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Stöd via internet hjälper föräldrar till
cancersjuka barn
Stöd via internet kan hjälpa föräldrar till barn med cancer att hantera
symptom på traumatisk stress och depression. Det visar en ny studie från
forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.
Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Medical
Internet Research.
Tidigare forskning har visat att en väsentlig andel av föräldrar till barn som
behandlas för cancer upplever symptom på traumatisk stress och depression.
I den nya studien visar Uppsalaforskarna att dessa föräldrar skulle kunna ha
nytta av stöd via internet, något som också gör det möjligt för flera att få
hjälp oberoende av var man bor i landet.
I studien jämfördes föräldrar som lottats till att genomgå ett 10-veckors
program bestående av självhjälp via internet med stöd via e-post från en
psykolog med föräldrar som lottats till så kallad väntelista och som fick
tillgång till programmet senare. Resultaten visar att föräldrar som fick
tillgång till programmet minskade sina symptom på traumatisk stress och
depression i högre utsträckning än de som var på väntelista samt att dessa
resultat stod sig vid uppföljning 12 månader efter programmet.
Programmet, som bygger på kognitiv beteendeterapi, fokuserade på att
informera deltagare om vad som händer med människor när man befinner sig
en påfrestande situation samt att förmedla konkreta verktyg för att hjälpa
föräldrarna att hantera stress och jobbiga tankar så som avslappningsträning,
problemlösning och olika hanteringsstrategier för jobbiga tankar och känslor.
- Vi skulle önska att resultaten verifierades i en större studie men tills vidare
så tyder resultaten på att denna form av stöd är lovande för föräldrar till barn

som behandlas mot cancer och som kan tänka sig att få stöd och hjälp via
internet. På detta sätt skulle programmet som har testats kunna utgöra ett
komplement till det stöd som i dagsläget erbjuds dessa föräldrar, säger
Louise von Essen, professor, klinisk psykologi i hälso- och sjukvård vid
Uppsala universitet.
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