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Foreløpige funn fra Covid-19-forskning i Bedre Pårørendesamarbeid 

(BPS) 
 

 

Intervjuene viser at det er store forskjeller i konsekvenser for 

pasientene, de pårørende, tjenestene og pårørendesamarbeidet. 

Flere rapporterer at Covid-19-situasjonen ikke har medført en 

forverring hos pasientene eller ekstra belastning for de pårørende. 

Andre av de vi har intervjuet har hatt det svært vanskelig og burde 

vært fanget opp av helsetjenesten og fått støtte til å håndtere 

situasjonen. Konsekvensene for tjenestene – både spesialist- og 

kommunehelsetjenesten – ser også ut til å variere. Noe av dette 

skyldes trolig ulik utbredelse av smitte, men det er også eksempler 

på mer tilfeldige og uheldige lokale variasjoner i hva som har blitt 

redusert av tilbud av hensyn til smittevern eller omprioritering av 

ressurser. 

 

Pasientenes erfaringer  

Noen av pasientene vi har snakket med peker på at de har fått det vanskeligere fordi kommunale 

tilbud ble lagt ned og de mistet struktur og innhold i hverdagen. Andre rapporterer om økte 

symptomer som f.eks. angst og uro. Både pasienter og pårørende etterspør bedre informasjon fra 

DPS om når grupper og andre tilbud kan tas opp igjen. På den annen side forteller mange at de har 

hatt det bedre og de forklarer det med rolige dager, mindre stress (f.eks. pga. jobbpermittering), 

enklere å strukturere hverdagen, venner og familie har hatt mer tid til dem og at de har blitt fulgt 

godt opp av behandlere på DPS. Selv om noen er tydelige på at det er bedre å møtes fysisk, sier flere 

at telefonkontakt og gåturer har fungert bra for dem. Den tette kontakten med helsetjenesten har 

hatt stor betydning for pasientene og beskrives som viktig for å mestre situasjonen. Flere sier også at 

noe av det befolkningen generelt har opplevd som vanskelig under pandemien er ting som pasienter 

med alvorlige psykiske lidelser (dessverre) er vant til fra før.  

 

Forskningsprosjektet Bedre 

Pårørendesamarbeid (BPS) har 

som mål å bedre den 

psykososiale helsen til 

pasienter med alvorlige 

psykiske lidelser og deres 

pårørende, samt kvaliteten på 

tjenestene. Dette gjennom å 

styrke samarbeidet mellom 

pårørende, pasienter og de 

profesjonelle. For mer 

informasjon, se prosjektets 

hjemmeside. 

 

https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/parorendesamarbeid-ved-alvorlige-psykiske-probleme/
https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/parorendesamarbeid-ved-alvorlige-psykiske-probleme/


De pårørendes erfaringer  

Flertallet av de pårørende forteller at de ikke har opplevd Covid-19 som mer belastende eller at den 

de er pårørende til har blitt sykere. Hos de som har hatt det vanskelig oppgis det at man tilbringer 

hele dagen sammen med pasienten og ikke kan gå på jobb; «det blir for tett», grubling og 

bekymringer for hvor man skal henvende seg hvis pasienten blir sykere; «hvor skal vi gå når alt 

stenger ned?», og en følelse av å være alene med ansvaret for den som er syk, som årsaker til at de 

siste månedene har vært ekstra belastende. Kontakt og oppfølging fra DPS har også variert, men 

totalinntrykket er at pårørende til pasienter som følges opp av DPS opplever at pasienten og de selv 

har blitt godt nok ivaretatt under Covid-19.  

 

Foreløpig fortolkning 

Undersøkelser gjennomført av Erfaringskompetanse1 og Pårørendealliansen2 viser at pasienter og 

pårørende fikk det dårligere som følge av Covid-19 og at de ikke fikk den hjelpen de behøvde. Vår 

undersøkelse avdekker mer positive erfaringer og vi antar at noe kan forklares med at disse 

pasientene og pårørende er tilknyttet DPS som det siste året har jobbet systematisk med å 

implementere pårørendesamarbeid som en del av behandlingstilbudet. Det ser ut til at et allerede 

etablert samarbeid mellom pasient, pårørende og poliklinikk/FACT-team med tett oppfølging og 

fleksibilitet i kontakt- og møteform kan ha vært med på å dempe symptomer og øke mestring hos 

pasienter med psykoselidelser og deres pårørende. Funnene tyder på at pandemien kan ha svært 

alvorlige konsekvenser for pasienter med alvorlige psykiske lidelser, pårørende og tjenestene, men at 

mange har taklet pandemien overraskende bra og at de negative konsekvensene kan reduseres 

betydelig gjennom godt og fleksibelt pasientarbeid der pårørendesamarbeid bør være en viktig 

komponent. 

 

 

                                                           
1 https://erfaringskompetanse.no/nyheter/7-av-10-fikk-det-verre-under-pandemien/ 
 
2 https://parorendealliansen.no/wp-content/uploads/2020/06/faktaark-korona-mai2020-web.pdf 
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