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Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse 

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende 
Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at 

indsamle viden om, hvorledes behovet hos teenagere med en forælder med kræft i palliativ indsats, bedst 

bliver mødt. Resultaterne er baseret på svar fra tolv respondenter. Spørgeskemaet blev i første omgang 

sendt til seks udenlandske forskere, hvoraf to norske forskere besvarede. Herefter blev spørgeskemaet 

sendt til ti paneldeltagere, som skulle deltage i en konsensuskonference. Alle paneldeltagere har besvaret. 

Svarprocenten er således 75%.   

Identificering af teenagere i familien 

Der er generel enighed om, at det er relevant at finde ud af, om en patient i palliativ indsats i såvel tidlig 

(100% enige), sen (92% enige) og terminal fase (92% enige) har børn. Ligeledes er der generel enighed om, 

at det skal noteres i patientens journal, hvis der er børn i familien (92% enige). 

Indledende konsultation 

Der er generel enighed om, at familier med en kræftpatient i palliativ indsats og en teenager skal tilbydes 

en indledende konsultation med henblik på at klargøre, om der er et behov for intervention (92% enige). 

Imidlertid er der ikke enighed om, hvorvidt det skal være en bestemt profession, der er ansvarlig for den 

indledende konsultation (67% svarer ja, 33% nej), samt hvilken profession (figur 1): 

Figur 1. Who should be responsible for the initial consultation? 

     

 

Størstedelen af respondenterne er enige i, at den person, som er ansvarlig for den indledende konsultation, 

skal have et overblik over henvisningsmuligheder samt have viden om samtale og kommunikation.  
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Interventionstype 

Der er ikke enighed om, hvilken type af intervention, der er den mest relevante at tilbyde med henblik på at 

imødekomme behovet hos en teenager, der har en forælder med cancer i palliativ indsats. Halvdelen af de 

adspurgte mener, at familieintervention er den mest relevante interventionstype. 

Figur 2. Which type of intervention do you think is the most relevant to offer in order to meet teenagers 

needs who have a parent with cancer in palliative care? 

     

 

 

 

Klassificering af familietyper (David Kissane) 

Der er i alt otte ud af tolv respondenter (67%), der er enige eller delvist enige i, at en families behov for 

støtte kan differentieres ud de fire kategorier, som David Kissane har defineret. En respondent (8%) er 

hverken enig eller uenig, mens tre respondenter (25%) er delvist uenige (se figur 3). 

Figur 3: To what extent do you agree that family’s need of support can be differentiated by the family’s 

cohesiveness, expressiveness, and capacity to deal with conflict i.e. by the following categories (made by 

David Kissane) (Supportive families, intermediate families, sullen families, hostile families)? 



 - 3 - 

 

Familieintervention rettet mod ’supportive families’ 

Der er seks ud af tolv (50%), der mener at en familieintervention rettet mod ’supportive families’ skal 

indeholde hjælp til at forberede familien på tabet af forælderen/partneren, mens de øvrige seks 

respondenter er hverken enige eller uenige. Endvidere er de fleste af respondenterne enige i, at 

interventionen skal hjælpe til at forbedre åben kommunikation i familien, indeholde interventioner rettet 

mod forældrene med henblik på at gøre dem i stand til at støtte teenageren i sørgeprocessen, samt at 

interventionen skal afdække, om der er behov for yderligere støtte i familien og at interventionen skal 

indeholde en afklaring af sociale, økonomiske og juridiske problemstillinger (figur 4). Der er ni ud af tolv 

respondenter (75%), der mener, at intervention rettet mod ’supportive families’ skal begynde i den tidlige 

palliative fase, mens to respondenter (17%) angiver den sene palliative fase, og en respondent (8%) angiver 

et andet tidspunkt. 

Figur 4. To what extent do you agree a family intervention for supportive families should contain the 

following? 
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Familieintervention rettet mod ’intermediate families’ 

De fleste af respondenterne er enige i, at en familieintervention rettet mod ’intermediate families ’skal 

indeholde hjælp til at forberede familien på tabet af forælderen/partneren og hjælpe til at forbedre åben 

kommunikation i familien. Endvidere er de fleste af respondenterne enige i, at familieinterventionen skal 

indeholde interventioner rettet mod forældrene med henblik på at gøre dem i stand til at støtte 

teenageren i sørgeprocessen samt at en interventionen skal afdække, om der er behov for yderligere støtte 

i familien og at interventionen skal indeholde en afklaring af sociale, økonomiske og juridiske 

problemstillinger (figur 5). Der er elleve ud af tolv respondenter (92%), der mener at intervention rettet 

mod ’intermediate families’ skal begynde i den tidlige palliative fase. 

 

 

 

Figur 5. To what extent do you agree a family intervention for intermediate families should contain the 

following? 

 

Familieintervention rettet mod ’sullen families’ 

De fleste af respondenterne er enige i, at en familieintervention rettet mod ’sullen families’ skal indeholde 

hjælp til at forberede familien på tabet af forælderen/partneren og hjælpe til at forbedre åben 

kommunikation i familien. Endvidere er de fleste af respondenterne enige i, at familieinterventionen skal 

indeholde interventioner rettet mod forældrene med henblik på at gøre dem i stand til at støtte 

teenageren i sørgeprocessen samt at en interventionen skal afdække, om der er behov for yderligere støtte 

i familien og at interventionen skal indeholde en afklaring af sociale, økonomiske og juridiske 

problemstillinger (figur 6). Der er elleve ud af tolv respondenter (92%), der mener at intervention rettet 

mod ’sullen families’ skal begynde i den tidlige palliative fase. 
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Figur 6: To what extent do you agree a family intervention for sullen families should contain the following? 

 

Familieintervention rettet mod ’hostile families’ 

De fleste af respondenterne er enige i, at en familieintervention rettet mod ’hostile families’ skal indeholde 

hjælp til at forberede familien på tabet af forælderen/partneren og hjælpe til at forbedre åben 

kommunikation i familien. Endvidere er de fleste af respondenterne enige i, at familieinterventionen skal 

indeholde interventioner rettet mod forældrene med henblik på at gøre dem i stand til at støtte 

teenageren i sørgeprocessen samt at en interventionen skal afdække, om der er behov for yderligere støtte 

i familien og at interventionen skal indeholde en afklaring af sociale, økonomiske og juridiske 

problemstillinger (figur 7). Der er elleve ud af tolv respondenter (92%), der mener at intervention rettet 

mod ’hostile families’ skal begynde i den tidlige palliative fase. 

Figur 7. To what extent do you agree a family intervention for hostile families should contain the following? 

 

Kvalifikationer hos den ansvarlige for familieintervention 

Størstedelen af respondenterne er enige i, at den person, der har ansvaret for at gennemføre 

familieinterventionen, skal have viden om familierelationer og familiedynamik, skal være i stand til at 
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håndtere konflkikter i familier, have viden om andre rådgivnings- og støtte muligheder. Der er fem ud af 

tolv respondenter (42%), der er enige i, at den person, der har ansvaret for at gennemføre 

familieinterventionen, skal have viden om kræft og kræftbehandlingsforløb, mens seks respondenter er 

delvist enige (50%), og en respondent er hverken enig eller uenig (8%). 

Derudover er størstedelen af deltagerne enige i, at den ansvarlige person skal være i stand til at arbejde 

tværfagligt, have stærke kommunikationsevner, have viden om sorg, krise og udviklingspsykologi samt 

være i stand til at reflektere over egen praksis i eksempelvis supervisions-sessioner (figur 8). 

Figur 8. To what extent do you agree the professional in charge of the family intervention should possess the 

following qualifications?

 

 

Inddeling af teenagere ud fra deres behov for støtte 

Der er ikke enighed blandt respondenterne om, hvorvidt det er relevant at inddele teenagere ud fra deres 

behov for støtte i følgende tre kategorier: 1. ressourcestærke teenager, 2. teenager med behov for støtte 3. 

teenagere med få ressourcer (figur 9).  

Figur 9: To what extent do you agree the way below is a relevant way to divide teenagers according to their 

need of support? (Resourceful teenagers, teenagers with support needs, teenagers with few resources) 
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Ressourcestærke teenagere 

Svarene på spørgsmålene om, i hvor høj grad respondenten er enig i, at en intervention rettet mod 

ressourcestærke teenagere skal indeholde nedenstående elementer, fordeler sig som vist i figur 10. Det 

varierer i hvor høj grad, der er enighed om, at en intervention rettet mod ressourcestærke teenagere skal 

indeholde nedenstående elementer. Overordnet set er størstedelen af respondenterne enige eller delvist 

enige i, at nedenstående elementer skal indgå. Der er dog enkelte respondenter, der er delvist uenige i, at 

interventionen skal indeholde støtte til teenageren i at få en velfungerende hverdag og netværk (en 

respondent (8%)), at interventionen skal indeholde en individuel intervention (to respondenter (17%)) eller 

gruppeintervention (en respondent (8%)). 
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Figur 10. To what extent do you agree an intervention for resourceful teenagers should contain the 

following?

  

Teenagere med behov for støtte  

Svarene på spørgsmålene om, i hvor høj grad respondenten er enig i, at en intervention rettet mod 

teenagere med behov for støtte skal indeholde nedenstående elementer, fordeler sig som vist i 

nedenstående figur 11. Størstedelen af respondenterne er enige eller delvist enige i, at nedenstående 

elementer skal indgå i en intervention rettet mod teenagere med behov for støtte. Ingen af 

respondenterne angiver at være uenige eller delvist uenige. 

Figur 11. To what extent do you agree an intervention for teenagers with support needs should contain the 

following? 
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Teenagere med få ressourcer  

Svarene på spørgsmålene om, i hvor høj grad respondenten er enig i, at en intervention rettet mod 

teenagere med få ressourcer skal indeholde nedenstående elementer, fordeler sig som vist i nedenstående 

figur 12. Langt størstedelen af respondenterne er enige eller delvist enige i, at nedenstående elementer 

skal indgå i en intervention rettet mod teenagere med få ressourcer. Ingen af respondenterne angiver at 

være uenige eller delvist uenige. 

Figur 12. To what extent do you agree an intervention for teenagers with few resources should contain the 

following? 
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Opdeling af interventioner på teenagernes alder og køn 

Der er to respondenter (17%), der er uenige i, at interventionen skal differentieres ud fra teenagerens 

alder, to respondenter (17%) er delvist enige, mens otte respondenter er enige heri (67%). Der er uenighed 

blandt respondenterne om hvorvidt, interventionen skal opdeles på køn (figur 13): 

Figur 13: To what extent do you agree the intervention should be differentiated according to the teenager’s 

sex? 
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Tidspunkt for intervention målrettet teenagere 

Der er ti ud af tolv respondenter (83%), der mener, at interventionen målrettet teenagere, skal påbegyndes 

i den tidlige palliative fase. 

Kvalifikationer hos den ansvarlige for interventioner målrettet teenagere 

Størstedelen af respondenterne er enige i, at den ansvarlige for interventioner målrettet teenagere skal 

have nedenstående kvalifikationer, undtagen ved udsagnet om, at denne person skal have viden om kræft 

og kræftbehandlingsforløb. Her er fem respondenter enige (42%), fire respondenter delvist enige (33%), og 

tre respondenter hverken enige eller uenige (25%) (figur 14). 

Figur 14. To what extent do you agree the professional in charge of the family intervention should possess 

the following qualifications? 
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