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En modifierad version 
av The Family Talk 

Intervention för 
barnfamiljer i palliativ 

vård 



Bakgrund  

Närstående 
hjälper till 

hemma 

Känslomässig 
påfrestning 

Skydda sina 
barn 

Minskad 
kommunikation 

Traumatisk 
händelse för 

barnet 



 
 

Få utvärderade 
stödprogram 

Fokus på hela 
familjen 

För familjer 
där en förälder 
är sjuk och har 

minderåriga 
barn 

I palliativ vård I Sverige  



Syfte 

Att utvärdera en modifierad version av  
”The Family Talk Intervention” (FTI) 

baserad på barnfamiljer där en förälder är 
svårt sjuk och vårdas inom specialiserad 

hemsjukvård  

Effekter av interventionen 

Familjemedlemmarnas 
erfarenheter med 

avseende på 
genomförbarhet 



Målet med the Family Talk Intervention  

• Att öka kommunikationen inom familjen 

• Att öka medvetenheten om förestående 
död 

• Att öka kunskapen om sjukdomen 

 

• Reducera familjemedlemmarnas 
psykologiska besvär 

 

 



The Family Talk Intervention 

Möte 1-6 Deltagande 
familjemedlemmar 

Fokus under mötet 

Möte 1 Föräldrarna  Den sjuka förälderns historia. 
Familjens mål med stödprogrammet.  

Möte 2  Föräldrarna Den friska förälderns historia. 

Möte 3 Varje barn (helst utan 
föräldrar) 

Barnets kunskap och förståelse om 
sjukdomen, situationen, oro och frågor. 

Möte 4 Föräldrarna Sammanfattning av det som berörts i möte 
1-3.  
Planering av familjemötet (möte 5).  

Möte 5 Föräldrarna och barnen  “The family talk”. Utförs av föräldrarna. 
Frågor och tankar från både föräldrar och 
barn tas upp.  

Möte 6 Föräldrarna och ibland 
barnen 

Uppföljande möte med fokus på 
kommunikation inom familjen, planering 
inför framtiden för att nå familjens mål.  



Utförande 

Två interventionsenheter 

• Utför en familjecentrerad stödintervention för de 

barnfamiljer som skrivs in i ASIH med hjälp av två 

interventionister 

 

Två jämförelseenheter 

• Utför sedvanlig vård till barnfamiljer 

 

 



Datainsamling 

• Studiespecifika 
frågeformulär 

 

• Standardiserade 
frågeformulär 

 

• Intervjuer  



Tidpunkter för datainsamling 

BASELINE 

Frågeformulär : 

 - före FTI startar 
(interventionsgruppen) 

- Vid inskrivning i ASIH 
(jämförelsegruppen) 

UPPFÖLJNING 1  

 

Frågeformulär : 

- Inom 2 månader efter att FTI 
avslutats 

(interventionsgruppen) 

- 2 månader efter baseline 
(jämförelsegruppen ) 

 

Intervjuer:  

- Inom 2 månader efter att FTI 
avslutats 

(interventionsgruppen) 

UPPFÖLJNING 2 

Frågeformulär : 

 -1 år efter baseline 
(båda grupperna) 

  



Vad står framför oss?  

• Fortsatt utförande av interventionen 

 

• Rekrytering avslutas sista februari 2018 

 

• Insamling av data genom enkäter  

 

• Intervjuer 


