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Presentasjon 

• Bakgrunnen for at Connect Foreldre ble 
utviklet 

• Prosessen med utviklingen 

• Vise verktøyet 

• Kort om pilotstudien 



Bakgrunn 

• Foreldre til barn med kreft: 

– Har behov for informasjon og støtte i en krevende 
situasjon 

– Søker etter informasjon på nett men synes det er 
vanskelig å finne frem til relevant informasjon 

– Er interesserte i nettbasert kommunikasjon med 
helsepersonell 

– Opplever nytte av forum 

 
 

  

(Sloper, 2000; Kilicarsland-Toruner & Akgun-Citak, 2013 
Domínquez & Sapiña, 2014; Gage & Panagakis, 2012; Hsiao et al., 
2011; Paterson et al., 2013; Han & Belcher, 2001) 



Utvikling 

• Behov beskrevet i litteraturen 

• Tidligere verktøy utviklet ved Senter for 
pasientmedvirkning og samhandlingsforskning 

 

Formål:  

    Et brukervennlig verktøy som formidler informasjon 
og støtte angående sosiale, praktiske og 
følelsesmessige forhold rundt det å være forelder til 
en som har eller har hatt kreft. 

 

 

 



Brukermedvirkning 

• Samarbeid med Barnekreftforeningen 

• Brukermedvirkning/-testing 

– 5 foreldre   

– Individuell utprøving av verktøyet 

 

 



















Lukket forum for foreldre 
 



Et kartleggingsverktøy for barn med kreft 



Pågående pilotstudie 

Inklusjonskriteria:  

Foreldre til barn/ungdom som har eller har hatt 
kreft 

 

Inklusjonsperiode: 01.11.13-01.11.14 

Loggdata 

Evalueringskjemaer 6 mnd etter innregistrering 

Intervjuer 

 



    Foreløpige resultater ble presentert.     

 

    Støtteverktøyet er tilgjengelig for målgruppen 
ut mars 2015  

Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning 
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