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Søknad om driftstilskudd over budsjett i 2023

Vi takker for tidligere mottatt støtte og ønsker å søke om støtte med kr 100 000,- til drift for 2023.

Norske Kvinners Sanitetsforenings veiledningssenter for pårørende er et faglig lavterskeltilbud for
pårørende til personer med rusmiddelproblematikk og psykisk sykdom. Tilbudet er brukerstyrt og tilbys
barn, ungdom og voksne. Senterets målsetting er å bidra til økt livskvalitet og mestring og bidra til at
pårørendes hverdag blir lettere. Vi samarbeider med ulike hjelpeinstanser når den pårørende er i kontakt
med disse, som barnevern, skole, helsesøstre, bup, psykiatri- rusbehandlingsinstitusjoner og fengsel.

Hovedtyngden av pårørende som oppsøker oss i Nord-fylket er innbyggere i Karmøy og Haugesund
kommune.
Vi har nettopp inngått en samarbeidsavtale med Karmøy kommune (se vedlegg).

Det viser seg at det er økende behov for vårt tilbud og vi samarbeider i større og større grad med
kommunale etater. Vi har faste møter med helsesøstre og barnevern i Karmøy kommune.

Etterspørselen etter vårt tilbud har økt med ca 15% årlig de siste 8 årene. Gjennom nedstengningen har vi
opprettholdt tilbudet til voksne ogbarn, også grupper, barnegrupper har vært prioritert.

Vi underviser ved høyskoler og universiteter, underviser ansatte og deltar på pårørendearrangement i regi
av kommuner og institusjoner.

Våre ansatte har 3 årig helse / sosialfaglig utdannelse i tillegg til relevant videreutdanning og
arbeidserfaring fra barnevern / fengsel, rus- og psykiatriske behandlingsinstitusjoner.

Forskning viser at pårørende er mer utsatt for sosial isolasjon og helseskader.
Vår målsetning er å bidra til forebygging av helseskader, økt livskvalitet, styrking av relasjoner og gi gode
verktøy til å håndtere en krevende hverdag som pårørende. Vi fokuserer på hele familien fordi vi vet at alle
relasjoner blir satt under press. Vi fokuserer på barn som er pårørende. Ved å gi barn anledning til å snakke
om utfordringene og redskap til å møte det vanskelige bidrar vi til å forebygge helseutfordringer i voksen
alder.

Beregninger fra Folkehelseinstituttet anslår at det i løpet av ett år kan være 450.000 barn som lever i
familier hvor minst én av foreldrene har en lettere lidelse og/eller misbruker rusmidler. Av disse har om lag
135 000 foreldre med alvorlige lidelser. Mellom 200-300 000 misbruker alkohol, 20-30 00 misbruker
narkotika og minst 30-50 000 har problemfylt forhold til reseptbelagte legemidler. For hver misbruker, er
det 3 – 5 pårørende.



Kommunene har ansvar for å sikre blant annet lavterskeltilbud til pårørende i sin kommune
i henhold til lov kommunal helse og sosialtjeneste. Kommunene henstilles til å samarbeide med
frivillig og ideelle organisasjoner for å sikre tilstrekkelig kapasitet. Viser også til veileder om pårørende i
helse- og omsorgstjenesten https:/ /www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder
Peder Kjøs leverte en rapport fra Ekspertutvalget til Regjeringen fredag 30. april og rapporten skisserer
over 30 tiltak, deriblant «Styrke formalisering av samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige
tjenester».

Viser også til Samhandlingsreformens beskrivelse av kommunens ansvar overfor pårørende: For å oppfylle
sitt ansvar etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen blant annet tilby helsefremmende og
forebyggende tjenester, rehabiliteringstjenester og andre tjenester som omsorgslønn og avlastningstiltak
(§§ 3-2, 3-3 og 3-6). Det må presiseres at kommunen skal ”s ø rge fo r” tjenestetilbudet, men kan avtale med
andre offentlige eller private tilbydere å utføre tjenestene. Kommunen kan for eksempel inngå avtale med
en privat stiftelse om å gi støttetilbud til pårørende, jf helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 femte ledd
http:/ /www.forebygging.no/Artikler/2011-2008/Samhandlingsreformen/3-Den-rettslige-reguleringen-av-
parorendeinvolvering--kommunens-plikter-og-den-parorendes-rettigheter/

Vi vil med dette invitere kommunen til å inngå et samarbeid med vårt senter som et supplement til
kommunens tilbud. Vi vil ta kontakt med dere i løpet av høsten 2022.

Ta gjerne kontakt ved ønske om mer informasjon om vårt arbeid.

Vedlagt følger samarbeidsavtalen med Karmøy kommune og årsrapport (veiledningssenter s.24) for 2021.
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