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Bakgrunn
Pårørende til alvorlig syke kreftpasienter utsettes for belastninger og trenger støtte. Prosjektet
Orkdalsmodellen har som målsetting å forbedre kreftomsorgen for pasienter og pårørende gjennom
standardisert pasientforløp, utdanning og informasjon. Mer kunnskap trengs om hvordan pårørende
til kreftpasienter ønsker støtte fra helsepersonell.
Metode
Kvalitiative semi-strukturerte, individuelle intervju med pårørende til kreftpasienter ved Kreft
poliklinikk Orkdal Sjukehus tas opp, transkriberes og analyseres ved systematisk tekstkondensering.
Intervjuene blir lest og analysert uavhengig av to personer.
Resultater
Fjorten pårørende er intervjuet, syv kvinner og syv menn. Elleve er inkludert i Orkdalsprosjektet.
Noen rapporterer at helsepersonell i liten grad har spurt hvordan de hadde det. Noen har ønsket
samtale med prest men ikke fått slikt tilbud, mens andre har hatt slike samtaler og omtaler dem som
viktige. Pårørende ønsker helsepersonell med personlig relasjon både til pasient og pårørende,
tilgjengelighet og tydelig informasjon til voksne og barn om sykdomstilstanden. Som resiliensfaktorer nevner pårørende kjærlighet til pasienten, samvær med barn/barnebarn, hobbyer, arbeidet,
bønn, egen og pasientens personlighet og innstilling til livet.
Konklusjon
Pårørende til kreftpasienter opplever at helsepersonell gir viktig støtte. Funnene kan bidra til
videreutvikling av standardisert pasientforløp for palliativ kreftomsorg og kan danne grunnlag for
opplæring av helsepersonell.
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