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Baggrund

Pårørende rammes på livskvalitet og symptomer som angst, depression, søvnbesvær (Skleranova, H. et.al, 2015; Santin,O. et. al, 

2014; Lund, L. et.al, 2015; Fletcher, B. et. al, 2012; Northouse, L. et. al, 2012). 

• Hele familien rammes – behov for nye tiltag til at støtte patienter og pårørende (Piil, K; Jarden, M. 2019)

• Pårørende vigtige for patienternes forløb og outcome/behandlingsresultat?

Psykosociale interventioner, har vist at have positiv effekt på patienter og pårørendes velbefindende og 
mestring. (Meyer, A.  et.al. 2015; Mosher et.al. 2017)

• Få studier der har afprøvet én -til -én peerstøtte til pårørende (Mosher, 2017; Finley, 2018). 

• Er ikke afprøvet før i DK til pårørende

Få studier af pårørende til hæmatologiske patienter       viser høj belastning sammenlignet med andre grupper 
pårørende. Ingen danske studier af pårørende til hæmatologiske patienters oplevelser, livskvalitet eller en peer-to-peer 
psykosocial intervention.



Projektets overordnede formål: Støtte af pårørende til personer 
med livstruende hæmatologiske sygdomme

Hvordan undersøger vi det?

- Studiedel 1: et kvalitativt longitudinelt interviewstudie (n=16)

- Studiedel 2: en peer to peer pårørende støtte intervention (n=50)

- Studiedel 3: en national spørgeskema undersøgelse (n=410)



Studiedel 1
Hvad ved vi foreløbigt fra 
interviewundersøgelsen

• Føler sig overvældet af ansvaret og 
kæmper med at skabe balance.

• Tilsidesætter egne behov – nedsat 
mulighed for socialt netværk og 
påvirker deres sociale identitet.

• Bekymrer sig også om deres egne 
ressourcer.

• Nogle oplever positive konsekvenser 
over tid, men mange gør ikke.

• Det føles anderledes at tale med 
andre ”der selv har prøvet det”.

T1= 2-4 ≤ patientens diagnose.

16 pårørende interviews foretaget
T2= efter 3 måneder.

13 ud af 16 pårørende interviews.

T3= efter 6 måneder.

13 ud af 16 pårørende interviews.



Studiedel 2

Pårørende Ambassadør
Støtte intervention



Studiedel 2
Projektets teoretiske ramme og empiriske antagelser for peer 
støtte

• Social støtte kan afhjælpe negative virkninger af stress, øge mestring og styrke psykisk velbefindende. 

• Pårørende deler hverdagslivserfaringer omkring at leve med en person, der er ramt af livstruende sygdom.

• Pårørende har erfaringer, der kan bruges som en ressource – ved at lytte til, støtte, give råd, kan de hjælpe en 

anden pårørende. 

• Pårørende kan spejle sig i hinanden = forståelse, håb og mestring. 

• Pårørende som frivillige ressourcer – der kan og vil bruges

Definitioner af peer støtte: 

”Støtte til forandring mod et bedre liv, som 

finder sted mellem to eller flere personer, 

der forbindes af fælles erfaringer i livet…” (Socialstyrelsen)

”The provision of emotional, appraisal and 

informational assistence by a created social 

network member who posesses experiental

knowledge of a specific behaviour or 

stressor and similar characteristics as the 

target population” (Dennis, 2003)

Cohen, S., Wills TA.Stress, social support and the buffering hypothesis. 1985; Cohen, S.Social relationships and 

health. 2004. Dennis CL. Peer support within a health care context. 2003. Suls Jm., Miller RL. Social comparison 

processes. 1977. Skirbekk, H., Korsvold, L., Finset, A. 2018



Studiedel 2
Målgruppe: 

• Pårørende ≥18 år til ny-diagnosticerede patienter med 
akut, kronisk og komplekse forløb. (N=30)

• Ambassadører: pårørende ≥18 år til tidligere, raske 
patienter med akut, kronisk, komplekse forløb (N=20)

Forberedelse og støtte af ambassadører før og under 
interventionen:

- Kursusvideo

- Online refleksionsforum

- Netværksmøder

- Supervision med psykolog

December 2019: 
Rekruttering 

ambassadører 
påbegyndt

Maj 2020:

15 pårørende 
ambassadører 

rekrutteret

2 pårørende 
ambassadører

droppet ud inden 
opstart

Maj 2020:

Kursus afholdt for 13 
ambassadører

1. Juni 2020

Intervention opstartet

August 2020: 

4 forløb i gang

Intervention afsluttes 
juni 2021

Pårørende rekrutteres 
løbende

Rekruttering på 
hospital, opslag eller 

brev



Studiedel 2

• Design: Én- armet feasibility studie

• Måler på: Feasibility parametre (acceptability, practicability, safety and support and resource utilization)

• Erfaringer indsamles gennem interviews

• Sekundære outcomes: angst/depression (HADS), søvn (PSQI), livskvalitet (SF-36, CRRS) og self-efficacy

12 uger

Rekruttering 2-

6 uger fra 

diagnose
Match

Baseline End of intervention (12 uger)

Follow up 

(24 uger)

”Rekruttering af 

mennesker i krise?”

”Det ‘rigtige’ match ml. 

ambassadør og 

pårørende”? 

- Patientens diagnose, 

relation til patienten, 

køn, alder, ‘kemi’? 



Perspektiver på og potentiale for 
pårørende støtte intervention



Studiedel 3
Oversættelse og validering af 
spørgeskema til pårørende

• Få psykometrisk validerede spørgeskemaer til pårørende. (Shilling, V. et.al. 2016)

(…og det er en jungle at finde rundt i hvad der er tilgængeligt…)

CRRS – ”Caregiver Roles and Responsibility” er et selvrapporteret spørgeskema udviklet til pårørende til cancer
patienter. Måler betydningen af pårørendes rolle, ansvar og livskvalitet. Nyt redskab udviklet i England. (Shilling, V. et.al. 2016)

Spørgeskemaet består af 41 spørgsmål med sub-skalaerne: ‘støtte og påvirkning’; ‘livsstil’; ’følelsesmæssigt 
helbred og velbefindende’; ‘egenomsorg’; ‘økonomisk situation’ og ‘arbejde og karriere’.  5 points Likert svarskala.



Rigshospitalet

Center for Kræft og Organsygdomme

Iben Husted Nielsen 11

Eksempel



Studiedel 3
Oversættelse og validering af 
spørgeskema til pårørende

• I samarbejde Hæmatologisk Forskningsenhed,OUH.

• Oversat efter internationale guidelines (Eremenco, SL; Cella, D.; Arnold, BJ. 2005)

Projektet påbegyndt Juni 2019 

10 pårørende er blevet interviewet .

• Næste skridt: validering af spørgeskemaet, hvor ca. 210 
pårørende til forskellige grupper af kræftpatienter skal 
rekrutteres (spørgeskemaet besvares 2 gange med ca. 10 
dages ml.rum)
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Tak for jeres opmærksomhed!

Kontakt: 

Iben Husted Nielsen
Klinik for Blodsygdomme.

Rigshospitalet, Forskningsenheden.
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tlf.: 26227757
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