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PRESENTASJON
Bakgrunn
Hvert år opplever nesten 3500 barn at mor eller far får en kreftsykdom. Fordi kreft
kan være en alvorlig sykdom, og nesten alltid vil oppleves som det, innebærer det
ofte en dramatisk endring i livssituasjonen til en familie. Vi vet at både kreftsyke
foreldre og deres partnere etterspør mer hjelp til å følge opp barna. Vi vet også at
nære personer rundt familien ønsker å være til støtte og hjelp på ulike måter, men at
de ofte er usikre på hvordan dette best kan gjøres i praksis. Det foreligger svært lite
forskning på hvordan den enkeltes nettverk kan styrkes og hvilken virkning dette kan
ha, noe vi ønsker å finne ut gjennom studien “Sosial nettverksstøtte og kreft”.
Mål
Hensikten med studien var å øke kunnskapen om hvordan det sosiale nettverket kan
hjelpe barn som har en mor eller far som lever med en kreftsykdom. Spørsmål vi
ønsket å få svar på er om undervisning og informasjon til det sosiale nettverket kan
bedre den sosiale støtten til familier der en av foreldrene har kreft, og hvordan denne
støtten kan bedre barnas livskvalitet og helse.
Målgruppe
Målgruppen for studien var familier fra hele landet der mor eller far lever med en
kreftdiagnose (ansett type og stadium) og har omsorg for hjemmeboende barn under
18 år – samt familiens sosiale nettverk.
Metode

Gjennom en randomisert kontrollert studie (RCT) var ønsket å undersøke effekten av
et kort opplæringsprogram for foreldrene og de støttepersonene familien selv velger.
Opplæringsprogrammet omhandler hvordan det er å leve i en familie med kreft med
et spesielt fokus på barnas behov - og hvorfor nettverksstøtte er så viktig. Deretter
diskuteres det hva den aktuelle familien trenger av hjelp i hverdagen og hvordan en
sammen kan hjelpe og støtte barna i en vanskelig periode.
For å kunne være sikre på at resultatene skyldes innholdet i opplæringen, fordeles
deltakerne i en forsøksgruppe og i en kontrollgruppe gjennom loddtrekning. Denne
loddtrekningen vil foregå etter at spørreskjemaene ved oppstart er utfylt. De familiene
som kom i forsøksgruppen, fikk opplæringsprogrammet umiddelbart, mens de som
kom i kontrollgruppen fikk opplæringsprogrammet etter 6 måneder. For å teste
virkningen av programmet fylte frisk forelder, ett barn mellom 8-18 år og
støttepersonene spørreskjema fem ganger (ved oppstart og etter ca. 3,6,9 og 12
måneder).
Etter at familien hadde gjennomført hele studien, får de tilsendt en video med
innholdet i opplæringsprogrammet.
Praktisk informasjon
Opplæringsprogrammet gjennomføres på familiens hjemsted over hele landet og
varer i ca. 3 timer.
Erfarne psykologer fra Senter for Krisepsykologi i Bergen;; Marianne Straume, Elin
Hordvik og Christine Lien, sto for undervisningen.
Rekruttering ble i hovedsak gjort gjennom Montebellosenteret og Kreftforeningen.
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