
Pårørende til mennesker med alvorlig psykisk lidelse:  

Hvorfor samarbeider ikke psykiske helsetjenester (godt nok), og hvorfor bør vi gjøre 
det? 

Bente Weimand 

Forsker, fou-avdelingen, psykisk helsevern Ahus 

Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus 



Bakgrunnsforståelse 

•Relasjonelt perspektiv på psykisk lidelse  
– Alvorlig psykisk lidelse - betydning for den som er direkte berørt, men også for 

dem som står nær ham eller henne   (Wright, Leahey 1994, Doane & Varcoe 2005) 

 

 

•Nærhetsetikk  

– Det er et etisk krav som ligger på oss mennesker om å ivareta det som er av 
betydning for den andre 

– Vi må være klar over at i enhver relasjon ligger det et maktforhold  (Løgstrup, Martinsen) 

 

Bente M. Weimand, forsker (phd.), fou-avdelingen, psykisk helsevern, Ahus 



• Ektemann og far - to barn i 
barneskolealder 

• Ektefelle som i lang tid har 
vært alvorlig suicidal, flere 
suicidforsøk 

• Ingen samtale med 
helsepersonell 

• Ingen hjelp med barna 

• Utslitt, føler håpløshet 

• Orker ikke mer 

Fra hans historie:  

Et eksempel: 



 

”Jeg har en kompis med hjerneslag. Som har kone og familie. 
Han har det jo selvfølgelig grusomt.  

 

Der er det satt i gang et stort team. Alt fra hjemmesituasjonen, 
avlastning, personlig assistent, masse hjelp!  

 

 

Både for at kona ikke skal bli dårlig, men også for at han skal føle 
at han kan bli en del av familien igjen.  

 

 

Mens jeg føler at du er bare overlatt til deg sjøl! 
Fullstendig”.  ektefelle  

 
Bente M. Weimand, forsker (phd.), fou-avdelingen, psykisk helsevern, Ahus 



Hvordan kan vi forstå 
denne forskjellen i 
oppfølging? 

 

 

Menneskelig nær – faglig sterk 



Hvorfor fokus på pårørende? 

– Formelle og uformelle roller i 
beslutningstaking 

 

– Viktige informanter og 
samarbeidspartnere 

 

– Sammenheng mellom pårørende og 
brukeres prosess og utfall 

 
 



LA OSS SE NÆRMERE PÅ 
HVORFOR VI SKAL OG 
BØR SAMARBEIDE MED 
PÅRØRENDE TIL 
MENNESKER MED 
ALVORLIG PSYKISK 
LIDELSE  

Menneskelig nær – faglig sterk 



• Mellom 300.000-600.000 
pårørende til mennesker med 
alvorlig psykisk lidelse i Norge 
 

 
 

 

• I følge norsk helselovgivning og 
helsepolitiske føringer skal 
pårørende få støtte fra 
helsevesenet/ de psykiske 
helsetjenestene 

 

Bente M. Weimand, forsker (phd.), fou-avdelingen, psykisk helsevern, Ahus 



Brukerinvolvert forskning og KBP 

”Brukernes og pårørendes 
erfaringskunnskap er likeverdig med 
den helsefaglige kunnskapen. Dette 
innebærer at både den enkeltes 
kunnskap om eget liv/livssituasjon og 
den oppsummerte brukererfaringen 
må tillegges betydelig vekt og 
integreres i det samlede 
kunnskapsgrunnlaget ved ethvert 
behandlingsopplegg.” 

Maiken Engelstad, avd dir, Seksjon for forskning og 
utvikling, Helse og omsorgsdepartementet  



Rammer og føringer for pårørende(sam)arbeid 
 • Meld. St.29 (2012-2013) Morgendagens omsorg 

• Meld. St. 16 (2010–2011) Nasjonal helse- og 
omsorgsplan 2011–2015 

• Meld. St.. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter 
og mening. Framtidas omsorgsutfordringer 

• Meld. St. 34 (2012–2013) Folkehelsemeldingen. 
God helse – felles ansvar  

• Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! En helhetlig 
rusmiddelpolitikk. Alkohol – narkotika – doping 

• Meld. St. 47 (2008-2009) 
Samhandlingsreformen. Rett behandling- på 
rett sted – til rett tid 

• NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg 

• NOU 2011:17 Når sant skal sies om 
pårørendeomsorg. Fra usynlig til verdsatt og 
inkludert. 

• Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk 
helsearbeid og rusarbeid for voksne (IS 2076) 

 

 

 

• Helse- og 
omsorgstjenesteloven 

• Spesialisthelsetjenesteloven 

• Psykisk helsevernloven 

• Pasient- og 
brukerrettighetsloven 

• Helsepersonelloven 

• FNs konvensjon om barnets 
rettigheter  

• Barneloven 

• Barnevernloven 



• Synliggjøre, anerkjenne og støtte 
pårørende som står i krevende 
omsorgsoppgaver 

• Bedre samspillet mellom den 
offentlige og den uformelle omsorgen, 
og styrker kvaliteten på det samlede 
tjenestetilbudet 

• Legge til rette for å opprettholde 
pårørendeomsorgen på dagens nivå, 
og gjør det enklere å kombinere 
yrkesaktivitet med omsorg for barn og 
unge, voksne og eldre med alvorlig 
sykdom, funksjonsnedsettelse eller 
psykiske og sosiale problemer 

 

Program for en aktiv og framtidsrettet 
pårørendepolitikk 



Menneskelig nær – faglig sterk 

Nasjonal faglig retningslinje (presentert tidligere i dag):  



Menneskelig nær – faglig sterk 

 

Fra retningslinjene, om pårørendes roller og behov: 

 

• Rutiner for samarbeid med pårørende må tilpasses det forholdet de har til 

pasienten, og fokusere på kunnskapsutveksling, veiledning og støtte. 

 

• Hvilken rolle pårørende har i pasientens liv, har betydning for hvordan de kan og 

bør involveres.  

 

• Pårørende har også egne rettigheter og behov.  

 

• Pårørende i krise og sorg må bli møtt med sjenerøsitet og inviteres til dialog, slik 

at det kan legges til rette for en god samarbeidsrelasjon mellom alle parter. 

 

• Pårørende kan selv bli syke av stress og belastninger som en følge av 

pårørenderollen. Dette kan forebygges gjennom et samarbeid som innebærer: 

• kunnskapsutveksling 

• veiledning 

• støtte og avlastning 

 

Ved behov utover å få støtte til pårørenderollen, må pårørende få hjelp til å søke 

behandling for egen del hvis det er behov for dette. 
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Barn som pårørende 



Manglende samsvar  

•Pårørende ønsker å bli involvert 
og inkludert, men føler seg 
ekskludert og fremmedgjort av 
helsepersonell  (Winefield 2000, Holden & Levine 
1982, Schröder et al 2007, Ewertzon 2009, 2010, Weimand 2012) 

  
 
•Helsemyndighene og lovverket 

pålegger oss å samarbeide. 
Helsepersonell: intensjoner om å 
skape gode samarbeidsforhold 
 (Nicholls & Pernice 2009) 

 
 

 

  
 



Hva vet vi ? 

•Pårørendes belastninger og helse  

 

•Pårørende erfaringer med å dele liv med den som er 
psykisk syk, og deres behov for støtte 

 

•Helsepersonells samarbeid med pårørende  

Pårørende til mennesker med alvorlig 
psykisk lidelse i Norge? 



Pårørende –alvorlig psykisk lidelse 

•De pårørende opplever belastninger  
  
  

•Mange pårørende har dårlig helse  
– Utvalget hadde dårligere helse enn befolkningen for øvrig, spesielt psykisk helse 

og vitalitet  
– Det var ingen helseforskjeller mellom menn og kvinner 
– Utdanningsnivå: dårligst helse for dem som hadde lavest utdanning  

• (NB: 54.9 LPP vs 26.7 norsk befolkning) 

 

•Negativ sammenheng mellom byrde og helse 
 

(Weimand et al 2010) 

 

Bente M. Weimand, forsker (phd.), fou-avdelingen, psykisk helsevern, Ahus 



Disse pårørendes helse – dårligere enn i den 
norske befolkningen forøvrig   

Bente M. Weimand, forsker (phd.), fou-avdelingen, psykisk helsevern, Ahus 

FF= Fysisk Funksjonsevne, FR= Fysisk rolle, KS= Kroppslig Smerte, GH= Generell Helse 

 

VT= Vitalitet, SF= Sosial Funksjonsevne, ER= Emosjonell Rolle, MH= Mental Helse 

(Weimand et al 2010) 



LPP vs Sykehjemspasienter, Bergen 

Bente M. Weimand, forsker (phd.), fou-avdelingen, psykisk helsevern, Ahus 

Fysisk 

helse 

FF FR KS GH 

mean SD mean SD mean SD mean SD 

SP 17.2 20.5 58.9 42.7 71.1 32.7 55.2 21.1 

LPP 83.5 19.7 70.9 28.6 62.4 26.6 64.4 23.2 

Psyk. 

helse 

VT SF ER MH 

mean SD mean SD mean SD mean SD 

SP 41.8 21.0 72.9 28.6 71.7 39.1 69.4 20.5 

LPP 42.8 23.3 64.8 27.4 72.1 28.4 67.2 20.1 

FF= Fysisk Funksjonsevne, FR= Fysisk rolle, KS= Kroppslig Smerte, GH= Generell Helse 

VT= Vitalitet, SF= Sosial Funksjonsevne, ER= Emosjonell Rolle, MH= Mental Helse 



 

La oss se nærmere på 
hvordan de pårørende 
beskrev sin situasjon: 



 

En balansekunst mellom mange ulike hensyn 

Å dele liv med noen som har en alvorlig psykisk lidelse 

(II):  



 

En balansekunst mellom mange ulike hensyn 

 

Gjøre valg på vegne av andre og 

seg selv 

 

Hele tiden kjempe med motstridende 

følelser og mellom ulike tanker 

Å dele liv med noen som har en alvorlig psykisk lidelse 

(II):  



 

En balansekunst mellom mange ulike hensyn 

 

Gjøre valg på vegne av andre og 

seg selv 

Manøvrere 

mellom ulike 

måter å agere 

Prioritere 

mellom 

ulike ønsker 

og mellom 

ulike behov 

Å dele liv med noen som har en alvorlig psykisk lidelse (II):  



 

En balansekunst mellom mange ulike hensyn 

 

Gjøre valg på vegne av andre og 

seg selv 

 

Hele tiden kjempe med motstridende 

følelser og mellom ulike tanker 

Håndtere en hel 

rekke sterke 

følelser 

Lete etter  

håp og mening 

Å dele liv med noen som har en alvorlig psykisk lidelse (II):  



 

En balansekunst mellom mange ulike hensyn 

 

Gjøre valg på vegne av andre og 

seg selv 

 

Hele tiden kjempe med motstridende 

følelser og mellom ulike tanker 

 

Manøvrere mellom 

ulike måter å agere 

 

Prioritere 

mellom ulike 

ønsker og 

mellom ulike 

behov 

 

Håndtere en hel 

rekke sterke følelser 

 

Lete etter  

håp og mening 

Å dele liv med noen som har en alvorlig psykisk lidelse (II):  



Sitat som kan bidra til å forstå belastningene og den utsatte 
helsen 

• Og det tok jo to måneder, da gikk vi vakt på ham. Sov jo ikke om natten. Han 
kunne gå ned, og tenne seg en røyk og bare legge fra seg røyken hvor som 
helst. … Så vi følte at det var veldig farlig (Mor).  

 
• Julaften er jo en kjempeutfordring. Lar man noen sitte alene? (…). Det er 

også selvfølgelig en sånn… avveining. Den ene mot flertallet. (Søster).  
 
• Det er en veldig rar følelse. ……. Det…. det må jeg si. … det er sønnen din, det 

er jo sønnen vår. …Han kan utgjøre en fare for oss! Så… slik er det jo. (Far).   
 
• Ja, det er klart at jeg har tenkt: hva har jeg gjort galt! Ikke sant. Man går jo 

ned i kjelleren, og tenker hva galt har jeg gjort! (gråter). Det er klart. Man får 
jo veldig mye skyldfølelse og… selvbebreidelse. (Mor).  

 
•  Ja, som fagperson i egen jobb vil jeg nå gjøre en bedre jobb for andre på 

bakgrunn av det jeg har erfart. Men prisen er høy. Jeg har grått mye. 
(Ektefelle). 

 
Bente M. Weimand, forsker (phd.), fou-avdelingen, psykisk helsevern, Ahus 



På denne bakgrunn:  

Hvordan erfarer 
pårørende møtet med 
psykiske helsetjenester?  

Bente M. Weimand, forsker (phd.), fou-avdelingen, psykisk helsevern, Ahus 



Bente M. Weimand, forsker (phd.), fou-avdelingen, psykisk helsevern, Ahus 



Bente M. Weimand, forsker (phd.), fou-avdelingen, psykisk helsevern, Ahus 



Bente M. Weimand, forsker (phd.), fou-avdelingen, psykisk helsevern, Ahus 



Sitat 
• Sjokket over innleggelsen hans ble så mye større da vi så 

hvordan systemet fungerte. Vi kom med tillit til at fagfolk ville 
ta seg av vår sønn, at han ville bli lyttet til, og i tillegg at vår 
kjennskap til og kunnskap om ham kunne være til hjelp i 
behandlingen. Vi opplevde å bli avvist tvert, tildels arrogant. 
(Informant 96) 

 

• Mer og mer har jeg innsett at min søsters sykdom har preget 
mitt eget liv! Når søsteren min ble syk første gangen – fikk jeg 
en kjempereaksjon! Det ville vært flott å ha blitt sett, spurt – bli 
tatt vare på (Informant 52). 
 

Bente M. Weimand, forsker (phd.), fou-avdelingen, psykisk helsevern, Ahus 



 

”Dersom eg ikkje ringer og tar 
kontakt, får eg ingen info om 
tilstand. Kommunikasjonen går 
kun en veg. Om eg ikkje står på 
sjøl for å få info, høyrer eg ingen 
ting.  

Det er krevende å måtte stå på 
heile tida, det er vondt å leve i 
uvissa korleis det går”. 
    Mor 

 

Sitat 



Hvorfor samarbeider vi ikke godt nok? 

  

Helsepersonells perspektiv  



Menneskelig nær – faglig sterk 

Vil svarene overraske oss?  



Sykepleieres oppfatninger om å støtte pårørende til personer 
med alvorlig psykisk lidelse (IV) 

 

Bente M. Weimand, forsker (phd.), fou-avdelingen, psykisk helsevern, Ahus 

 

Vårt ansvar er først og fremst pasienten 

 

 

Konteksten 
 

Deltakerne  
 

Relasjonene 

Horisontal struktur 

H
ierark

isk
 stru

k
tu

r 



“Vårt ansvar er først og fremst pasienten” 

 

• Et grunnleggende premiss 

  

• Utvikle og vedlikeholde en tillitsfull allianse med pasienten; lange 
tradisjoner 

(eks. Peplau 1952, Lego 1980, Hummelvoll 1996, Barker 1999, 2001…)  

 

– Alliansen er grunnstenen for et terapeutisk samspill 

 

• Alliansen har skjøre forhold, personalet må sette pasienten først 

 



Konteksten man jobber innenfor 

•Medisinsk/ naturvitenskapelig paradigme 

•Individualistisk: pasient/ terapeut 

•Taushetsplikten 

• (manglende) rutiner, ressurser 

•Utdanning: manglende fokus på familie/ pårørende  

 



Sitat (IV) 

• Ja, psykiatrien … en tenker jo medisinsk. Sånn at … hvis en skal tenke pårørende sin 
situasjon, … det kan være vanskelig av og til. Å komme gjennom med det i systemet der, da.  

 

• Det ligger nå i utdanninga og, dette her. (…) det var ikke så veldig mye… pårørende og 
pårørendeperspektiv. 

 

• Vi må kunne forvente at de tar ansvar, de er familie. 

 
• Han trengte i og for seg ikke en innleggelse fordi at dette er veldig manifest, …kronisk. Det 

var rett og slett for å avlaste familien.  



Pasientene 

 
• Symptombilde 

 

• Paranoiditet 

 

• Alvorlighetsgrad 

 

Personalet 

 Holdninger 

 Kunnskap (manglende) 

 Egen erfaring 

 Privat og profesjonell 

 Mot, pågangsmot 

 Utbrenthet 

 Motsetningsfylte 

◦  følelser  

◦  forståelse 

 

Pårørende  

 Hvordan pårørende 

oppfører seg 

 

 “Passe involvert”  

 

 “Den vanskelige 

pårørende” 

 

 Pårørende med egne 

helseproblemer 

 

 

Sider ved deltakerne 
 



Relasjonelle hensyn 

Pasient / pårørende 
  

– Mange vanskelige relasjoner 

– Pårørende som anses overinvolverte 

– Mistanke om seksuelt misbruk 

– Motstridende interesser mellom pasient og pårørende  



Foreløpig oppsummering  

• Det viktigste for personalet var å utvikle og bevare en tillitsfull 
allianse med pasienten 

 

• Dette fokuset, sammen med kontekstuelle, relasjonelle og 
personrelaterte hensyn gjorde det vanskelig å støtte pårørende 

 

• Personalet erfarer motsetningsfylte interesser og praktiske 
problemer  

 

• Å stå i slike motsetninger kan føre til “moral distress” og utbrenthet 
 



Moral distress 

Moral distress oppleves når  

 

1. det er vanskelig å handle ”rett” grunnet 
institusjonelle/ andre hinder 

2. helsepersonell ikke kan ivareta alle interesser 
eller verdier som står på spill 

(Lützén & Kvist 2012) 

 
 

• Moral distress (psykologisk perspektiv) 

• Moral stress (fysiologisk perspektiv) 

• Stress of conscience (teologisk- filosofisk perspektiv) 



Strategier for å unngå ”moral distress” 

Generelt 

• Slutte å identifisere etiske problemstillinger 

• Bryte «regler» og følge egen samvittighet og 
overbevisning  

(Severinsson 2003, Raines 2000, Kälvemark et al 2004) 

 

• Studien viser to hovedretninger 
1. Å se pårørende i skyggen av pasienten 

2. Å se pårørende som en egen person 
 

• Det første syntes å være det vanligste 



Noen betraktninger 

 
• Pårørende tar ansvar i den grad at deres egne livsvilkår endres og deres egne 

muligheter til å leve gode liv kan være truet  
 

• Personalet er klar over pårørendes utfordringer og behov - men opplever etiske 
dilemma og praktiske hinder 
 

• Konteksten – psykiske helsetjenester - rettferdiggjør / gjør det mulig for 
personalet å se en annen vei (utdanning, lovverk, forståelse, rutiner, ressurser)  

 

• Familien er der bestandig, helsepersonell kun i korte perioder  



 

 

Hvordan skape endring i 
maktforhold? 

 

Hva skal til for at vi beveges 
mot endring?  

 
Retningslinjer og veiledere? 

Kunnskap?  

Erfaring?  

Pierre Bourdieu 

 

Menneskelig nær – faglig sterk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Den undertrykte må 
snakke språket til den som 

har makt» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamledernes vurdering av ACT-teams samarbeid med pårørende 

Kontinuerlige prosesser over tid 

 

Erkjennelse om 

at pårørende er 

en viktig 

samarbeidspart 

Fra rapport om pårørende og ACT-team i Norge  
(Weimand, Israel, Ruud, 2014) 



KLARE FOR ET FAGLIG 
PARADIGMESKIFTE? 

 
- ELLER MED SMÅ SKRITT MOT NY TENKNING OG 

PRAKSIS? 

 
 
 



Ny veileder: 

Pårørende i helse- og 
omsorgstjenesten  

Veileder om involvering og støtte 

Menneskelig nær – faglig sterk 



Mål med den nye veilederen 

• Pårørende i alle aldre får sine rettigheter oppfylt og involveres 
bedre i helse- og omsorgstjenesten i alle faser av sykdom; akutt 
fase, ved langvarige og tilbakevendende tilstander og i livets 
sluttfase 

    

• Pårørende med krevende omsorgsoppgaver og/eller store 
belastninger får samordnede og integrerte tilbud, med 
individuelt tilpasset støtte, opplæring, avlastning og veiledning 

 

• Barn, unge og unge voksne som pårørende blir fanget opp tidlig 
og får nødvendig informasjon og oppfølging 
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Noen ressurser som kan utdype «hvordan» 

• PårørendeSenteret: 

parorende@parorendesenteret.no 

• BarnsBeste: 

http://www.sshf.no/pasient_/kompetansentre_
/barnsbeste_ 

• Voksne for Barn:  

http://www.vfb.no 

• Landsforeningen for pårørende innen 
psykisk helse: 

 http://www.lpp.no 

• Nasjonalt senter for erfaringskompetanse 
innen psykisk helse:  

Erfaringskompetanse.no 

• Mental helse: http://www.mentalhelse.no/ 

• Nasjonalt senter for psykisk helsearbeid: 
Napha.no 

 

Menneskelig nær – faglig sterk 



Anne Grethe Terjesen, Leder LPP 
 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/
kunnskap/etikk-
helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/arr
angementer/2014/parorendedagen-
terjesen.pdf 
 

Menneskelig nær – faglig sterk 

ressurser, forts… 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/arrangementer/2014/parorendedagen-terjesen.pdf


 
http://www.sorlandet-
sykehus.no/pasient/kompetansentre/barnsbeste/kunnskapsiden/lese/barnsbest
e-materiell/hva-na/Sider/plan-for-familien-var.aspx 

 
 

BarnsBeste 
 

 

 

 

 

 

 

ressurser, forts… 



 

The Family Model 

(Falkov 2012) 

ressurser, forts… 



 

 

Takk for 
oppmerksomheten! 

 

 
   

    

bente.weimand@ahus.no 


