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Noralv Pedersen er 33 år og ventar sitt andre born. Ein dag får far hans eit hjerneslag og blir sterkt
pleietrengande. Pedersen hamnar brått i ei dobbel tidsklemme. På den eine sida skal han handtera livet som
journalist og småbarnsfar i byen, og samstundes ønskjer han å hjelpa faren og avlasta mora, som bur i
heimbygda to og ein halv time unna.
Mange er i same situasjon som Noralv Pedersen.
Dei vil gjerne gi meir omsorg, men maktar det ikkje av ulike grunnar. Likevel unnlèt gjerne politikarane å
snakka om den krevjande rolla dei pårørande har i det norske helsevesenet.
Familie, vener og frivillige har lenge utgjort ein vesentleg del av den totale omsorga for eldre og
pleietrengande i Norge. Men i dag er denne innsatsen under press.
Korleis skal politikarane leggja til rette for at pårørande kan yta viktig omsorg for eldre? Og kva må pårørande
sjølve vera villige til å forsaka for å gi ein pleietrengande mor eller far ein så verdig alderdom som mogleg?

Er du personlig bruker, logger du inn med e-postadresse og selvvalgt passord. E-postadressen er ditt
personlige brukernavn. Er du ikke personlig bruker, logger du inn. Medisin og fysioterapi. Min samboer
bruker Sinemet 12,5 mg/50 mg. I går var han hos lokal lege fordi han den siste tiden har følt seg stivere i
skuldrene (kroppen. elevsiden.no er en informasjonstjeneste for foreldre, lærere, ansatte i PPT og andre som
har ansvaret for barn og ungdom i skolealder. Her finner du nærmere 100. Martin: Jeg føler meg trygg, når jeg
har mobilen med meg overalt. Les innlegg TOVE BØYGARD - www.toveboygard.net. Tove Bøygard
m/Band Var på konsert med overnevnte på Christians Kjeller i Kongsberg fredag 10. mars, og det ble en flott.
LØNN Lønn for assistent som tar vikartimer? [April 2017] Jeg ble ansatt som assistent i skolen i oktober.
Jeg går som ufaglært assistent i 60 prosent. Praktisk bruk av lovverket En bonde ble kjent med en fiskerfrue, faktisk så godt kjent at det endte med farsskapssak. NorJus-sidene med lettlest og solid informasjon om
arveoppgjør, arv og dødsbo. Finn svar på dine spørsmål. Les om arveoppgjøret trinn for trinn. Den offisielle
hjemmesiden for Norsk Sjømannsforbund (NSF). Stiftet av sjømenn i 1910. Fagforbundet for sjøfolk og
fiskere på norske fartøy.

