
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pårørendekoordinator 

Pårørendekoordinator Helse og Familie  
  

Jane Beathe Bakken 

Bosatt på Grande i Ørland kommune 

Mobilnummer: 92 03 55 59  

E-post: jane.bakken@orland.kommune.no  
 

 



 

 

 

Ta kontakt med pårørendekoordinator for en uformell 
samtale, veiledning eller spørsmål. 

Pårørendekoordinator Jane har kontor på Ørland 
Medisinske senter, avtal gjerne på forhånd. 

Målgruppe er pårørende (0 – 100 år). 

 
Oppgaver til pårørendekoordinator:  

 Kommunikasjon og samhandling med pårørende. Etablere 
fast/treffpunkt/møteplass for pårørende 

 Bindeledd mellom pårørendeutvalg, Helse- og familie og 
prosjektgruppen. Koordinator er medlem i prosjektgruppa og knyttes opp 
mot pårørendeutvalget. 

 Kontakt opp imot og samhandling med pårørendeorganisasjoner og 
andre frivillige lag/ organisasjoner 

 Veiledning/rådgivning til pårørende 
 Utvikle opplærings- og veiledningspakker 
 Tett samarbeid med kommunens koordinerende enhet 

 

For mer informasjon se: www.orland.kommune.no/ 

tjenester/helse-og-familie/parorende  

 

Har du spørsmål?  



 
 

 

 

 

Ørland kommune har et eget pårørendeutvalg for hele 
Helse og Familie.  

 

Pårørendeutvalget er et bindeledd mellom 
beboere/brukere, pårørende og ledelsen i helse og 
familie og skal sørge for at beboernes og pårørendes 
interesser på en saklig framstilt måte, blir drøftet og 
fulgt opp. 

 

 

For saker/innspill til pårørendeutvalget, kontakt: 

Leder Karl Erik Sørensen  
karl.e@broadpark.no 

Nestleder Grethe Ringstad  
grethe.leding@gmail.com 

 
For øvrige medlemmer – se kommunens hjemmeside.  

 

Har du saker om pårørendearbeidet i 
kommunen du vil drøfte? 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre aktuelle tjenester  
i kommunen  

Koordinerende 
enhet  

Koordinerende enhet mottar alle søknader om helse- og omsorgstjenester for barn og voksne som 
kartlegges og utredes før vedtak. Under kartleggig vektlegges ressurser og hva bruker opplever som 
betydningsfult i sitt liv. Vi etterspør alltid hvilken bistand bruker opplever at påørende yter.  

Kontakt: Fagleder koordienerende enhet Erna H. Dahl Tyskø, tlf. 416 83 175 

Avlastning/ 
kortidsopphold 

 

 

De som har særlig tyngende omsorgsarbeid kan søke om avlastning. Avlastning kan blant annet gis i 
hjemmet, i besøkshjem, avlastningsbolig for barn, ved oppfølgingstjenesten og i sykehjem. 

Se søknadsskjema på kommunens hjemmesider.  

Familie og 
forebygging, 
psykisk helse og 
rus  

Er lokalisert på Ørland Medisinske senter (ØMS) og kan tilby veiledning, råd og oppfølging til 
pårørende innenfor rus og psykisk helse.  

Kontakt: Avdelingsleder familie og forebygging, Sigrun Klausen, tlf. 992 46 407 

NKS 
Veiledningssenter 
for pårørende – 
Midt-Norge 

 

Er du pårørende til noen som sliter med rus, psykisk sykdom eller spill?  

NKS veiledning tilbyr: gratis samtaler, kort ventetid, ingen henvisning, ingen journalplikt. Kontor på 
ØMS på Brekstad (1. onsdagen i måneden).  

Kontakt: Eva Grøntvedt, tlf. 922 50 131/451 42 144, e-mail: eva.grontvedt@veiledningssenter.no 

Hukommelsesteam Kjenner du noen som glemmer? Hukommelsesteam ved Ørland kan tilby: kartlegging og utredning i 
samtale med pasient og pårørende, jevnlig oppfølging av pasient og pårørende, råd og veiledning til 
pårørende.  

Kontakt: Lene Vinje (tlf. 415 49 513) eller Aina Antonsen (tlf. 908 98 829) 

Kreftomsorg 
Ørland:  

 

Kreftsykepleier i kommunen er et tilbud til de som har eller har hatt kreftsykdom og deres 
pårørende. Tilbudet er frivillig og gratis.  

Kontakt: Anne Lill Hopen, tlf. 947 94 130 

NAV 

 

 

Kan bistå i blant annet ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom. Dette kan være 
omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom, pleiepenger, opplæringspenger. 

Kontakt: Tlf. 5555333 (kl. 08.00-15.30) 

Koordinator 
Tjenesteutvikling 

Tjenesteutvikler bidrar til innovasjon og utvikling av våre helsetjenester. Velferdsteknologi er et av 
tilbudene sompårørende kan benytte seg av og kan bidra til en lettere hverdag. 

Kontakt: Maria Wahl-Olsen Harøy, tlf. 907 09 961 

 



Nyttige lenker  

Hva Informasjon 

Pårørendesenteret  
www.parorendesenteret.no 

Tlf. 90 90 48 48  

Pårørendesenteret tilbyr kunnskap, tips og råd, 
kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over 
rettigheter. 
Åpningstider: Mandag 12:00-19:00 Alle andre hverdager 
12:00-15:00 

PIO senteret -rådgivningstelefon for pårørende Tlf. 22 49 19 22 
Mandag - fredag: kl 10 - 15.00 Tirsdag: kl 11 - 19.00 

Pårørendeveilderen https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveile
der 

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. 

Veiledningssenter for pårørende 

http://veiledningssenter.no/ 

Norske kvinners sanitetsforenings veiledningssenter for 
pårørende innen rus og psykisk helse. 

Pårørendelinjen  Telefon: 90 90 48 48 

Åpningstider Pårørendelinjen: 
Mandager: 12:00–19:00, alle andre hverdager: 12:00-
15.00 

Helse Norge 

www.helsenorge.no/parorende 

Informasjon om pårørendes rettigheter. 

Snakketøyet 

https://snakketoyet.no/ 

Et digitalt samtaleverktøy for deg som ønsker å støtte og 
ivareta barn som er pårørende. 

Landsforeningen for pårørende innen psykisk 
helse 

http://www.lpp.no/ 

Rådgivningstelefon for pårørende 

Telefon: 22 49 19 22 
Åpningstider: Mandag – fredag: 10 – 15.00, tirsdag: 11 – 
19.00 

BarnsBeste 

www.BarnsBeste.no  

Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, 
systematisering og formidling av kunnskap om barn som 
har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte 
lidelser. 

NAKU – Lupe (Nasjonalt kompetansemiljø om 
utviklingshemming)  

https://naku.no/kunnskapsbanken?t=204#main 

Nyttig informasjon og kunnskap til personer med 
utviklingshemming og deres pårørende. Her finner du 
artikler, filmer, lenkesamlinger og annet innhold.  

Ørland NFU-Norsk Forbund for 

utviklingshemmedehttp://www.nfunorge.org/Fylk

es-og-lokallag/Trondelag/Trondelag-

lokallag/Orland-/ 

 v/ May Grethe Ingesdatter Olden 

Telefon:95930033 

epost: m-old@online.no 



 

 

 

For mer informasjon:  

www.orland.kommune.no/ tjenester/helse-og-
familie/parorende  

 

 
Foto: Johner Bildebyrå AB  

 

 

 
 

Utarbeidet  på vegne av pårørendeutvalget 

Mai 2020  

 



 


