
Robuste  
Pårørende
Forskning i støtte til 
pårørende til kræftpatienter



Har din partner kræft, og har du brug 
for støtte?
Vi vil gerne invitere dig til at deltage 
i en videnskabelig undersøgelse, der 
afprøver et nyt støttetilbud til partnere 
til kræftpatienter med behov for støtte. 

Før du beslutter, om du vil deltage, skal 
du vide, hvad undersøgelsen går ud 
på, og hvorfor vi gennemfører den. Vi 
vil derfor bede dig om at læse denne 
deltagerinformation grundigt, og evt. 
snakke med familie og venner eller stille 
spørgsmål til os, inden du beslutter dig.

Om ”Robuste Pårørende”
Det er hårdt, når ens partner får kræft, 
og mange pårørende har også brug for 
støtte.

”Robuste Pårørende” er et nyt grup-
peforløb, der har fokus på at øge 
din robusthed (resiliens) som partner 

ved at styrke dine evner til at kunne 
håndtere og finde balancen i både de 
positive og negative sider af livet, når 
din partner har kræft. Kurset forløber 
over 7 sessioner. 

Formål med undersøgelsen
Vi ønsker at undersøge, om forløbet 
”Robuste Pårørende” kan forbedre 
deltagernes fysiske og psykiske velbe-
findende og styrke relationen til deres 
partner, der har kræft. 

Hvem kan deltage?
Du kan deltage i undersøgelsen, 
hvis du føler dig særligt belastet, 
er partner til en kræftpatient, som 
er blevet diagnosticeret med 
kræft, og som er under 
behandling. Vi vil i alt invitere 80 
partnere til kræftpatienter til at 
deltage i undersøgelsen.

Pernille Envold Peter Beverley Lim
Bidstrup Genter Høeg

Robuste Pårørende
Forskning i støtte til pårørende til kræftpatienter



Deltagelse
Beslutter du dig for at deltage, vil vi 
bede dig om at underskrive sam-
tykkeerklæringen, udfylde et kort 
spørgeskema og sende begge dele 
til Kræftens Bekæmpelse i den fran-
kerede svarkuvert. Når vi har mod-
taget din besvarelse, vil vi ringe dig 
op og give dig besked om, hvorvidt 
du opfylder kriterierne for at kunne 
deltage samt det videre forløb.  

Lodtrækning 
For at undersøge om forløbet ”Ro-
buste Pårørende” gør en forskel for 
deltagerne, vil der i undersøgelsen 
blive trukket lod. Det betyder, at 
nogle deltagere vælges til at del-
tage i ”Robuste Pårørende”-forløbet 
(interventionsgruppen), mens andre 
kommer i sammenligningsgruppen.

Interventionsgruppen
Hvis du skal deltage i interventions-
gruppen, vil du blive kontaktet af 
en psykolog fra Herlev Kræftrådgiv-
ning, som sammen med dig aftaler, 
hvornår du kan starte. ”Robuste 
Pårørende” foregår på Herlev Kræf-
trådgivning, Borgmester Ib Juuls Vej 
2, 2730 Herlev. 

Forløbet ”Robuste Pårørende” 
består af 7 gruppesamtaler af ca. 
2,5 timers varighed og ledes af 
en psykolog. De første 6 samtaler 
afholdes hver uge i en gruppe med 
6-8 deltagere, og den sidste opføl-
gende samtale afholdes efter ca. en 
måned. Efter gruppeforløbet skal du 
udfylde et spørgeskema som har til 
formål at evaluere hele forløbet. 
 



Sammenligningsgruppen
Hvis du kommer i sammenlignings-
gruppen, kan du frit benytte dig 
af de eksisterende tilbud fra f.eks. 
kræftrådgivningen. Du vil således 
ikke blive udelukket for deltagelse i 
andre former for støtte.  

Hvordan måler vi om tilbuddet virker?
Alle deltagere vil blive bedt om at 
udfylde fire spørgeskemaer (elek-
tronisk eller papir) i løbet af projekt-
perioden. Et ved indgang i undersø-
gelsen og igen efter henholdsvis 3, 
6 og 12 måneder.  Spørgeskemaet 
handler om dit fysiske og psykiske 
velbefindende. 

Frivillighed
Det er frivilligt at deltage i under-
søgelsen. Du kan, når som helst og 
uden grund trække dig ud af under-
søgelsen, uden at det får betydning 
for dig eller din partner. 

Fortrolighed og beskyttelse af 
 personlige oplysninger
Al information, der indhentes i for-
bindelse med undersøgelsen, bliver 
behandlet strengt fortroligt og er 
omfattet af forskernes og psykolo-
gernes tavshedspligt. Oplysninger, 
der er registreret i forbindelse med 
undersøgelsen, bliver opbevaret ef-
ter reglerne fra Databeskyttelsesfor-
ordningen (GDPR). Oplysningerne vil 
ikke være genkendelige, når resulta-
tet af undersøgelsen offentliggøres. 
Der er mulighed for aktindsigt efter 
offentlighedsloven.

Ulemper ved deltagelse  
i undersøgelsen
Der er ingen kendte risici eller 
ulemper forbundet med deltagelse i 
undersøgelsen.

Der er ikke nogen kendte omstæn-
digheder, der kan føre til, at projek-
tet som helhed afbrydes eller, at 
deltageren udelukkes fra undersø-
gelsen. Hvis det imod forventning 
skulle ske, vil deltagerne blive infor-
meret om årsagen.

Vi vil bede dig om at fortælle, hvis 
du oplever ulemper ved deltagelse 
så længe undersøgelsen står på.

Økonomi
Undersøgelsen er finansieret via en 
bevilling på 675.000 kr. fra Kræftens 
Bekæmpelses Psykosociale Forsk-
ningsudvalg (R260-A15145-19-S3). 
Pengene bliver administreret fra en 
forskningskonto på Kræftens Be-
kæmpelse, som er under Kræftens 
Bekæmpelses revision. Der bliver 
ikke ydet økonomisk kompensation 
for deltagelse i denne undersøgelse.

Resultatet af undersøgelsen
Vi kan ikke love dig en direkte ge-
vinst ved deltagelse i undersøgelsen. 

Undersøgelsen vil give os værdifuld 
viden om ”Robuste Pårørende” og 
om det for alvor kan gøre en forskel 
for partnere til kræftpatienter. Hvis 
undersøgelsen viser positive resulta-
ter håber vi, at ”Robuste Pårørende” 
kan blive en del af Kræftrådgivnin-
gens tilbud og til rådighed for part-
nere til kræftpatienter i fremtiden.

Resultater af undersøgelsen vil blive 
offentliggjort i videnskabelige tids-
krifter og via Kræftens Bekæmpel-
ses medier. Undersøgelsen forventes 
at være afsluttet i 2025. Data vil 
blive slettet fem år efter resultatet 
af undersøgelsen er offentliggjort 
forventeligt i 2030.







Hvem står bag?
Undersøgelsen er et samarbejde mellem  
Afdeling for Kræftbehandling på Herlev Hospital  
og Kræftens Bekæmpelse.
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Kræftrådgivningen Herlev
Patient- & Pårørendestøtte, Kræftens Bekæmpelse 
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Ledende overlæge, dr. med.
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Kontakt
Hvis du har spørgsmål, er du 
 velkommen til at kontakte:

Beverley Lim Høeg
Projektkoordinator

Center for Kræftforskning
Kræftens Bekæmpelses
Strandboulevarden 49
2100 København Ø

Tlf: 35 25 72 99
E-mail: bevlim@cancer.dk




