Rapport 2020

Cancerbaksmällan
En kurs om återfallsrädsla

Cancerbaksmälla

[kan:serba:ksmel:a]
.
.
Begreppet för det fysiska,
psykiska och sociala
efterspel som kan följa
efter ett cancerbesked.

BAKGRUND
Under 2018 inleddes en dialog mellan
Ung Cancer (UC) och Psykologpartners
(PP) gällande utveckling av en digital
insats för UCs medlemmar. Intresset
bestod av att kunna nå ut till fler
medlemmar med stöd, kopplat till det
behov som medlemmarna själva upplevde sig ha som cancerdrabbade eller
närstående. I två inledande workshops
så definierades att behovet bäst möttes
genom en digital kurs för cancerdrabbade, där ett specifikt tema valdes
ut utifrån medlemmarnas egna behov
och önskningar. Kursen kopplades till
konceptet Cancerbaksmällan och teman
som redan var etablerade inom UC;
rädsla för återfall, hantera dödsångest,
sexualitet, fertilitet, sörja det jag förlorat,
kroppsliga skador/fysiska påfrestningar,
parallella universum, rollen som närstående, hålet i cvt och bemötande (hur
man blir bemött). Innehållet och relevansen i dessa teman diskuterades under
inledande workshops, för att i nästa
steg kunna gå ut till medlemmar och
göra en förfrågan om vilket tema som de
upplevde ha störst behov av att få hjälp
med. I förfrågan som gick ut till över 600
medlemmar via sociala medier visade det
sig tydligt att rädsla för återfall var den
problematik som flest brottades med och
därmed hade behov av stöd för. Utifrån
detta, samt en forskningsöversikt där PP

bedömde det vetenskapliga underlag
som fanns tillgängligt i relation till de
teman som var aktuella, togs beslutet att
gå vidare och skapa en kurs med
arbetsnamnet Cancerbaksmällan - en
kurs om återfallsrädsla. Kursens tema
var därmed både relevant för cancerdrabbade medlemmar i UC, samt hade
stöd i forskning för interventioner som
skulle kunna bidra till ökad psykisk hälsa
för målgruppen.

“Cancerbaksmällan
är begreppet för det
fysiska och psykiska
efterspel som kan följa
efter en avslutad
cancerbehandling.
Rädsla för återfall är
väldigt vanligt och för
de flesta drabbade
är det en del av
Cancerbaksmällan”
Från Ung cancers hemsida 23/1 2020
https://ungcancer.se/ung-cancerslapper-digital-kurs-om-aterfalls
radsla-tillsammans-med-pyskolog
partners/

Grundkonceptet var att starta upp med
en kurs om återfallsrädsla för drabbade och sedan bygga ut med ytterligare
kurser med teman som medlemmarna
också lyft fram som relevanta i den undersökning som gjordes (t ex “Sörja det
jag har förlorat”, “Hantera dödsångest”
och “Hantera fysiska påfrestningar”).
Samt även skapa kurser även för närstående där de teman som är unika för
den målgruppen identifierades. Cancerbaksmällan - en kurs om återfallsrädsla
skulle därmed bli startskottet på denna
utveckling.
Ansvarig från UCs sida i utvecklingsarbetet var medlemsansvarig Erik
Fransson. Projektansvarig var psykolog
Kristofer Vernmark från PP, och
innehåll och upplägg skapades av
psykologerna Linnea Helfrich och Ella
Radvogin från PP.

Utdrag från Ung Cancers
medlesmgrupper när
förfrågan i sociala medier
om relevanta teman gick ut.

KURSINNEHÅLL
OCH UPPLÄGG
Kursen i återfallsrädsla var tänkt att
fånga upp en målgrupp med stort behov,
men som inte får hjälp i den reguljära
vården. Insatsen från UC skulle vara
steget före behandling, samt ett sätt att
med en mindre omfattande insats kunna
ge hjälp som förebygger eskalerande
problematik. Grundidén med skapandet
av kursen var att den till i så stor
tsträckning skulle skapas och influeras
av UCs medlemmar och deras behov,
med mantrat “av medlemmar, för
medlemmar”. Ett steg i detta arbete vara
att gå ut med en enkät till intresserade
medlemmar där de fick beskriva sin egen
upplevelse av återfallsrädsla utifrån ett
antal fördefinierade frågor. Denna enkät
besvarades av 35 medlemmar
och material från enkäten användes,
med medlemmarnas godkännande, i
avidentifierad form för att skapa kursinnehåll och exempel. Dessutom fanns
en referensgrupp på 20 medlemmar
tillgänglig för UC att bolla frågor
gällande kursen med under dess
utveckling. Filmerna till kursen gjordes
av medlemmarna själva, med hjälp av

instruktioner från UC och PP. På grund
av att övervägande kvinnliga medlemmar
bidrog med material till kursen, så säkerställdes att även manliga medlemmars
upplevelser representerades i kursinnehåll och medlemsfilmer.
En grundlig forskningsgenomgång på
området gjordes av PP, där de viktigaste
evidensbaserade metoderna vid återfallsrädsla, samt behandling av oro och
ångest, granskades. I forskningsgenomgången visade det sig att det var främst
två metoder som hade bäst stöd;
Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och
Acceptance and Commitment Therapy
(ACT). Både dessa metoder handlar om
att få kunskap om hur oro, rädsla och
ångest fungerar samt lära sig strategier
för att kunna hantera dessa känslor så
att de får mindre negativ inverkan på
livet. Dessutom bygger kursens digitala
förmedling på den framväxande
forskning som visar att internetförmedlad självhjälp kan vara effektiv för
att hantera cancerrelaterad ångest, oro
och rädsla.

“Cancerbaksmällan är en internetbaserad kurs
som utvecklats av Ung Cancer i samarbete med
Psykologpartners och medlemmar i Ung Cancer.
Kursen är till för medlemmar som själva drabbats
av cancer och som upplever rädsla för återfall.“
Från kursbeskrivningen

I uppstarten av arbetet skapades ett utkast
till kursen och dess olika delar, där följande
definierades:
Att kursens avsändare är UC och att UC även äger rättigheterna till kursen
Att en generell struktur för kursen är tre tydliga avsnitt: Tema/intro; Expertis/
förklaring och Intervention/verktyg
Att innehållet i tema/intro, men även delar av andra avsnitt, ska bygga vidare
på medlemmarnas beskrivning av temat
Att kursen ska kunna stå på egna ben med minimalt stöd av en kursledare
Att kursen ska läggas in och anpassas till den digitala plattform som PP
utvecklat
Att genus och tillgänglighetsaspekter ska beaktas i skapandet av kursen
Att kursen skapas i nära samarbete mellan UC, UCs medlemmar och PP
Att kursens innehåll tas fram med utgångspunkt i de evidensbaserade
modeller som finns för ångest och oro, samt den forskning som är gjord på
återfallsrädsla
Arbetet framskred genom löpande dialog och fördelning av arbetsuppgifter 		
mellan PP och UC, samt månadsvisa avstämningar om hur arbetet med kursen förlöpte.

Tema återfallsrädsla.
Bild: Louise Lindquist Sassene,
@cancerkompisen.
Ur Ung Cancers bok
”Jag, din cancerkompis”.

Illustration: Louise Lindquist Sassene @cancerkompisen

Om kursens innehåll
Innehållet i kursen förmedlas av
textinformation, ljudfiler, videos och
övningar tillgängliga via ett webbgränssnitt som går att nå via telefon, dator
eller surfplatta.
Kursen är uppdelad i tre avsnitt och
tanken är att man som deltagare går
igenom ett avsnitt på två veckor. Alltså
arbetar man totalt med kursen under
sex veckor och därefter finns kursen
tillgänglig för deltagaren att logga in i
och titta tillbaka på under ytterligare
sex veckors tid.
I det första avsnittet är syftet att
skapa igenkänning och normalisering
av återfallsrädslan. Att få deltagaren att
känna att hen inte är ensam. Eftersom
att kursen syftar till att lindra cancerbaksmällan, handlar första avsnittet också
om att få koll på hur en cancerbaksmälla
brukar se ut och vad forskningen säger
om just återfallsrädsla. Flera filmer med
Ung cancer-medlemmar som berättar om
sin upplevelse av återfallsrädslan och hur
den började finns med i avsnittet.

Modell för
återfallsrädsla

I det andra avsnittet får deltagaren lära
sig mer fördjupande om vad rädsla, oro
och ångest kopplat till cancer är. Vilka
sätt är vanliga att reagera och agera på
när de här känslorna dyker upp? Vilka
strategier fungerar bättre eller sämre när
det gäller att minska rädslans inflytande
på livet? I avsnittet presenteras en
illustrerad modell för hur rädsla för
återfall kan sättas igång och vidmakthållas. Det är en modell som förenklats
för att vara lättförståelig för kursdeltagarna och bygger på en kombination
av flera av de modeller som presenteras i
forskningsartiklarna som varit utgångspunkt för programmet (se referenslista)
I det tredje och sista avsnittet
presenteras deltagarna för sex olika
verktyg som forskningsöversikten visat
är effektiva när det gäller att hjälpa
människor hantera oro och rädsla efter
cancer. Målet är att deltagaren ska få
chans att testa nya sätt att möta sin
återfallsrädsla på, för att kunna leva
det liv man vill, utan att rädslan tar
kontrollen.

inre/yttre

TRIGGER

T.ex. Rutinkontroll

TOLKNING:
upplever ökad
risk för återfall

RÄDSLA/ORO
för återfall

BETEENDESTRATEGIER
- Undvikande
- Söker återförsäkran
- Kontrollerar kroppen/scannar av
- Fokus på symtom ”tunnelseende”

TANKAR OM ÅTERFALL
Katastroftankar. Felaktiga
antangande om oro
”Återfall = död”
”Om jag oroar mig kan jag
upptäcka i tid”
”Oro gör att cancern
kommer tillbaka”

PILOTTESTNING
AV PROGRAMMET
Samtidigt som kursen färdigställdes
under våren 2019 så planerades det in
att köra en pilottestning av kursen på ett
begränsat antal deltagare under hösten
2019. Det beslutades att inkludera 10
personer i testomgången och att dessa
valdes ut av Ung Cancer från den grupp

som tidigare varit intresserad av temat
återfallsrädsla i skapandet av kursen.
De medlemmar som bidragit med
innehåll till kursen i form av exempelvis
videofilmer eller annat innehåll kunde
inte delta i piloten.

Målet var att efter piloten ha svar på följande:
Grad av återfallsrädsla innan och efter kursen
Förväntningar innan kursen och om kursen motsvarade förväntningarna 		
efteråt, samt om förväntningarna hade effekt på utfallet av kursen
Hur väl kände deltagarna igen sig i temat som presenterades?
(Igenkänning/motivation, specifikt avsnitt 1)
I hur stor utsträckning tyckte deltagarna att de fått kunskap och
förståelse om hur återfallsrädsla fungerar (Kunskap/expertis,
specifikt avsnitt 2)
Upplevde deltagarna att de verktyg som presenterades var användbara 		
för arbetet med återfallsrädsla (Interventioner och dess användbarhet, 		
specifikt avsnitt 3)
Var längden på avsnitten och språkets utformning på rätt nivå?

RESULTAT
Av de 10 inkluderade hoppade en av vid
uppstart, innan mätningar kunde ske.
Data samlades in på tre sätt för resterande nio deltagare
Digitala enkäter till deltagarna 		
före och efter kursen
Intervjuer på 30-45 minuter
av respektive deltagare
efter kursens slut
Genomgång av deltagarnas
användning av den digitala
plattformen
För att mäta grad av återfallsrädsla
användes en översatt version av
formuläret Cancer Worry Scale (CWS).
CWS består av åtta items med fyra

svarsalternativ per item och mäter grad
av återfallsrädsla under de senaste två
veckorna.
För att mäta förväntningarna på kursen
användes skalan Credability Expectancy
Questionnaire (CEQ). CEQ består av sex
frågor som mäter kursens trovärdighet
och hur stor förbättring deltagarna
förväntar sig av kursen.
För att mäta upplevelsen av avsnittens
innehåll och utformning så skapades
specifika frågor för denna pilotstudie.
Intervjuguide skapades i dialog mellan
PP och UC, samt var anpassad till hur
deltagaren hade arbetat i programmet
under pilotperioden.

“Många cancerdrabbade upplever någon
form av rädsla eller oro för återfall. Med återfall
menas här risken att cancern ska komma tillbaka
eller sprida sig till en annan del av kroppen. Läs
varje fråga noga och välj sedan den siffra som
bäst beskriver dina upplevelser. Utgå från hur
det varit för dig de senaste två veckorna när du
besvarar frågorna.”
Från översättningen av CWS

Resultatet från
mätningar och intervjuer
Sammanfattningsvis visade kursens
utvärderingar på att:
Alla (utom en) som gått kursen klassades vid förmätning som personer
med hög grad av återfallsrädsla enligt normer på CWS (högre än 14 poäng
på skalan)
För de deltagare som bidrog med både för- och eftermätningar på CWS så
syntes en förbättring i form av en liten till medelstor effekt på återfallsrädsla
Alla som bidrog med för- och eftermätningar på för CWS blev antingen
förbättrade eller låg kvar på samma nivå som vid förmätning. Ingen av
dessa har försämrades under kursen dvs ingen symptomdetoriation
Det fanns ett tydligt samband mellan förväntningarna på kursen och 		
följsamhet/ifyllnad av CWS vid eftermätning
Av de sex personer som ställde upp på intervju efteråt så skulle alla
rekommendera kursen till en vän.
Fem personer svarade ja på att kursen hjälpt mot återfallsrädsla och
en var tveksam
Fyra personer svarade ja på att kursen motsvarat förväntningarna och
två var osäkra på sina egna förväntningar och därmed om kursen 		
motsvarat dem

Förändring av
återfallsrädsla
Samtliga deltagare svarade på CWS
vid förmätning och fem deltagare vid
eftermätningen. Medelvärdet vid
förmätningen var 19.78 och vid
eftermätning 17.80. Effektstorleken
beräknades på gruppen som fyllt i både
för och eftermätning (d=0.36).
Förändring återfallsrädsla vid mätning före (1)
och efter (2) kursen för de fem deltagare som
svarade på enkäten både vid för och eftermätning

Språk, innehåll och omfattning
Dessutom visade enkäterna att deltagarna upplevde språket och omfattning som
rimligt, att innehållet var relevant och att längden på avsnitten var lagom.

Skattningar avsnitt 1
gällande motivation,
relevans, igenkänning
och förståelse (baserat
på 7 deltagares svar)

Skattningar avsnitt 2
gällande återfallsrädsla,
relevans, igenkänning
och förståelse (baserat
på 7 deltagares svar)

Skattningar avsnitt 3
gällande verktyg, tydlighet,
relevans, igenkänning och
förståelse (baserat på 7
deltagares svar)

Förväntningar

Skattningar på CEQ
gällande trovärdighet
och förväntningar
(medel för samtliga
9 deltagares svar)

SAGT OM PROGRAMMET
FRÅN DELTAGARE

”Kursen är ett väldigt
bra hjälpmedel för att
få insikter och med
konkreta verktyg för
hantera sina egna
återfallsrädsla.”

”Kursen gav en
känsla av trygghet
- gemenskap,
mindre ensam.”

”Alla videos var
väldigt lärorikt och
höra att det fanns
andra som också hade
haft det som en själv,
igenkänning. Det var
väldigt bra.”

”Jag lärde mig hantera och
förstå min rädsla på ett annat
sätt än vad jag gjort innan.”

”Jag känner mig förberedd. Jag vet
nu vad jag ska göra och kan ta fram
verktygen när jag behöver dem.”

SAMMANFATTNING
OCH SLUTSATSER
Resultatet från piloten visade på att
kursen kan vara effektiv för personer
med återfallsrädsla och att innehållet
och upplägget av kursen var tilltalande
för deltagarna. Den digitala kursen,
som skapades av UC, PP och UCs
medlemmar, visade sig vara ett effektivt
verktyg för att minska återfallsrädsla.
Efter piloten gjordes en tillgänglighetsanpassning där texter spelades in som
ljudfiler och filmer textades. Mindre
ändringar gjordes också i kursen utifrån

de synpunkter som kom in från pilotdeltagarna. Inga större förändringar
gjordes i kursens upplägg då deltagarna
till största del var nöjda med formatet
som det var.
Kursen lanserades av UC våren 2020
med kursstarter var tredje vecka. Varje
omgång erbjuds till upp till 10 deltagare
och administreras av UC som del av ett
löpande erbjudande till medlemmarna
via UCs hemsida.
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