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Baggrund
Pårørende har en øget risiko for at udvikle depression, angst, stress m.m. 
(de Witt et al. 2018; O’Brian et al. 2011; O’Connor et al. 2011; Trail et al. 2003) 

Pårørende belastes især når ALS opstår med kognitive forandringer 
(Hseih et al. 2016; Lillo et al. 2012; Chiò et al. 2010) 

Kognitive forandringer ses i 50 % af alle ALS tilfælde 
(Chiò et al. 2019)

Sundhedspersoner i ALS og det palliative felt er udsatte for mistrivsel, angst og 
sygemelding m.m. 
(de Witt et al. 2018; Hseih et al. 2016, Sanchez-Reilly et al. 2013; Kamal et al. 2016)



Formål

At udvikle og teste gennemførligheden af et 
målrettet palliativt rehabiliteringsprogram med 
henblik på at støtte pårørende og fagpersoner i at 
klare udfordringerne i hverdagen



RehabiliteringsCenter for Muskelsvind - RCFM

 RCFM oprettet i 1976

 Højt specialiseret privathospital med driftsoverenskomst med regionerne

 Landsdækkende

 Ca. 3400 brugere

 36 hoveddiagnoser/ 110 genetiske diagnoser

 Ca. 40 medarbejdere: fysioterapeuter og ergoterapeuter, sygeplejersker, psykologer, 
læger, socialrådgivere, forskere, kommunikationsmedarbejdere og koordinatorer 



Metodologi og teoretisk perspektiv

 Complex Intervention in Health, MRC guidelines

 Interpretive Description Methodologi

 Antonovsky’ Sense of Coherence/oplevelse af sammenhæng





Forandringer af 
personlighed, 

adfærd og/eller 
sprog

FTD

Upåvirket

Patienten 
med ALS

Chiò et al. 2019;
Beeldman et al., 2016; 
Murphy et al., 2016



PhD’en
Studie I

 Hvilke erfaringer og perspektiver har efterladte pårørende til PALS/kognitive forandringer og 
fagpersoner på udfordringer og behov i forhold til at håndtere PALS/kognitive forandringer? 

Studie IIa+b (pårørende/fagprofessionelle)
 Hvordan kan en kompleks intervention udvikles for at imødekomme de udfordringer og behov 

pårørende har? 

Studie IIIa+(b fremtidig Post Doc)
 Hvad er de pårørendes erfaringer og perspektiver på et nyt udviklet målrettet palliativt 

rehabiliteringsprogram ift. at klare udfordringerne, når deres nærmeste har ALS/kognitive 
forandringer?



Deltagere - pårørende
Inklusionskriterier:

Pårørende til PALS:

 Kognitive forandringer indenfor personlighed, adfærd og/eller sprog

 blevet henvist til RCFM og har haft besøg af en ALS-konsulent fra RCFM

 over 18 år

 Taler og forstår dansk

Eksklusionskriterier:
 Pårørende har en kendt diagnosticeret psykiatrisk lidelse

 Familien ønsker ingen kontakt eller tilbud fra RCFM

I alt inkl. 30 pårørende til studie IIa og IIIa



Støtteprogram
til pårørende
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