
03.06.2022

1

Betydning av gode 
familierelasjoner i eldre år –

med og uten demens

Kløveråsenseminaret 2022

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/aldring-mestringsbetingelser-og-
livskvalitet/Aldring,%20mestringsbetingelser%20og%20livskvalitet.pdf/_/attachment/inline/ 
8eb8c451-2e98-4e41-859c-
9008c05a8ded:fddecbd64bb4227305494f4314cea8aa97e894ac/Aldring,%20mestringsbetinge
lser%20og%20livskvalitet.pdf 
helsedirektoratet.no/nyheter/nasjonal-parorendeundersokelse

1 2

http://www.helsedirektoratet.no/rapporter/aldring-mestringsbetingelser-og-
http://www.helsedirektoratet.no/rapporter/aldring-mestringsbetingelser-og-
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/nasjonal-parorendeundersokelse


03.06.2022

2

https://www.forebygging.no/globalassets/nova-rapport-1-2020.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/c8a8b14aadf14f179a9b70bc62ba2b37/strategi_el
drepolitikk_110316.pdf

https://www.forebygging.no/globalassets/nova-rapport-1-2020.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/c8a8b14aadf14f179a9b70bc62ba2b37/strategi_eldrepolitikk_110316.pdf 3

Familiemønstre i endring 

Lever lengre – også alene 

Flytter mer

«Den nye tidsklemma»
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Generelle faktorer hele livsløpet
• Grunnleggende sosial og emosjonell forankring, tilknytning og tilhørighet, trygghet, 

identitet, sosial kontakt, gjensidig hjelp, emosjonell støtte

• Samhold over generasjoner

• Kjærlighet – være glad i

Spesielle faktorer i eldre år 
Mer praktisk hjelp (digital) 

Støtte ved sykdom, tap og sorg 

Dele felles minner og historie 

Forsoning – «rydde i eget bo»

Betydning av gode familierelasjoner i eldre år

Foto fra https://ovre-eiker.kommune.no/Aktuelt/Sider/undersokelse-helse-sykdom-sept19.aspx
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Stor betydning – men:

Nært, men ikke for nært

Ingen garanti eller forsikring mot depresjon og ensomhet

Gode familierelasjoner

Foto fra https://ovre-eiker.kommune.no/Aktuelt/Sider/undersokelse-helse-sykdom-sept19.aspx
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Glede, mestring og mening går 
hånd i hånd med eksistensiell 
ensomhet for mange pårørende

Kilde: Nasjonal pårørendeundersøkelse
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Hvordan fremme gode familierelasjoner

Pårørendes ønsker:

påvirkning, innflytelse, tillit, anerkjennelse 
og støtte

tjenester som er tilpasset behovet 

proaktivitet, å bli sett, spurt helt konkret
«hva trenger du?»

Kilde: Nasjonal pårørendeundersøkelse

https://www.aldringoghelse.no/demens/parorende/hverdagen-som-parorende/ 9

Hvordan fremme gode familierelasjoner

• Relasjoner i og utenfor familien

• Pårørende:

• Bruke deres erfaring og kunnskap i 
planlegging og gjennomføring av 
behandling

• Psykoedukasjon, støtte og veiledning

• Opprettholde jobb og fritidsaktiviteter

• Respekt for deres ønsker og grenser

https://www.aldringoghelse.no/demens/parorende/hverdagen-som-parorende/ 10
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Avdødes alder ikke er avgjørende for sorgen

Sørg for at gamle mennesker får den nødvendige støtten og 
omsorg når de mister noen

Vær åpen for at tapet kan være et sjokk, og savnet kan føles 
uutholdelig for gjenlevende

Anerkjenn sorgen - spør – hvordan har du det? 

Husk – det er mye å miste etter et langt liv sammen

Eldre og sorg
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https://www.rehpa.dk/wp-
content/uploads/2017/03/bog-
sorgstoette.pdf

Anbefalt dansk bok om 
sorg, gratis på nett

Kilde og bilde: https://www.rehpa.dk/wp-

content/uploads/2017/03/bog-

sorgstoette.pdf
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Bilde fra Pårørendeveileder 13

Personsentrert – ingen fasit

Viktige forebyggende og
helsefremmende tiltak

Økt betydning i eldre år 

Pårørende

hvordan se og fremme gode 
familierelasjoner og 
pårørendes ressurser?

hvordan se når behov og 
mestring endres - «nok er 
nok»

Relasjonen dør ikke selv om 
personen dør

Oppsummering - gode 
(familie)relasjoner i eldre år
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