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SAMMENDRAG

Sammendrag
Når kreftsykdom rammer, har dette også konsekvenser for familien. Flere studier viser at det er
mangel på kunnskap knyttet til innhold, presentasjonsform og mengde av informasjon og støtte
som kan hjelpe pårørende til bedre å mestre situasjonen. Hensikten med studien er å hente frem ny
kunnskap om pårørendes erfaringer av å være delaktig på mestringskurset ved Montebellosenteret.
Metoden er beskrivende og er basert på innholdsanalyse av kvalitative intervjuer av åtte
samlivspartnere. Intervjuene er gjennomført ved Montebellosenteret. Konteksten for kurset, både
faglig opplegg, sosiale aktiviteter og utforming av omgivelsene, viste seg å være avgjørende for
hvordan pårørende vurderte nytteverdien av kurset. Avgjørende faktorer for deltakerne var
fellesskap og erfaringsutveksling med andre som har kreft i familien. Pårørende hadde stort behov
for kunnskap om sykdommen og rollen som pårørende, og også hvordan man bedre kan mestre sin
egen situasjon og fremtid. Studien viser videre at det har stor betydning hvordan kunnskap
formidles, enten via foredrag, gruppesamtaler eller deltakelse i ulike aktiviteter. Konklusjonen er
at mestringskurs vil være gode arenaer for å gi pårørende faglig kunnskap og støtte, og ikke minst
at de blir sett og hørt i den situasjonen de befinner seg i.
Søkerord: mestring, pårørende, kreft, støttegrupper
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Open

Abstract

When disease such as cancer hit, this has consequences for patients’ families. Several studies
show that there is a lack of understanding related to content, presentation and flow of information
and support that can help families cope better. The purpose of this study is to produce new
knowledge about the experiences relatives of cancer patients have had through participation in a
copingcourse at the Montebello Centre in Norway. Descriptive methods were used based on
analyses of qualitative interviews conducted at the Montebello Centre with eight spouses or
partners of cancer patients. The context of the course academic programs, social activities and the
design of the interior and exterior environment proved to be decisive for how family members
rated the usefulness of the course. Participants listed community and experience with others who
have cancer in the family as particularly important factors. Relatives had a tremendous need to
learn more about the disease and the role of families in patients’ treatments, in addition to how
they might better cope with their situation and future. The study shows that how knowledge is
communicated is also very important whether through lectures, group discussions or participation
in various activities. Our conclusion is that such proficiency courses are excellent venues for
providing cancer patients’ relatives with knowledge and support, and especially an opportunity to
be both seen and heard in the situation they find themselves in.
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Forord
Helt siden min bestemor døde av kreft da jeg var 12 år gammel, har kreftsykdom og døden
vært noe som har opptatt meg stort. Dette er en viktig grunn til at jeg startet å arbeide innenfor
eldreomsorgen som nyutdannet sykepleier for 14 år siden. Der møtte jeg mange pårørende i
en sårbar situasjon: en av deres nære skulle dø. Det å kunne være en støttespiller for
pårørende i en slik situasjon gir verdifulle livserfaringer og setter ens eget liv i perspektiv.
Etter hvert ble jeg mer og mer opptatt av kreft og pårørende til kreftpasienter. Ikke minst
gjelder dette å prøve å forstå den situasjonen de pårørende befinner seg i, og jeg har lært meg
å lytte til de historiene de har å fortelle. Disse historiene gir meg nye erfaringer og mulighet til
og på enda bedre måte kunne forstå de pårørende sine opplevelse og handlinger. Jeg har nå
vært så heldig å kunne gjøre et dypdykk innenfor dette temaet i denne oppgaven og flere har
bidratt på ulikt vis i løpet av prosessen.
Først og fremst vil jeg takke mine informanter. Takk for at dere stilte opp på intervjuet, for at
dere åpnet dere opp og delte deres historie med meg. Uten dere hadde denne studien vært
umulig.
Jeg vil videre rette en stor takk til min veileder Birgitta Andershed som utviser stor dyktighet,
tålmodighet og har vært til stor inspirasjon og hjelp for meg gjennom hele arbeidet med
oppgaven.
En stor takk også til min sjef Torill Ensby ved Montebellosenteret for at du ga meg denne
muligheten og gav meg motivasjon til å komme igjennom prosessen.
En stor takk til min fine og snille bror Vegard, for konstruktiv tilbakemeldinger, hjelp og
støtte.
Til slutt min kjære mann Ingar for tålmodighet og støtte under arbeidet. Takk til mine søte og
flinke barn Mats og Maja for tålmodighet og oppmuntring i hverdagen.

Silje Højlund
Mesnali 11.12.2012
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1.0 Introduksjon
Gjennom mitt arbeid som prosjektleder på Montebellosenteret (MBS) møter jeg mange
kreftpasienter og deres samlivspartnere. I samtaler med pårørende kommer det mange ganger
frem hvor lite støtte de opplever å få, i den situasjonen de står i eller har stått i. Deres
beretninger om at de ofte føler seg oversett av helsevesenet, har gjort meg spesielt opptatt av å
videreutvikle tilbudet til pårørende ved MBS og gjennom dette sette større fokus på pårørende
sine behov.
Et av forskningsområdene på Høgskolen på Gjøvik er fokus på kritiske livshendelser, som er
rettet mot fenomener knyttet til ulike hendelser som rammer mennesker i løpet av
livssyklusen (www.hig.no). Nærmeste pårørende til en som er alvorlig syk, kan oppleve en
dramatisk endring i livet, som kan ramme hardt. Å få kunnskap om pårørendes erfaringer ved
deltakelse på et mestringskurs ligger innenfor forskningsområdet.

1.1 Kreftsykdom og rehabilitering
Kreft er en av vår tids store folkesykdommer. Mer enn 207 244 mennesker i Norge lever med
kreftsykdom. Årlig rammes 28 271 av sykdommen (Kreftregisteret, 2010). Selv om flere og
flere overlever kreft, har også kreft fatale følger for mange, som kan føre til store endringer.
Etter hvert som behandlingen av kreftsykdom blir bedre og bedre vil flere pasienter i den
palliative fasen leve lenger.

1.1.1 Rehabilitering av kreftpasienter i Norge

Kreftsykdom innebærer store utfordringer for helsevesenet. Hvordan den kreftrammede kan
mestre tilpasning til ny tilværelse og vende tilbake til livet i størst mulig grad, avhenger også
av nettverket rundt og muligheter for rehabilitering. Rehabilitering er målrettet, tidsavgrenset
og planlagte prosesser som er avhengig av tverrfaglig samarbeid for å kunne støtte opp under
pasienten best mulig (Samhandlingsreformen, 2008).
Helsetjenesten har i dag et fokus på behandling av sykdom, framfor tilbud på mestring og
redusere kronisk sykdomsutvikling. Når man kommer til de praktiske prioriteringene viser det
seg gjerne at forebygging og tidlig innsats blir tapere i kampen mot de mer spesialiserte
tjenestene (Samhandlingsreformen, 2008). I NOU 1999:2 Livshjelp står det, spesifisert at «det
skal være ivaretakelse og tilrettelagt tilbud etter familiens behov» (p.62).
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Definisjonen av pallisjon i følge WHO er «en aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter
med inkurabel sykdom og kort forventet levetid» (Nasjonalt handlingsprogram med
retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, 2007 p.18) videre står det at «målet med all
behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og pårørende. Palliativ
behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men
ser på døden som en del av livet» (Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for
palliasjon i kreftomsorgen, 2007 p.18). Ved lindrende behandling, pleie og omsorg for
alvorlig syke og døende pasienter er det helhetlige menneskesynet et fundament. I Nasjonalt
handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorg (2007) fremheves det også
at helsepersonells omsorg for pårørende til en alvorlig syk er en viktig del av
pasientomsorgen. Dette for å redusere belastningen i selve sykdomsperioden, med tanke på
sorgprosessen og tiden etter dødsfallet. Dette gjelder ikke minst for de pårørendes skyld, og
som Cicily Saunders understreker i sin bok Pain and impending death: «How people die
remains in the memories of those who live on, and for them and the patient we need to be
aware of the nature of management of terminal pain and distress» (Saunders, 1984).
I dag er det ikke gode nok systemer for analyse og beslutning av hvordan ressursene bør settes
inn i de ulike leddene i kjeden fra helseforebygging, diagnosearbeid, behandling og
rehabilitering (Samhandlingsreformen, 2008). I NOU:1997 Omsorg og kunnskap står det:
«Det kan være lønnsomt for det offentlige og i tillegg medisinsk fordelaktig for
pasientene å tilby kortvarig instruksjon i form av pasientkurs og liknende etter
Montebello-konseptet. En presisering av egenansvar til de som har egne ressurser, er
ikke en ansvarsfraskrivelse fra det offentlige helsevesen» (p.340).

1.1.2 Montebellosenteret

MBS ble startet i 1990 og er en landsdekkende helseinstitusjon for kreftpasienter og deres
pårørende. Det finansieres direkte gjennom folketrygden og oppgjør med
helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Hovedmålsettingen for kursoppholdene ved senteret
formuleres slik: «lær å leve med endringer som følge av kreft». Kursoppholdene blir
tilrettelagt som tre hovedmoduler: mestringskurs (modul 1), temakurs (modul 2) og
spesialiserte temakurs (modul 3) (se vedlegg 1).
På mestringskursene har kursdeltakeren mulighet til å øke kunnskapen om kreftsykdom og
dele erfaringer med andre som er i tilnærmet lik situasjon. Pasienter med ulike diagnoser har
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mulighet til å gå på kurs med fokusering på for eksempel brystkreft, myelomatose, lymfomer,
leukemi, prostatakreft med flere. Innen modul to finnes det et bredt utvalg av ulike temakurs.
Temakursene kan ha fokus på ulike målsetninger og kan spenne mellom temaer som ernæring
og fysisk aktivitet - energibalanse i hverdagen, skaperglede, vandring i indre og ytre landskap
med flere. Alle temakursene har ulike tilnærminger. Pasienten og pårørende kan velge
kursopphold ut ifra hvilket tema som passer best. MBS har også rekreasjons- og
inspirasjonskurs som går over noe lenger tid; dette for å kunne gi muligheter for mer
refleksjon og hvile. Modul tre er i enda større grad spesialisert enn modul to. I modul tre er
det mer spesifisert til senskader etter kreft og kreftbehandling.
Bygningene ved MBS er velstelte og herskapelig, med moderne påbygninger. MBS har et
varmtvannsbasseng, en ny gymsal og et godt og næringsrikt kjøkken. Beliggenheten gjør at
det er store muligheter for trening og komme seg ut i naturen. Det finnes egen brygge med
kanoer og robåt tilgjengelig. Rommene er satt sammen av ulike fargekombinasjoner, kunst og
interiør er en viktig del av den estetiske rammen (Montebello, 2011).

1.2 Kunnskap om pårørende til kreftpasienter
Kreft rammer ofte ikke bare den syke, men berører også venner, i tillegg til den nære familien.
I helse – og omsorgsdepartementes nasjonale strategi for kreftområdet 2006-2009 omtales det
«at pårørendes situasjon til kreftpasienter kan utgjøre en viktig ressurs for den kreftrammede,
både når det gjelder omsorg og praktiske gjøremål. Det er viktig at det legges til rette for at
pårørende kan utføre disse støttefunksjonene» (p. 20).
Ofte blir samlivspartneren stående i en ny og tøff situasjon. Rolleendringer som skjer innad i
familien endrer seg og det som pasienten før gjorde selv, må kanskje gradvis overtas av
pårørende (Milberg, Rydstrand, Helander & Friedrichsen, 2005). De fleste pasienter opplever
at den største emosjonelle og praktiske støtten kommer fra familien (Munch-Hansen &
Thastum, 2004). Pårørende kan stå i en svært krevende situasjon. God hjelp til pasienten vil
innebære samarbeid og støtte, også i forhold til de pårørende. Det er derfor viktig at
helsepersonell etablerer en god allianse med pårørende. Forskning viser at sykepleieren har
blitt flinkere til å vise større forståelse for familier som opplever helseproblemer (Wright &
Leahey, 2005). Forskjellen på sykdomsforløpet vil være retningsgivende for hvordan man
tilnærmer seg pasienten og familien, om sykdomsforløpet er langsiktig eller om det er kort.
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1.2.1 Pårørende er ofte i en ekstrem situasjon

Å støtte en alvorlig syk pasient, kan ofte påvirke pårørende på det fysiske, psykiske, sosiale
og eksistensielle plan. I følge Grov (2006) er det beskrevet flere faktorer som påvirker
pårørendes fysiske og psykiske helse. Dette kan være faktorer som: evnen til mestring,
opplevelsen av fatigue, psykisk helse og økonomi. Pårørende til pasienter som er alvorlig
syke, kan føle seg stresset (Payne, Smith & Dean, 1999). Stress kan føre til negative
konsekvenser som frykt, søvnproblemer, ensomhet, hjelpløshet, familiekonflikter, knuste
drømmer (Andershed, 2006), depresjon (Hinton, 1994; Schulz, Mendelsohn, Haley, Mahoney,
Allen, Zhang, Thompsen & Belle, 2003), usikkerhet og angst for at den syke skal dø
(Andershed, 2006; Ottesen, Fossli, Aamotsmo & Holten 2005; Panke & Ferrel, 2004; Payne
et al., 1999). Undersøkelser viser at pårørende til kreftpasienter i noen tilfeller påvirkes i så
sterk grad at de opplever større grad av følelsesmessig belastning enn den syke selv (MunchHansen & Thastum, 2004).

Situasjonen som pårørende ofte blir stående ovenfor kan vare lenge, alt ettersom hvor langt
sykdomsforløpet blir. I en kvalitativ studie finner Kealy og McIntyre (2005) at pårørende til
kreftpasienter i palliativ fase, var det de hverdagslige oppgavene, som å handle, vaske og lage
mat, vel så mye som emosjonelle problemer som, stress, frykt, mangel på tillit og sosial
omgang, som ble opplevd som svært vanskelige og begrensede. Studien viser at pårørendes
mulighet til å utføre praktiske oppgaver og støtte kreftpasienten er avhengig av konteksten de
lever i, egen helse, muligheten for støtte av andre og helsearbeidere (Kealy & McIntyre,
2005).

I den palliative fasen uttrykker pårørende et ønske om at helsepersonell må sørge for at
pasienten har det så godt som mulig, men samtidig ønsker også pårørende å bli sett og møtt
med sine egne bekymringer. For å kunne møte familien på en god måte, må man respektere
familiens forsøk på å mestre situasjonen de befinner seg i. Nettopp det at familien føler seg
ivaretatt og respektert, kan lette sorgarbeidet. En spesiell utfordring vil alltid være knyttet til
urealistiske forventninger om helbredelse. Hvis denne typen informasjon bare deles av lege og
pasient, kan familien føle seg utestengt og maktesløs i forhold til helseapparatet. I noen
tilfeller viser det seg at pårørende kan ha en mer realistisk oppfatning om hva slags
leveutsikter pasienten har (Loge, Bjordal & Paulsen, 2006). Moderne palliasjon vektlegger
ivaretakelse av pårørende, og at familien inkluderes (Nasjonalt handlingsprogram med
retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, 2007). En kvalitativ studie av Ohlsson-Nevo,
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Andershed, Nilsson og Anderzen-Carlsson, (2012) av 26 pasienter og pårørende beskrives
opplevelsen av livet det første året etter operasjonen. Samlivspartnerne sliter med å holde
familielivet normalt og gi støtte. Resultatene viste at både livene til pasientene og
samlivspartner var preget av usikkerhet. Det ble funnet at informasjonsbehov varierte stort
mellom par.

1.2.2 Kommunikasjon med personell

Pårørende kan oppleve det som vanskelig å få kontakt med personalet (Bergland & Hestetun,
2003). I undersøkelse som Csikai (2006) var hele 75,9 % fornøyd med den tiden de hadde
med legen. Dette står i kontrast til en undersøkelse gjennomført av Shield, Wetle, Teno,
Miller og Welch (2005) som viste at de pårørende aldri hadde sett legen. Pårørende opplevde
flere ganger at kommunikasjonen stoppet opp. De hadde ikke fått adekvat informasjon
(Apatira, Boyd, Malvar, Evans, Luce, Lo & White, 2008; Biolia, Sloane, Williams,
Daaleman, Williams & Zimmerman, 2007; Thompsen, Menec, Chochinov & McClement,
2008).
Andre studier har også konkludert med at pårørende ønsket bedre informasjon og kontakt med
legen (Thompsen et al., 2008; Sloane, Zimmerman, Hanson, Mitchell, Riedel-Leo & CustisBuie, 2003; Shield et al., 2005). Undersøkelsene viser at det pårørende trenger mest, er
kontinuerlig veiledning og informasjon om sykdomsutviklingen gjennom kontakt med lege og
andre fagpersoner (Apatira et al., 2008; Eschun, Jacobsohn, Roberts & Sneiderman, 1999;
Husebø, 1997; Ottesen et al., 2005; Panke & Ferrel 2004; Royak-Schaler, Gadalla, Lemkau,
Ross, Alexander & Scott, 2006; Thompsen et al., 2008). Det vil være store variasjoner
mellom behandlingsinstitusjoner, avhengig av både rutiner og personell på det enkelte sted.
Alt i alt vil måten formidling av informasjonen til pårørende foregår på, være svært viktig
(Biola et al., 2007; Happ, Capezuti, Strumpf, Wagner, Cunningham, Evans & Maislin, 2002).
Pårørende må bli invitert til samtale så tidlig som mulig i prosessen og ofte vil det være behov
for egne pårørendesamtaler (Gjengedal, 2000; Happ et al., 2002). Blant annet på bakgrunn av
disse studiene kan vi si at åpne og hyppige samtaler mellom helsepersonell og familie er en
effektiv måte å gi psykososial støtte til pårørende (Hudsen, Thomas, Quinn & Aranda, 2009).

1.2.3 Pårørendes opplevelse av kontakt

Pårørende opplever ofte at det er mangelfull bemanning (Schaffer, 2007), eller at personalet
ikke har tid til dem i en travel hverdag (Thomsen et al., 2008). Dårlig rapportering mellom
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sykepleierne og øvrige personell ble rapportert. Samtidig var andre pårørende fornøyde og
synes at personalet tok seg tid til å snakke. Personalet var i slike tilfeller ofte innom og
oppdaterte pårørende eller bare slo av en prat (Thompsen et al., 2008).
Når pårørende ser lite til personalet kan relasjonen oppleves som overfladisk og det kan i
visse tilfeller oppstå konflikter mellom personalet og pårørende (Bergland & Hestetun, 2003).
Flere internasjonale artikler presiserer at konfliktsituasjoner kan forebygges og unngås om
kommunikasjon mellom lege, pasient og pårørende innledes tidlig i et sykdomsforløp (Lewis,
Hanson, Golin, Garret, Cox, Jackman, Phifer & Carey, 2006).

Det var viktig for pårørende at pasienten fikk god kvalitet av pleien og at pasientens ønske ble
respektert. Pårørende følte seg rolige og støttende når de visste at personalet tok vare på
pasienten best mulig (Andershed, 2006). En interessant studie gjennomført av Steinhauser,
Christakis, Clipp, McNeilly, Grambow, Parker et al., (2001) belyste at pårørende fryktet en
uverdig død mer enn døden i seg selv. Det vil ofte være slik at god pleie gir god effekt på
pårørende (Andershed, 2006). Andershed & Ternestedt (2001) fant i sin undersøkelse at
måten helsearbeidere handlet mot pasienten og pårørende førte til at familien fikk mer
muligheter for medvirkning. Dette medførte at pasienten ofte fikk en verdig død og i tillegg
fikk pårørende muligheten til å gi bedre omsorg.
Undersøkelser viser også at det er fravær av kunnskap og ekspertise hos helsearbeidere som
utfører pleien (Schaffer, 2007; Shield, et al., 2005; Thomsen et al., 2008). Pårørende følte at
behandling av symptomer tok for lang tid (Sloane et al., 2003). Det ble også påpekt at den
pleien som ansatte utførte ikke alltid var god nok ei heller ble gjennomført på riktig tidspunkt
(Sloane et al., 2003).
I undersøkelsen til Shield et al., (2005) ble det hevdet at pårørende mente helsearbeidere ikke
informerte godt nok om pasienten. Pårørende ville ha relevant og nyttig informasjon fra
helsearbeidere. Mer enn en tredjedel av respondentene uttalte at de var misfornøyde med
informasjonen, og det var mest negativt tilbakemelding i de tilfeller der lege var involvert.
Nordøy, Thoresen, Kvikstad og Svensen (2006) hevder at legen og tverrfaglig team må
oppfordres til å diskutere målet med behandlingen sammen med pårørende. En fremtidig
utfordring for helsepersonell er plikten til å imøtekomme behovene til både pasienter og deres
samlivspartnere på sykdommen og restitusjon etter behandling. Pårørendegrupper kan være et
effektivt redskap for å gi informasjon og støtte (Ohlsson-Nevo et al., 2012).
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1.2.4 Grupper for pårørende

Flere forskningsarbeider har konkludert med, at empati og forståelse for pårørendes situasjon
vil være avgjørende for å lyktes i en behandlingssituasjon (Anderhed, 2005; Hawkins, 2000;
Schulz et al., 2003). Et av tiltakene for å lykkes i dette kan være grupper for pårørende.
Henriksson, Benzein, Ternestedt og Andershed (2010) kom fram til at gruppeprogram med
pårørende var hensiktsmessig og at pårørende følte økt støtte og kunnskap. Dette støttes også
av andre studier, som sier at grupper for pårørende synes å gi verdifulle bidrag (Milberg et al.,
2005; Witkowski & Carlsson, 2004), ikke minst i forhold til hvordan pårørende takler den
situasjonen de er i (Henriksson & Andershed, 2007). Pårørende har også påpekt at de fant nye
strategier for å mestre hverdagen, og at gruppesamlingene gav et godt og avslappende miljø
for å få dette til (Ivarsson, Klefsgård & Nilsson, 2011).

Metoden for gruppesamlinger kan være forskjellig. Noen ganger utarbeidet gruppeledere
temaer til hver samling. Gruppetema kunne være bygd opp med følgende kronologi og
tematikk: Innledende møte, fokus på å ha tro på seg selv og andre, følelsesmessige reaksjoner
på kreftsykdom og behandling, forholdet til familie, livsverdier, fremtiden og evaluering. I
tillegg har noen også undervisning og fysisk aktivitet i tilknytting til samlingene (Fismen,
Osland, Fismen, Borge, Martinsen, Hjort, Iversen & Stanghelle, 2000).
Andre metoder kunne være at alle møter starter med en åpen runde. Her ble deltakerne bedt
om å beskrive sin situasjon slik den er per dags dato. De ble bedt om å beskrive sine tanker og
følelser for eksempel i forhold til hva som hadde skjedd siden sist. I følge teorier knyttet til
håndtering av kriser og katastrofer skal deltakerne kunne gå igjennom, en fakta fase, en
tankefase og en reaksjonsfase (Milberg et al., 2005). I disse fasene ble det stilt spørsmål og
eksempler på dette kan være: Hva følte du? Hva synes du? De ulike temaene som ble tatt opp,
ble diskutert i gruppen. Gruppelederen tok opp ett til to temaer til hver samling som bygget på
kunnskap fra studier som viste hva pårørende hadde behov for. Gruppen møttes til sammen 67 ganger, med en hyppighet på en gang i uken, og der hvert møte hadde en varighet på 1,5
time (Milberg et al., 2005).
Witkowski og Carlsson (2004) evaluerte et støtteprogram for pårørende og kartla nytteverdien
for deltakerne. I alt tolv pårørende ble dybdeintervjuet. Resultatet ble tre hovedfunn: 1)
Beskrivelser av effekter av praktisk bistand og ytre omstendigheter, 2) Gruppe effekter –
pårørende oppfattet programmet som et viktig supplement til den palliative hjemmesykepleien
gjennom, at de kunne dele erfaringer med andre i gruppen og det som var bra for de pårørende
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ble også oppfattet som et gode for pasienten og 3) Sykdom og sykdomstilstand i forhold til
pårørende og hvordan sykdom påvirket pårørende. Konklusjon viste at det var nyttig med
gruppesamtaler for pårørende til dødssyke pasienter som pleies hjemme. Funnene
understreker også viktigheten av å møte og dele erfaringer med mennesker som er i lignende
situasjon.
Milberg et al., (2005) viste pårørende sin opplevelse av økt støtte og kunnskap gjennom
gruppedeltagelse og noen hovedfunn fra denne studien kan oppsummeres: gruppedeltagelse er
viktig for deltakerne, gruppen sammensetning viktig for gruppesamhørighet, det er viktig med
gode gruppeledere, en god og meningsfull dialog bidro til å løse dagligdagse problemer, økt
samhold i gruppen er viktig for nytteverdien av deltakelse til gruppa og gruppearbeid førte til
økt bevissthet til den indre styrke deltakerne besitter. Resultatet fra undersøkelsen viser klart
at det er meningsfullt å ha grupper for pårørende (Milberg et al., 2005). Studien fra Harding,
Leam, Pearce, Taylor og Higginson (2002) viser at pårørende i utgangspunktet har et spekter
av behov som ofte ikke blir imøtekommet i helsevesenet. Det å kunne identifisere seg med
andre som befinner seg i samme situasjon, og å kunne stille spørsmål til fagpersoner samtidig
som man gir hverandre støtte og håp, var noen av de viktigste fordelene slike grupper kunne
ha. Hudson et al., (2009) fant likeledes i sin pilotstudie at det kan være nyttig med møter
mellom pårørende, men påpeker samtidig at det er kunnskapsmangel innenfor temaet og at
mer undersøkelser må gjennomføres med ulike pårørendegrupper og i ulike situasjoner for å
få et mer helhetlig bilde av tiltak og effekter av disse. Det er for eksempel i liten grad gjort
studier som undersøker pårørendes erfaring med kurs som varer en ukes tid (etter MBS
modellen), og som er organisert som et internat, med kost, losji og sosiale innslag på kveldstid
(Fosså, Kvaløy, Loge & Dahl, 2008; Gjerset, Fosså, Dahl, Loge, Ensby & Thoresen, 2011).

1.2.5 Omsorg og støtte

Omsorg ved kreftsykdom kan være en stor utfordring, og er ofte forbundet med tilbakeslag og
med videre negativ utvikling og drastiske konsekvenser. Samtidig som de nære pårørende til
den kreftsyke skal gi pasienten omsorg og støtte, har de også behov for det samme selv. Det
er ikke så lett å si noe om hvilken type omsorg og støtte de pårørende trenger mest, og det er i
dette bildet mange variable i forhold til type sykdom, sykdomsforløp og individuelle forhold
(William, Barclay & Schmied, 2004).
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1.2.5.1 Sosial støtte

Med sosial støtte menes den støtte som skjer mellom den som gir og den som tar imot,
innenfor den personlige sfæren (Hupcey & Morse, 1997). I studien som Langford, Browsher,
Maloney og Lillis (1997) har utført var det meningen å identifisere den mest brukte
definisjonen av sosial støtte. Sosial støtte førte til positive helsemessige tilstander. Videre
analyse viste at de kunne klassifisere fire hovedformer av sosial støtte: emosjonell, materiell,
informasjonsmessig og grensesettende støtte. Sosiale nettverk, sosial forankring, og sosiale
atmosfære ble identifisert, som den viktigste forutsetningen for sosial støtte. Eksempler på
positiv utvikling kunne være personlig kompetanse, helse, effektiv mestring, opplevd kontroll,
følelse av stabilitet, anerkjennelse av egenverd, positiv innvirkning, psykologisk velvære,
redusere angst og depresjon.
Pårørende som har nære menneskelige bånd, og opplever at en eller flere bryr seg om dem,
løser ofte utfordringer lettere enn de som mangler slike relasjoner. Vissheten om at man har
sosial støtte, gir trygghet og øker muligheten for å kunne mestre krevende situasjoner. Sosiale
relasjoner og gode sosiale nettverk vil ofte øke individets styrke. Kvaliteten på den sosiale
støtten har betydning, og nære emosjonelle bånd er definert som særs viktig (Antonovsky
2000).
1.2.5.2 Faglig støtte

Det er utvilsomt mange forskjellige måter å følge opp pårørende på i helsevesenet, og mange
former for støtte som helsevesenet kan tilby (Benkel, Wijk & Molander, 2009). Faglig støtte
er den støtten som blir gitt av en profesjonell. Støtten fra det profesjonelle personalet er
nødvendig når nettverket ikke fungerer optimalt eller når pårørende ikke ønsket å legge mer
byrde til nettverket sitt. Stoltz, Andersson & Willman (2007) fokuserer i sin studie spesielt på
pårørende i definisjon av faglig støtte. Denne støtten innebar at pårørende fikk generell
informasjon om utdanning, økonomisk hjelp, varer og eksterne tjenester. Dette førte til at en
del forutsetning var på plass slik at informasjonen lettet pleien og kompetanse i omsorg.

For å tilrettelegge kommunikasjon mellom helsepersonell, pasienter og familie kan det
gjennomføres familiemøter. Familien møter en effektiv strategi for å diskutere målene for
omsorg, omsorgsalternativer og omsorgsplanlegging, men det er begrenset med
dokumentasjon på hvordan disse møtene skal gjennomføres og også hvorvidt denne type møte
har stor nok nytte (Hudsen et al., 2009).
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1.2.6 Mestring

De fleste tilnærminger i forskningen på mestring følger Lazarus og Folkman (1984), som
definerer mestring som «Kontinuerlig skiftende kognitive og adferdsmessige anstrengelser for
å klare spesifikke ytre og indre krav som vurderes som krevende, eller som overstiger
personens ressurser» (p.141). Mestring handler altså om måter mennesker forholder seg til
belastende situasjoner og hvordan de takler stress, og drastiske forandringene i livet.
Vanlige reaksjoner er enten å se situasjonen i øynene og mobilisere indre og ytre ressurser for
å møte realiteten, eller ved hjelp av forskjellige mestringsmekanismer forsøke å fortrenge eller
skyve ubehaget unna. Ofte oppfattes mestring som summen av indre psykiske og direkte
handlingsorienterte krefter som man bruker for å finne igjen meningen med livet, samt
beherske, tolerere og redusere de ytre og indre belastningene man er utsatt for (Lazarus &
Folkman, 1984). Stress er definert som en bestemt form for ekstern stimulering eller et
bestemt mønster av fysiologiske, atferdsmessige, eller subjektive reaksjoner. Stress er videre
sett på som et forhold mellom individer og deres omgivelser. De viktigste faktorene på den
personlige siden er motiverende disposisjoner, mål, verdier og generaliserte opplevelser.

Relevante situasjonelle parametere er forutsigbarhet, styringsdyktighet, og umiddelbarhet av
en potensielt stressende hendelse. Bestemte mønstre av primær og sekundær vurdering føre til
ulike typer stress. Tre typer skiller seg ut: skade, trussel, og utfordring (Lazarus og Folkman
1984). Trusselen er påvente av skade som kan være nært forestående. Disse ulike typer
psykologisk stress er innebygd i bestemte typer følelsesmessige reaksjoner, og dermed
illustrerer den nære forbindelse av feltene med stress og følelser. Lazarus (1991) skiller 15
grunnleggende følelser. Ni av disse er negative (sinne, skrekk, angst, skyld, skam, tristhet,
misunnelse, sjalusi, og avsky), mens fire er positive (lykke, stolthet, lettelse og kjærlighet).
Temaet for angst, for eksempel, er konfrontasjon med usikkerhet og eksistensiell trussel
(Lazarus, 1991).

1.2.7 Betydningen av gode omgivelser

Polit & Beck (2008) henviser til Fawcett (2005) som beskriver miljø som ett av fire
metabegreper som er sentrale for sykepleie. Disse fire overordnet begrepene i tillegg til
miljøet er: mennesket, helse og sykepleietjenesten. Alle disse fire begrepene bør inngå i
teorier om pleie, og til sammen utgjøre en helhetlig teoretisk ramme. I yrkesetiske
retningslinjer for sykepleiere står det: «Sykepleieren skal i sitt arbeid søke å skape et miljø der
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menneskerettighetene og enkeltmenneskets, familiens og samfunnets verdier, skikker og tro
respekteres» (p.24). Sykepleieren skal med andre ord bidra til å tilrettelegge for å skape et
godt og oppbyggende miljø for pasient og pårørende.
Pårørende som har fulgt den syke gjennom sykdomsprosessen på ulike institusjoner, kan ha
opplevd mange triste rom for behandling og samtale. Når alvorlig sykdom rammer, må man
tilbringe mye tid på ulike institusjoner, i første rekke på sykehus. Det er en sammenheng
mellom menneskenes fysiske, psykiske og åndelig velbefinnende og det miljøet mennesker er
i (Kaplan & Kaplan, 1989). Møte med helsevesenet inkluderer også de fysiske omgivelsene
som har stor betydning for videre sykdomsløp og livskvalitet. Tidlig forskning innen
miljøpsykologien har blant annet vist at mennesker, som har utsikt til grønne miljøer etter en
operasjon raskere blir friske. De har gjennomsnittlig 8-10 % kortere tid på sykehuset, bruker
mindre smertestillende og har mindre behov for kontakt med leger og pleiere (Ulrich, 1984).
Disse funnene er forløperen til et stort forskningsfelt, miljøpsykologien, som er opptatt av
hvordan våre omgivelser av natur eller menneskeskapte miljøer påvirker vår sinnstilstand og
helse.
Lassenius (2005) mener det blir mer og mer anerkjent at estetikk spiller en viktig rolle for de
som oppholder seg på helseinstitusjoner. Kunst kan være til nytte i alle områder av
helsevesenet. Realitetene er snarere at noen av våre eldre sykehus i liten grad har hatt fokus på
estetikk og utforming av lokaler som inviterer pasient og pårørende inn. Viktige hendelser i
livet på godt og vondt skjer på sykehusene, men likevel er ofte lokalene og omgivelsene
uinspirerende og deprimerende. På grunn av behovet for «rene» og funksjonelle områder,
bærer også resten av sykehusene preg av en institusjonell utforming og atmosfære. De fysiske
omgivelsene har innvirkning på våre liv og det er en økende erkjennelse av at design og
utforming spiller en viktig rolle for pasienten og de som oppholder seg der. De fysiske
omgivelsene virker inn på oss på ulikt vis, og kan påvirke kroppen både fysiologisk og
psykologisk ved at vi sanser og tolker omgivelsene kognitivt eller emosjonelt. Det er også en
del av sykepleierens hverdag å skape gode omgivelser og atmosfærer som oppmuntrer til
omsorg og trygghet, og i denne sammenheng er også de estetiske omgivelsene i helsevesenet
av betydning (Lassenius, 2005). I dag viser forskning for eksempel at visuell kunst kan brukes
for å stimulere samtaler med pasienter og gi ideer og inspirasjon til nye temaer for diskusjon
(Wikstrøm, 2002).
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Cintra (2001) har gjort en studie av åtte sykehus og beskriver hvordan «god» kunst i
helsevesenet engasjerer pasienten til dialog. Pasienter er de som «ufrivillig» er på
helseinstitusjoner og som er nødt til å omstille seg til nye omgivelser. Et estetisk «godt» miljø
og omgivelser gir trygghet som forbedrer folks evne til bedre å takle stress (Cintra, 2001). Det
er også vist at kunst i helsevesenet reduserer angst og depresjon (Strickley, 2010). Det er i det
store og hele en økende bevissthet nasjonalt og internasjonalt knyttet til behovet for å skape
funksjonelt effektive lokaler samtidig med lokaler som gir gode assosiasjoner og stimulerer
sansene.
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2.0 Begrunnelse og hensikt
Når en alvorlig sykdom rammer, rammes ofte hele familien. Rolleendringer kan føre til en ny
familiestruktur og familien må tenke og handle annerledes. De kan gå igjennom komplekse
endringer, i løpet av kort tid. Pårørende som står ved siden av kan være mer bekymret enn den
som er syk og må også være følelsesmessig tilgjengelig hele tiden. Mange pårørende kan
oppleve det vanskelig at de i tillegg må håndtere sine egne følelser, tanker, bekymringer og
sorg. Flere pårørende føler seg maktesløse og utilstrekkelige og er ikke forbredt på hva som
venter dem. Flere av de studiene som er presentert i denne studien her, viser at det er mangel
på kunnskap om hvordan man kan forbrede og legge forholdene til rette for at pårørende selv
skal kunne mobilisere krefter til å hjelpe den syke, samtidig som man ivaretar egen
livskvalitet. Det er likevel gjort et begrenset antall studier på grupper til pårørende til
pasienter som er alvorlig syke. Resultatene av disse studiene understreker at det er viktig med
støtte og samtaler i grupper for pårørende. Det trengs mer kunnskap som ser på hvordan
opplegg rundt støtte og grupper kan skreddersys den enkelte sykdom, sykdomsforløp og sosial
situasjon. På bakgrunn av dette er det viktig at det blir gjort flere undersøkelser. Et av
tilbudene som pårørende har er mestringskurs på MBS. Dette er heller ikke dokumentert i
forhold til nytteverdi for pårørende, men evalueringer fra kursdeltakerne viser at et slikt tilbud
er av stor betydning og pårørende er veldig positive til oppholdet. Det ønskes derfor mer
kunnskap om hva som gir denne positive opplevelsen. Med bakgrunn i kunnskapsoversikten
er oppgavens hensikt å beskrive erfaringer om hvordan samlivspartnere til kreftpasienter som
er i en palliativ fase opplever deltakelse på mestringskurs etter MBS modellen.
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3.0 Metode
Her vil metoden for gjennomførelsen av studien komme. Det vil bli utredet for design og
presentasjon av opplegget rundt mestringskurs. Videre vil det være beskrivelse av rammen for
utvalget og hvordan dette er gjennomført. Så presentasjon datainnsamlingens metode og
beskrivelse av analysen som er gjort i denne studien. Tilslutt vil spørsmålet om troverdighet i
forhold til denne studien, samt forskningsetikk bli presentert.

3.1 Forskningsdesign
Det har vært viktig i oppgaven å få frem de pårørendes egne beskrivelser gjennom kvalitative
intervjuer. Kvalitative intervjuer er valgt for å få frem bredden og dybden i følelser og
oppfatninger til den enkelte. Studien har derfor en kvalitativ beskrivende metodedesign.
Beskrivende design omfatter et sammendrag av et fenomen eller hendelse gjennomført og
uttrykt i hverdagens språk (Polit & Beck, 2008). Det bør søkes etter beskrivelser som er mest
mulig nyanserte. Forskerens primær oppgave er å komme med oppfølgingsspørsmål på
hvorfor informanten opplever og handler som de gjør (Kvale & Brinkmann, 2009).

3.2 Mestringskurs- en intervensjon
Det er hentet informanter fra fire mestringskurs. Pårørende har fulgt samme program som
pasienten, men med egne gruppesamtaler. Programmet er lagt opp til foredrag, med
forskjellige temaer og samtale i mindre grupper, samt mulighet for fysisk aktivitet.
Deltakerne ankommer MBS på fredag, for å pakke ut og få en rolig start. De ulike fargene i
timeplanen representerer ulike aktiviteter (tabell1). Det som er merket med lyseblått er
foredragene, lyse grønt/gult er måltidene og mørkeblått er samtalegruppene. Ulike farger i de
små firkantene representerer de ulike gruppene. Oransje farge er muligheter for fysisk
aktivitet inne, og uteaktiviteter er å gå en rusletur, lære stavgang eller gå på tur med utelunsj
som mål.
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Tabell 1 Programmet til mestringskurset
Lørdag

Søndag

Frokost

Frokost

Velkommen og
informasjon
Samtale

Mandag
Frokost

Tirsdag
Frokost

Onsdag
Frokost

Torsdag
Frokost

Fredag
Frokost

«Ut på tur»

God morgen
«Når livet svinger
av veien» v/
gestaltterapeut

God morgen
Matprat v/kokk

God morgen
«Arbeid og sosial
deltakelse»
v/Sosionom

God morgen

God morgen
Samtale
Oppsummering

God morgen
Legeforedrag
v/onkologisk
lege

Stavgang

samtale
Kursavslutning
Brunsj og
avreise

Utelunsj
Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Samtale

Samtale

Samtale

Basseng trening

Sirkeltrening

«Å være noe - å
bli noe ganske
annet» v/
skuespiller

Muligheter og
utfordringer ved
fysisk akt.
v/ fysioterapeut

Middag

Middag

Middag

Middag

Felles bløtkake

Musikk innslag

Humor kveld

Kreativ verksted

Samtale

Linedance

Avslutnings
middag

Middag
Kino

Deltagerens kveld

og kaffe

Alle kursene som er gjennomført har stort sett fulgt denne malen. Foredragene med leger har
selvfølgelig vært ulike tilpasset diagnosene som er representert på kursene. Det er i det store
og hele sammenlignbare kurs i forhold til kunnskapsformidling og forløp. Foredragene
inneholder flere ulike temaer: foredrag som omhandler endringer under tittelen «å være noe å
bli noe ganske annet». Dette foredraget setter fokus på endringsprosesser og tar utgangspunkt
i en litterær dramaliturgi. Foredrag om fysisk aktivitet belyser muligheter og utfordringer ved
det å være i fysisk aktivitet. I tillegg er det foredrag som handler om kunnskap om
sykdommen som holdes av spesialiserte onkologiske leger fra hele landet. Gestaltterapeuten
tar opp temaer om emosjonelle reaksjoner og sorg- og tapsprosesser og som handler om megdeg situasjoner og forståelse av hverandre som selvstendige individer. Matpraten har mer preg
av et kåseri og ledes av husets gartner og kokk. Her prøver man å gi inspirasjon til matlaging
på nye måter og oppmuntre til et sundt og næringsrikt kosthold. Det hele avsluttes ofte med en
hagevandring ute i urtehagen, hvor kunnskap om urter legges frem. Sosionomen snakker om
praktiske forhold og tips om å komme tilbake igjen til livet, ansvar for eget liv, arbeid og
hvordan man skal forholde seg til sosiale støtteordninger.
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Gjennom samtale i mindre grupper gis det mulighet for erfaringsutveksling med andre i
sammenlignbare situasjoner. Grupper med pårørende har som oftest 6-10 deltakere.
Figur 2 Strukturen i samtalene
Lørdag

Søndag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Bli kjent

Forventingsavklaringer

Gruppeleder

Gruppeleder

Gruppeleder

Gruppeleder

Avslutning

Gruppa hilser på hverandre og det gjennomføres en presentasjon av gruppemedlemmene («bli
kjent» på lørdag). I tillegg jobber gruppa på søndag med hvilke forventinger de har til
kursoppholdet (markert med lyseblått). Det hele blir presentert i plenum. Forventingene skal
sammen med temaene som tas opp i foredragene være styrende for hva gruppa skal snakke
om. På de dagene med mørkeblått farge (fire samtaler) kommer gruppeleder inn.
Tidsperspektivet i gruppene er satt til en time pr dag. Gruppeveileder er i dette tilfelle innleid
spesialsykepleier som jobber i klinikken, og som innehar kunnskap om den kreftdiagnosen
som er representert på kurset. Kompetansen til gruppeveiledere vil dermed variere fra kurs til
kurs.
Etter gruppesamtalen er det refleksjonstid og fritid. Deltakerne får fritt benytte seg av
senterets fasiliteter, som varmtvannsbasseng, badstue, treningsarealer ute og inne, samt et sunt
og godt kjøkken. Det finnes turstier og løypenett med skog og fjell i umiddelbar nærhet. I
tillegg til gode og stimulerende fysiske omgivelser er det sosiale viktig del av kurset. Det
uformelle kveldsprogrammet veksler mellom sosiale aktiviteter og underholdning som for
eksempel korkonsert, kino, innslag fra forfattere, humorister eller pusleverksted (Montebello,
2011).

3.3 Utvalget av informanter
Rekruttering av informantene er gjennomført i samarbeid med senterleder ved MBS. På hvert
mestringskurs dokumenteres helseopplysninger om pasienten i det pasientadministrative
journalsystemet til MBS, der også pårørende er oppført. Senterleder hadde ansvaret for å finne
aktuelle samlivspartnere til de pasientene som var i en palliativ fase. Samlivspartnere som er
rekruttert til denne studien er fra mestringskursene: hjernekreftkurs, prostatakreft (to
forskjellige) og myelomatose, lymfomer og leukemier, og ingen av informantene har vært på
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MBS før. Deretter delegerte senterleder oppgaven med å informere videre om undersøkelsen
til gruppelederne. Gruppelederne leverte den skiftelige informasjonen til de aktuelle
informantene. De forespurte som takket ja til deltagelse i studien, fikk beskjed om å henvende
seg i resepsjonen og spørre etter prosjektleder for å avtale tidspunkt for intervjuene. Noen
ganger var tidspunkt allerede gjort mellom gruppeleder og informant på forhånd etter samråd
med prosjektleder. Det er ikke hentet inn informanter fra kurs som prosjektleder selv har
gjennomført eller vært delaktig i.
Til sammen ble tolv samlivspartnere spurt, og av disse tolv ble åtte intervjuet. Tre pårørende
takket nei: to menn og ei kvinne. I tillegg trakk ei kvinne seg i ettertid på grunn av sykdom.
Av de tolv pårørende som ble spurt inngikk altså seks kvinner og to menn, med en
gjennomsnittsalder på 61,5 år. Informantene var blandet i forhold til kjønn, diagnose og alder
(tabell 2).

Tabell 3 Tabellen er delt inn etter alder og kjønn på de ulike diagnosekursene.
Alder

Kjønn Mestringskurs

45år

Mann

Hjernekreftkurs

69 år

Mann

Hjernekreftkurs

59 år

Dame

Myelomatose, leukemi og lymfomkurs

61 år

Dame

Myelomatose, leukemi og lymfomkurs

65 år

Dame

Myelomatose, leukemi og lymfomkurs

56 år

Dame

Prostatakurs

68 år

Dame

Prostatakurs

69 år

Dame

Prostatakurs

3.4 Datainnsamlingsmetode
Kvalitative halvstrukturerte intervjuer er benyttet, for å fremskaffe kunnskap om pårørendes
erfaringer fra mestringskurs (Kvale & Brinkmann, 2009). Gjennom intervjuene er det samlet
inn åpne beskrivelser av ulike sider ved intervjupersonens erfaringer (Ryen, 2002). Det var
viktig gjennom metodikken, at informanten beskriver så nøyaktig som mulig den erfaringen
de har fått gjennom kurset. Informantene ble informert om rettighetene sine, både skriftlig og
muntlig før intervjuet begynte.
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Intervjuene ble gjennomført torsdag kveld etter at det faglige programmet var ferdig.
Intervjuene varte fra 22 minutter til 52 minutter. Den enkelte informant ble bedt om å møte
utenfor intervjurommet. Prosjektleder og informant håndhilser, utveksler navn og informanten
fikk tilbud om noe å drikke. Informasjon som, at studien var godkjent fra MBS, at den var
frivillig, mulighetene for å trekke seg og at intervjuet ble tatt opp på via diktafon ble gjentatt.
Videre ble informanten informert om analyseprosessen og at all gjenkjennbar tekst ble
anonymisert. Diktafonen ble satt på og intervjuet startet. Innledende spørsmål var: Kan du si
litt om bakgrunnen for at du har vært her på MBS nå? Ofte kom informanten med en
beretning om sykehistorien og det de hadde vært igjennom i forkant av oppholdet. Det at de
fikk fortelle fritt om sykehistorien opplevdes som gjensidig tillit og større forståelse for
hvilken situasjon de hadde stått i før de kom til MBS. Denne inngangen fungerte godt. En
utarbeidet intervjuguide ble brukt som (se vedlegg 3) veiledende under intervjuet. Denne var
delt inn i tre hoveddeler: forventinger før kursstart, selve kursgjennomføringen og utbytte og
nytteverdien av kurset i etterkant. Intervjuguiden ble ikke fulgt skjematisk, men temaene ble
tatt opp underveis i samtalen der det var naturlig. Noen var veldig opptatt av å få spørsmål
stilt og svare på disse, mens andre snakket mer fritt og satte ting i perspektiv. Noen ganger
utspilte det seg en periode med stillhet. Det var viktig for intervjuer å tillate stillhet og være
den lyttende part i samtalen. Det ble der det var naturlig fulgt opp med oppfølgingsspørsmål
(Kvale & Brinkmann, 2009). Det informantene fortalte ble bekreftet gjennom kroppsspråk og
korte ord som ja og nei. Noen spørsmål ble stilt som kontrollspørsmål for å få visshet om at
det som ble sagt ble oppfattet riktig. Informanten svarte da ofte ja eller nei. I disse tilfellene er
det skrevet opp koder på hva som intervjuer ønsket å bekrefte, slik at det blir en
helhetsforståelse av teksten.
Etter intervjuet var det en samtale som var viktig for å trygge informantene litt ekstra i den
situasjonen de sto i, samt å sjekke ut at de hadde det greit i ettertid. Informantene gav i
samtalen uttrykk for, at det hadde vært godt å snakke med noen som lyttet til dem. I tiden rett
etter det enkelte intervju ble hele intervjusituasjonen tenkt igjennom, i forhold til om noe:
kunne vært gjort annerledes, om det var noe spesielt med kroppsspråk og atferd som burde
noteres ned spesielt. I tillegg ble forhold som dukket opp i etterkant av intervjuet også skrevet
ned. Malterud (2003) beskriver at i fasen etter intervjuet er det forskerens jobb å stoppe opp,
tenke seg om, og å holde alternative tolkninger og versjoner opp i mot hverandre.
Intervjuene ble utført i et av MBS små samtalerom. Det ble bevisst ikke benyttet
grupperommene som de hadde brukt gjennom uka. Rommet er nøytralt og uten ytere
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påvirkninger i form av støy og innsyn. Før intervjuet ble rommet luftet, det var tilgang til
drikkevann og tørkeservietter.

3.5 Analyseprosessen
Alle samtalene ble transkribert som betyr å omforme muntlig kommunikasjon til en skriftlig
tekst (Kvale & Brinkmann, 2009). Teksten og lydopptaket utgjorde materialet for den
etterfølgende innholdsanalysen som ble gjennomført (Granheim & Lundmann, 2004).
Kommunikasjonen mellom to mennesker er unik og det er vanskelig å beskrives helheten i
samtalen med skiftelige ord. Når muntlig samtaler skal omsettes til skriftlig tekst, skjer det
alltid en fordreining, gjengivelse ord for ord er aldri så nøyaktig (Kvale & Brinkmann, 2009;
Malterud, 2003). Intervjuene ble transkribert direkte etter intervjuet og ble lest flere ganger og
hørt på underveis. Dette for å påse at alt kom med.
Analysen blir som en bro mellom rådata og resultater, ved at det organiserte datamaterialet
blir fortolket og sammenfattet (Malterud, 2003). Analyseringen av teksten ble tilstrebet å være
så åpen og gjennomsiktig som mulig. Det er alltid en fare for at informantene kan være
fortolkende i den forstand at de forsøker å forstå bakgrunnen for de spørsmålene som blir stilt
dem. Det materialet som er nedskrevet ord for ord, samt andre notater og
bakgrunnsinformasjon utgjør til sammen en beskrivelse som er så korrekt som mulig i den
gitte kontekst. Dette materialet utgjør empirien og selve dokumentasjonen i studiet.
Fokus ved kvalitativ innholdsanalyse er å beskrive variasjoner gjennom å identifisere
forskjeller og likheter i tekstinnholdet. Innholdsanalyse er en analysemetode som både
systematisk og objektivt hjelper observatøren å beskrive og kvantifisere fenomener.
Fremgangsmåten til studien er induktiv innholdsanalyse slik Elo og Kyngäs (2007) har
beskrevet. Metoden har både som formål å presentere ny kunnskap og gi ny innsikt. Resultatet
blir en fortettet og bred beskrivelse av fenomenet, og der utfallet av analysen er kategorier
som beskriver fenomenet (Elo & Kyngäs, 2007).
Innholdsanalysen deler store mengder tekst, til en mer håndterbar mengde. Siden teksten ble
transkribert av intervjueren og råmaterialet ble lest flere ganger, oppnår man i følge Elo og
Kyngäs (2007) en god helhetsforståelse av materialet. Induktiv analyse inkluderer åpen
koding. Det vil si direkte koding av materialet, mens man leser teksten rad for rad (Elo &
Kyngäs, 2007). Underveis ble ord og uttrykk skrevet ned i margen. Kodene blir så flyttet over
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til et kode ark, en matrise, og kategoriene som teksten er delt inn i ble nå systematisk generert
på dette punktet. Kodene ble satt i system, gruppering, ved å samle de som var mest mulig
like. Så ble disse igjen underkategorisert og dannet et mønster for kategoriene. Kategoriene
ble igjen samlet til ulike hovedkategorier. Hovedkategoriene ble til sammen det vi kaller et
begrep, en abstraksjon, som var samlende for all teksten (Elo & Kyngäs, 2007).

3.6 Troverdighet
I kvalitativ forskning må datainnsamlingen være presis og systematisert for og minimerer feil.
Det er viktig å tenke igjennom hvordan inngripen og håndtering av teksten er, for å sikre at
alle aspekter av studien kommer frem (Whittemore & Melkus, 2008). Oppgaveteksten er lagd
slik at leseren skal kunne få følge gangen i studien fra begynnelse til slutt. Dette er
gjennomført som en rød tråd i presentasjonen av tekst og både situasjon og de valg som er
foretatt i forberedelser og gjennomføring av undersøkelsen, fortolkningen og teoridelen er
presentert så gjennomsiktig som mulig. Kvale (2009) trekker frem kvaliteten på opptak fra
intervjueren og utskriftene man har gjort, forskerens evne til å stille åpne og utforskende
spørsmål og bevissthet rundt egen rolle som «objektiv» observatør og fortolker. Det er utført
et prøveintervju før selve intervjuene ble satt i gang. Som Whittemore og Melkus (2008)
anmoder om ble intervjuet testet opp i mot valgt design for oppgaven og analysemetode før
andre intervjuer ble gjennomført. Prøveintervjuet ga viktige svar på at metodedesign og
analysen var basert på riktig strategi. Intervjuet ble derfor inkludert i datamaterialet til
oppgaven.
Studiens gyldighet er knyttet til hvilken grad prosjektleder har klart å favne informantenes
historier, gjennom hele prosessen. Det å være bevisst på sin egen rolle som forsker, er viktig i
den situasjonen intervjueren står i (Malterud, 2003). Særlig gjelder dette når prosjektleder
jobber på stedet. Prosjektlederen har forsøkt å distansere seg fra det og ikke gå inn i
forsvarsposisjon og sikre stedet godt omdømme. Konstruktiv tilbakemelding er positivt for
MBS for å videreutvikle konseptet, mens forskerrollen er nøytral til dette.
Analysemetoden har vært systematisk. Noe som fører til en kontinuerlig bevegelse mellom
del og helhet. En viktig del for å forebygge med å bli ensporet underveis i transkribering og
analyseprosessen, har vært å la andre som ikke kjenner stoffet lese i gjennom det.
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3.7 Forskningsetikk
Får og nærme seg mennesker i et sårbart felt, vil bevisstheten om sorgprosessen de går
igjennom være sentral (Gjengedal, 2000). Før intervjuet må skriftlig samtykke foreligge
(Fangen, 2009). Samtykket skal være frivillig, informert og uttrykkelig (Polit & Beck, 2008).
Prosjektlederens tilnærming og forforståelsen er viktig å være oppmerksom på. Ved å la
informanten slippe til med sin beskrivelse av sine erfaringer, uten avbrytelser eller negativ
respons på deres opplevelse, vil prosjektleder søke å opprette et tillitsforhold til informanten.
Stopper informanten opp underveis, må vedkommende få tiden som trengs før man kan
fortsette med intervjuet. Informanten kan når som helst avbryte sin deltakelse i studien, uten
at det medfører konsekvenser. Integriteten må ivaretas til de som intervjues både under og
etter intervjuet. Det er et krav om anonymisering av gjenkjennelige detaljer, om nødvendig
må tekst skrives om slik at det ikke er gjenkjennbart. Opplysninger om personer som deltar i
forskningsprosjekter skal håndteres i samsvar med lover og regler (pasientrettighetsloven;
Langtvedt, 2009) og følge Helsinkideklarasjonens krav om nøyaktighet. Regionaletikkomite
(REK) ble søkt, men det viste seg at en ikke trengte å søke. Begrunnelsen fra REK var at
denne studien skulle kvalitetssikre et av tilbudene for MBS (se vedlegg 5).
Problemstillingen ble noe endret underveis siden kvalitativ tilnærming er fleksibel, dynamisk
og prosessuell (Malterud, 2003). Forskeren må være fokusert under intervjuet og ikke krenke
informantenes mentale grenser. Intervjusituasjonen kan gi informanten en opplevelse av å
dele viktige erfaringer med en som møter dem med interesse, forståelse og anerkjennelse, men
kan også føre til reaksjoner underveis eller etter intervjuet. Oppfølging i etterkant om det
skulle være behov for informantene vil skje via kontakt med senterleder ved MBS. Det er
også derfor valgt at informanten intervjues på MBS, slik at informanten er innenfor en trygg
ramme. Samtale etter intervjuet sikret nødvendig støtte og bekreftelse på mye av det
informantene sto oppi.

Tilgang og nærhet til forskningsfeltet kan ha både positive og negative sider.
Etiske aspekter i denne undersøkelsen er spesielt knyttet til rollen som forsker når
prosjektleder samtidig selv jobber på MBS. Vil informantene være preget av dette? Vil
informanten være kritiske og komme med de «sanne» erfaringene? Dette er viktige spørsmål
som må drøftes, men erfaringsbasert kunnskap tilsier at kursdeltakerne er ærlige og ønsker å
være med på å videreutvikle kurstilbudet. Jobben til prosjektleder er todelt, slik at kurs
informantene er hentet fra har aldri vært kurs som prosjektleder har hatt eller vært deltakende
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i. Noen intervjuer ble følelsesmessig og informantene ble spurt om de ønsket og fortsett,
eventuelt å ta det seinere eller om de ønsket å trekke seg fra undersøkelsen. Ingen av
informantene gjorde dette. Studien vil være et viktig ledd i og kvalitetsikre opplegget for
pårørende ved mestringskurs på MBS, men også være med på og eventuelt utvikle nye
kurstilbud spesifikt for pårørende. Det digitale datamateriale blir lagret hos prosjektleder
innelåst i en skuff. Materialet skal slettes om et år etter godkjent og bestått oppgave.
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4.0 Resultater
De kvalitative intervjuene, og den påfølgende analysen er grunnlag for resultatene.
Resultatdelen er delt inn i hovedkategorier og deretter er disse igjen delt inn i underkategorier.
Det første avsnittet vil ta for seg bakgrunn og motivasjon for å komme på kurs. Selv om dette
ikke er direkte knyttet til erfaringene fra mestringskurset er det viktig å få en forforståelse av
den situasjonen de har stått i før de kom, samtidig er dette med på å tydeliggjøre motivasjonen
for å komme på kurs. I neste hovedkategori blir resultatene fra kursoppholdet presentert.
Disse er delt inn i fire hovedkategorier og ni underkategorier (se tabell 4).

4.1 Bakgrunn og motivasjon for å komme på kurs
På starten av intervjuet ble informantene oppfordret til å si litt om bakgrunnen for hvorfor de
søkte på opphold ved MBS. Informantene forteller ofte om de mange utfordringer ved
sykdommen. Beskrivelsene de forteller fra sykdomsperioden er ofte preget av mangelfull
informasjon og oppfølging. De fleste omtalte denne perioden som spesiell vanskelig med
mange praktiske gjøremål. Sammen med praktiske gjøremål som å lage mat, skifte dekk,
klippe plenen, er også gjøremål som oppfølging på sykehus, kontroller og så videre en del av
hverdagen.
«Bakgrunnen er jo at mannen min har fått kreft med spredning, og det har vært veldig tøft. Vi
har på en måte blitt vant til å leve med dette. Han fant denne brosjyren om MBS. Det var også
to forskjellige kjente på hver kant som fortalte om dette stedet og som sa vi burde prøve å
søke, derfor søkte vi. Samtidig at det er tøft å leve med dette og at vi kunne treffe andre
«ofre» for dette angrepet fra ingenstedsfra. Det er jo ganske tøft».
Beretningene tegner ofte et bilde av svært krevende situasjoner som pårørende har stått i over
tid. En del informanter fortalte tildels sterke beretninger om hvordan informasjonen om
sykdommen hadde blitt gitt. Ei beskriver at de fikk et brev i postkassen hvor det sto at
mannen hennes hadde fått kreft. Dette var såre episoder som har satt sitt preg gjennom det
videre sykdomsforløpet.
Det å skulle møte andre i tilnærmet lik situasjon ser ut til å være en viktig forutsetning for
kursoppholdet. Flere utrykte at de måtte bare ha noen å snakke med og at det var for
samlivspartnerens skyld at de søkte. Å komme på et slikt kursopphold skapte også refleksjon
rundt opplevelsen, og de var redde for at det kunne bli for sterkt.
«Jeg var usikker på å komme, for vi trenger ikke mer tungt på lasset nå. Jeg hadde en
formening før oppholdet, at det kom til å bli mye sykdomsprat. Er det så lurt at vi blir med på
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dette da? Vi trenger ikke mer tungt nå på lasset. Så tenkte jeg at på et sånt sted så er det
mange som har kjennskap til omsorg og behandling».
Mestringskurset ble hovedsakelig oppdaget etter anbefalinger fra kjente. Det var sjelden
sykehuspersonell oppfordret om å søke kursoppholdet. Kvinnene var de som i de fleste
tilfeller tok initiativet til å søke, og dette var uavhengig om de var pårørende eller pasienten.

4.2 Presentasjon av kategoriene
I resultatene kom det frem fire kategorier og ni underkategorier (tabell 4).
Tabell 4 Presentasjon av kategoriene
Hoved-

Usikker fremtid

En «vulkan» i

Fra nedstemthet

Helheten og

kategori

med nye

endring

til balsam for

sammensetningen gav

sjela

ny støtte

Roen senket seg

Fra det vonde og

perspektiver

Under-

Fra naken og

Å treffe andre som

kategori

hjelpeløshet til

virkelig forstår

vanskelige til

erkjennelsen

forståelsen

Å bli klar over

Ny fase inn i det

Balansen mellom å

Med ekstra støtte inn i

rollene

ukjente

være i prosess og

fremtiden

”friminutt”

4.3 Usikker fremtid med nye perspektiver
Her presenteres funnene som går på dette med kunnskap og bevisstgjøring i forhold til
rolleendringer og fremtiden. Disse er delt inn i 2 underkategorier som er: «Fra naken og
hjelpeløshet til erkjennelsen» og «Å bli klar over rollene».

4.3.1 Fra naken og hjelpeløshet til erkjennelsen

Pårørende opplevde ofte at kunnskapen fra helsevesenet var mangelfull. Foredragene var
lærerike, men flere informanter nevnte at det er viktig at informasjonen gis til rett tid i
sykdomsfasen. Der kunnskapen ikke var ny, synes pårørende at få en bekreftelse på ting var
betydningsfullt og førte også til nytt håp for fremtiden.
«Du kan si det var veldig mye fakta. Som jeg sa, når kona mi var ferdig med operasjonen. Når
vi reiste fra sykehuset, så spurte kona hvordan utsiktene hennes var, hvor lenge kan jeg leve?
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Så sa legen ja du kan regne mellom tre måneder og to år. I foredraget her fikk vi vite at noen
har levd i ti år. Jeg mener hva er vitsen med å si noe så konkret om prognoser? Altså blir man
egentlig på en måte fatalist».
Det var viktig at legen som holdt foredrag, var spesialisert innenfor diagnosen og var
oppdatert på sykdommen. Bli sett og hørt gjennom foredragene var viktig for å kunne tilegne
seg relevant kunnskap. Å åpne opp for spørsmål underveis fra deltakerne og skape god dialog
i forhold til spørsmål og kommentarer bidro til dette. Helheten i alle foredragene og
tematikken som var satt på dagsorden fremstår som like viktig. Ærlig, enkelt og direkte
kunnskap satte i gang prosesser og førte noen ganger til en erkjennelse:
«Foredraget satte i gang mange ting hos veldig mange. Jeg måtte løpe og hente lommetørklet
mitt etter første time. Foredraget gikk mye på prosesser og gjenkjennelse om psykisk
mestring».
«Hverdagene går rundt, men plutselig står du der, jeg følte meg veldig naken og hjelpeløs
underveis i foredraget. For plutselig da virkeligheten ble veldig klart framme. Dette skal skje.
Angsten for å se han i smerter og død og alt dette, - det har tatt meg et par netter her».
Det å få store mengder kunnskap over kort tid kunne føre pårørende inn i en emosjonell
reaksjon.
«Ja, faktisk og derfor som jeg sa til foredragsholderen at jeg vurderte å hoppe av kurset, men
jeg tenkte det får få en sjanse til så etter foredraget gikk det litt bedre. Vet ikke hva som
gjorde det, men det løsnet. Et eller annet løsnet».
Det var vanskelig å omfavne alle i forhold til innholdet i foredragene. Særlig ved så ulike
sykdomsforløp og det var varierende i hvilken sykdomsfasen pasienten var i. Foredragene
kunne fort bli for generelle eller for vanskelig å sette seg inn i på så kort tid. Dette gjaldt
særlig foredrag med mye fakta kunnskaper.
«Vanskelig å sette seg inn i alle de greiene. Det må komme når det må det. Vi har jo
kompendiet. Herfra kan man gå igjennom alt en gang til i ro og fred. Jeg synes det er
kjempeflott opplegg at vi sitter på alle de foredragene og bare ta det inn så kan man gå hjem
og lese. Jeg er avhengig av å lese, for å forstå ordentlig».
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4.3.2 Å bli klar over rollene

Pårørende uttrykte at det er vanskelig å fokusere og se rundt seg annet enn akkurat hva de selv
står oppe i. Det så ut som at flere i denne studien ikke har brukt så mye tid på sine egne
følelser og reaksjoner. Å dele historien sin med andre i lignende situasjon kan ha betydning
for hvordan man kan se på sin egen situasjon. Alle historiene og møtene i denne studien, med
de andre deltakerne var sterkt. Det å møte andre som har det verre enn seg selv, førte til at
man så på situasjonen sin med et annet perspektiv: «Jeg lærer noe hele tiden av å høre på de
andre for det fører blant annet til at man får et annet perspektiv på egen situasjon».
Kommunikasjonen mellom samlivspartneren så ut i denne studien å kunne være vanskelig.
Dette fordi det var vanskelig å finne samtaletemaer og starte en samtale med. Det at pasienten
gjennom kurset også fikk lære litt og innblikk i hvordan det er å være pårørende, ble en
oppvekker for dem begge: «For da fikk de syke lære noe om pårørenderollen og vi fikk også
lært noe, at vi har lov til å være oss selv helt alene også».
Pårørende lever i en uforutsigbar fremtid der en ikke vet hvor lang tid de skal leve sammen.
På den ene siden vet man at man skal dø av sykdommen, men man vet ikke når dette vil skje.
Denne uvissheten er tung å leve med.
«Jeg har ikke lyst til å ha det etterpå, men så tenker jeg, det kan jo hende kanskje jeg dør først,
hvordan går det med han da? Nei så det er mange angster og det har jeg blitt oppmerksom på
kanskje mer etter at jeg kom hit».
Kursoppholdet stimulerer mye til å se fremover, og deltakerne måtte ta inn over seg og
forholde seg til fremtiden og tenke på det som ligger der framme. Flere nevnte bruken av
visuelle bilder gav større innsikt og forståelse av denne type kunnskap.
«…og det er klart det blir tider etter dette nå har vi det sånn men vi vet jo jeg gruer meg for og
jeg har litt angst for det som ligger foran meg. Så tenker jeg det må jo, vi må jo klare det også.
Vi har kommet så langt. Dere har jo brukt den broen to ganger, faktisk det må jo finnes en vei
på et eller annet vis må det jo være en vei eller sånn at vi kommer igjennom…».
Det å skulle erkjenne den store sorgen de sto midt oppi viste seg å være vanskelig å snakke
om før de deltok på kurset. For noen ble de oppmerksomme på akkurat dette i løpet av kurset.
Det å kunne bruke livserfaringene til å kunne mestre sorgen de sto i.
«Du er i en sorg, for dette er jo en sorg og sorgreaksjonene er jo ulike men du har jo opplevd
noen sorger før i livet. Det har jo ikke vært en sånn slagen landevei som har gått rett frem.
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Kjenner igjen de samme tankene i alle fall hvis en er bevisst. Så det er viktig med
bevisstgjøring og bli klar over».

4.4 En vulkan i endring
Under her blir funnene fra studien som omhandler gruppemøter med andre i noenlunde lik
situasjon. Gruppenes utfordringer blir også presentert her. Samtidig blir det også presentert
funn som ser på større forståelse hos samlivspartnerne og det er her delt opp i to
underkategorier som er: «Å treffe andre som virkelig forstår» og «En ny fase inn i det
ukjente».

4.4.1 Å treffe andre som virkelig forstår

Informantene nevnte at det å kunne treffe andre som er i lignende situasjon som en selv var i,
var verdifullt. Det å møte andre som har en form for felles forståelse og opplevelse knyttet til
det fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle plan var viktig.
«Pårørende har jo mye felles selv om gruppa er satt sammen ut i fra ulike livssituasjoner og
sorgfaser. Folk har også kommet frem med andre ting ikke bare sykdom og det synes jeg er
bra. For det er godt å kjenne at en kan være ærlig. Det er godt for meg, å være meg. Hvis jeg
kan kjenne på det».
Som pårørende var det nyttig og lærerikt å kunne treffes i egne grupper, men gruppene som
kommunikasjonsform kunne være vanskelige. Det kan være vanskelig å møte i en gruppe og
samtidig bare få lov til å ha fokus på seg selv og den situasjonen man står i. Det handler om å
åpne seg og fortelle om det som opptar en aller mest om dagen. Det å fortelle sin historie for
andre, samtidig som man lytter til det de andre snakker om er viktig for å kunne kjenne at man
er flere. For noen hadde pårørendegruppa ført til at de hadde blitt modigere:
«Fått frem det som er vesentlig i gruppa og dermed har vi blitt modigere så det har vært
veldig bra, og at samtalene har vært viktige. Vi har gitt hverandre rom til å snakke».
Det var viktig å ha klare mål og tema for gruppene og at gruppeleder var tydelig.
«var sikkert flink hun gruppelederen, men der synes jeg hun burde vært litte grann mer obs på
å ha litt mer ledende spørsmål. Jeg synes kanskje hun var litt svak der, men nei jeg vet ikke».
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Om pasienten var i en palliativ fase eller erklært «frisk» ser også ut til å ha betydning for
opplevelsen deltakerne hadde i pårørendegruppa. Frykt blant pårørende var særlig knyttet til
tilfeller med spredning av kreft. Det var vanskelig å snakke om spredning i pårørendegruppa,
da det ofte var stor frykt hos mange av de andre deltakerne i gruppa. Dette førte til at noen ble
triste og litt deprimerte de første dagene.
«Den første dagene ble jeg bekymret, fordi at det viste seg at vi var bare to som hadde menn
med spredning i gruppa. Og det er klart at jeg var redd for å snakke om det. For jeg så jo at de
andre reagerte ganske på det. Det er kjempevanskelig og jeg tenkte at i morgen må jeg ikke si
så mye om det. Det var en som sa noe at hun hadde ikke tenkt på at hun kom hit for å høre om
noen som hadde det mye verre. Hun trodde liksom at det var ille nok at mannen hadde vært
operert for kreft. Og det synes jeg var leit og da ble jeg veldig litt taus dagen etter og
deprimert egentlig. Jeg hadde det ikke så veldig bra de første to dagene».
Tilnærmet homogene grupper, i form av noenlunde lik livssituasjon, alder og sykdomsbildet,
ser ut til å kunne ha betydning for hvordan deltakerne opplevde og hadde nytte av kurset.
Spesielt ble dette vanskelig der det var store sprik mellom deltagerne, særlig i forhold til
livssituasjoner knyttet til familie. Det ser ut til å ha betydning om deltakerne for eksempel har
små eller store barn.
«Utbytte av samtalegruppene har ikke blitt så bra som det kunne ha blitt. Når en ikke felles stå
sted i forhold til diagnose, kunnskap eller aldre, så blir det vanskelig. Skjønner at det er
vanskelig å sette sammen gruppene, bare ut ifra diagnose, men kanskje ut ifra livssituasjon
hadde vært bedre».
«Hadde ikke utbytte av gruppa, for vi var så forskjellige. Ungdommer, vi gamlingene. Vi
gamlingene ser på livet fra en annen vinkel. Vi har levd meste av livet å gjøre det beste ut av
det. De med små barn kjenner det på en annen måte».
Deltakelse i gruppa var betydningsfullt for hvordan gruppa blir.
«Det har vært en veldig fin gruppe. Og det er klart det at ingen gruppe blir god uten at man
deltar. Og det å få folk til å delta som kanskje ikke er så veldig frampå synes jeg er veldig
viktig i en gruppe og oppmuntre dem som sitter der og har den derre vonde klumpen i magen.
Jeg synes jeg har vært i en veldig fin gruppe».
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Hvordan gruppeleder kommer inn på i gruppa og måten denne håndterer gruppa vil ha
betydning for om gruppa danner et godt grunnlag for videre arbeid.
«Men så har vi klart oss veldig bra så når lederen kom inn så tror jeg hun var også veldig flott
fordi at hun innrettet seg der hvor vi var tror jeg for det som sto på det arket vårt og da tok
hun tak i noe som sto der som hun ville ha utdypet eller noe. Så for oss har den gruppen
fungert veldig bra tror jeg».
Samtaler i uformelle settinger var også viktige. Samtaler over matbordet kunne være et godt
utgangspunkt for en god samtale:
«Jeg tror nesten jeg har hatt mer utbytte av og snakket med de andre deltakerne på to manns
hånd».
«Det var en i gruppa som ikke sa noe, men som jeg snakket med på tomannshånd etterpå, så
de uformelle samtalene er like gode som gruppesamtalene».

Størrelsen i gruppa ser ut til å ha betydning for gruppeprosessen. Noen synes det ideelle tallet
bør ligge på mellom 5-7 pårørende.
«Jeg vet ikke om det hadde vært mulig og satt sammen gruppene annerledes med tanke på nå
var det jo ikke så mange med småbarnsfedre og mødre der, men det gav meg mye å komme i
en sånn liten gruppe allikevel».

4.4.2 En ny fase, inn i det ukjente

Å tørre å erkjenne sykdommens tilstedeværelse skapte forandringer, som igjen førte til
endringer. Blant annet var det noen av pasientene som begynte å tenke på hvordan situasjonen
var hjemme i forholdet mellom jobb og være sammen med familien. Dette var ting pårørende
hadde forsøkt å si noe om før oppholdet, men som de ikke hadde fått gehør for. Det ble derfor
skapt nye forventinger til at hjemme situasjonen kanskje endret seg noe etter kursoppholdet.
Som ei informant beskrev at mannen hennes bare jobbet og hun hadde forsøkt å si at de
kanskje skulle være mer sammen den tiden de hadde igjen. Etter kursoppholdet hadde mannen
sagt at han kanskje burde trappe ned på jobben og heller være mer sammen med familien.
Samtidig få en bekreftelse på ting som de selv følte, men kanskje ikke hadde turt å kjenne på
før nå. Situasjon beskrives også som usikker og ukjent:
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«Det er en fæl sykdom og vi må jo bare lære å leve med. Så jeg sier det er omtrent som å leve
på Island, vi vet ikke når den går i lufta, hele greia».

Det å kunne oppleve noe sammen kunne gi en felles nevner for å kunne snakke om ting. Disse
utfordringene kan føre til at forholdet mellom «du» og «jeg» kommer ut av balanse og at
kursoppholdet førte til et nytt møtepunkt mellom «meg» og «deg». Kursoppholdet hadde ført
til at samlivspartnerne var kommet nærmere hverandre og at forståelsene mellom dem ble
større, siden kurset var bygget opp som noe felles for dem. Dette var ikke bare noe for
pasienten, men var også kurs for pårørende.

Pårørende kunne leve i en slags «boble» der det så ut som det var lite rom for refleksjon over
den situasjonen de sto i. Det kunne komme frem mange ting som pårørende ikke hadde tenkt
over før. Dette med hverandres grenser og ikke tråkker over hverandres grenser mellom
pasienten og pårørende, samt den rolleendringen som et parforholdet går igjennom ved
kreftsykdom.
«Etter å ha hørt på foredraget tenkte jeg kanskje at jeg trår over hans grenser når jeg informere
alle i familien, også hans barn. Jeg tror han synes det er ok. Så det å være pårørende er veldig
mange roller. Mange pasienter tenker bare sykdom, mens pårørende tenker hele miljøet rundt
alt det andre som er i livet. Det at vi har mye felles interesser tror jeg bærer oss på en god
måte. Så jeg føler vi er felles. Så når jeg hørte foredraget så ble jeg overrasket over at det
kanskje var sant at jeg går over grensene og går for langt».
Erkjennelsen av at ting kan bli annerledes når sykdom inntrer og at sorgen kan ramme begge.
Når forholdet er sterkt og båndene mellom samlivspartneren var sterke, ble det mer sårbart
også. Det kunne rammer begge og det kunne da ramme ekstra hard.

«Så det var vel det i utgangspunktet en sånn erkjennelse ja at dette er rett og slett at vi går inn
i en helt ny fase som vi er nødt til å lære oss å leve med. Vi må lære oss å leve på en annen
måte kanskje en det vi har gjort».

«Får en slags bekreftelse på ting jeg har tenkt selv eller følt. Dette her med disse fase
overgangen som hun snakket om, ikke sant at man er på vei fra en til en annen og du står å
vakler. Det er veldig mange ting også jeg egentlig har hørt om, men det ble på en måte en ny
måte å sette ord på ting jeg følte. Det ble litt tydeligere».
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Større forståelse av hverandre, skaper større åpenhet. Samme kunnskapsgrunnlaget gir
muligheter for samtale også hjemme. Pårørende følte de hadde blitt mer oppmerksom på en
del ting som de ikke var klar over før og det at de hadde kursuka felles skapte større forståelse
av hverandre. Det ville ikke bli den samme effekten om de ikke var her sammen og så felles
erfaring var viktig.
«Jada, det sitter der: klare å leve full og helt allikevel, selv om det sitter en sånn liten greie
bak i der da. Og da er det jo fint at det finnes sånne tilbud som dette. Det er godt å ta med seg
for oss begge to».

«Jeg vil si at jeg har hatt vanskelig å nå fram til han og når jeg har vært syk selv. Han har ikke
kunnet sette seg inn i min situasjon hvordan det har vært å slite. Det har han skjønt nå, tror
jeg, ikke det at jeg ønsket at han skulle få kreft, men nå møter ikke jeg noen vegg lenger. Hvis
jeg trenger å snakke, kan vi snakke om alt. Nå har vi hverandre, virkelig».
Å kunne snakke sammen i et felles fora, og gjerne da med fagpersoner var viktig.
«For innimellom har man jo noen tanker som man kanskje ville ha sagt noe om. Men da er det
godt å ha en utenfor som kan holde tråden. Eller holde så ikke vi går i hode på hverandre. Så
den andre kan skjønne at jeg ikke mener noe vondt det jeg sier».
Å bli berørt. Sykdommens nærvær gjør noe med parforholdet, som igjen blir styrket av at det
er vi to, ikke bare du.

«Mens mannen min og jeg er flinke til å snakke sammen om følelser og alt egentlig. Men
dette oppholdet har berørt. Jeg har også fått erkjennelse».
«Samtaler, personlig og grupper og sånne ting hvor på pasient og pårørende blir tatt hensyn til
slik at de får en slags følelse av å bli tatt vare på for vi er jo egentlig et team. Jeg sier vi har en
diagnose, så sier folk til meg jammen du må jo ikke si det, du har jo ingen diagnose, men vi
har det for dette må vi takle sammen. Det er jo sånn at han har sykdommen i kroppen har det
jo verst. Og man skulle jo ønske at man skulle ta det på seg».
Pårørende har lite kontroll over hvor mye pasienten og da ofte samlivspartner, vil involvere de
i sine bekymringer og tanker. I noen tilfeller ser pårørende hva pasienten har behov for, i
andre tilfeller ikke. Pårørende står midt i situasjonen, men likevel på sidelinjen.
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Kreftsykdommen kan utgjøre en trussel for den likeverdige «du» og «jeg» relasjonen, eller en
form for balanse mellom dette som man har oppnådd i løpet av samlivet. Det kan opplagt
skape usikkerhet når rollene forandres i samlivet. Det vil ofte også være en vanskelig
situasjon for pårørende å stå ved siden av å se på og ikke føle at man kan bidra nok.
«Det er vanskelig å se at han går så ned og jeg går så opp. Jeg synes det er vanskelig å vite
hva vi kan gjøre sammen. Han trenger kanskje litt hjelp psykisk. Han har vanskeligheter for å
akseptere at han blir dårligere fysisk».

4.5 Fra nedstemthet til balsam for sjela
Her presenteres funnene som går på dette med humor og den estetiske rammens betydning.
Dette er delt opp i to kategorier: «Roen senket seg» og «Balansen mellom å være i prosess og
«friminutt».

4.5.1 Roen senket seg
Hvordan informantene ble møtt av helsevesenet første gang var av stor betydning for
opplevelsen seinere. I den situasjonen som pårørende befinner seg i ved sykdom i familien har
omgivelsene når beskjeder skal gis, betydning for hvordan de vil takle informasjonen seinere i
sykdomsforløpet. Det å bli møtt med vakre omgivelser i en trygg og god atmosfære hadde stor
betydning.
«Jeg følte meg veldig sånn velkommen og det var en fin atmosfære helt i starten. Kom inn
døren og det var levende lys og ønsket velkommen, så det føltes ut som et godt sted å komme,
at det har noe med de fysiske omgivelsene er så gjennomført på ordentlig i vakre, og
kvalitetsmessig gode ting både når det gjelder interiør og farger og alt dette her synes jeg er
veldig god oppleves. Det gjør mye det».

Vakre omgivelser og opplevelse av ro betydde mye for deltakerne på kurset.
«Jeg var litt usikker på å dra. Klarer jeg å gjennomføre en uke her for jeg har vært igjennom
mye annet. Jeg følte at veggene kom innpå meg når jeg kom hit, men så gikk vi med en gang
på huset. Vi fikk ikke sånn veldig Yes med en gang».
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«Vet du fargene, bildene, møblene, vi fikk sånn ro. Det var en sånn varm følelse det var
koselig og flott gymsal. Det som var så viktig for oss, bassenget…nei her var det fint.
Kjempefint første inntrykk og jeg har ikke opplevd slikt tidligere...».
Hvordan mennesker møter hverandre i ulike situasjoner har betydning for hvilken trygghet
man føler. Mye farger, kunst, men hvordan det er tilrettelagt ute, er av betydning for hvordan
en vil oppleve tilstedeværelsen og ivaretakelsen.
«At en kjenner kjærlighet det er en stor gave. Og det tror jeg bærer mye hvis en gjør det. Så
holder den ut veldig mye altså. Det med kjærligheten ligger jo i veggene her synes jeg. Mange
flotte medarbeidere på dette stedet. Det er et unikt sted».
«Hatt veldig stor glede av å se på den vake kunsten her. Det er kjempeflott og det er
beroligende å se mange flotte bildende er veldig utrolig flotte av flinke malere og berømte
malere. Men beliggenheten her inne i skauen, fjellet er nydelig, alt er vakkert».

4.5.2 Balansen mellom å være i prosess og ”friminutt”

Uansett hvor krevende situasjon en som menneske står i, kan betydning av humor være viktig
for hvordan man kan bearbeide og komme seg videre.
«Hun som fortalte historier her en kveld. Hun gav så mye av seg selv det sa folk her at det var
så fantastikk. De lo så godt at det var sånn sjelebot, for er det ikke mye helse i det å le så godt
da?»
«Jeg synes alt har veiet opp, samtalen i gruppen har veiet opp og fleipen blant gutta. Vi har
endt opp en middag hvor en av gutta fleiper og om dette med sykdom. Det letter jo, latter og
humor hjelper jo veldig».
Samtidig som dette med humor får en litt tilbake igjen til hverdagen. Det uformelle
programmet balanseres opp i mot det å komme tilbake igjen til hverdagen. Også
kunnskapsformidling kan fremføres på en morsom og spennende måte.
«Vi hadde tove kurs og disse sang kveldene og tingene har gjort sånne innsmett som har fått
oss tilbake til en sånn litt alminnelig virkelighet. Det har vært bra…..».
«Matpraten var en liten happening».
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4.6 Helheten og sammensetningen gav ny støtte
Funnene her representerer møte med de andre og møte mellom deg og meg. Videre
representerer funnene hvordan de så på oppholdet i sin helhet. Disse er delt opp i: «Fra det
vonde og vanskelige til forståelsen» og «Med ekstra støtte inn i fremtiden».

4.6.1 Fra det vonde og vanskelige til forståelsen

Møte med andre som er i lignende situasjon kan være sterkt. Særlig møte mellom familier
som var blitt «friske» og familier i en palliativ fase ble opplevd som sterkt. Disse møtene
kunne føre til rastløshet, depresjon, at kroppen kjentes tung ut og ble ofte møtt med taushet.
Dårlig søvn og urolig kropp preget også mange i begynnelsen av kurset. Noen pårørende var
så preget av situasjonen og det de opplevde på kurset at de følte bare for å reise og at det ble
bare verre og verre for hver dag som gikk. Det hopet seg opp masse negative tanker og atferd,
men etter hvert som uka gikk og med påfyll i form av foredrag, samtaler og felleskap ble det
tydeligere, at flere følte at dette var en nødvendig prosess av helheten for å komme seg videre.
«Og dette å treffe fremmede gjør meg for så vidt ingenting og det å høre på all sykdom og
elendighet. Det var i begynnelsen nedbrytende, men det må jo selvfølgelig til og derfor sier
jeg at foredraget var en topp, som la et fint lokk over det hele».
«Mye gym og sånn, han kan gå på sjøen og gjøre sånn også er det litt vanskelig du er sammen
med mange her med gode diagnoser der de blir friske og det er få her som er viderekommen.
Så på en måte føler han seg kanskje ikke i samme båt. Også er du den ene som ikke kan følge
så godt med og han er alltid vært den som har vært på topp og nå er han ikke det lenger».
«Som pårørende når du hører hvordan andre har det eller hvilken problemer andre har det selv
om det er andre kreftsykdommer og andre sykdommer, aldersgrupper også videre, så må jeg
si at jeg nesten tenker noen ganger fy søren vi er jo tross alt ganske heldige. Fordi at det er
mange som har det problematisk og det er jo noe jeg ser som jeg lærer av å se på de andre
damene. Disse eldre damene og noen av mennene som har hatt dette over lang tid, å se hvor
slitne et par av dem var. Da ble man oppmerksom på at man må passe på seg selv. For det er
nok noen som har det problematisk det ser jeg så det får man jo på en måte tydelig gjort det, at
man egentlig er heldig».
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Å kjenne på at noen har det faktisk verre enn seg selv var vanskelig å forholde seg til. Dette
skapte en felles åpenhet og trygghet med en gang. Det å kunne føle trygghet var viktig for at
det også var åpenhet med en gang.
«Vært veldig greit å komme å snakke med andre folk. Det har vært veldig åpent og fra første
øyeblikk synes jeg. Liksom åpen samtale med en gang».

«Så da er det noen å snakke med som er viktig og da er det her absolutt et sted for det. For da
er du i trygge omgivelser og snakke med noen som vet HVA du kjenner».

Men alle møtene krevde også sitt. Det å måtte bo under samme tak med så mange personer
over lenger tid, kunne være slitsomt, og spesielt fordi man lærte de mer å kjenne og fikk
følelsesmessige forhold til personer over tid.
Det å kunne oppleve et fora eller en arena der man tillot bare å være seg selv, viste seg å være
viktig. Man kunne der snakke om det som er vanskelig å snakke om i hverdagen. Dette åpnet
opp for nye perspektiver og viste seg for noen å være godt å kjenne på.
«Stadig nye relasjoner hele tiden, vet ikke hvor mange jeg har snakket med og forholdt meg
til liksom. Og det krever jo sitt det å også. Jeg merker at nå har jeg lyst til å trekke meg litt
tilbake altså».

«Jeg synes det har vært fint at folk har kommet med andre ting enn akkurat det som angår
prostatakreft og ekteskap eller samboerforholdet. Jeg synes det er veldig bra. For det er godt å
kjenne at en kan være ærlig at en kan kjenne at en kan. Det er godt for meg å være meg».

4.6.2 Pause fra hverdagen

Bearbeiding og bevisstgjøring var viktig for å kunne komme videre. Dette skaper nye
nettverk.
«På en måte er det jo greit å få kunnskaper også. Så da har vi vel sagt det at de kunne sikkert
ha delt opp gruppene annerledes med de som er friske. Vet at de er friske nå, men så forteller
jo foredragene kan komme tilbakefall så det er jo alltid noe å lære vet du. Så det er mye å
bearbeide når vi kommer hjem tenker jeg».
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«Det er så mange historier. Og jeg synes det er veldig nyttig. Jeg synes det har vært derfor
tenkte jeg i dag at jeg skulle ønske jeg kunne ta med hele gruppa rundt meg sånn at vi kunne
nå hverandre. Vi skal ha kontakt med noen etterkant også».
Pause fra hverdagen og fokus på pårørende er til sammen en god blanding.
«Alt en står i, med mer. Da er det veldig godt å ha en pause. Så i gruppen var det veldig fokus
på pårørende og det var veldig, det var utrolig godt. Og vi har jo ledd litt og grått litt…».

Bruke tiden som er igjen til noe positivt sammen.

«Ja, det er det jeg ønsker meg av det vi måtte ha igjen av livet da. Ingen vet jo det er jo ingen
som er garantert noe og en kan jo leve mye lenger enn normalt».
«Jeg føler meg som jeg har vært i en bakerovn kan du si som en litt sånn rå deig også blir det
stekt og nå er jeg varm og så jeg kan ikke brukes enda før jeg har avkjølt meg, ikke sant så jeg
tror absolutt det har vært bra. Det tror jeg».
Helheten og sammensetningen av kurskonseptet har gitt et løft. Noen snakket om humoren
som hadde vært i kurset, mens andre snakket om samtalene i gruppen. Mange snakket om at
det var fint med realitetsorientering og at blandingen av kunnskapsformidling og kunstneriske
innslag hadde vært bra.
«Oppholdet for oss har vært en veldig behagelig situasjon. Bare å komme og gå til dekket
bord».
«Å sette ord på både pasient og pårørende og det var vel egentlig det beste. Og det synes jeg
har vært en gjennomgangs melodi på hele kurset at det har ikke kun vært pasient også har
pårørende blitt satt på andre enden. Så det har vært for begge, så det er ikke sånn atte dette
passer for pasienter og ikke pårørende».
Å få oppleve dette sammen er viktig.
«Når det gjelder utbytte av oppholdet så føler jeg det. Det er en del ting jeg har bitt mer
oppmerksom på mannen min også. Jeg tror det er viktig at vi har opplevd dette sammen det
tror jeg er litt viktig sånn at vi kan skjønne hverandre når vi kommer og tilbake og hvis vi
trenger bruke noe av det. At vi har felles erfaring på det. Vanskelig å formidle i etterkant».
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«Kanskje han i sin gruppe kanskje føler på at han ikke behøver hele tiden bare å skyve det
bort, nesten som han ikke har hatt kreft engang. For det er der han er nå, men at han faktisk
kan snakke om dette her og frykten han helt sikkert bærer på. Så han ikke stenger det inne i
seg, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det og om jeg skal gjøre det tenkt mye på skal jeg
bare la han være i fred også bare sånn. Er det bra! Det ønsker jeg, men det må fordøyes disse
tingene altså».
Etter det faglige innholdet i kurset var det flere som sa at dette hadde gitt den ekstra støtte.
Nettopp det at det hadde vært fokus på pårørende også føltes spesielt godt ut.
«Dette var veldig greit. Etter en uke her føles det som at man har fått en ekstra krykke. Man
kan ikke gå med et brukket bein uten støtte som krykker og det er litt sånn jeg føler etter ei
uke her. At jeg har fått ekstra støtte».
«Det har vært veldig bra med fokus på pårørende hvis jeg kan kjenne på det».
Flere av deltakerne snakket om at det gjerne tar noen dager før alt synker inn. Andre sa at det
hadde vært oppbyggende, at de hadde hentet ny inspirasjon, og et nytt håp videre i livet. De
følte at de var bedre rustet til å møte hverdagen igjen. Mange hadde fått slappet av, og at
kurset til syvende og sist hadde vært oppbyggende. De fremla viktighet av helheten i kurset
og at så mange ulike sider av situasjonen de var i, ble belyst i løpet av kurset. Noen snakket
om å ta med seg hjem gruppesamtalene, kunnskapen og det å tørre å være konkret og
realistisk i forhold til fremtiden. Flere snakket om møte med andre i lignende situasjon var
hyggelig og at alle er helt fantastisk. Må oppleves og godt at det finnes steder som dette.
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5.0 Diskusjonen
I dette kapitelet vil det først bli en oppsummering av resultatene, deretter vil det bli diskusjon
av resultatene og metoden som er bukt i denne studien.

5.1 Sammenfatning av resultatene
I denne studien er det samlet inn kunnskap fra kvalitative intervjuer med pårørende som deltar
på mestringskurs ved MBS. Resultatene viser at pårørende har forskjellige erfaringer og
opplevelser av kursoppholdet, men også en del felles oppfatninger. De som har deltatt i
studien har vært spesielt opptatt av fellesskapet og det å kunne være sammen med andre som
er i lignende situasjon. Det er mange dimensjoner som oppstår med disse møtene, enten det er
knyttet til utveksling av kunnskap og erfaringer eller til mer emosjonelle og eksistensielle
spørsmål vedrørende livet og den situasjon man befinner seg i. Mange pårørende påpeker at
det å kunne kjenne på å være seg selv er viktig. Det var tydelig at informantene mente at
kurset lyktes med det å bli sett og hørt som den man er, og rett og slett som god støtte i den
situasjonen både pårørende og pasient står oppe i. Resultatene viser at pårørende i mange
tilfeller kan føle seg alene med sine tanker og følelser i en vanskelig tid, og kurset ga en god
mulighet til å dele dette med andre. Her var samtalene viktig, både i form og innhold. I
begynnelsen av kurset var det mange pårørende i denne studien som følte seg nedbrutt og at
de ønsket å avbryte kurset.
Møte med alle historiene og menneskene, ble for tungt å fordøye. Etter hvert som dagene gikk
ble dette snudd og kunnskap og erfaringer for å mestre situasjonen og å komme seg videre i
livet bedret seg. Dette er en vinn-vinn situasjon der man både får energi og styrke av å snakke
sammen med andre, samtidig som det å kunne gi noe og være noe for andre også ga energi
tilbake. Et annet viktig forhold ved kurset var at de pårørende i møte med andre og gjennom
foredragene langt klarere kunne se hvilken situasjon de var i, og i mange tilfeller erkjenne at
den de var sammen med var alvorlig syk. Dette er en tung prosess å erkjenne og som det er
vanskelig å komme seg igjennom, men samtidig godt for mange pårørende å se realitetene i at
det er et liv etter dødsfallet til den syke også. Når det gjaldt deltakelse i gruppene var det delte
meninger om hvordan sammensetningen av gruppa skulle eller burde være, og da spesielt i
forhold til alder, sykdomsforløpet og livssituasjon. De fleste var enige i denne studien at
samtalene, enten i gruppa eller av mer uformell karakter, hadde vært gode å ha og at
betydningen av disse hadde vært noe av den største nytten ved kurset.
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5.2 Diskusjon av hovedfunnene
Det er viktig for helhetsinntrykket og for å få en sammenheng i funnene, at studien fokuserer
på de bakenforliggende årsakene til at pårørende ønsket å delta på MBS kurset også. Derfor er
forløpet til kursdeltakelse også tatt med helt i begynnelsen av resultatdelen. Videre vil denne
delen være delt opp i fem ulike kategorier som er: «Fra nedstemthet til balsam for sjela»,
«Usikker fremtid med nye perspektiver», «En vulkan i endring» og «Helhet og rammen rundt
gav ny støtte».

5.2.1 Motivasjon for å komme på kursopphold

Pårørende i denne studien hadde til dels sterke beretninger om hvordan livet hadde vært, og
hvor mye de følte seg sett og hørt i sykdomsprosessen fra sykdom, diagnose og videre
behandling. Dette danner mye av grunnlaget for at pårørende ønsket et opphold ved MBS og
det utgjorde selve motivasjonen for å delta. Omsorg ved kreftsykdom kan være en utfordring
for helsevesenet, og er ofte forbundet med negativ utvikling og drastiske konsekvenser for
familien og andre pårørende. Hva slags type omsorg og støtte de pårørende trenger mest, vil
være varierende ut ifra type sykdom, sykdomsforløp, individuelle forhold osv. (William,
Barclay & Schmied, 2004). En naturlig handling og reaksjon fra de pårørende vil være at de
ofte setter sine egne behov tilside for å være helt og holdent tilstede i den sykes verden, noe
som også støttes av denne studien. De ansatte i helsevesenet gir omsorg og støtte til pasienten,
og glemmer kanskje i en del tilfeller at pårørende selv er i en vanskelig situasjon og har behov
for det samme. Andre studier har dokumentert at pårørende ofte kan bli syke selv over tid, og
den følelsesmessige belastningen kan til og med bli større enn den pasienten selv har (MunchHansen & Thastum, 2004).

5.2.2 Fra nedstemthet til balsam for sjela

I denne studien var informantene opptatt av mange forskjellige ting. Det som kanskje var mest
overraskende var at alle informantene nevnte at samtalene og møtene med de andre
kursdeltakerne i begynnelsen av kurset, var vanskelig. Pårørende opplevde å bli rastløse, de
kunne føle seg deprimerte, noen ble tause, noen følte at kroppen ble tung og urolig, mens
andre sov dårlig. Enkelte pårørende i denne situasjonen var så preget av dette første møte, at
de bare følte for å avbryte og reise fra kurset, og denne følelsen forsterket seg de første to-tre
dagene. Det interessante her er å observere at etter hvert som kursuka gikk, så de pårørende at
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de innledende dagene var nødvendige og viktige for å komme seg videre og utvikle bedre
forståelse for den situasjonen de befant seg i. På tross av sterke samtaler og opplevelser,
skapte også de første dagene en felles plattform for åpenhet og dialog. Å bo under samme tak
med så mange ukjente personer over tid, kan være slitsomt. I denne studien viste det seg at det
var viktig for pårørende å ha et eget fora hvor de kunne være alene uten den kreftsyke, være
seg selv og snakke om de tingene som var vanskelig å snakke om i hverdagen. De fikk fokus
på sine tanker og følelser, og de følte at kurset var tilpasset både pasient og pårørende. Noe
som studien til Henriksson et al., (2010) også viste at å snakke med likesinnede førte til økt
støtte.

5.2.3 Usikker fremtid med nye perspektiver

Videre viser denne studie at pårørende må inviteres til samtaler så tidlig som mulig i
behandlingsforløpet, og det er stort behov for å tilby de pårørende samtaler i dialog eller i
grupper. Noe Happ et al., (2002) også bekrefter i sin studie. Det å møte andre i lignende
situasjon i en gruppe er viktig og gav ny giv. Langford et al., (1997) viste i sin studie at sosial
støtte kunne gi positiv utvikling i form av kompetanse, helse, mestring, oppleve kontroll,
følelse av stabilitet, anerkjennelse av egenverd, positiv innvirkning, psykologisk velvære, og
redusert angst og depresjon (Langford et al., 1997). Noe av de samme resultatene ble funnet i
denne studien, og de viser at sosial støtte gjennom å møte med likesinnede, kan bidra til økt
mestring, samt opplevelse av kontroll og anerkjennelse av egenverd. Samtidig viser denne
studien at slike møter kan være krevende, og det er helt avgjørende hvordan man møter de
pårørende den første tiden av kursoppholdet. Spesielt oppmerksom må man være med å
blande familier som har blitt erklært «friske» (ordet som informantene selv brukte), mot de
familier som var i en palliativ fase. Dette møte ble opplevd som spesielt sterkt, men samtidig
var også møter med andre familier som begge var i en palliativ fase også sterkt. Å snakke med
andre som faktisk hadde det verre enn seg selv, opplevdes i utgangspunktet som noe vondt.
Samtidig kunne dette vise veg til håp og være godt for livskvalitet i det videre forløp av
sykdommen. Dette førte til at pårørende i denne studien så på situasjonen sin med mer
positive øyne og med nye perspektiver, selv der deres nære var i en palliativ fase og hadde en
usikker fremtid i møte.
Ellers i hverdagen kan det være vanskelig for pårørende å møte likesinnede, og særlig da
pårørende som opplever at deres nære har samme diagnose. I dag hvor forskning og
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medisinsk kunnskap har kommet langt, kan en pasient i en palliativ fase leve lenge og med
relativ god livskvalitet med henhold til smerte og funksjonalitet. Pårørende kan derfor bli
stående i en krevende og til dels tung situasjon over lang tid (Milberg et al., 2005). Det kan
være vanskelig å sette sine egne behov foran den sykes, men i enkelte tilfeller kan dette være
helt nødvendig for at pårørende i det hele tatt skal klare å holde ut i den situasjonen de står i.
Det å kunne hjelpe pårørende med å sette noen grenser for seg selv kan være viktig (Langford
et al., 1997). Mange pårørende synes det var vanskelig å tenke på fremtiden. Dette hadde
pårørende i denne studien så det ut som, i liten grad tatt stilling og de turte sjelden å tenke på
hvordan fremtiden kom til å bli. Pårørende opplevde det som vanskelig å snakke om
fremtiden og konsekvensen av dette. De levde mer fra dag til dag med praktiske gjøremål i
forhold til den syke. I løpet av kursoppholdet ble man mer bevisst på at det var viktig å tenke
på fremtiden. Effekten av kursoppholdet har på en måte fungert som et middel for å kunne ta
innover seg fremtidens usikkerhet. Dette med erkjennelse kombinert med trygghet og
ivaretakelse, som er selve rammen til kursoppholdet, bør kunne gi stor effekt av oppholdet. Å
kunne gi støtte, men samtidig bli utfordret i forhold til den situasjon man befinner seg i, gir en
god balanse for erkjennelser.

5.2.3 En vulkan i endring

Resultater fra denne studien viser videre at pårørende bidrar til at de følte seg modigere i å
snakke om deres situasjon, og dette gjaldt både i formelle- og uformelle samtaler. Det å få lov
til å være seg selv innenfor en trygg ramme, opplevdes som godt. I gruppesamtalene snakket
man ikke bare om sykdom, men veldig ofte kom det også opp andre temaer knyttet til
familiesituasjonen, og det ble også nevnt en rekke andre bekymringer som hører til
hverdagslivet, til fritidsaktiviteter eller til andre forhold som opptok dem utenom sykdommen.
Det var vanskelig for pårørende å snakke om hverdagslige ting med andre i familien og også
ellers i det sosiale nettverket man har. En beretning fra en informant kan her brukes som
eksempel og sier det slik: «Det har vært godt å ha en gruppe for bare pårørende, for der kan
jeg være meg selv». Informanten legger til «hvis jeg kan kjenne på det» og dette illustrerer jo
hele situasjon de pårørende befinner seg i. De er den sterke part og må hjelpe den syke, og har
egentlig ikke «lov» til å tenke på seg selv. Det er da viktig at pårørende gjøres oppmerksom
på at de må sette av mer tid til seg selv og sine behov. Her spiller sykepleieren en sentral rolle
og det er viktig at de støtter og oppmuntrer pårørende til å ha fokus på seg selv og at
sykepleieren også legger til rette for at dette kan skje gjennom for eksempel samtaler og

47

foredrag. Helsefremmende og forebygging av sykdom og utbrenthet hos pårørende, er spesielt
viktig for både pasienten og pårørende. Samtidig er også sykepleieren helt avhengig av å ha
gode støttespillere for å yte god service og pleie for den syke for eksempel i hjemmesituasjon.
Her er vi igjen inne på viktigheten av at samspillet mellom pasient, pårørende og helsevesenet
bygger på gjensidighet. Et lim eller middel for å bygge opp gode relasjoner viste seg å være
humor. Pårørende så på dette med humor som et viktig aspekt for å «overleve» i den
situasjonen de sto oppe i. En informant fortalte at de hadde både ledd og grått i gruppa, og at
dette hadde vært både godt og samtidig bygde opp tillitt til andre og gode stemning i gruppen.
Denne studien viser at den optimale gruppestørrelsen kanskje bør ligge på 5-7 deltakere. Ikke
minst gjelder dette at det føles mer komfortabel å snakke i mindre grupper og det er lettere for
alle å ta ordet. Hvis gruppesammensetningen blir for mangfoldig i forhold til livssituasjon,
alder og sykdom, bør gruppene dels og om mulig være enda mindre. Dette bekreftes også av
Milberg et al., (2005) som sier at gruppesammensetningen er viktig for måten
gruppetilhørigheten bli. Når deltakerne i gruppene representerte et bredt spekter av situasjoner
for eksempel i forholdet «friske» og «palliative» familier, kunne dette føre til at noen følte seg
hemmet og ikke våget å snakke åpent om sin situasjon. Utfordringen ligger nettopp her, at det
ikke er lett for de «friske» familier å komme med sine egne utfordringer, fordi de tross alt er
heldige og skal få fortsette livet. I motsatt fall sitter det da andre i gruppen som har dårlig
prognose for videre liv. Det er flere eksempler som illustrerer dette i studien. Ved ett tilfelle
hadde en informant vært veldig åpen på første samtale (som er uten gruppeleder) og snakket
om mannens spredning og bekymringer rundt spredning og videre forløp. I denne samme
gruppa satt det flere som var blitt «friske», men som fryktet dette med spredning. Hun som
fortale med stor åpenhet opplevde å få motstand og annen argumentasjon fra de andre. Dette
førte videre til at hun ble taus, trist og litt deprimert i starten av kurset. Hun beskriver dette
som sterk opplevelse og at hun ble redd for å snakke når de andre reagerte så sterkt og
spontant. De andre i gruppen hadde under samtalene gitt utrykk for at de ikke hadde tenkt på
muligheten for å treffe andre som hadde det verre enn seg selv, og denne overraskelsen
medførte spontane utsagn. MBS kan lære av dette, at om grupper skal ha ulik grad av
selvstyre må det finnes god informasjon og konkrete definerte oppgaver som gruppa forholder
seg til. Mer generell informasjonen om hvem de andre kursdeltakere er og også hva som skal
foregå i gruppene må være tydelig og riktig, slik at situasjoner som dette i størst mulig grad
kan unngås. Hun sa i midlertidig videre at utover uka ble alt mye bedre igjen, ettersom gruppa
ble mer kjent.
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Ulike livssituasjoner og sykdomsforløp kan skape store forskjeller i gruppa, og som noen
ganger ikke er ønskelig. Det ble ganske fort klart i denne studien at småbarnsforeldre og
pensjonister representerte en vanskelig sammensetning på grunn av så forskjellig
livssituasjon. Det er stor forskjell om det er barn med i bildet eller ikke, og om man har levd
lenge eller kort. Dette kan bli en utfordring for gruppelederen og det understreker også
viktigheten av at gruppelederen må være tydelig og kunne gi rom for ulikheter i de tilfeller
dette var nødvendig. Milberg et al., (2005) kom frem til at gruppelederen må være gode og ha
erfaring i prosessen for å dra gruppene riktig. Denne studien viser at uformelle samtaler rundt
matbordet eller i andre sosiale settinger på kvelden, var vel så viktige som de mer formelle
samtalene i gruppene. I de tilfeller der gruppen ikke fungerte så godt, ble de mer uformelle
samtalene helt avgjørende for utbytte av kursoppholdet.
Pårørende uttrykte i denne studien at informasjonen gjennom sykdomsforløpet på sykehusene
var på generelt grunnlag, for dårlig. Videre manglet de pårørende ofte kunnskap om sykdom,
bivirkninger og videre forløp. Denne informasjonsmangelen er også dokumentert i flere andre
studier (Shield et al., 2005; Thompsen et al., 2008). Det viste seg dermed at den kunnskapen
informantene fikk under kursoppholdet, foredragene, blant annet fra legen, langt på veg var
informasjon pårørende strengt tatt burde ha fått før de kom til kurset. Det viste seg også å
være viktig at legen som skal gi informasjon var spesialisert innenfor krefttypen, slik at
vedkommende hadde stor legitimitet og kunne svare på de faglige spørsmålene som kom.
Flere andre studier støtter dette og viser at de som skal gi informasjon må inneha
spisskompetanse og ekspertise innenfor fagområdet (Schaffer, 2007; Shield, et al., 2005;
Thomsen et al., 2008). I de tilfeller legen ikke var spesialist, viste det seg at pårørende savnet
dette. Kunnskapsformidlingen må være enkel, ærlig og direkte, og på denne måten blir
forståelsen av kunnskapen både større og mer anvendelig i ettertid. Noe flere andre studier har
kommet frem til (Biola et al., 2007; Happ et al., 2002).
I mange studier, deriblant denne studien, er det vist at pårørende opplever at det er mangelfull
informasjon fra legen, og det er ikke tvil om at det er legens ansvar å gi nødvendig
informasjon om diagnose og behandling (Schaffer, 2007: Shield et al., 2005; Thomsen et al.,
2008; Sloane et al., 2003). I forhold til informasjon underveis er funnene viktige også sett fra
sykepleiere sitt ståsted, fordi det er viktig at sykepleieren er tilstede for å kunne gi støtte og
omsorg etter at informasjon er gitt av legen. Sykepleieren må alltid være klar over mønsteret i
reaksjonsfasen og hvilken fase pårørende er i når de mottar informasjon. Flere
forskningsarbeider har også konkludert med, at empati og forståelse for pårørendes situasjon
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vil være avgjørende for å lyktes i en behandlingssituasjon (Schulz et al., 2003; Anderhed,
2005; Hawkins, 2000). Det å få kunnskap og faglig støtte fra de som jobber rundt pasienten er
viktig. Stoltz et al., (2007) viser at denne type støtte innebærer informasjon også om praktiske
tjenester.
Det at både pasienter og pårørende kan stille åpne spørsmål underveis i foredragene kan virke
både positivt og negativt. Det positive er at den som spør får svar som kanskje andre også
lurer på og som man kanskje ikke får andre steder. På den annen side kan visse spørsmål bli
for personlige, slik at det blir brukt mye tid på forhold som omhandler enkelt personer i
gruppa. Biola et al., (2007) viser til at det er viktig å se på måten formidlingen av informasjon
foregår på, enten dette gjelder fakta, ordvalg og presentasjon i grupper eller gjennom dialog
(Biola et al., 2007). Flere pårørende i studien understreket også at måten informasjonen om
selve diagnosen ble gitt på (på sykehuset) var kritikkverdig, og dette gjaldt både i forhold til
måten informasjon ble presentert på og i forhold til lokalene der informasjonen ble gitt. En
informant gir en beskrivelse av et møte i helsevesenet som traumatisk. Da mannen hennes
fikk beskjed om kreftdiagnosen, ble dette gjort i et rom med institusjonspreg og personlighet,
og opplevelsen av dette rommet satte sterkt preg på informanten nå selv lang tid etterpå, i
tillegg til sjokket over å få en slik type informasjon. I motsetning vil et miljø som motiverer
og er godt strukturert, bygge oppunder et følelsesmessig engasjement (Wikstrøm, Westerlund
& Erkkilä, 2012) og vil i større grad stimulere til dialog (Strickey, 2010). På MBS kurset
møter deltakerne en varm og fin atmosfære med levende lys, fyr i peisen, et personale som tar
imot deltakerne personlig og ønsker velkommen til kursstedet. Det er viktig som påpekt over,
at deltakerne føler seg trygge ved det første møte med MBS. MBS har satset mye på det
kunstneriske uttrykket og har mange kunstverk, som støttes av Strickley (2010) som også
viser i sin studie at kunst kan redusere angst og depresjon.

5.2.4 Helheten og rammen rundt gav ny støtte

Strukturen i MBS programmet ble av informantene funnet å være innbydende, og det tilbyr en
mulighet til både å etablere relasjoner med andre deltakere og med et omsorgsfullt team; alt
foregår i gode omgivelser både inne og ute. Sammenhengen mellom menneskene sine fysiske,
psykiske og åndelig velbefinnende og det miljøet mennesker lever, er av stor betydning for
tryggheten og livskvaliteten til friske folk og på generelt basis (Kaplan & Kaplan, 1998). Men
dette gjelder ikke minst syke, og en informant beskrev i intervjuene at første møte med MBS
virket skremmende og som om veggene trengte seg på en. Men etter en runde i huset så følte
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de pårørende en indre ro. Vedkommende informant hadde aldri opplevd lignende situasjon
før. Informanten følte seg trygg og tenkte at en uke på MBS kom til å gå bra. En annen
informant beskrev dette som at det ligger kjærlighet i veggen her på MBS. MBS med sine
kvaliteter både ute og inne er godt egnet for å studere hvilke effekter slike miljøer har på
pårørende og pasienter, og som denne studien viser at mange uoppfordret og gjennom de
spørsmålene som ble stilt, trakk frem nettopp de miljømessige forholdene som spesielt
positivt for at oppholdet ble bra.

Flere pårørende i denne studien var opptatt av at den som var syk og inkludert seg selv, sto
sammen og at det ikke var bare den syke som hadde diagnose. De hadde diagnosen sammen,
opplevd som en felles ting. Det er klart når pårørende oppfatter situasjonen slik og samtidig
opplever at adekvat informasjon uteblir, så vil dette kunne være stressende og medføre angst
(Andershed, 2006). Legen har hovedansvaret for å gi generell informasjon om for eksempel
diagnose, symptomer og lignede. Når det gjelder mer spesifikk informasjon om pasienten er
det pasienten selv som kan bestemme om han/hun ønsker mer informasjon og om denne skal
deles. Om pasienten ikke ønsker å dele denne type informasjon har pårørende ingen
rettigheter utover det pasienten selv anses som greit (Pasientrettighetloven, § 3-3). Mange
pårørende er ikke klar over disse juridiske forholdene. Dette kan føre til etiske dilemmaer,
hvor pårørende kan bli den tapende part. De har ingen muligheter til å overprøve denne
situasjonen. Det blir da viktig av helsearbeiderne formidler dette til pårørende, og samtidig
som de oppfordrer til kommunikasjon med samlivspartneren. Ved å oppfordre til
kommunikasjon kan samlivspartnere snakke sammen og fortelle hvordan den andre føler og
dermed åpne opp for å kunne få mer informasjon. Pårørende opplever altså og stå midt i en
situasjon, men likevel på sidelinjen. Sykdommen blir en trussel, usikkerhet og stress kan føre
til nye bekymringer (Payne et al., 1999). Det å oppleve stress i en slik situasjon medfører ofte
konsekvenser av negativ art. Selv om forskning viser at pårørende som opplever at de fikk
sosial støtte fra familie og venner (Antonovsky 2000), var det flere i denne studien som
allikevel følte seg alene. Derfor søkte de seg til kursopphold ved MBS.

I studien til Ohlsson-Nevo et al., (2012) ble det funnet at informasjonsbehov kunne variere
mellom par og en av utfordringene studien pekte på var å få helsepersonell til å imøtekomme
behovene. Selv om flere føler at de som samlivspartnere hadde til tider god kommunikasjon
seg i mellom, var det flere ting som førte til at pårørende ble mer bevisst og berørt, i alt de
opplevde gjennom kurset. Forståelsen for hverandre har økt i forhold til den
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kunnskapsformidlingen som ble gitt og samtalene med andre i noenlunde samme situasjon.
Det å kunne snakke så åpent om sykdom og andre ting med andre mennesker i løpet av så kort
tid medførte at det åpnet seg opp helt nye dimensjoner. Nye dimensjoner i form av for
eksempel at pasienten fikk andre tanker om jobben sin, som fyller mye av tiden. Hvor mye tid
skal jeg bruke på jobb versus å være hjemme med dem som står meg nær den siste tiden jeg
har. Forholdet ser ut til å bli sterkere, samtidig som det ble mer sårbart. Å få samme
kunnskapsgrunnlag gir muligheter for kommunikasjon også når de kommer hjemme. Nye
møtepunkter mellom «du» og «meg» ble tydeligere gjennom kunnskap og informasjon, og
samtale med hverandre ble lettere. Det ble blant annet lettere å sette ord på tankene en hadde
inni seg. Informasjon som oppdatert kunnskap, kunnskap om sykdom, ulike
mestringsstrategier og fokus på kommunikasjon vises også i denne studien å være mangelfull.
Det var også en av grunnene til at de kom til MBS. Støtte i det praktiske arbeidet og
informasjon om hvilken hjelp som finnes og hvor den finnes, var det mange pårørende som
ikke følte var utbredt informasjon.

Pårørende trenger hjelp til å komme i gang med samtale både for sin egen del, men også i stor
grad for samlivspartneren sin del. Det å kunne hjelpe samlivspartnere til samtale med
hverandre, er viktig for å støtte opp under for sykepleieren. Gjennom samtale med
samlivspartnere kan en øke forståelsen og åpenheten for hverandres situasjon. Refleksjoner
med hverandre om hvor sfæren til den enkelt går, er viktig for samlivspartnere å bli klar over.
Pårørende kommer ofte i situasjoner der de blir problemløsere for all problematikk som
pasienten opplever, slik at de kan trå over den andres grenser ved for eksempel å gi
informasjon til andre. Grupper for pårørende kan være et effektivt redskap for å gi
informasjon og støtte til pårørende i slike etisktiske dilemmaer (Ohlsson-Nevo et al., 2012).
Mange pårørende i denne studien opplevde det som vanskelig å ha en så normal hverdag som
mulig når de visste at døden lå på lur hele tiden. Bearbeiding og bevisstgjøring er viktig for å
kunne komme videre. Sorgen som bæres på, er viktig å bli klar over. Mange har en sorg de
ikke visste eksisterte eller de ikke har reflektert over. Det å kunne tillate seg selv å gråte og
kjenne på følelsene inni seg, var godt. De skapte nye nettverk som de kom til å ha kontakt
med seinere også. Pause fra hverdagen og fokus på pårørende er til sammen en god blanding.
De kunne bli klar over at det er viktig å bruke tiden som er igjen til noe positivt sammen.
Herunder kommer også viktigheten av å kunne dele erfaringer og møte likesinnede. Helheten
og sammensetningen av kurskonseptet gav et løft. Noen snakket om humoren som hadde vært
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i kurset, mens andre snakket om samtalene i gruppen. Mange snakket om at det var fint med
realitetsorientering og at det var en god blanding av kunnskapsformidling og kunstneriske
innslag. Hudsen et al., (2009) sier blant annet at det bør arrangeres familiemøter, grupper for
pårørende eller ulike kurs som for eksempel etter MBS-konseptet. En informant ga et godt
bilde på dette med å få ny støtte, at det kjentes ut som hun hadde fått en ekstra krykke som
følge av kurset. Informantene sa at helheten av kurset hadde vært oppbyggende, at de hadde
hentet ny inspirasjon og håp. Pårørende i denne studien følte at de var bedre rustet til å møte
hverdagen igjen. Noen snakket om hva de tok med seg gruppesamtalene hjem, kunnskapen og
det å tørre å være konkret i forhold til fremtiden. Flere informanter sa:

«Oppholdet må oppleves og det er godt at det finnes steder som dette»

5.3 Metode diskusjonen
For å kunne si noe om gyldighet og troverdighet i tolkning av data er det viktig å få frem ulike
perspektiver når det gjelder informanter, men også i forhold til metoden som er valgt.
Rekrutteringen har vært gjennomført etter den malen som ble satt opp i utgangspunktet. Det
mest optimale var kanskje mer likevekt av kjønn, men dette var vanskelig å gjennomføre på
de kursene som ble valgt ut. Blant annet har dette sammenheng med at informanter ble hentet
fra to prostatakurs, som da har kvinnelige samlivspartnere i hovedsak. Det kunne vært
innhentet informanter fra for eksempel brystkreft kursene, men siden denne studien var
gjennomført innenfor et tidsskjema og omorganisering innenfor MBS ble dette vanskelig.
Informantene i denne studien representerer bredden i aldersaspektet av de som kommer til
MBS, siden flesteparten er over 50 år (Montebellosenteret, 2011) i denne studien var
gjennomsnittlig alder 61,5 år. Det å spørre pårørende i denne studien, som har sitt første møte
med MBS var viktig for å få et så klart bilde som mulig av deres erfaringer, og opplevelsen av
å komme til MBS for første gang.

Utvalget er kanskje ikke stort og generaliserbart, men det er heller ikke meningen å
generalisere (Kvale & Brinkmann, 2009). Det er viktig å få frem informantenes erfaringer i
denne studien og resultatene viser at det er en god bredde og hensikten med undersøkelsen var
nettopp å få frem mangfoldet og spekteret i forhold til hvordan informantene opplevde
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kursoppholdet (Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM), 2009).
I forhold til anonymiseringen av de som har vært deltakende i denne studien, vil det være
vanskelig å gjenkjenne personer med utgangspunkt i presentasjonen. I alt kan det være opptil
60-70 personer på hvert mestringskurs, og derav omtrent 30 personer kan være ledsagere.
Denne studien har hentet informanter fra 4 forskjellige kurs (to forskjellige prostatakurs) og
det vil være lite trolig at sitater vil bli gjenkjent av andre. Sitatene i denne oppgaven er også
noe omskrevet, i tillegg til at de er anonymisert, samtidig blir ikke diagnosen til pasienten
presenter. Dette for enda mer om mulig hindre gjenkjennelse (særlig da på tanke med
hjernekreftkurset, som ikke er så stort kurs) (NEM, 2009).

Å bruke kvalitative intervjuer er viktig i denne studien for å få frem bredden av de
kommentarer og opplevelser som eksisterer blant kursdeltakerne (Kvale & Brinkmann, 2009).
Flere pårørende i studien sa etter at intervjuet var ferdig, at det hadde vært godt å snakke med
noen. At samtalen mellom intervjuer og informant var åpen i forhold til den situasjonen de sto
oppi (Ryen, 2002). Mannen til en av informantene var blitt noe deprimert underveis i
oppholdet. Hun fikk snakke åpent om dette noe som førte til at det ble mye snakk om
sykdommen i intervjuet. Det var likevel viktig å respektere den situasjonen informanten sto i
og la vedkommende få snakke åpent om dette. En annen informant begynte å gråte og
vedkommende fikk mulighet til å trekke seg fra undersøkelsen, men ønsket ikke dette.

Intervjuguiden fungerte som en slags huskelapp og til dels et hjelpemiddel, men ble aldri
slavisk og systematisk brukt (Kvale & Brinkmann, 2009). Informantene snakket ganske fritt
om tema uten for mye hovedspørsmål. Det ble heller lagt vekt på oppfølgingsspørsmål i
forhold til hva de sa og bekreftelse av hva de sa. Det var viktig for intervjuer å kunne
bakgrunnsstoff om temaet, slik at det ble lettere å stille disse spørsmålene (Kvale &
Brinkmann, 2009). På slutten av intervjuet ble guiden gjennomgått av intervjueren ved å lese
igjennom fort og fungerte som en huskelapp for å se om man har vært innom de temaer man
hadde satt som mål.

Samtalene burde ideelt sett kanskje vært gjort på fredag etter kursslutt, men det ble likevel
valgt å gjennomføre intervjuene på torsdag kveld etter fagprogrammet var ferdig. Det lot seg
dessverre ikke praktisk å gjennomføre intervjuene på fredag ettermiddag, siden informantene
skulle reise den dagen og mange reiste langt og ved ulike tidspunkt. Inntrykket av hele
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kursopplevelsen ved å gjennomføre intervjuer kvelden før kursslutt kan gi et skjevt bilde.
Programmet etter at intervjuene ble gjennomført var: Tre retters middag, med påfølgende
kaffe opp i Storstua. Her må deltakerne selv underholde om de ønsker dette. Programmet på
fredag er stort sett en liten oppsummering av kurset og å få informasjon om andre kurs som de
har muligheten til å komme tilbake på. Deltakerne er ofte emosjonelle og litt stresset for
reisen, at de skal hjem og ta farvel med de andre deltakerne, så uansett ville kanskje ikke
denne settingen bli så god. Det totale utbytte av kurset for informantene kunne kanskje vært
noe mer utfyllende ved intervjuer fredag kveld, men det ble vurdert at ulempene var større
enn nytten. Da måtte man ha valgt en annen metodikk, for eksempel kunne telefonintervju
kanskje tre måneder etter kursslutt være hensiktsmessig. Eller man kunne gjennomført
undersøkelsen ved ulike intervaller: før de kom til MBS, rett etter kursslutt og seks måneder
etter kursslutt. Her kunne nok forventninger og hvordan nytteverdien har vært, på kort og lang
sikt, kommet tydeligere frem. Dette kan for eksempel være et nyttig oppfølgende studium.

Intervjuets tidslengde opplevdes som akkurat passe. Informantene var slitne, noen kom rett fra
gruppesamtale og det ble også i tillegg ofte sterkt og emosjonelt for informantene å sitte i en
slik samtale, slik at lengden ble sett på som optimal i denne studien.

Under transkriberingsprosessen kommer det tydelig frem at det er forskjell på å lese en tekst
og faktisk ha samtalen visuelt (Kvale, 2009). Det var viktig underveis i denne prosessen å
høre på intervjuene flere ganger (Malterud, 2003). Bruk av innholdsanalyse fungerte bra i
denne oppgaven på bakgrunn av at metoden har som formål å gi kunnskap, ny innsikt og en
presentasjon av fakta. Resultatet blir en fortettet og bred beskrivelse av fenomenet og utfallet
av analysen er kategorier som beskriver fenomenet (Elo & Kyngäs 2007). Ved å bruke en
induktiv analyse er det lettere å få med seg alt, siden man koder direkte mens man leser (Elo
& Kyngäs 2007). Det å kunne dele teksten inn i mer anvendbar mengde blir materialet mer
oversiktlig og man får god kontakt med materialet relativt fort.

Siden prosjektleder jobber ved MBS var det viktig i rollen som forsker å gå inn i denne
studien med så åpne øyne som mulig. For å unngå å gå inn i en rolle der forforståelsen og
tolkningen ble påvirket av prosjektleders egen forforståelse, var viktig å være bevisst på under
hele prosessen. Det har vært viktig for prosjektleder for mestringskurs å kunne innhente ny
kunnskap gjennom erfaringer pårørende hadde gjort seg ved kurset, for å kunne bruke denne
kunnskapen videre i videre planlegging og utvikling av disse kursene (NEM, 2009).
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Det vil være vanskelig å forvente det samme resultatet om man skulle repetert studien med de
samme deltakerne, slik at studien pålitelighet kan bli påvirket av dette. Denne studien er
situasjonsbetinget. Det vil si at de erfaringene pårørende kom med, er helt sanne i den
situasjonen og øyeblikket de var i under intervjuet, samt med de oppfølgingsspørsmålene som
ble stilt i den konteksten som var der og da. Det er også naturlig å tenke seg at pårørende har
gjort seg nye erfaringer i dag, livssituasjonen kan være annerledes, samlivspartneren kan ha
gått bort og synet på et slikt opphold kan endre seg over lang eller kort tid. Endringene kan
være for eksempel at flere har vært på andre kurs ved MBS. Dette vil da påvirke de
erfaringene de har gjort på de nye kursene. Når det er sagt vil spørsmålet om erfaringene som
er gjort rundt det estetiske og rammen rundt kurset være veldig annerledes? Kanskje ikke. Det
samme gjelder om man gjorde studien på nytt med helt nye informanter, ville det vært noen
likhetstrekk? Vanskelig å si.
Jeg mener resultatene i studien vil kunne være anvendbar på alle pårørende uansett diagnose.
Alle pårørende som står i en situasjon der pasienten er i en palliativ fase (det vil for eksempel
være pårørende til ALS pasienter med flere) vil ha behov for støtte og kunnskap. At de får
muligheten til å treffe andre i tilsvarende situasjon og muligheten til å treffe fagfolk i en gitt
setting er like viktig for alle pårørende. Den vil også kunne være anvendbar for MBS ved å
kunne hente ut kunnskapen som er kommet frem her til å jobbe videre på arbeidet med å
utvikle tilbudet til pårørende, for uansett er dette viktig i forhold til hva denne studien sier,
men også i forhold til andre studier.
Siden MBS er et tilbud som ikke finnes andre steder, er det vanskelig å sette noe helt klare
likhetstegn mellom forskning som er gjort på sammenlignbare temaer. Det er forsøkt å gi en
kunnskapsoversikt i starten og som er knyttet sammen i diskusjonen. De studiene som ligger
til grunn for den teoretiske referanserammen er funn som er gjort over for eksempel
gruppeprogram over en lengre tidsperiode. De fleste av pårørendegruppene varte i et
tidsperspektiv over 7-8 uker, og møttes en gang i uka. Siden MBS er intensivt program på en
uke vil det være vanskelig å sammenligne programmene som likestilte, men likevel vil de
mest sentrale fellestrekkene være tilstede og dermed være sammenlignbare. Når det gjelder
bruk av litteratur, kan noe av litteraturen anses å være noe gammel, men de referansene som
er brukt er forløpere til enten store forskningsfelt eller brukes fremdeles aktivt ennå.
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Det vil i denne studien være vanskelig å anonymisere stedet MBS siden det er der denne
studien har pågått. MBS er som sagt det eneste stedet i Norge som har et slikt tilbud og når
studien går i hovedsak ut på å innhente erfaringer fra pårørende ved et av kurstilbudene som
gis, må også omtale om MBS være inkludert. Siden det ikke finnes sammenlignbare steder
ellers i Norge eller i verden innenfor den gitte rammen, vil dette tilbudet fremstå som unikt.
Senterleder har også godkjent offentlig bruk av navnet MBS (se vedlegg 4).
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6.0 Konklusjon
Pårørende er en viktig ressurs for samfunnet generelt og det er viktig å ta vare på denne
gruppen. MBS er et landsdekkende tilbud som denne studien viser har betydning for
pårørende. Pårørende i denne studien fikk komme til et sted hvor de følte seg trygge, kunne
snakke med andre og oppleve felleskap sammen med pasienten. Videre i denne studien følte
pårørende samtidig at de fikk en pause fra hverdagen og det de står oppe i, samtidig fikk de
nye perspektiver og håp, erkjennelser og bekreftelser. Dele erfaringer med andre i samme
situasjon, var noe pårørende i denne studien følte var spesielt godt. En viktig konklusjon fra
studien er at det kan se ut som at pårørende trenger å ha et eget fora der de kan ha
erfaringsutveksling og møte likesinnede.
Det hadde vært nyttig å se litt på nytteverdien av et opphold utover det man umiddelbart har
svar på. Tenker da kanskje i forhold til hvordan pårørende har klart å anvende kunnskapen de
fikk gjennom uka på sikt. Man kunne ha en studie på forhånd om forventinger til oppholdet
og hva de tenker før de kommer. Det ville vært nyttig for å se nærmere på hvordan motivasjon
for kursopphold kan henge sammen med opplevelsen i etterkant. Det hadde også vært
interessant å se på langtidseffektene av kursoppholdet, og få svar på om kurset har vært nyttig
på lengre sikt. I fremtidige studier bør kanskje det vurderes at en har en oppfølgingssamtale
tre ellet seks måneder etter kurset. Dessuten er det viktig å kunne gjennomføre kvalitative
studier for så senere bruke resultatene i kvantitative studier. Det vil på denne måten være
kanskje lettere å forme spørsmål skriftlig, hvis en vet litt om hva en kan spørre om. Hva som
opptar et utvalg av informanter som har vært på mestringskurs.
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Vedlegg 1 Kursoppbygning og kursprogresjon
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Vedlegg 2

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet
”Pårørendes erfaringer med mestringskurs på Montebello senteret”
Bakgrunn og hensikt
Dette er et spørsmål til deg som har vært på mestringskurs om å delta i en forskningsstudie
ved Montebellosenteret. Hensikten er at du deler dine erfaringer med oppholdet du har hatt på
mestringskurs. Du vil være en av 10 pårørende som er samlivspartner til en som er alvorlig
syk, samtidig som du ikke har vært på Montebelloseneret før.
Hva innebærer studien?
Innhenting av informasjon vil skje ved at du og prosjektleder har en samtale om dine
erfaringer gjennom uken. Samtalen vil/kan vare mellom 1 time (enten kortere eller noe
lenger), og utføres torsdag kveld eller fredag etter kursavslutning. Et rom som er uforstyrret
vil bli benyttet og samtalen vil bli tatt opp på lydbånd. I etterkant vil jeg ut ifra opptakene
skrive samtalen ned ord for ord. Når all data er samlet inn vil det ha kommet frem mange
viktige temaer som vil kunne anonymiseres og samles i en rapport.
Mulige fordeler og ulemper
Det er viktig at du på forhånd tenker igjennom om dette er noe du ønsker å bidra noe til.
Underveis i samtalen og etter samtalen kan det føles som en påkjenning å være så åpenhjertig
om et så nært tema. Det kan sette mange tanker og følelser som er dypere og sterkere enn du
var klar over på forhånd. På den andre siden kan det bli en god opplevelse å rydde tid til din
historie og dele den med en annen. Det er greit å vite at intervjueren har erfaring med
pårørendesamtaler og er forbredt på det som eventuelt dukker opp. Dersom det skulle bli
behov for oppfølging eller ytterlige samtaler kan senterleder ved Montebellosenteret
kontaktes.
Hva skjer med informasjonen om deg?
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Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med
studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte
gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en
navneliste. Det betyr at opplysningene er avidentifisert. Det vil ikke være mulig å identifisere
deg i resultatene av studien når disse publiseres, men du vil kanskje gjenkjenne det du selv har
snakket om.
Det er bare intervjuer og prosjektleder som har adgang til navnelisten og som kan finne
tilbake til deg. Studien er forventet å være ferdig ved utgangen av 2012. Data vil bli slettet på
slutten av 2013.
Frivillig deltagelse
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi grunn trekke ditt
samtykke til å delta i studien. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen
på side 2. Du kan også etter å ha samtykke trekke deg fra studien uten nærmere forklaring.
Dersom du ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte intervjuer Silje
Højlund tlf 93068155.
Samtykke til deltakelse i studien

Jeg er villig til å delta i studien

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)
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Vedlegg 3 Intervjuguiden

Tema

Hovedspørsmål

Supplerende spørsmål

Erfaringer fra

1)Kan du si litt om

1)Du har nå vært på

mestringskurs for

bakgrunnen for at du

mestringskurs i en uke, kan du

pårørende som står nær en

har vært her på MBS

fortelle litt om hvilken

som er alvorlig syk på

nå?

forventinger du hadde før du

Montebellosenteret?

kom hit?
2)Hadde du gjort deg noen
tanker av om du kunne ha
nytte av et slikt opphold?
2) Hvilken erfaring har

1)Hva synes du selv var best

du gjort deg etter et

utbytte?

opphold her på MBS?

2)Var det noe du ikke tror du
vil ha utbytte av?

3) Tror du kunnskapen

1) Er det noen foredrag som du

gjennom foredragene og kan ha nytte av videre/eller
samtalegruppene vil
kunne hjelpe deg videre
i den rollen du står i nå?

noen du ikke?
2)Har du tilegnet deg noe ny
kunnskap og i alle fall er det
nyttig kunnskap?
3) Hvordan tror du verdien av
å sitte i gruppe sammen med
andre i lignede situasjon?
4) Hvilken betydning har det
sosiale fellesskapet hatt?
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Vedlegg 4 Godkjennelse av studien
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