
Intet menneske er en øy 
eller 
Kvart menneske er ei øy 
OM PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSEVERN  



Devotions upon Emergent Occasions –  
Meditation 17 -   
(John Donne, 1624) 

 No man is an island, 
Entire of itself, 
Every man is a piece of the continent, 
A part of the main. 
If a clod be washed away by the sea, 
Europe is the less. 
As well as if a promontory were. 
As well as if a manor of thy friend's 
Or of thine own were: 
Any man's death diminishes me, 
Because I am involved in mankind, 
And therefore never send to know for whom 
the bell tolls;  
It tolls for thee.  

  

 Intet menneske er en Øy, hel og ubeskåren i seg selv.  

 Hvert menneske er et stykke av  

 Fastlandet, en del av det Hele. Om en Jord-  

 klump skylles bort av Havet, blir Europa  

 mindre, på samme vis som en Landtunge  

 blir det, eller som et Jordegods, tilhørende  

 Dine Venner eller Deg selv må bli det. Hvert  

 menneskes Død forminsker Meg, ti jeg er  

 innesluttet i Menneskeheten. Gå derfor aldri  

 ut for å spørre: Hvem ringer Klokkene for?  

 Klokkene ringer for deg. 
                                                                              Oversatt av Dag Heyerdahl Larsen 



Intet menneske er en øy... 
Klokkene ringer for deg.... 

•Hva tenker pårørende  
•om det å være tett på et familiemedlem 
som er alvorlig psykisk syk? 
•om behandling og behandlingsapparatet? 
•om tvang?  
•om samtykkekompetanse? 



No man is an Island.... 
Sykdom rammer hele familien 

 Ting snus på hode... 
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En helt vanlig familie.... 



Spesialistene vet nok best... 
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If a clod be washed away by the sea, 
Europe is the less.... 



Endring i psykisk helsevernlova... 
Svært enkel spørreundersøkelse 

Kjennskap til lovendringa? 

Ført til merbelastning? I hvilken grad? 

499 svarte totalt 

Ca 60% kjente til lovendringa 

Underkant av halvparten: merbelastning 



Ut fra kommentarene 
• Pårørende vil ha behandling – god behandling  - for 

sitt familiemedlem 

• Tvangsbehandling eller frivillig behandling – samma 
det...hjelp oss! 

 ...ser ut til å være budskapet 

•Noen frykter det blir vanskeligere å få hjelp før 
familiemedlemmet blir svært, svært syk 

 

 



Må bli svært syk før hjelp ytes... 
Når ikke sykehuset kan bruke tvangsinnleggelse i samme utstrekning som tidligere, blir 
pas avvist og jeg som pårørende får hele belastningen med pasienten. Kommunen kan 
ikke hjelpe, spesialisthelsetjenesten kan ikke hjelpe fordi pas har samtykkekompetanse 
og takker nei til innleggelse. Den eneste utveien er at situasjonen eskalerer slik at 
politiet blir tilkalt. de tar enten pas med til legevakt eller i arrest. Det er et overgrep mot 
pasient og fullstendig ødeleggende for de nærmeste i familien som sliter seg ut, 
sykemeldes, møter veggen osv...… fint med redusert tvang, men det har blitt et gap som 
ikke fanger opp de alvorligst syke pasientene som ikke forstår å ta imot og benytte seg 
av frivillige hjelpetiltak og tjenester. Det kommunale tilbudet er på et minimum, det 
mangler ressurser, kompetanse osv. Pårørende blir belastet hardt etter lovendringen 
fordi det ikke har kommet noen synlige og gode erstatninger. Myndighetene bes ta 
dette på største alvor. Bryter pårørende sammen går det i alle fall også galt med 
pasienten 
 



Redd lovendringa vil redusere 
muligheten for å få behandling 

Min datter blir svært utagerende når hun er syk. Eneste 
mulighet for behandling er tvangsinnleggelse. Hvis hun blir 
med på frivillig innleggelse, bruker hun hele sin tid til å 
gruble og argumentere om hun bør skrive seg ut igjen. 
Under tvang, roer hun seg og blir mye fortere bra igjen. Jeg 
er redd for at lovendringen kan begrense muligheter for å få 
henne tvangsinnlagt.  



Ensom øy.... 

Det er slitsomt når man merker sine barn blir syke,og det er 
ingen som vil høre på når vi forteller at vi merker på at de 
trenger hjelp.Vi får ikke vite noe,og det tar på..De må gå helt i 
kjellereren,for å få hjelp.Og den hjelpa er ikke bra nok etter min 
mening.Når hjelpen kommer så er det 5 personer som 
kommer,og personen blir jo utrygg..Kunne ha skrevet massevis 
hvordan det føles,men en går i spenning for hver dag 



Familien/de nærmeste: 
 
Ensom øy 
 
Løsrevet fra fastlandet 
 
-  



Avvist –  

Har en søster som ble syk i fjor høst, vi prøvde å varsle.. men 
ble ikke hørt, «de» som skulle være der å hjelpe bare 
snakket om den nye loven... 
En psykisk syk person ser jo ikke selv at han/hun er syk og 
trenger hjelp. Da må jo pårørende gripe inn, men ikke lett 
når man ikke får hjelp eller ikke blir hørt. Man føler seg bare 
dum og hjelpesløs!! 



Tilbake til familien.... 

Nei, du er 
samtykkekompetent. Og 
du vil ikke ha 
behandling. Adjø! 



Alene om ansvaret... 

Jeg er alenepappa for min sønn på snart 17 år og vet at det er 
jeg som blir sittende igjen med alt ansvaret når han ikke får 
injeksjonen sin hver 3. uke. Venter på den samme 
diskusjonen hver kveld om å ta tablettene. Det er ikke lett å 
kontrollere om han tar dem eller ikke så en er i evig angst for 
at han skal bli dårlig og tvangsinnlagt igjen. Samme 
runddansen som før ;-( 
 



Snakk med oss... 
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Gro Skomedal, master, 2010 
Pårørende i voksenpsykiatrisk poliklinikk 

• Felles i alle intervjuene var 
informantenes ønske om 
informasjon fordi de ville 
være til hjelp for pasienten. Å 
være en hjelper samtidig som 
du ikke forstår hva som skjer 
og ikke vet hva du skal gjøre i 
møte med den som er syk 
bidrar til å forsterke 
pårørendes ønske om 
informasjon og kontakt med 
behandler  
 

 

 LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE 

Familien strekker seg langt... 



Støtter innføringa vedr. 
samtykkekompetanse 

Jeg er for denne loven, men synes den bør 
følges opp med annen type hjelp og bistand 
 



Støtter lovenddringa... 

Vi ønsker loven velkommen. Dette innebærer en utvikling, 
fordi man i mye større grad må ta den aktuelle person på 
alvor - og appellere/motivere for innleggelse (dersom 
behov).......være konkret om hva spes.helsetjenesten faktisk 
kan tilby. Men vi erkjenner at dette vil også kreve mye mer 
av helsepersonell, spesielt i de tilfeller der personen har 
klart negative forventninger til en innleggelse. 



Hva kan pårørende bidra med? 
•Forebygge tvang 

•Redusere tvang 

 

Erfaringskompetanse: 

•Samarbeid om gode løsninger, 2018 

•Pårørendes bidrag til forebygging, reduksjon og 
kvalitetssikring av tvang i psykiske helsetjenester 

 

 



Behandling i psykisk helsevern 
Tall fra Helsedirektoratet 2017 (IS 2709): 

  Over 150 000 personer mottok behandling i psykisk helsevern for 
voksne (PHV) – 33% i aldersgruppa 18-29 år 

  I overkant av 57 000 pasienter ble behandlet i psykisk helsevern for 
barn og unge 

 

 Berører mellom  0,5 og 1,5 millioner pårørende/nærstående til 
pasienten 

 



Veileder om pårørende i helse- og 
omsorgstjenesten - Helsedirektoratet 
1.1 Plikt til pårørendeinvolvering og støtte 
 
Helse- og omsorgstjenesten skal ha systemer og rutiner 
som legger til rette for informasjon, samtale og dialog 
med pårørende. Dette gjelder enten pårørende har 
rollen som informasjonskilde, representant for 
pasienten/brukeren, omsorgsgiver eller støtte for 
pasienten/brukeren eller pårørende er berørt og har 
egne behov for støtte.  
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Omsorg 2020 
 Regjeringens plan for omsorgsfeltet (2015-2020) 
 GI PÅRØRENDE INNFLYTELSE  

 Regjeringens mål er å skape pasientens og brukerens helse- og omsorgstjeneste. I denne vi- 
sjonen har ogsa ̊ pårørende i de fleste tilfeller en viktig plass. Pårørende har ofte erfaring og 
kompetanse fra kontakten med helse- og omsorgstjenesten gjennom lang tid, og kan være tals- 

personer for brukere som trenger hjelp til å ivareta sine interesser og behov. Bruk av deres 
erfaringer og innsikt ma ̊ settes i system og inngå både i planlegging, 
utvikling og drift av dagens og fremtidens tjenester.  

 https://www.regjeringen.no/contentassets/af2a24858c8340edaf78a77e2fbe9cb7/omsorg_2020
.pdf  
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Målet med Pårørendeveilederen 
• Pårørende blir involvert i helse- og omsorgstjenesten til beste for 

pasienten/brukeren og pårørende  

• Barn som pårørende blir fanget opp tidlig og får nødvendig 
informasjon, støtte og oppfølging 

• Voksne pårørende med omsorgsoppgaver og/eller belastninger 
tilbys individuelt tilpasset støtte og avlastning, opplæring og 
veiledning. Dette gjelder særlig pårørende med krevende 
omsorgsoppgaver og belastninger.  

 

ARNHILD G. OTTESEN 
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Foto: Geir Kjellevand 



Bygg en solid bro over til pårørende.. 
•Samarbeid om de gode løsningene 
•Forebygge og redusere tvang (Rapport 

Erfaringskompetanse – 2018:3) 
 

•Pårørende har prøvd – men erfarer at broa stadig 
vekk kollapser  

 
 
 



Kvart menneske er ei øy 
 Kvart menneske er ei øy, som kjent. Så det må bruer til. Uendeleg mange 
slags bruer. Naturleg nok har vi lært den bygningskunsten grundig. 

  Det finst finare bruer enn ord over til andre, men berre i den rette, sjeldne 
stund. Den lydlause stund når alt står stille for ikkje å gå i stykke, medan 
den minste rørsle er ei gåve på same tid – då er ord ubrukelege. Eller når 
ein fingertupp langs ein arm er som springande bruer av gull. 

 Likevel: tusen gonger oftare er ordet bru. 

 Eit under av ei bru. 

       Tarjei Vesaas, 1964 

  



Kommunikasjonsbro -  
 Pårørende vil ha informasjon – veiledning – støtte 

  

 Pårørende vil også bidra til tilfriskning for sitt 
familiemedlem 



Hvorfor er det så vanskelig å bygge bro 
over til pårørende? 
• En psykiater sier: 
• (fagpersoner)... er redde for å snakke med familien. De får 

ikke til å styre det på en god måte. Får ikke laget en god 
utvikling. Får ikke holde på lenge nok. Man er ikke trygg nok, 
har ikke nok trening, og unngår derfor dette.  

 Korrekt? 

 I så fall – hva gjør man med det? 



Kvart menneske er ei øy... 



Stavanger Aftenblad 6.3.19 
Kjell Reidar Jonassen 
DAGLIG LEDER, SENTER FOR 
TILPASSET OPPLÆRING AS (TPO) 

 Når hjelpeapparatet griper inn mot en persons vilje, bør en bruke det 

 helse-etiske prinsippet som kalles ekte paternalisme. Prinsippet innebærer 

 at helse- og omsorgspersonell i gitte situasjoner bestemmer over en 

 pasient/bruker, selv om vedkommende motsetter seg dette. En slik praksis 

 forutsetter at helse- og omsorgstjenesten har nødvendig kunnskap om når 

 og hvordan det er nødvendig å gripe inn mot pasientens/brukerens vilje, og 

 når dette er uakseptabelt. Det å la være å gripe inn mot en 

 pasients/brukers vilje, kan også være uansvarlig. 

  



Avvist – ikke tatt på alvor 

Vårt familiemedlem hadde en langvarig episode med alvorlig 
psykose og ble vurdert som samtykkekompetent, først av  
behandlende lege og deretter av ukjent legevakt, på tross av 
tydelige innspill og flere bekymringsmeldinger fra oss som 
har nær kjennskap til de individuelle symptomene. Ble 
dagen etter siste legevaktbesøk (hjemmebesøk) funnet 
liggende ute av nabo som heldigvis ringte sykebil.  



Making sense together... 

  

  

  

 Ellen Ugelstad i intervju med ”Framtida”: 

 - Ein får veldig vondt av personen. Det blir ei kronisk sorg når han ikkje 
får den hjelpa han treng og ikkje blir sett for den personen han er. Det 
påverkar veldig mykje eins eige liv. 
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Andre løsninger? 

Ingen belastning pr. dags dato ........Jeg ser at denne 
lovendringen kan ha både positiv og negativ effekt. For 
pårørende kan det være meget vanskelig hvis pasienten er 
inne i en psykotisk tilstand (da ønsker de som regel ikke 
hjelp), men det kan også være lettere å få en pasient til å 
legge seg inn frivillig hvis han/hun vet at de ikke kan 
tvangsmedisineres. 



Familien/pårørende bekymrer seg 
• Hvordan få hjelp til den som er syk – hvordan få rett hjelp? 
 

• Får den som er syk god nok behandling? 
 

• Får han/hun riktig behandling? 
 

• Får han/hun god nok oppfølging? 
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Stoler ikke helt på at helsepersonell vil 
vurdere korrekt 

Jeg er pårørende til en syk person med en 
psykoselidelse. Han kan selv i psykose snakke ganske 
sammenhengende og har samtykkekompetanse. Vi 
nærmeste ser at han kan bli veldig syk og ikke få 
hjelpen vi trenger for å ivareta hans og vår sikkerhet. I 
psykose blir denne personen selvsikker og viljesterk. 
Han argumenterer for at han ikke er syk.  



Tvang er nødvendig 

Ingen belastning, da den syke akkurat nå klarer seg bedre. 
Men hadde det vært for to år siden, ville det vært en stor 
krise, og det ville for hans liv vært en katastrofe - han nektet 
å være innlagt og kunne kun bli bedre ved tvang. Uten tvang 
ville han i dag hatt et svært miserabelt liv. 



Opplever at en person befinner seg i området 
grensepsykotisk over svært lang tid (6-7 mnd), 
uten at vedkommende blir innlagt.  
Eller stadige (tvungne) innleggelser pga psykose, 
og utskriving en til to dager etter, (da ei natts 
god søvn gjør personen samtykkekompetent).  



Belastning 

Sønnen min bestiller enveisbilletter rundt i hele verden - og 
påfører meg en masse utgifter. Uten tvang er det ikke mulig 
å ta fra han passet. Jeg lurer på hvem som ville byttet med 
meg, jeg skal sitte her og være redd og få tilsendt bilder fra 
Peru og Malaysia hvor tynn han har blitt, at han ikke har 
penger til å komme hjem osv... Han styrer ikke penger! Livet 
mitt er nærmest ødelagt. 



Pårørende større ansvar... 
Når den psykisk syke personen ikke selv klarer å se, eller innrømme 
for seg selv og andre, at han trenger hjelp og behandling, fører 
frivillighet til en ytterligende forverring både for personen og 

pårørende. Jeg opplever som pårørende, en stor belastning å være i 
en situasjon der det blir opp til meg å overtale vedkommende til å ta 
imot tilbudet om behandling. Jeg skulle ønske at det ble like natullig å 
ta i mot et behandlingstilbud i en psykiatrisk institusjon som en 
innleggelse i et vanlig sykehus med for eksempel en 
blindtarmbetennelse. Hvem spør om frivillighet her? Hvorfor skal 
frivilligheten være så viktig når det gjelder psykisk syke? 
 



Mer tvang – vi orker ikke mer 
 
• Ikke hørt av hjelpeapparatet 

•Hjelpesløse 

•Avmakt 

•Pålagt et stort ansvar 
• Oppfølging – tolke bedring/forverring – skaffe hjelp 

•Stor påkjenning både økonomisk og følelsesmessig 
 



Behov for avlastning... 

Jeg forstår at dette kan medføre en stor merbelastning for 
familien. Fagmiljøene i spesialisthelsetjenesten, DPSene og 
kommunene må forholde seg til denne merbelastningen og 
være aktive i å gjøre denne belastningen minst mulig. De må 
ved denne endringen arbeide på andre måter slik at ikke alt 
lastes over på pårørende. De må gjøre en bedre jobb.  



Verktøy.. 
• Lovfesta brukermedvirkning – også for pårørende 

• Pårørendeveiledere fra 2008 og 2017 
• Lovgrunnlaget 
• Hvordan involvere pårørende på en god måte? 
• Systemer og rutiner 

• Individuell plan 

• kriseplan 

• Ansvarsgruppemøte 

 



Å være pårørende.. 
•  En balansegang: 
• Hvordan støtte den syke på best mulig måte og samtidig ta vare 

på seg selv? 
• Likeverdig partner vs. Omsorgsperson 

• Mange pårørende 
• Stress 
• Søvnproblemer 
• Sosial isolasjon 
• alene i kampen for en meningsfylt tilværelse for seg/familien og 

den som er syk 
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Til sammenligning 
Tall fra Folkehelseinstituttet: 

•  Kreft: I overkant av 30 000 nordmenn diagnostiseres med kreft 
hvert år.  

• Over 200 000 lever med kreft 

• Hjerte- karsykdommer: Cirka 40 000 behandles årlig i 
spesialisthelsetjenesten for hjertekrampe og hjerteinfarkt, 16 000 
for hjertesvikt og 11 000 for hjerneslag – totalt 67 000 personer 

  



Konsekvenser 
Psykiske lidelser er vanligste årsaken til uførhet hos menn 

 40% av alle uføretrygda menn har en psykisk lidelse (2015) 

 62% av alle uføre under 30 år – psykisk lidelse årsak (2014) 

 Psykisk syke faller ut av arbeidslivet  

 Ufør i ung alder, enslig: 2,91 g = årsinntekt ca 290 000 – skatt som lønnsinntekt.  

 Oppfølging av det kommunale psykiske helsevernet 

Begrensa nettverk utenom familie - ensomme  

  



Nasjonalt senter for selvmords- 
forskning og -forebygging: 
• I perioden 2008–2015 døde 1910 personer i selvmord under eller 

innen ett år etter kontakt med spesialisthelsetjenestene for 
psykisk helse og rus i Norge.  - gj.snitt over 200 personer pr. år 

• Nesten halvparten av de som dør i selvmord i Norge har hatt 
kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus siste 
leveår. 

• 67 % av personene i kontakt med psykisk helsevern siste år hadde 
hatt en eller flere innleggelser siste leveår. Dette viser at perioden 
under og etter døgnopphold er sentral for selvmordsforebygging. 

 

LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE - LPP 


