777 938 2 584 880

Sum driftskostnader 10 765 818 9 882 603
DRIFTSRESULTAT (276 662) (338 293)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter

Annen renteinntekt 785 715

Sum finansinntekter 785 715

Finanskostnader

Annen rentekostnad 23 122 2 996

Annen finanskostnad 70 1 669

Sum finansinntekter 23 192 4 665

NETTO FINANSPOSTER (22 407) (3 924)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (299 069) (342 216)
ORDINÆRT RESULTAT (299 069) (342 216)
ÅRSRESULTAT (299 069) (342 216)

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital (299 069) (342 216)

SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (299 069) (342 216)
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Balanse pr. 31.12.2018
Note 2019 2018

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 1 021 790 1 381 310

Sum varige driftsmidler 1 021 790 1 381 310
SUM ANLEGGSMIDLER 1 021 790 1 381 310
Omløpsmidler
Varer 122 640 143 920

Fordringer

Kundefordringer 5 746 926 381 950

Andre fordringer 153 232 120 724

Sum fordringer 900 157 502 674
Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 365 460 397 882

Sum omløpsmidler 1 388 257 1 044 477
SUM EIENDELER 2 410 047 2 425 787

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Grunnkapital

Annen innskutt egenkapital 6 100 000 100 000

Sum grunnkapital 100 000 100 000
Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 6 743 763 1 042 831

Sum opptjent egenkapital 743 763 1 042 831
NETTO EGENKAPITAL 843 763 1 142 831
Gjeld
Leverandørgjeld 209 012 189 394 

Skyldig offentlige avgifter 449 495 510 588

Annen kortsiktig gjeld 907 777 582 973

Sum gjeld 1 566 285 1 282 955
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 410 047 2 425 787
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Noter 2019
Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med stiftelsesloven, regnskapsloven og god
regnskapsskikk for små foretak. Det har ikke vært noen endringer i regnskapsprinsipp 
i forhold til tidligere år. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk 
Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Inntektsføring:
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres 
i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige 
serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i 
takt med levering av ytelsene.

Offentlige tilskudd inntektsføres for den perioden tilskuddet gjelder.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld:
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen 
ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. 
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi 
(Laveste verdis prinsipp). Det er ikke balanseført fordringer med forfall ut over 1 år etter 
balansedagen.

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser:
Stiftelsen har sikret sine pensjonsforpliktelser gjennom forsikringsavtale. 
Pensjonsordningen tilfredstiller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Pensjonsmidlene og den beregnede pensjonsforpliktelsen er ikke innarbeidet i 
regnskapet. Årets premie er kostnadsført i resultatregnskapet.

Skatt:
Stiftelsen anses ikke som skattepliktig.
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Note 1: Lønn
Stiftelsen har sysselsatt ca. 9 årsverk i 2018.

I år I fjor
Lønn 5 171 504 4 671 069
Arbeidsgiveravgift 852 782 774 642
Pensjonskostnader 852 064 816 950
Andre lønnsrelaterte ytelser 133 709 197 846
TOTALT 7 010 059 6 460 506

SAMLEDE YTELSER TIL DAGLIG LEDER 798 443 783 050

Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om 
obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som 
tilfredsstiller kravene i loven.

Note 2: Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 01.01 2 144 603
+ Tilgang 92 673
- Avgang 0

Anskaffelseskost pr. 31.12 2 237 276

Akkreditert av/nedskrivning pr. 01.01 711 078
+ Ordinære avskrivninger 535 063
+ Avskrivning på oppskrivning 0
- Tilbakeført avskrivning 30 655
+ Ekstraordinære nedskrivninger 0

Akkreditert av/nedskrivning pr. 31.12 1 215 486

Balanseført verdi pr. 31.12 1 021 790

Prosentsats for ordinære avskrivninger 17–33
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Note 3: Honorar revisor
Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp:

I år I fjor
Revisjon 31 250 25 000
Honorar for utarbeidelse av  
årsregnskap og andre bekreftelser

23 125 22 500

TOTALT 54 375 47 500

Alle tall er oppgitt inklusiv merverdiavgift.

Note 4: Bundne midler
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 197 344 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 216 827.

Note 5: Periodisert tilskudd
Stiftelsen har i 2019 hatt påløpte utgifter til prosjektet UngePårørende på kr 868 272.
Stiftelsen er innvilget tilskudd i 2019 som dekker disse kostnadene. Det er avsatt inntekt
tilsvarende kostnader i 2019.

Note 6: Egenkapital

Grunnkapital
Annen 

egenkapital
Sum 

egenkapital
Pr. 01.01 100 000 1 142 831 1 142 831
Anvendt til årsresultat 0 -299 069 -299 069
Pr. 31.12 100 000 843 763 843 763
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