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Eks. på mestringsstrategier

• Høre på musikk 
• Tegne eller male 
• Gå eller sykle en tur 
• Lese en bok, ukeblad eller avis 
• Lage god mat 
• Lære å spille et instrument 
• Jogge, sykle, svømme, spille fotball, gå på et treningsstudio 
• Rydde/vaske på rommet, kjøkkenet, i bilen 
• Skrive ned noe i en dagbok
• Legge et puslespill
• Gå på kino 
• Planlegge noe sammen med venner 
• Planlegge hvordan du kan få en jobb 



Hva kan hjelpe?

•Realistiske forventninger 
•Beskyttelse mot for mange inntrykk på en 
gang
•Unngå unødig irritasjon / negativ kritikk
•Senke tempo
•Ta en ting om gangen
•Snakk enkelt og konkret
•Forutsigbarhet er bra
•Lær om tegn på tilbakefall og det som 
stresser



Stress - øvelse

Denne øvelsen kan dere gjerne gjøre hjemme

1. Hva har dere lagt merke til som er stressende 
for den som strever/hovedpersonen?

2. Hvordan merker dere det på hovedpersonen?

3. Hva er stressende for dere som er pårørende 
og hvordan merkes det på dere?



Psykoedukativt/kunnskapsformidlende
familiesamarbeid ved psykoser



Effekten av et evidensbasert familietilbud

•Reduserer risiko for tilbakefall og sykehusinnleggelser
•Bedrer oppfølging av medisiner
•Bedrer pasientenes sosiale funksjon
•Modererer følelsesmessig klima i familien
•Reduserer familiens belastninger
•Reduserer totale kostnader

• Pharoah FM, Rathbone J & Wong W.
• Family intervention for schizophrenia.

• 53 studier i Cochrane Database of Systematic Review. 2010



Forankring av familiesamarbeid i 
psykisk helsevern ved psykoselidelser

• Anbefalt behandling med høyeste rangering i 
Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (2013)

• Dekker svært mange av anbefalingene i 
Pårørendeveilederen (2017)

• I pakkeforløp ved psykose: behandlingen skal 
inneholde familiesamarbeid med vekt på formidling 
av kunnskap og støtte til å mestre hverdagen (2019)



Hva kjennetegner virksomme 
psykoeduaktive intervensjoner

• Psykoedukasjon
• Fokus på bedring av kommunikasjon 
•Bedre problemløsningsferdigheter
• Krisehåndtering
• Følelsesmessig støtte
•Varighet på minimum 6-9 mnd

(Dixon et al., 2010)



Psykoedukativt familiesamarbeid - PEF
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Målsetting med familiesamarbeidet
• Redusere stress 

• Tilpasse forventninger slik at det blir gunstig for pasientens 
bedringsprosess 

• Formidling av håp 

• Bedre pasientens skole-/jobb- og sosiale fungering 

• Hjelpe pårørende til en bedre forståelse og kommunikasjon 
med pasienten 

• Hjelpe pårørende til å mestre situasjonen slik at de kan være 
gode støttespillere 

• Bedre samarbeidet mellom pasient, pårørende og 
helsevesen 

• Pasient og familiemedlemmer skal få optimal informasjon 
om sykdommen og hvordan den kan håndteres 



Egner seg som en samhandlingsintervensjon

Starte på akuttavdeling 
fortsette på DPS/BUP  fortsette i kommunen 
= ingen brudd i behandling

Samme manualbaserte intervensjon under hele forløpet

DPS = distriktspsykiatrisk senter   BUP = barne- og ungdomspsykiatriskpoliklinikk



Gi alltid pårørende tilbud om generell informasjon

Helsetjenesten har en generell veiledningsplikt som 
innebærer at pårørende som henvender seg skal gis 
generell informasjon. 
Generell informasjon til pårørende krever ikke samtykke 
fra pasienten eller brukeren. Helsepersonell bryter ikke 
taushetsplikten ved å gi pårørende generell informasjon.
Informasjon som allerede er kjent for pårørende er ikke 
taushetsbelagt. Når samtykke ikke foreligger, bør 
helsepersonell derfor spørre pårørende hva de er kjent 
med fra før.

Veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten



Kan bestilles på nettsiden: www.piosenteret.no



www.sehelemeg.no



www.psykose-bipolar.no


