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pårørende til hjelpetrengende personer 
over 65 år 

1000 respondenter
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Om utvalget

o Utvalg blant de som 
er pårørende til 
personer over 65 år

 Utvalget er trukket fra 
Norstats befolkningspanel

 Kun de som oppgir at de er 
pårørende eller har vært 
pårørende til person over 65 
år siste 3 årene er med i 
utvalget

17%

29%

32%

22%

Under 50 år

50-59 år

60-69 år

70 år eller flere

Kjønn Alder

Nord- Norge:

10 %

Midt - Norge: 17 %

Østlandet: 38 %Vestlandet: 

15 %

Landsdel

51 % menn 49 % kvinner

Sørlandet inkl. 

Telemark: 

6 %

Oslo: 

14 %

61%

13%

4%

11%

2%

3%

6%

Foreldre

Svigerforeldre

Søsken

Partner/ektefelle

Nær venn

Tante/onkel

Andre

Pårørende for



1. Kartlegging
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Hjelpetrengende person er i denne undersøkelsen 
definert som en person som har behov for hjelp fra 
pårørende eller fra helsevesenet i form av 
hjemmehjelp eller hjemmesykepleien. 

Personen kan også nylig ha vært innlagt på sykehus 
eller bo på sykehjem, omsorgsbolig eller lignende.
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Pårørende er definert som en person som har 
følgende relasjon til den  hjelpetrengende: foreldre, 
svigerforeldre, søsken, partner/ektefelle, tante/onkel 
eller nær venn.
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n= ?

Hvem er man pårørende for - små kjønnsforskjeller
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Hvem er/var du pårørende til?1000 

61%

13%

4%

11%

2%

3%

6%

0% 20% 40% 60% 80%

Foreldre

Svigerforeldre

Søsken

Partner/ektefelle

Nær venn

Tante/onkel

Andre

60%

13%

5%

14%

2%
4% 3%

62%

13%

3%

9%

2% 3%

9%

Foreldre Svigerforeldre Søsken Partner/ektefelle Nær venn Tante/onkel Andre

Mann Kvinne

Seks av ti av de som er pårørende for noen over 65 år med pleiebehov, er 

pårørende for foreldrene, mens 13 prosent er pårørende for svigerforeldre.

Det er små forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder hvem man er 

pårørende for. De eneste kjønnsforskjellene er at menn er noe mer pårørende for 

partner/ektefelle, mens kvinner er noe mer pårørende for kategorien andre.



n= ?

Reiseavstand til den pårørende og hvor lenge man har vært 
pårørende

8

Bor du i samme hjem som personen du er/var pårørende til?/Hvor lang reisetid er/var det til den du er pårørende til fra der du selv bor?1000/871 

13%

12%

14%

25%

9%

8%

7%

4%

6%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Bor i samme bolig

Gangavstand

Under 10 minutter med bil

10-30 minutter med bil

30-60 minutter med bil

1-2 timer med bil

2-4 timer med bil

4-8 timer med bil

8 timer med bil eller mer

Ikke relevant

Er man pårørende til partner/ektefeller er det naturlig nok en stor andel som bor i 

samme bolig. 83 prosent av de som er pårørende til partner/ektefelle bor i samme 

bolig. Lengste avstand for de som er i denne situasjonen er 1-2 timer med bil som 1 

prosent av partnere/ektefeller må reise. Blant de som er pårørende til foreldre, er det 

67 prosent som har innen 1 times reisevei. Blant de som er pårørende for 

svigerforeldre er det 79 prosent som er innen 1 times reise. Svigerforeldre man er 

pårørende for tenderer til å bo noe nærmere enn foreldre man er pårørende for.

Over halvparten av de pårørende har vært pårørende i mer enn 3 år (56 prosent).

Under ett år; 17%

1-2 år; 26%3-5 år; 34%

6 år eller lenger; 
22%

Vet ikke; 1%

Hvor lenge har personen du er/var pårørende til hatt behov 
for hjelp? (n=1000)



n= ?

Årsaker til hjelpebehov
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Hva er hovedårsaken til at den du er/var pårørende til er hjelpetrengende?1000

29%

23%

21%

20%

5%

2%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Fysiske plager

Sammensatt sykdomsbilde

Annen sykdom som følge av
alderdom

Demens

Annet:

Psykiske plager

Avhengighet

Selv om fysiske plager er den vanligste årsaken til hjelpebehov, er det et 

sammensatt bilde når det gjelder hvorfor den pleietrengende trenger 

hjelp. Sammensatt sykdombilde er noe mer vanlig blant de som er 

pårørende til partner/ektefelle, mens annen sykdom er noe mer vanlig 

blant de som er pårørende for foreldre eller svigerforeldre.



n= ?

Type hjelp
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Hva slags hjelp mottar/mottok den hjelpetrengende?1000

56%

43%

32%

30%

29%

16%

12%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Hjelp fra pårørende

Hjemmesykepleie

Hjemmehjelp

Behandling på sykehus

Bor på sykehjem

Private tjenester (renhold og andre
praktiske oppgaver)

Bor på omsorgsbolig

Ingen av disse

Over halvparten mottar hjelp fra pårørende. Blant de som er pårørende 

er det 9 prosent som oppgir hjelp fra pårørende som eneste type hjelp 

den pårørende får. I de tilfellene der hjelp fra pårørende er eneste 

hjelpen, er det fysiske plager som er mest vanlig (35 prosent), men det 

er også 12 prosent av disse tilfellene der den hjelpetrengende har 

demens. 

35%

23%

20%

12%

6%

2%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Fysiske plager

Annen sykdom som følge av alderdom

Sammensatt sykdomsbilde

Demens

Annet:

Psykiske plager

Avhengighet

Årsak til hjelpebehov blant de som kun får hjelp fra pårørende 
(n=89)



Sosialt nettverk
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Ja; 33%

Nei; 55%

Vet ikke; 13%

Kjenner du til at den hjelpetrengende er eller har vært medlem i en frivillig 
organisasjon i voksen alder? (n=1000)

Lite sosialt nettverk 
(har få nære venner 
og/eller nær familie); 

31%

Normalt sosialt 
nettverk (har noen 

nære venner og/eller 
nær familie); 54%

Stort sosialt nettverk 
(har mange nære 

venner og/eller nær 
familie); 14%

Vet ikke; 1%

Hvis du skulle beskrive den hjelpetrengende sin sosiale situasjon, hvilken 
av følgende passer best? (n=1000)

For å få et bilde av det sosiale nettverket til den hjelpetrengende er det spurt om han har vært medlem i en frivillig organisasjon i voksen alder. Det er også 

spurt om hvordan den pårørende oppfatter den hjelpetrengende sin sosiale situasjon. 33 prosent av de hjelpetrengende har vært medlem av en frivillig 

organisasjon, mens 54 prosent av de pårørende beskriver den hjelpetrengende sitt sosiale nettverk som normalt. 31 prosent mener det sosiale nettverket er 

lite, mens 14 prosent mener det er stort.

De som har vært medlem av en frivillig organisasjon oppfattes av pårørende som å ha et noe større sosialt nettverk enn andre. Blant de som har vært 

medlem av en frivillig organisasjon er det 20 prosent som beskrives å ha et stort sosialt nettverk, mens det er kun 11 prosent av de som ikke har vært 

medlem som beskrives på samme måte. Blant de som har vært medlem av frivillige organisasjon er det 24 prosent som oppfattes av pårørende å ha et lite 

sosialt nettverk, mens 36 prosent av de som ikke har vært medlem av frivillige organisasjoner oppfattes tilsvarende.



2. Oppgaver
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Hvilke oppgaver man hjelper til med
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Hvilke av følgende oppgaver bistår/bisto du den hjelpetrengende med?1000

71%

62%

51%

46%

42%

39%

27%

20%

13%

13%

12%

12%

0% 20% 40% 60% 80%

Samtale og samvær i hjemmet

Praktiske gjøremål som handling,
husarbeid og hagearbeid

Regninger, bank og økonomi

Transport

Teknisk hjelp med TV, data, mobil og
radio/DAB

Kommunikasjon med offentlige
hjelpetjenester

Matlaging

Sosiale/kulturelle aktiviteter utenfor
hjemmet

Fysisk aktivitet, trening og øvelser

Annet

Personlig hygiene

Medisinering

De vanligste oppgavene man bistår med er samtale og samvær samt 

praktiske gjøremål som hus- og hagearbeid , bank/økonomi, transport 

og teknisk hjelp.

Det man i minst grad bidrar med er fysisk aktivitet, personlig hygiene og 

medisinering.

Det er små forskjeller mellom kvinnelige og mannlige pårørende når det 

gjelder hvilke oppgaver man utfører. De eneste oppgavene der det er 

forskjell er at kvinner i større grad enn menn hjelper til med personlig 

hygiene (15 vs. 10 prosent), mens menn i større grad enn kvinner bidrar 

med teknisk hjelp (46 vs. 38 prosent).

4
oppgaver bistår de 

pårørende med i 

gjennomsnitt 
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Tid brukt på hjelpeoppgaver
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Omtrent hvor mange timer per uke bruker du på å hjelpe den hjelpetrengende du er pårørende til? Varierer

I snitt bruker pårørende 7,6 timer på å hjelpe den pleietrengende de er pårørende for.

Det er ikke forskjell på menn og kvinner. Reisetid spiller liten rolle for tidsbruk. Skillet her går mellom de som bor 

sammen med den pleietrengende og de som ikke bor sammen med den pleietrengende (uavhengig av hvor langt 

de må reise).

7,6 7,9 7,4
6,2

4,1
5,3

23,5

7,0

4,0 3,8

24,1

5,2
6,3 6,0

4,9 4,3 4,7 4,4
5,6 4,9

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Hvem er pårørende for ReiseavstandBosituasjonKjønn
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Tid brukt på hjelpeoppgaver
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Du har oppgitt at du bruker omtrent [sett inn fra Q12] timer på å hjelpe den hjelpetrengende per uke. Omtrent hvor lang tid vil du anslå at du bruker på følgende oppgaver per uke?Varierer

5,1

3,5

2,8

2,7

2,3

2,3

1,6

1,6

1,4

1,3

1,2

0 1 2 3 4 5 6

Samtale og samvær i hjemmet

Matlaging

Praktiske gjøremål som handling, husarbeid og
hagearbeid

Fysisk aktivitet, trening og øvelser

Sosiale/kulturelle aktiviteter utenfor hjemmet

Personlig hygiene

Transport

Medisinering

Teknisk hjelp med TV, data, mobil og
radio/DAB

Regninger, bank og økonomi

Kommunikasjon med offentlige hjelpetjenester

Antall timer brukt på ulike oppgaver per uke
Samtale og samvær i hjemmet er naturlig den aktiviteten de 

pårørende bruker mest tid på. Videre ser vi at pårørende i snitt 

bruker 3,5 timer per uke på matlaging, mens praktiske gjøremål 

tar nesten 3 timer per uke. Minst tid går med til kommunikasjon 

med offentlige, hjelp med bank/økonomi og teknisk hjelp. 

Menn bruker noe mer tid på medisinering enn kvinner, mens det 

på andre oppgaver ikke er noen forskjell mellom menn og 

kvinners tidsbruk.

Noen oppgaver utføres naturlig nok i større grad av de som bor 

sammen med den pleietrengende. Det gjelder fysisk aktivitet, 

hus- og hagearbeid, personlig hygiene, transport, 

sosiale/kulturelle aktiviteter, matlaging og samtale/samvær. Mer 

interessant er det at det ikke er noen forskjell på bosituasjon når 

det gjelder oppgaver som teknisk hjelp, kommunikasjon med det 

offentlige, regninger/økonomi og medisinering.

i
Ekstremverdier over 30 timer per uke er 

utelatt unntatt for «Samtale og samvær 

i hjemmet» (der det naturlig kan være 

høyt timeantall). 
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Hva oppleves som belastende?
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I hvilken grad opplever/opplevde du det å hjelpe den hjelpetrengende med følgende oppgaver som belastende?Varierer

De sosiale aktivitetene, som samtale og samvær oppleves som 

ikke belastende for 75 prosent av de pårørende. Det er også 

relativt store andeler som ikke opplever det som belastende å 

utføre praktiske oppgaver som regninger/bank og teknisk hjelp.

De oppgaven som oppleves som belastende i størst grad er 

personlig hygiene og kommunikasjon med det offentlige.

Ser vi nærmere på de som opplever oppgavene som 

belastende, finner vi enkelte klare forskjeller (se neste side).

75%

69%

68%

64%

62%

60%

57%

54%

53%

38%

31%

16%

15%

24%

24%

27%

26%

31%

30%

34%

30%

22%

8%

13%

6%

11%

9%

12%

10%

15%

11%

31%

44%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Samtale og samvær i hjemmet

Sosiale/kulturelle aktiviteter utenfor hjemmet

Regninger, bank og økonomi

Teknisk hjelp med TV, data, mobil og
radio/DAB

Matlaging

Transport

Medisinering

Praktiske gjøremål som handling, husarbeid og
hagearbeid

Fysisk aktivitet, trening og øvelser

Kommunikasjon med offentlige hjelpetjenester

Personlig hygiene

Ikke belastende Verken eller Belastende Ikke relevant

i

Spørsmålet er besvart på en skala fra 1 

til 5, der 1 er svært belastende og 5 er 

ikke belastende i det hele tatt. I figuren 

er verdiene 1 og 2 slått sammen til 

belastende og verdiene4 og 5 slått 

sammen til ikke belastende.
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Hva oppleves som belastende?
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I hvilken grad opplever/opplevde du det å hjelpe den hjelpetrengende med følgende oppgaver som belastende?Varierer
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13%
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11%
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hjemmet
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økonomi
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TV, data, mobil og

radio/DAB

MatlagingTransportMedisineringPraktiske gjøremål
som handling,
husarbeid og
hagearbeid

Fysisk aktivitet,
trening og øvelser

Kommunikasjon
med offentlige
hjelpetjenester

Personlig hygiene

Belastende

Menn: 4%

Kvinner: 17%

Menn: 8%

Kvinner: 

22%

Lite/normalt/

stort sosialt 

nettverk: 

25%/10%/9

%

Demens: 58%

Sammensatt 

sykdomsbilde: 

45%

Menn: 25%

Kvinner: 36%
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Kvinner: 16%
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Kvinner: 

15%

Lite/normalt/

stort sosialt 

nettverk: 

18%/8%/4%

Demens: 16%

Sammensatt 

sykdomsbilde: 

13%

Menn: 4%

Kvinner: 12%
Demens: 

19%

i Svært/noe belastende
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Opplevelse av belastning og tidsbruk
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I hvilken grad opplever/opplevde du det å hjelpe den hjelpetrengende med følgende oppgaver som belastende?Varierer

Hvis vi ser på korrelasjonen mellom hvor mye tid man bruker på den enkelte oppgave og i hvilken grad oppgaven oppleves som belastende, kan vi få et 

bilde av hvilke oppgaver som blir mer belastende ved økt tidsbruk.

Desto mer tid man bruker på medisinering, sosiale/kulturelle aktiviteter utenfor hjemmet, matlaging, regninger/økonomi og praktiske gjøremål, jo mer 

belastende opplever man oppgavene.

På de andre hjelpeoppgavene er det ikke signifikant sammenheng mellom tid man bruker og hvor belastende man opplever oppgaven. Når det gjelder 

samtale og samvær i hjemmet, er det en korrelasjonskoeffisient nær null, noe som tilsier at aktiviteten oppleves ikke som mer belastende jo mer tid man 

bruker på den. Det er også verdt å merke seg at hjelpe til personlig hygiene ikke blir mer (eller mindre) belastende jo mer tid man bruker på den. 

Forklaringen kan være at dette er en oppgave som oppleves som belastende «fra første minutt» og selv om man har brukt lite tid på oppgaven oppleves 

den som like belastende som om man har brukt mye tid.

0,250

0,164 0,153 0,138
0,098 0,078

0,044
0,016 0,011 0,010 0,003

Medisinering Sosiale/kulturelle
aktiviteter utenfor

hjemmet

Matlaging Regninger, bank
og økonomi

Praktiske
gjøremål som

handling,
husarbeid og
hagearbeid

Transport Fysisk aktivitet,
trening og øvelser

Teknisk hjelp med
TV, data, mobil og

radio/DAB

Personlig hygiene Kommunikasjon
med offentlige
hjelpetjenester

Samtale og
samvær i
hjemmet

Signifikant sammenheng mellom tidsbruk og 

opplevelse av belastning



n= ?

Positiv eller negativ påvirkning?
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Har rollen som pårørende påvirket ditt liv på noen av følgende områder?1000

Helse er det området som størst andel mener blir påvirket 

positivt av å være pårørende. Det er imidlertid også blant de 

områdene der en stor andel mener livet blir påvirket negativt.

Hvis vi ser på nettotallene (forholdet mellom de som sier positivt 

og de som sier negativt) for de ulike forholdene er det 

fritidsinteresser og sosialt liv som har størst differanse mellom 

positiv og negativ effekt, en klar indikasjon på at det er disse to 

forholdene som påvirkes mest negativt, mens økonomi og egen 

helse påvirkes minst negativt.

18%

14%

10%

9%

7%

5%

3%

52%

55%

59%

69%

68%

67%

67%

23%

25%

25%

12%

18%

21%

15%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Helse

Tid med resten av familien

Sosialt liv

Økonomi

Trening og fysisk aktivitet

Fritidsinteresser

Jobbsituasjon

Positivt Verken eller Negativt Ikke relevant

i

Spørsmålet er besvart på en skala fra 1 

til 5, der 1 er påvirket svært negativt og 

5 er påvirket svært negativt. I figuren er 

verdiene 1 og 2 slått sammen til 

belastende og verdiene4 og 5 slått 

sammen til ikke belastende.

-16%

-15%

-12%

-11%

-11%

-5%

-3%

-20% -15% -10% -5% 0%

Fritidsinteresser

Sosialt liv

Jobbsituasjon

Tid med resten av familien

Trening og fysisk aktivitet

Helse

Økonomi
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Positiv eller negativ påvirkning?
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Har rollen som pårørende påvirket ditt liv på noen av følgende områder?1000

Kvinner påvirkes i større grad negativt som konsekvens av rollen som pårørende enn menn på alle områder foruten økonomi. Det er særlig forhold knyttet 

til egen helse som påvirkes negativt for kvinner, i større grad enn for menn. 

i

Spørsmålet er besvart på en skala fra 1 

til 5, der 1 er påvirket svært negativt og 

5 er påvirket svært negativt. I figuren er 

verdiene 1 og 2 slått sammen til 

belastende og verdiene4 og 5 slått 

sammen til ikke belastende.

15%

20% 20%

12%

14% 14%

12%

31%
30% 30%

12%

22%

24%

19%
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Helse Tid med resten av
familien

Sosialt liv Økonomi Trening og fysisk
aktivitet

Fritidsinteresser Jobbsituasjon

Menn Kvinner

i Svært/ganske negativt
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Positiv eller negativ påvirkning?
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Har rollen som pårørende påvirket ditt liv på noen av følgende områder?1000

Hvis vi ser på andelene som mener livet er påvirket negativt på ulike områder, ser vi at de som er pårørende til ektefelle opplever det i større grad enn 

andre på flere områder. Eksempelvis er det 50 prosent av de som er pårørende til partner/ektefelle som mener det sosial livet er negativt påvirket, mens 

kun 8 prosent av de som er pårørende til søsken mener det samme. Man kan også merke seg at blant de pårørende til partner/ektefelle er det 39 prosent 

som mener fritidsinteresser er negativt påvirket, og 32 prosent mener egen helse er negativt påvirket.

i

Spørsmålet er besvart på en skala fra 1 

til 5, der 1 er påvirket svært negativt og 

5 er påvirket svært negativt. I figuren er 

verdiene 1 og 2 slått sammen til 

belastende og verdiene4 og 5 slått 

sammen til ikke belastende.
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20% 19%
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aktivitet
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i Svært/ganske negativt
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Positiv eller negativ påvirkning?
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Har rollen som pårørende påvirket ditt liv på noen av følgende områder?1000

De som er pårørende til pleietrengende med lite sosialt nettverk finner de fleste forhold mer belastende enn de som er pårørende til noen med normalt og 

stort nettverk.

i

Spørsmålet er besvart på en skala fra 1 

til 5, der 1 er påvirket svært negativt og 

5 er påvirket svært negativt. I figuren er 

verdiene 1 og 2 slått sammen til 

belastende og verdiene4 og 5 slått 

sammen til ikke belastende.
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normalt nettverkSignifikant 
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Signifikant 
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høyrere enn 
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De som er trygdet opplever i større grad at rollen påvirker 
egen helse negativt

Trygdende kvinner opplever at egen helse 
påvirkes negativt i større grad enn andre kvinner, 
og trygdede menn i større grad enn andre menn 
opplever at egen helse påvirkes negativt. De 
trygdende opplever det mer belastende enn de 
som ikke er trygdet.

Trygdende kvinner og trygdende menn er ikke 
signifikant forskjellig.
Men antall menn i undersøkelsen som er trygdet er svært lav
som gjør at det skal mye til for at forskjellen blir signifikant. 

Hvorvidt negativ påvirkning på egen helse blant 
de som er trygdet  henger sammen med 
sykefravær kan vi ikke si noe om, og vi kan ikke 
si noe om årsaksforholdet (om de er blitt trygdet 
på grunn av helseeffektene av pårørenderollen).
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46%

28%

32%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Trygdende kvinner (n=82)

Ikke trygdende kvinner (n=405)

Trygdende menn (n=34)

Ikke trygdende menn (n=479)

Andel som oppgir at de opplever at rollen som pårørende 
påvirker egen helse negativt 
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Belastninger ved å være pårørende
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I hvilken grad kjenner/kjente du på følgende belastninger knyttet til å være pårørende?1000

Sju av ti opplever følelsen av ansvar og bekymringer som 

belastende. Når vi tidligere spurte om hvorvidt de ulike 

konkrete hjelpeoppgavene er belastende var andelene 

som svarte belastende mellom 15 og 6 prosent med 

unntak av personlig hygiene og kommunikasjon med det 

offentlige (hhv. 31 og 44 prosent).

Det er med andre ord ikke de praktiske oppgavene som i 

størst grad oppleves som belastende, men heller følelsen 

av ansvar og bekymringer.

På dette spørsmålet er det flere forskjeller på ulike 

undergrupper som vist på de neste sidene.
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71%

61%

44%

34%

17%

17%

19%

30%

39%

11%

11%

19%

25%

26%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Følelsen av ansvar

Bekymringer

Dårlig samvittighet

Stress

Tidsbruk knyttet til praktisk hjelp og bistand

Stor grad Verken eller Liten grad Vet ikke

i

Spørsmålet er besvart på en skala fra 1 

til 5, der 1 er i svært liten grad og  og 5 

er i svært stor grad. I figuren er 

verdiene 1 og 2 slått sammen til i liten 

grad og verdiene4 og 5 slått sammen til 

i stor grad.
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Belastninger ved å være pårørende
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I hvilken grad kjenner/kjente du på følgende belastninger knyttet til å være pårørende?1000

i

Spørsmålet er besvart på en skala fra 1 

til 5, der 1 er i svært liten grad og  og 5 

er i svært stor grad. I figuren er 

verdiene 1 og 2 slått sammen til i liten 

grad og verdiene4 og 5 slått sammen til 

i stor grad.
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Følelsen av ansvar Bekymringer Tidsbruk knyttet til praktisk hjelp
og bistand

Stress Dårlig samvittighet

Mann Kvinne

På samtlige forhold er det signifikant forskjell på menn og kvinner. Kvinner opplever alle forholdene som mer belastende enn menn.

i
Svært/ganske stor grad 

belastende
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Belastninger ved å være pårørende
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I hvilken grad kjenner/kjente du på følgende belastninger knyttet til å være pårørende?1000

i

Spørsmålet er besvart på en skala fra 1 

til 5, der 1 er i svært liten grad og  og 5 

er i svært stor grad. I figuren er 

verdiene 1 og 2 slått sammen til i liten 

grad og verdiene4 og 5 slått sammen til 

i stor grad.
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33%

47%

67%
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69%

34% 34%
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49%
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41%
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Følelsen av ansvar Bekymringer Tidsbruk knyttet til praktisk hjelp
og bistand

Stress Dårlig samvittighet

Foreldre Svigerforeldre Søsken Partner/ektefelle Tante/onkel Andre

De som er pårørende til foreldre og tante/onkel opplever i større grad dårlig samvittighet som belastende. Stress oppleves i større grad som belastende 

blant de som er pårørende for foreldre og ektefelle/partner enn andre (pårørende for tante/onkel er liten base og resultatet har derfor stor usikkerhet). 

De som er pårørende for søsken opplever i minst grad disse forholdene som belastende. 

i
Svært/ganske stor grad 

belastende
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Belastninger ved å være pårørende
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I hvilken grad kjenner/kjente du på følgende belastninger knyttet til å være pårørende?1000

i

Spørsmålet er besvart på en skala fra 1 

til 5, der 1 er i svært liten grad og  og 5 

er i svært stor grad. I figuren er 

verdiene 1 og 2 slått sammen til i liten 

grad og verdiene4 og 5 slått sammen til 

i stor grad.
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Følelsen av ansvar Bekymringer Tidsbruk knyttet til praktisk hjelp
og bistand

Stress Dårlig samvittighet

Lite sosialt nettverk Normalt sosialt nettverk Stort sosialt nettverk

De som er pårørende til pleietrengende med lite sosialt nettverk opplever alle forholdene i større grad som belastende enn tilfeller der den 

pleietrengende har et normalt eller stort sosialt nettverk.

i
Svært/ganske stor grad 

belastende
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Belastninger ved å være pårørende
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Alt i alt, hvilke av følgende forhold er mest belastende for deg som pårørende?1000

Når vi spør om de samme forholdene som tidligere, men ber 

respondenten oppgi det ene forholdet som er mest belastende, 

er det dårlig samvittighet og bekymringer som er de mest 

uttalte. Stress er det forholdet som i minst grad oppgis som 

mest belastende.

Blant de som er pårørende til noen som er til behandling på 

sykehus er det større andel som opplever bekymringer som 

mest belastende. Blant de som er pårørende til noen som bor  i 

omsorgsbolig er det dårlig samvittighet som er mest 

fremtredende. Utover disse er det ikke store forskjeller når det 

gjelder hvilken hjelp som mottas og hvilke bekymringer de 

pårørende opplever som mest belastende. 

Når det gjelder forskjeller på kjønn og hvem man er pårørende 

for er det flere forskjeller (se neste side).
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Stress

Tidsbruk knyttet til praktisk hjelp og
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Bekymringer
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Alt i alt, hvilke av følgende forhold er mest belastende for deg som pårørende?1000

19%

16%

26%

29%

9%

6%

3%

6%

27%

33%

17%

10%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Mann

Kvinne

Følelsen av ansvar Bekymringer Tidsbruk knyttet til praktisk hjelp og bistand Stress Dårlig samvittighet Vet ikke

Kvinner svarer at stress og dårlig samvittighet er mest belastende i signifikant større grad enn menn.

Menn svarer tidsbruk som belastende i signifikant større grad enn kvinner (i tillegg svarer de vet ikke i signifikant større grad enn kvinner).
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Belastninger ved å være pårørende
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Alt i alt, hvilke av følgende forhold er mest belastende for deg som pårørende?1000
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Foreldre

Svigerforeldre

Søsken

Partner/ektefelle

Tante/onkel

Andre

Følelsen av ansvar Bekymringer Tidsbruk knyttet til praktisk hjelp og bistand Stress Dårlig samvittighet Vet ikke

De som er pårørende for partner/ektefelle svarer at følelsen av ansvar, bekymringer og tidsbruk i større grad enn andre (signifikant større andeler enn 

flere grupper, men ikke alle – se tabellverk for detaljer). 52 prosent av de som er pårørende til onkel/tante svarer at dårlig samvittighet er mest 

belastende. Til sammenligning er det kun 9 prosent av de som er pårørende for ektefelle/partner som svare det samme.  
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Belastninger ved å være pårørende og tidsbruk
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Alt i alt, hvilke av følgende forhold er mest belastende for deg som pårørende?/Omtrent hvor mange timer per uke bruker du på å hjelpe den hjelpetrengende 
du er/var pårørende til?

Varierer

12%

21%

4%

1%

40%

17%

28%

7%

4%

31%

19%

30%

8% 8%

27%

30%

32%

11%

6%

17%

Følelsen av ansvar Bekymringer Tidsbruk knyttet til praktisk
hjelp og bistand

Stress Dårlig samvittighet

1 time eller mindre 1,1 til 5 timer 5 til 9 timer 10 timer eller mer

Blant de som bruker 1 time 

eller mindre per uke, er det 

12 prosent som opplever 

følelsen av ansvar som 

det mest belastende. 

Bland de som bruker 10 

timer eller mer er det 30 

prosent som sier det 

samme.

Blant de som bruker 1 time 

eller mindre per uke, er det 

21 prosent som opplever 

bekymringer som det 

mest belastende. Bland de 

som bruker 10 timer eller 

mer er det 30 prosent som 

sier det samme.

Blant de som bruker 1 time 

eller mindre per uke, er det 

40 prosent som opplever 

dårlig samvittighet som 

det mest belastende. 

Bland de som bruker 10 

timer eller mer er det 17 

prosent som sier det 

samme.

Blant de som bruker mye tid er det 

følelsen av ansvar og 

bekymringer som er mest 

belastende. Blant de som bruker lite 

tid er det dårlig samvittighet som 

er mest belastende.



3. Offentlige

32
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Oppgaver som burde løses av det offentlige

33

Av de oppgavene du utfører, hvilke mener du burde vært løst av det offentlige i større grad enn i dag?

De som 
hjelper med 
den aktuelle 
oppgave

Blant de som per i dag hjelper med de ulike oppgavene vi har 

spurt om, er det størst etterspørsel etter at det offentlige i større 

grad bidrar med fysisk aktivitet, trening og personlig hygiene. 

Henholdsvis 45 og 40 prosent av de som utfører disse 

oppgavene for pårørende mener dette burde vært løst av det 

offentlige i større grad enn det gjøres i dag. Videre er det 35 

prosent som mener medisinering er en oppgave som burde 

utføres i større grad av det offentlige og 32 prosent av sier 

kommunikasjon med hjelpetjenester. Av de fire oppgavene man 

i størst grad mener det offentlige i større grad burde utføre, er 

det personlig hygiene og kommunikasjon med det offentlige 

som i størst grad ses som belastende.

Blant oppgavene vi har spurt om er det kun regninger, bank og 

økonomi de pårørende ikke ønsker mer hjelp fra det offentlige til 

å utføre.
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Fysisk aktivitet, trening og øvelser (n=128)

Personlig hygiene (n=124)

Medisinering (n=117)

Kommunikasjon med offentlige hjelpetjenester
(n=385)

Transport (n=457)

Sosiale/kulturelle aktiviteter utenfor hjemmet
(n=197)

Matlaging (n=269)

Praktiske gjøremål som handling, husarbeid og
hagearbeid (n=621)

Samtale og samvær i hjemmet (n=705)

Teknisk hjelp med TV, data, mobil og
radio/DAB (n=418)

Regninger, bank og økonomi (n=514)

6 av 10
Mener det offentlige burde løse en 

eller flere av disse oppgavene i 

større grad
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Informasjonsbehov fra det offentlige

34

I hvilken grad mangler/manglet du som pårørende informasjon om følgende?1000

Spørsmålet om man mangler informasjon eller ikke er delt inn i 

hvilke områder man mangler informasjon om og som vi ser av 

grafen til høyre er det jevnt informasjonsbehov for alle de fem 

områdene vi har spurt om. Mellom 41 og 44 prosent mener de 

som pårørende mangler informasjon om de ulike forholdene.

57 prosent av de pårørende mener de mangler informasjon om 

minst ett av områdene, mens det er 27 prosent som mener de 

mangler informasjon på alle de fem områdene.

De som er under 60 år opplever i større grad enn de 70 år eller 

eldre at de mangler informasjon om alle forholdene. Det er 

imidlertid ikke noen aldersforskjell på de som mangler 

informasjon om minst ett av forholdene. Samtidig ser vi at de 

som har vært pårørende til pleietrengende i mer enn ett år si 

større grad mangler informasjon enn de som har vært i den 

situasjonen i under ett år.  

De kvalitative intervjuene viser at de pårørende ønsker 

informasjon fra andre som har vært gjennom det samme som 

dem – at man kan lære fra andres erfaringer og slippe å måtte 

gjøre seg alle erfaringene selv. Mye av informasjonen man 

finner fra offentlige og frivillige aktører er svært faktabasert, og 

til liten praktisk nytte. 
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Stor grad Verken eller Liten grad Vet ikke

6 av 10
Mangler informasjon om 

minst ett område



«Egentlig kunne hun hatt hjemmehjelp. Og kanskje noe 
hjemmefysioterapi. Men hun har dårlig erfaring med det 
offentlige, og dårlige inntrykk fra andre. Hun er sta! Og tror ikke 
det blir så bra»

Kvinne, pårørende til mor med fysiske plager, 78 år

35

«Når du søker kommer du pga. søkemotorene til kommersielle 
aktører først. De tjener jo penger på å selge ting og de betalte 
søkene kommer først. Ofte ønsker du jo noe annet, hvor du 
forventer et bibliotek av kunnskap og erfaringer. Det offentlige 
Norge er forsiktig med å gi ut en del informasjon, men det finnes 
jo blogger og sider som kan hjelpe deg.»

Mann, 47 år, pårørende til far med demens



4. Frivillighet

36
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Får tilstrekkelig hjelp?

37

Får den hjelpetrengende du er pårørende til hjelp fra frivillige til noen av følgende oppgaver i dag?1000

Det er først og fremst sosiale og kulturelle aktiviteter 

utenfor hjemmet den pårørende mottar hjelp fra 

frivillige til. 

Mannlige pårørende mottar hjelp fra frivillige i 

signifikant høyere grad enn kvinner, både når det 

gjelder transport, samtale og samvær i hjemmet, 

praktiske gjøremål og matlaging.

De som er pårørende til demente får i signifikant 

høyere grad hjelp fra frivillige til sosiale aktiviteter 

utenfor hjemmet, mens de som er pårørende til eldre 

med fysiske plager i minst grad mottar hjelp fra 

frivillige.

Dersom den pleietrengende selv har vært medlem i en 

frivillig organisasjon er det signifikant større 

sannsynlighet for at personen mottar hjelp fra frivillige 

til det sosiale både i og utenfor hjemmet.
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Sosiale/kulturelle aktiviteter utenfor hjemmet
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Medisinering

Samtale og samvær i hjemmet

Personlig hygiene

Transport

Fysisk aktivitet, trening og øvelser

Praktiske gjøremål som handling, husarbeid og
hagearbeid

Matlaging

Teknisk hjelp med TV, data, mobil og radio/DAB

Kommunikasjon med offentlige hjelpetjenester

Regninger, bank og økonomi

Deltar i pårørendegrupper sammen med andre i
samme situasjon

1 av 4
får hjelp fra frivillige
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Hva kan man tenke seg å få hjelp fra frivillig sektor til?

38

Norge har en stor frivillig sektor som bidrar på frivillig basis på mange områder i samfunnet, inkludert omsorg for syke og eldre. Med tanke personen du er pårørende til, hvilken hjelp 
og støtte kunne du tenke deg å ta imot fra en frivillig organisasjon? 

1000

44%

42%

36%

34%

34%

21%

20%

18%

18%

14%

7%

4%

3%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sosiale/kulturelle aktiviteter utenfor hjemmet

Fysisk aktivitet, trening og øvelser

Samtale og samvær i hjemmet
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Kommunikasjon med offentlige hjelpetjenester

Delta i pårørendegrupper sammen med andre i min
situasjon

Matlaging

Personlig hygiene

Medisinering

Regninger, bank og økonomi

Annet

De blant de som 

hjelper med den 

aktuelle oppgaven

8 %

16 %

55 %

40 %

2 %

20 %

39 %

24 %

41 %

19 %

8 av 10 kan tenke seg å motta hjelp og støtte fra en 

frivillig organisasjon. Andelen er signifikant lavere blant 

de som er partner til den pleietrengende (6 av 10).

Flest kan tenke seg å motta hjelp til sosiale/kulturelle 

aktiviteter utenfor hjemmet og fysisk aktivitet, trening 

og øvelser. Hjelp til regninger, bank og økonomi, 

medisinering og personlig hygiene er det få som 

ønsker å få fra frivillige organisasjoner. 

8 av 10 
ønsker hjelp fra frivillige



Kvalitativ innsikt om frivillig sektor

39

Frivillig sektor har et godt rykte i Norge, og oppleves som en viktig 
ressurs. Det må være det offentliges ansvar at alle innbyggere får den 
hjelpen de har behov for, men de frivillige kan være hjelperne deres og 
være et bindeledd mellom det offentlige og den syke eller pårørende. 

Frivillige som ønsker å hjelpe pårørende til pleietrengende eldre oppleves 
å være mennesker som genuint bryr seg, og ikke bare hjelper fordi det er 
jobben deres. 

Frivillige assosieres med å ha bedre tid enn det offentlige. 
Hjemmehjelpen kan slenge en Fjordland i mikrobølgeovnen, men en 
frivillig kan lage et skikkelig måltid og har tid til å sitte seg ned og spise 
sammen med den hjelpetrengende. 

Frivillige kan gjøre mange av det samme oppgavene som det offentlige og 
hjemmehjelpen gjør, men frivillige skal ikke utføre oppgaver det trengs 
fagkompetanse for å gjennomføre – som for eksempel medisinering og 
fysioterapi. 

Det er viktig at de eldre er trygge på personene som bistår dem, og flere 
nevner at de ikke ønsker at forskjellige mennesker renner inn og ut av 
hjemmet, det må være et fast team. 

En fordel med frivillige vs. offentlige aktører er at de har en mer folkelig 
tilnærming. Leger kan ofte være vanskelig å forstå, fordi de bruker et 
fremmedgjørende språk, mens en frivillig snakker samme språk som folk 
flest gjør.



«Det tror jeg de hadde akseptert, de er jo vant til 
hjemmehjelpen, men de har ofte ikke så god tid, de 
kommer inn og for noen medisiner og forsvinner før de for 
sagt hei. Og et fast team, ikke nye personer hele tiden»

Kvinne, pårørende til svigermor med demens, 90 år

40

«Hadde det vært en fysioterapi hjemme, så hadde det 
vært kjempebra, men det må være faglært, siden hun 
har så mange fysiske problemer. Må kunne noe om 
hvordan avlaste de vonde stedene.»

Kvinne, pårørende til mor med fysiske plager, 78 år



Pårørende med 
innvandrerbakgrunn

41



Forskjeller mellom de med 
innvandrerbakgrunn og andre

Oppgaver: Bistår i større grad med matlaging enn andre (38 vs. 26 prosent).

Belastning 

• Finner kommunikasjon med det offentlige mer belastende enn andre (47 vs. 29 
prosent)

• Finner samtale og samvær utenfor hjemmet mer belastende enn andre (15 vs. 8 
prosent)

• Opplever følelsen av ansvar mer belastende enn andre (25 vs. 17 prosent)

• Opplever dårlig samvittighet som mindre belastende enn andre (18 prosent vs. 31 
prosent)

Hjelp fra frivillige organisasjoner

De med innvandrerbakgrunn har litt andre preferanser på hva de ønsker at frivillige 
organisasjoner skal hjelpe med. Blant annet ønsker de i større grad hjelp til 
regninger/bank (10 prosent), kommunikasjon med det offentlige (28 prosent), transport (44 
prosent) og matlaging (23 prosent) i større grad enn de uten innvandrerbakgrunn.

De med innvandringsbakgrunn ønsker i like stor grad som andre å delta i 
pårørendegrupper.
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Definisjon

Selv født i utlandet eller minst en av 

foreldrene er født i utlandet.

Antall

9 prosent av utvalget er definert som å ha 

innvandrerbakgrunn (n=88).

Bakgrunnsvariabler

De med innvandringsbakgrunn definerer seg 

selv i større grad som pårørende til andre 

enn foreldre, svigerforeldre, søsken, partner, 

nær venn eller tante/onkel. Det er også flere 

i denne gruppen som bor mer enn 8 timer 

med bil fra den de er pårørende til.

Når vi har filter på spørsmål blir basen for 

innvandrere i flere tilfeller for liten til at vi kan si 

noe om denne gruppen. I tilfeller der alle 

respondentene har fått spørsmålet, har vi en grei 

størrelse på basen. Likevel bør resultatene tolkes 

med noe forsiktighet i og med at vi i beste fall har 

88 respondenter i innvandrergruppen.



5. Oppsummering

43



1

2

3

3
viktigste
innsikter

og funn

Pårørende til pleietrengende bruker i snitt 7,6 timer i 
uken på å hjelpe den de er pårørende til. De 
vanligste oppgavene man bistår med er samtale 
og samvær samt praktiske gjøremål som hus- og 
hagearbeid , bank/økonomi, transport og teknisk 
hjelp. 

Følelsen av ansvar og bekymringer er mest 
belastende ved å være pårørende. Dette oppleves i 
større grad som belastende enn det å bruke tid på å 
utføre konkrete hjelpeoppgaver. 

De som bruker lite tid på hjelpeoppgaver opplever i 
større grad dårlig samvittighet enn de som bruker mye 
tid. De som bruker mye tid opplever på sin side ansvar 
og bekymringer som belastende sammenlignet med 
de som bruker lite tid.

Hovedfunn



Hvem trenger hjelpen mest?

Det finnes både kvinnelig og mannlige pårørende, og begge 
kjønn rapporterer at de bistår dem de er hjelpetrengende til i 
like stor grad. Likevel, kvinner kjenner på en større 
belastning rundt det å være pårørende, både når det gjelder 
de praktiske oppgavene de bistår med, men særlig 
belastninger knyttet til bekymringer, dårlig samvittighet og 
stress. Kvinners liv påvirkes også negativt i større grad enn 
menn, særlig knyttet til egen helse. 

Dersom den hjelpetrengende har et lite sosialt nettverk, 
øker påkjenningen for de som er pårørende. I tilfeller der den 
pårørende har lite sosialt nettverk, opplever man i større grad 
at eget liv påvirkes negativt.

De som er partner bruker klart mest tid på den de er 
pårørende til og opplever at rollen påvirker livet negativt i 
større grad enn andre grupper. Likevel opplever ikke denne 
gruppen oppgavene mer belastende enn andre grupper og er 
også den gruppen som i minst grad ønsker hjelp fra frivillige. 
Alle andre type relasjoner ønsker hjelp fra frivillige 
organisasjoner i omtrent like stor grad.

Kvinner

Hjelpe-

trengende 

med lite 

nettverk

Foreldre

Svigerforeldre 

Søsken

Nære venner

Tante/onkel



Hva skal NKS bidra med i de pårørendes liv?

6 av 10 ønsker hjelp og støtte fra frivillige organisasjonen knyttet til deres rolle 
som pårørende, mens kun 1 av 4 får dette i dag - det er med andre ord et 
stort behov for NKS sin hjelp blant pårørende i Norge. 

Medisinering og kommunikasjon med offentlige hjelpetjenester er de 
oppgavene pårørende opplever som mest belastende, men dette er ikke 
oppgaver de pårørende mener at frivillige bør bistå på. 

Bistand til sosiale aktiviteter i og utenfor hjemmet, fysisk aktivitet, praktiske 
gjøremål og transport er oppgaver mange pårørende ønsker hjelp fra frivillige 
til å utføre.

I tillegg kan NKS spille en rolle i å hjelpe de pårørende med det som oppleves 
mest belastende, nemlig følelsen av ansvar og bekymringer. 
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«En god tanke fra NKS å avlaste de pårørende, og et landsomfattende 
tilbud er smart, flott at de tenker slik. Viser medmenneskelighet og bidrar til 
å bygge opp et større apparat. Tror både kommuner og stat har mange 
mørketall på hvordan gamle syke og pårørende faktisk har det.»

Mann, 54 år, pårørende til både mor og far



Pårørendegrupper

Kun 1% deltar i pårørendegrupper i regi av frivillige 
organisasjoner i dag – mens 2 av 10 pårørende kunne tenke 
seg å motta hjelp og støtte fra friville organisasjoner i form av 
slike grupper. 

Kvinner er mer interessert i pårørendegrupper enn menn. 

Jo nærere relasjon til den hjelpetrengende, jo større er 
interessen for å delta på pårørendegrupper 
o Det er for eksempel flere blant de som er partner til den hjelpetrengende som 

ønsker å bli med på dette enn de som er venn. 

De som er pårørende til noen med demens er i større grad 
interessert I å bli med på pårørende grupper en de som har 
pårørende til noen med fysiske plager. 

De som er pårørende til noen med lite nettverk er mer 
interessert i pårørendegrupper enn de som er pårørende til 
noen med middels eller stort nettverk. 

Fokuset i pårørendegruppene bør ligge på tema knyttet til å 
mestre følelsen av bekymringer og dårlig samvittighet heller 
enn tidsbruk knyttet til arbeidsoppgaver. 
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