
Pårørende-
konferansen 2021

Det er en glede å tildele Kristiansand kommune prisen som Årets 
pårørendekommune 2021.  

Årets nominasjoner har kommet fra både pårørende og fagmiljøer. Totalt kom det inn 62 
nominasjoner fordelt på 29 kommuner. 

Det er nå femte året på rad at prisen for Årets pårørendekommune deles ut. Ålesund fikk prisen i 2017, 
Asker i 2018, Fredrikstad i 2019 og Eigersund kommune i 2020. 

Prisvinneren får 10.000 kroner som skal brukes til kompetanseheving. I tillegg får kommunen et spesiallaget 
kunstverk av Bjørg Thorhallsdottir.

VINNERKOMMUNEN KRISTIANSAND:
Dette er en kommune som tar pårørendearbeidet på alvor. De siste to årene har de gjennomført målrettet 
arbeid med pårørende for alle aldersgrupper. Dette fremgår av kommunens styrende dokumenter.

De har fokus på kompetanseheving hos ansatte gjennom oppnevning av pårørendekontakter. De har også 
en bolk om pårørende som del av introduksjonsprogram for nyansatte. Igangsetting av mestringskurs for 
pårørende, drop-in tilbud og andre lavterskeltilbud for pårørende er bare noen av de elementene juryen 
har lagt særlig merke til. 

Det er etablert sorggrupper for etterlatte etter selvmord og støttegrupper for de som er pårørende til 
personer som har forsøkt selvmord. De har opprettet systemer som fanger opp barn som pårørende. Her 
har de igangsatt kompetanseheving for ansatte for at disse på en god måte skal ivareta disse barna. 

Kommunen har et helt eget tilbud som kalles «stafettlogg». Det er en digital samhandlingsplattform 
mellom barn, foresatte og ansatte for oppfølging av barn. Kommunen har også egne gruppetilbud til 
pårørende barn og unge som de kaller for SMIL: Styrket mestring i livet.

Kommunen ansatte pårørendekoordinator våren / forsommer 2020, og det er gjort et veldig godt arbeid 
med å gi lett tilgjengelig informasjon på kommunens hjemmeside. Det finnes også en svært god brosjyre 
om kommunens pårørendetilbud som kan lastes ned og skrives ut. Brosjyren er informativ og lett forståelig.


