GENERELLE RÅD TIL PÅRØRENDE
Oversikt og informasjon
• Be om den informasjonen du har behov for. Husk at du har rett på generell informasjon – uten
samtykke fra pasient/bruker. Det kan for eksempel være generell informasjon om avdelingens
saksbehandling eller praksis, avdelingens rutiner for samarbeid med pårørende, generell
informasjon om ulike lidelser og behandlingstilbud m.m.
• Med pasientens/brukerens samtykke kan du også få taushetsbelagt spesifikk informasjon.
Nødvendig støtte og avlastning
• Be om – og ta imot – hjelp! På den måten kan du forebygge egen helsesvikt.
• Spør hvilke pårørendetilbud som kan være nyttige for deg i det offentlige og/eller i frivillige
organisasjoner.  For eksempel i form av støtte, avlastning, informasjon eller annet. Du finner en del
nyttig informasjon om dette på www.helsenorge.no/pårørende.
Fokuser på din egen helse
• Vær oppmerksom på at belastninger over tid kan gå utover din egen helse. Ta signaler fra kroppen
på alvor, og ta kontakt med din fastlege dersom du er bekymret.
• Prøv å prioritere aktiviteter som kan fremme din egen helse.
Fokus på familien
• Lytt til hverandres ulike opplevelser og behov.
• Prøv å opprettholde dagligdagse rutiner og positive fritidsaktiviteter.
• Snakk med barna om deres opplevelser og følelser. Informer sentrale personer i barnas nettverk
om familiens situasjon, slik at de kan få nødvendig forståelse og støtte.
Samarbeid med helse- og sosialtjenesten
• Husk at ansatte i helse- og sosialtjenesten aldri bryter taushetsplikten ved å lytte til det du har
behov for å formidle. Du kan gi helse- og sosialtjenesten informasjon som kan bidra til at pasienten/
brukeren får et bedre tilbud.
• Det kan være nyttig å be om en samtale for å avklare samarbeidet med helse- og sosialtjenesten.
Samtykke fra pasient/bruker er da en viktig nøkkel.
• Dersom du ønsker kunnskap og veiledning om sykdommen og/eller omsorgsrollen
overfor den som er syk, så kan du etterspørre det. Pårørende har rett på opplæring, etter
Spesialisthelsetjenesteloven § 3-5.
• Husk at du kan ha klagemuligheter. Du kan ringe Pasient- og brukerombudet (tlf 953 35 050) eller
Helsetilsynet (tlf 51 56 87 00) for mer informasjon om det.
Utgitt av: PårørendeSenteret i Stavanger.
PårørendeSenteret er et helse- og sosialfaglig lavterskeltilbud for alle som står nær en som er syk, har en
funksjonsnedsettelse eller et alkohol- eller rusmisbruk. Vi tilbyr samtaler, gruppetilbud og kurs for pårørende.
Tilbudet er gratis, og er rettet mot både barn, unge og voksne.
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