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BAGGRUND  
Hvert år dør ca. 16.000 personer af kræft i Danmark1. Størstedelen af den sidste tid tilbringes i eget hjem, 
hvilket de fleste kræftsyge og deres pårørende foretrækker2-4. At have en partner og få støtte fra familien 
udgør en væsentlig ressource under sygdomsforløbet og øger sandsynligheden for at kunne dø hjemme5. 
Flere undersøgelser peger dog på en øget sygelighed og dødelighed hos pårørende til kræftsyge før og efter 
dødsfaldet6-11. Depression og angst er hyppig blandt disse pårørende; således ses depression hos 30 – 50 %12, 
mens hyppigheden af angst blandt de pårørende er ca. 35 %7. I sorgforløbet udvikler 12 - 15 % af pårørende 
kompliceret sorg med manglende tilpasning til livet uden afdøde og dysfunktionelt hverdagsliv senere end seks 
måneder efter dødsfaldet13-14. Begrebet kompliceret sorgforløb betegner alle de nævnte komplikationer under 
sorgforløbet.  
Pårørende er således i en sårbar situation, og støtte til pårørende og efterlevende er en integreret del af den 
palliative indsats iht. WHO og Kræftplan III15-16. Mulige prædiktorer for udvikling af et kompliceret sorgforløb er 
intrapersonelle faktorer som prædisponerende sårbarhed eksempelvis tidligere depression10. Ydermere kan 
dødsfaldsrelaterede faktorer; om ønskede dødssted var opfyldt17-18, og om den pårørende oplever stor 
belastning af at pleje den syge være prædiktorer19-21. Ligeledes kan interpersonelle faktorer spille ind f.eks. 
mangelfuld professionel støtte10,17-18 og information om prognosen18, og hvis det sociale netværk ikke er godt12. 
 

FORMÅL 
A. Blandt pårørende til alvorligt syge patienter at 

1. beskrive nedenstående grupper af mulige prædiktorer for et kompliceret sorgforløb: 
o intrapersonelle faktorer 
o dødsfaldsrelaterede faktorer 
o interpersonelle faktorer 

2. beskrive niveauet af depression, angst, foregribende sorg og fysisk helbred 
B. Blandt pårørende, der har mistet, at 

3. undersøge omfanget af komplicerede sorgforløb seks måneder efter patientens død 
4. analysere om de under punkt A.1. beskrevne faktorer er prædiktorer for et kompliceret sorgforløb jf. 

punkt B.3., herunder at analysere styrken af eventuelle associationer 
 

MATERIALE OG METODE 
Studiet gennemføres som en national, populationsbaseret kombineret spørgeskema- og registerundersøgelse 
blandt pårørende til patienter, der i løbet af et år tildeles terminaltilskud1

 

. Respondenter, som mister den syge i 
løbet af observationsperioden, tilsendes et opfølgende spørgeskema seks måneder efter dødsfaldet. 

Inklusionskriterier 
For patienter som tilsendes første spørgeskema mhp. videregivelse til nærmeste pårørende: 

• registreret med terminaltilskud hos Lægemiddelstyrelsen (LMS) 
• alder ≥ 18 år 

For pårørende som tilsendes andet spørgeskema:  
• respondent på første spørgeskema 
• mister den syge i observationsperioden på seks måneder efter terminaltilskudsregistrering 

Eksklusionskriterier 
I forhold til både første og andet spørgeskema: 

• patient/pårørende registreret som død ved udsendelse 

                                                 
1 Patienter, der efter lægeligt skøn er uhelbredeligt syge og har kort tid tilbage at leve i, har ret til gratis medicin via lægeattesteret terminaltilskud 
registreret hos LMS. 
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Procedure  
Fra 1.1.2012 og et år frem rekvireres ugentligt en liste fra LMS over patienter, der har fået bevilget 
terminaltilskud. 
Første spørgeskema

1) ægtefælle eller samlever  eller  

 udsendes senest 10 hverdage efter registrering hos Lægemiddelstyrelsen adresseret til 
patienter, der opfylder ovenstående kriterier, mhp. videregivelse til  

2) anden nærmeste pårørende, såfremt patienten ikke har en ægtefælle/samlever 
Der udsendes en påmindelse efter tre uger, såfremt patienten er i live i følge CPR-registeret.  
Andet spørgeskema

 

 sendes til pårørende, der opfylder ovenstående kriterier, seks måneder efter dødsfaldet, 
idet målinger af sorg herefter er mest valide14. Der udsendes en påmindelse efter fire uger. 

Population og bortfald 
Terminaltilskud tildeles 8-10.000 patienter årligt. Patientgruppen formodes at bestå af ca. 90 % kræftpatienter 
og at være gennemsnitligt 68 år. Da ca. 2/3 af danskere i denne aldersgruppe har en ægtefælle eller en 
samlever, forventes de responderende pårørende at fordele sig mellem ca. 67 % ægtefæller og samlevere og 
ca. 33 % andre nære pårørende. Det vurderes, at der kan opnås ca. 4.000 respondenter på første spørgeskema 
og ca. 2.000 på andet spørgeskema. 

Appendix 2 viser overslag over deltagere og frafaldne, når det skønnes, at 10 % af patienterne dør før 
udsendelse af første spørgeskema22, der opnås en svarprocent på hhv. 50 for første spørgeskema23 og 60 for 
andet spørgeskema11, samt at ca. 20 % af patienterne (i flg. LMS) er i live ved observationsperiodens slutning. 
Dermed opnås ca. 4.000 respondenter på første spørgeskema og ca. 2.000 besvarelser af både første og andet 
spørgeskema. 
 
Forskningsvariable  
Projektets effektmål for et kompliceret sorgforløb måles for den pårørende via spørgeskema og 
registeroplysninger. Anvendte skalaer og registre fremgår af Appendix 3, Tabel 1 og 2.  
Spørgeskemabaserede effektmål: 

• depression 
• angst 
• kompliceret sorg 
• generel helbredsstatus 

Registerbaserede effektmål: 
• dødsfald, herunder selvmord 
• brug af sundhedsydelser som egen læge og psykolog 
• medicinforbrug 
• sygemelding 

 

Spørgeskemadata:   
Spørgeskemaerne sammensættes efter litteraturgennemgang af eksisterende, validerede og veletablerede 
spørgeskemaer, som måler nedenstående variable, og der suppleres med ad hoc- spørgsmål, når der ikke 
findes et eksisterende skema (Tabel 1, Appendix 3). Spørgeskemaerne pilottestes forud for udsendelse. 
Første spørgeskema afdækker: 

• pårørendes vurdering af patientens brug af hjemmepleje og ønskede dødssted  
• pårørendes vurdering af familiens information om prognosen fra sundhedsprofessionelle 
• pårørendes foregribende sorg, plejeorlov, netværk, belastning af plejeforløb 
• baselineniveau af effektmålene depression, angst og generel helbredsstatus  
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Andet spørgeskema afdækker den pårørendes vurdering af 
• patientens brug af hjemmepleje i sidste del af den terminale fase 
• familiens kommunikation  
• egen læge og hjemmeplejen, plejeorlov, netværk 
• effektmålene depression, angst, kompliceret sorg og generel helbredsstatus 

 

Registerdata: 
Hovedparten af data fra registre fås fra databaser listet i Tabel 2, Appendix 3 via Center for Forskning i 
Cancerdiagnostik i Praksis (CaP) under Forskningsenheden for Almen Praksis. 
 
STATISTIK OG ANALYSE   
Sammenhænge mellem prædiktorer og effektmål for et kompliceret sorgforløb analyseres i relevante 
multivariate regressionsmodeller. Datamængden giver mulighed for at afrapportere frekvenser med snævre 
sikkerhedsintervaller. Eksempelvis vil en test af associationen mellem effektmålet middel/svær depression med 
en forventet hyppighed på 15 % og prædiktoren svagt netværk med en forventet hyppighed på 20 % kræve 171 
besvarelser i en univariat analyse for at vise en forskel mellem grupperne på 20 % med en styrke på 90 %. Ved 
efterfølgende multivariat analyse er der behov for en materialestørrelse på over 500 respondenter24. En 
materialestørrelse på 2.000 besvarelser giver således et særdeles godt udgangspunkt for detaljerede 
multivariate analyser af associationer mellem de beskrevne prædiktorvariable og de udvalgte effektmål, der 
indikerer et kompliceret sorgforløb.  
Data fra veletablerede skalaers opgøres iht. deres manualer, så cut off-værdierne er sammenlignelige med 
andre studier. Ad-hoc-spørgsmålene dikotomiseres eller kategoriseres efter skøn, jf. svarfordeling efter 
forudgående intern statistisk validering. Frafaldsanalyser gennemføres ved sammenligning af respondenter 
med ikke-respondenter på bl.a. udvalgte socioøkonomiske data fra tilgængelige registre. Det forventes, at 
pårørende til de patienter, der har det dårligst ved inklusionen, samt pårørende til patienter, der har et meget 
progressivt sygdomsforløb, i højere grad er ikke-respondenter.  
 
ETIK OG GODKENDELSE 
Pårørende til terminale patienter er en sårbar gruppe at involvere i forskning. Det anses for mest 
hensigtsmæssigt, at spørgeskemaet tilsendes patienten mhp. videregivelse til pårørende, da der iht. 
projektmetoden rekrutteres ud fra patientens personnummer. Således vælger patienten selv, om den 
pårørende ønskes inddraget. Fra tidligere undersøgelser vides, at efterlevende finder det acceptabelt at blive 
kontaktet om deltagelse i et forskningsprojekt med udfyldelse af et spørgeskema. 
Projektet er forelagt Sekretariatet for Den Regionale Videnskabsetiske Komité, Region Midt (nr. 48/2010) og 
kræver ikke godkendelse. Datatilsynet har tilladt projektet (J.nr. 2010-41-4893). 
 
PERSPEKTIV 
Mange mennesker vil opleve at miste deres nærtstående grundet alvorlig sygdom. Dette projekt giver viden 
om pårørende under sygdomsforløbet og i et efterfølgende sorgforløb, og bygger ovenpå tidligere og 
igangværende projekter i samarbejdet mellem Forskningsenheden for Almen Praksis og Onkologisk Afdeling, 
Aarhus Universitetshospital. 
Det forebyggende perspektiv i projektet er betragteligt, idet denne viden giver basis for at sundhedspersonalet 
kan undervises i at identificere pårørende i speciel risiko for udvikling af et kompliceret sorgforløb. Dermed kan 
støttende foranstaltninger iværksættes tidligt og øge muligheden for, at pårørendes normale funktionsniveau 
fastholdes. Således kan også tilknytning til arbejdsmarkedet bevares og forbruget af sundhedsydelser 
reduceres. 
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Appendix 1: Model over prædiktorer for pårørendes sorgforløb 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B. Dødsfaldsrelaterede faktorer 
• varighed af sygdomsforløb 
• dødssted 
• plejebyrde 

 
 

C. Interpersonelle faktorer               
• kommunikation i familien 
• information om prognose 
• netværk 

- familie og venner 
- sundhedsprofessionelle 

 

A. Intrapersonelle faktorer 
• foregribende sorg 
• prædisponerende faktorer 

- tidl. psykisk sygdom 
- kroniske sygdomme 

 

Effektmål for et kompliceret sorgforløb 
• depression 
• angst 
• fysisk helbred 
• kompliceret sorg 
• død (selvmord) 
• brug af psykolog / egen læge 
• medicinforbrug 
• sygemelding 
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Appendix 2: Skønsmæssig oversigt over inkluderede og bortfaldne patienter og pårørende

 
* Oplyst af Lægemiddelstyrelsen  
** Iht. foreløbig rapport fra KB’s Palliative Barometerundersøgelse sv.t reference 22 
*** Baseret på lignende studier; Neergaard 2009 og Bachner 2008 sv.t. reference 21 og 23 

 

Antal patienter tildelt 
terminaltilskud:                       

ca. 9.000 / år* 

 

Antal patienter, der dør før 
udsendelse af 1. spørgeskema:  

ca. 10 % **                                 

Antal  udsendte af 1. 
spørgeskema over et år:                    

ca. 8.100 

Antal besvarelser af 1. 
spørgeskema:                         

ca. 4.000 respondenter  

Andel af patienter med 
terminaltilskud i live efter 6 mdr:                                          

20 % * 

 Antal respondenter, hvor 
patienten dør indenfor 6 mdr.: 

ca. 3200 

Andel af respondenter som ej 
besvarer 2. spørgeskema:     

40 % *** 

Antal besvarelser af 2. 
spørgeskema:                         

ca. 2000 

Andel af pårørende som ej 
besvarer  1. spørgeskema: 

ca. 50 %***   
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Appendix 3: Oversigt over spørgeskema- og registerparametre 
 
Tabel 1: Oversigt over validerede skalaer og spørgsmål i hhv. første og andet spørgeskema 

Spørgeskema 1 Spørgsmål / validerede skalaer Spørgeskema 2 
Hjemmepleje  
Ønskede dødssted 

• Antal timer/uge 
• Ad hoc med inspiration fra tidligere studier 

Hjemmepleje 
Dødssted 

Plejeorlov  
Plejebyrde 
Information om prognosen 
Netværk 
Depression 
Angst 
Foregribende sorg 
 
Generelt helbred 
Involvering: hjemmeplejen, 
egen læge, palliativt team 
Kommunikation 

• Ad hoc med inspiration fra tidligere studier 
• Burden Scale for Family Caregivers (BSFC) 
• Ad hoc med inspiration fra litteraturen  
• Fra Region Midts ”Hvordan har du det?” 
• Beck Depression Inventory (BDI-II) 
• Symptoms Check List-90, angst subskala 
• Ad hoc med inspiration fra PG-13 
• Prolonged Grief Disorder (PG-13) 
• Medical Outcomes Study Short Form (SF-36) 
• Ad hoc med inspiration fra tidligere studier 
• Caregiver’s Communication with patients 

about the terminal Illness and Death (CCID) 

Plejeorlov 
 
Information om prognosen 
Netværk 
Depression** 
Angst** 
 
Kompliceret sorg** 
Generelt helbred** 
Evaluering: hjemmeplejen, 
egen læge, palliativt team 
Kommunikation 

* Effektmål  
 
Tabel 2: Oversigt over registerparametre og tilhørende registre 

 Registerdata Register 
Patient Diagnosedato 

Diagnose + evt.  kræftbehandling 
Brug af egen læge 
Brug af palliativt specialistteam 
Indlæggelser 
Varighed af sygdomsforløb 
Dødssted 

• Landspatientregisteret (LPR) 
• LPR 
• Sygesikringsregisteret 
• Den Palliative Database 
• LPR 
• LPR 
• Dødsårsagsregisteret 

Pårørende Kroniske sygdomme 
Psykiatriske sygdomme 
Dødsfald + dødsmåde* 
Medicinforbrug* 
Sygemelding* 
Brug af sundhedsydelser* 

 - egen læge / psykolog 

• Adjusted Clinical Group index 
• Psykiatriregisteret 
• CPR-registeret + Dødsårsagsregisteret 
• Lægemiddelstyrelsen 
• DREAM-databasen, Beskæftigelsesministeriet 
• Sygesikringsregisteret 
 

Begge Varighed af evt. ægteskab/samliv 
Socioøkonomiske forhold: 

- Uddannelse + job  
- Bolig: eje/leje, areal 
- Husstandsindkomst 
- Hjemmeboende børn 

• CPR-registeret 
• Danmarks Statistik 
 
  

*Effektmål 


