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Innledning
Formål med planen er å sikre at Helse- og
omsorgsavdelingen har et godt samarbeid med
pårørende til brukere av helse- og omsorgstjenester.
En prosjektgruppe har hatt som oppdrag å
utarbeide en plan som synliggjør det arbeidet som
gjøres og forbedringer som er nødvendig.
Planens innhold er utarbeidet i samarbeid med
representanter fra de kommunale brukerrådene, lag
og foreninger.
Planen omfatter alle tjenestene i Helse- og
omsorgsavdelingen, dvs. hjemmetjenestene,
oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus,
sykehjemmene, Sølvsuper helse- og velferdssenter,
dag- og aktivitetssentrene, miljøtjenesten og
rehabiliteringstjenesten.
Handlingsplanens tiltak skal følges opp gjennom det
årlige økonomiplan- og budsjettarbeidet.
Oppfølging av planen rapporteres årlig i
årsmelding og i virksomhetenes tilbakemelding om
kvalitetsarbeid.
Planen er gitt en tidsramme på fire år, fram til og
med 2023, og rulleres senest høsten 2023.
Nasjonale føringer
Kommunen har plikt til å ha system for involvering av
pårørende, samt innhenting av pårørendes erfaring
og synspunkter på ulike nivå. Plikten er fastsatt
i blant annet Helse og omsorgstjenesteloven,
Helsepersonelloven og Pasient- og
brukerrettighetsloven med tilhørende
forskrifter.
Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal
Pårørendeveileder. Denne beskriver pårørendes
rettigheter og helse- og omsorgstjenestenes plikter,
og gir anbefalinger om god praksis.
helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder

Bilder er kun illustrative og har ingen tilknytting til temaet

Lokale føringer
Bodø kommune har som overordnet mål for
utviklingen av Bodøsamfunnet å ha mennesket
i sentrum. Gjennom samskaping, deltakelse og
involvering skal det gode liv sikres og god folkehelse
ivaretas.
Helse- og omsorgsavdelingens kommunedelplan,
med visjonen om en inkluderende og
generasjonsvennlig kommune hvor den enkelte kan
skape en meningsfylt hverdag, forplikter. Helheten
rundt innbyggeren som mottar tjenester er viktig, og
her er pårørende en del av helheten.
Hvem er pårørende?
Pårørendeveilederen beskriver nærmeste pårørende
som den som i størst utstrekning har varig og
løpende kontakt med pasient/bruker. Det kan være
ektefelle, samboer, barn over 18 år, foreldre som
lever med barnet, osv.
Pasient/bruker bestemmer selv hvem som er
nærmeste pårørende, og helsetjenesten skal avklare
hvem vedkommende vil ha som sin nærmeste
pårørende. Der det ikke er mulig for pasient/bruker
å bestemme, er det i loven bestemt hvem som er
pårørende og hvilken rekkefølge. Rekkefølgen for
pasient/bruker over 18 år er ektefelle/partner, barn
over 18 år, foreldre eller andre med foreldreansvar,
besteforeldre, andre familiemedlemmer som står
pasient/bruker nær, verge.
Barn (opp til 18 år) som pårørende har et eget
regelverk som innebærer kartlegging og oppfølging.
Barn 18 år og eldre behandles som voksne.
Pårørendesamarbeid
Pasient/bruker velger selv hva pårørende skal
informeres om og hvordan pårørende skal
involveres.
Helsepersonell skal som utgangspunkt be om
pasient/brukers samtykke, før informasjon om
helsetilstand og andre personlige forhold formidles
til pårørende.

Dette gjør vi
Pårørende er viktige samarbeidsparter for
tjenesteutøverne i HO-avdelingen. Det er flere tiltak,
rutiner og veiledningsmateriell i bruk for å få et godt
samarbeid.
Brukerråd
Brukerråd oppnevnes av bystyret ved starten av ny
kommunestyreperiode. Rådet er sammensatt av
politikere, pårørende/brukerrepresentanter, ansatterepresentanter og administrasjon/ledelse. Egne
retningslinjer vedtatt av Bystyret. Alle kommunens
sykehjem, Rehabiliteringsavdelingen, Sølvsuper
helse- og velferdssenter, samt botilbudene
i Tverlandet Bo og servicesenter, Bogodt og
Straumbo, har brukerråd.
Livsgledehjem – en sertifiseringsordning
Sertifiseringsordningen for Livsgledehjem går ut
på at sykehjemmet lager et system for å oppfylle ni
livsgledekriterier, som ivaretar beboernes sosiale,
kulturelle og åndelige behov. Systemet knyttes
til sykehjemmets internkontroll og kriteriene blir
dermed ivaretatt uavhengig av hvem som er på
jobb.
Som ett av ni kriterier, skal sykehjemmet legge til
rette for god kontakt med pårørende.
Sertifiseringen er gyldig for ett år av gangen. Etter
et år må virksomheten bevise at standard for
livsgledehjem er oppretthold, og har videreutviklet
livsgledearbeidet. Sertifiseringsordningen
Livsgledehjem eies og driftes av stiftelsen Livsglede
for eldre. Alle sykehjemmene, samt Langbølgen ved
Sølvsuper helse- og velferdssenter er sertifisert
som livsgledehjem.
Pårørendeskolen
Pårørendeskolen er et kurstilbud til de som
har et familiemedlem eller nære venner med
demenssykdom. Pårørendeskolen er et samarbeid
mellom Demensforeningen i Bodø og Bodø
kommune.

Sorggruppe
Bodø kommune har følgende tilbud om sorggrupper
i regi av frivilligsentralen:
- Sorggruppe for voksne som har mistet i brå død/
selvmord. Sorggruppe for voksne som har mistet
ved langvarig sykdom/alder.
- Sorggrupper for barn 6 - 12 år. Sorggrupper for
barn 13 - 18 år.
Pårørendekafe
Dagsentrene arrangerer pårørendekafè 2-4 ganger
i året.
Primærkontakt, primæransvar og primærgruppe
I hjemmetjenestevirksomhetene er det etablert
ordning med primærkontakt. Primærkontakten er
brukerens og pårørendes kontaktperson i tjenesten,
og skal sikre at bruker får helhetlige og koordinerte
tjenester.
I institusjonene er det etablert ordning med
primæransvar. Formålet er å sikre at pasienten
får best mulig individuelt tilrettelagte tjenester og
oppfølging, og at pasienten og pårørende får god
informasjon.
I miljøtjenesten er det etablert primærgrupper.
Det er utarbeidet felles prosedyre med
ansvarsavklaringer. Formålet er å sikre at
tjenestemottakere får tjenester i henhold til
vedtak, og at det er kontinuitet og kvalitet i
arbeidet. Tjenesteutøver skal ha god kjennskap
til tjenestemottaker og dennes behov og ønsker,
sikre brukerstyring, samt et godt samarbeid med
pårørende/verge.
Pårørendekontakt / Barneansvarlig
Det er egen rutine for Pårørendekontakt/
barneansvarlig i hjemmetjenesteområdet.
Bodø kommune har et tverfaglig sammensatt
nettverk med fokus på barn som pårørende.
Nettverket møtes 4 ganger i året.

Rutiner for å følge opp muntlige klager
Det forekommer at tjenesteytere som bistår
tjenestemottakere i det daglige, mottar muntlige
klager på innhold eller omfang av tjenesten fra
tjenestemottaker selv, pårørende eller verge.
Rutinens formål er å sikre tjenestemottakers
rettssikkerhet og adgang til å klage på tjeneste eller
vedtak på kommunal tjeneste.
Veileder i oppfølgingstjenesten
Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus har
utarbeidet en veileder om pårørendesamarbeid.

Den tar blant annet opp tema som samtykke og
taushetsplikt, hvordan snakke med brukeren om
nettverk og hvordan veilede pårørende.
Tildelingskontoret
Tildelingskontoret er koordinerende enhet og har
en sentral rolle rettet mot pårørendesamarbeid.
I kartleggingsmøter innhentes samtykke og
samarbeid med blant annet pårørende avklares.

Dette vil vi forbedre
Forbedring og utvikling av tjenestene, samt samhandlingen med pårørende, er ett av flere innsatsområder
for å nå målene om at den enkelte har en verdig hverdag gjennom hele livsløpet. Innbyggeren skal motta
rett tjeneste til rett tid gjennom medvirkning. Samskaping og innovasjon skal optimalisere tjenestene.
Områder som må forbedres kan grupperes slik:
• Holdninger og respekt
• Informasjon og veiledning
• Bruk av teknologi
• Struktur og Rutiner

Tema: Holdninger og respekt
Mål

Strategi/tiltak

Måleindikatorer

Ressurs/økonomi

I virksomhetene skal det jobbes
med etikk, holdninger og respekt

- Gjennomføring av etisk refleksjon
- Kurs/undervisning
- Opplæring av nyansatte

Inngå i virksomhetens
opplæringsplan

Virksomhet

Øke kompetanse om hvordan møte
pårørende med kognitiv svikt

- Kurs/undervisning gjennomført
- Tema i opplæring av nyansatte

Inngå i virksomhetens
opplæringsplan

Virksomhet

Øke kompetansen om hvordan
møte barn som pårørende

- Kurs/undervisning gjennomført
- Tema i opplæring av nyansatte
- Deltakelse i nettverk med NLSH

- Inngå i virksomhetens
opplæringsplan
- Virksomhetene setter av
tid til nettverksdeltakelse

Virksomhet

Etablere kommunalt etikkråd

- Etikkråd er etablert
- Antall saker/henvendelser
- Antall møter

Må utredes

HO

Informasjon på hjemmesiden er
oppdatert og relevant

Kommunikasjonsavd. og
HO-representant

HO

Egen brosjyre om
pårørendesamarbeid i den enkelte
virksomhet

Brosjyrer (kan være digital) er utviklet

- Ressurs i virksomheten
for innhold
- Kommunikasjon layout
- Kostnader opptrykk av
papirbrosjyrer

Virksomhet

Individuell informasjon og avtale
om videre dialog og samarbeid

- Pårørendemøter gjennomføres
- Avtaler om samarbeid er satt opp

Inngår i det systematiske
arbeidet i virksomheten

Virksomhet

Avklare oppgavefordeling
og forventninger

Dokumenteres i samarbeidsavtale

Inngår i det systematiske
arbeidet i virksomheten

Virksomhet

Teknologi oppleves som
et verktøy som forbedrer
kommunikasjonen mellom
pårørende og tjenestene

Ansatte, pårørende og pasient/
bruker samarbeider om bruk av
kommunikasjonsform/ teknologi,
f.eks melding om daglige aktiviteter
(app/meldinger /oppslag)

Kommunikasjonsverktøy som er
tatt i bruk for å bedre fortløpende
kommunikasjon

Nye verktøy hvor
kommunen må inngå
avtaler må komme i egen
plan for velferdsteknologi

HO

Tar i bruk teknologi der
det er hensiktsmessig

Felles forståelse av hvordan
teknologi kan bedre selvstendighet,
tilgjengelighet og livskvalitet

- Informasjon om velferdsteknologi
- Omfang av bruk av velferdsteknologi

Tar i bruk ny
teknologi som
alternativ supplerende
kommunikasjon (ASK)

Opplæring i bruk av hjelpemidler
knyttet til enkeltbrukere og
pårørende (kan være pårørende
også som bruker ASK)

Rutine for samarbeid med
pårørende implementeres i alle
virksomhetene

Pårørende opplever å bli
møtt med respekt

Ansvar

Tema: Informasjon og veiledning
Lett tilgjengelig
informasjon om
pårørendesamarbeid og
tjenestetilbud

Pårørende opplever å
få oversikt over aktuelle
tjenester

Forbedre informasjonen på
kommunens hjemmeside

Tema: Bruk av teknologi

HO
Virksomhet

- Kurs og veiledning gjennomført
- Opplæring av nyansatte

- Pedagogisk psykologisk
tjeneste
- Innhente veiledning
og opplæring fra
kompetansesenter

Virksomhet

- Pårørendesamarbeid er dokumentert i
journalsystemet og rapporteres årlig
- Kurs og veiledning gjennomført
- Opplæring av nyansatte

Inngår i det systematiske
arbeidet i virksomheten

HO
Virksomhet

Tema: Struktur og rutiner
Pårørende opplever å bli
ivaretatt på en planmessig
måte

