Livsforløb for unge mellem 12-20 år som er pårørende til en forælder med MS

Lægmandsrapport
Lægmandsrapport for Julie Mobergs ph.d. -projekt ”Livsforløb for unge, der har
forældre med multipel sclerose”, der begyndte d. 1. marts 2014

Baggrund og rationale: Der er meget få internationalt publicerede kvalitative
interviewundersøgelser, og ingen internationale registerundersøgelser af
konsekvenserne for unge af at vokse op med en forælder med MS. I den nyeste
oversigtsartikel på området fra 2014, hvor der bl.a. blev søgt i forskellige databaser
fra 1806-2012, blev der fundet 18 studier i alt, så vi har at gøre med et underbelyst
område. De fleste af undersøgelserne har ladet forældrene besvare spørgeskemaer om,
hvordan forældrene mener, at deres børn er blevet påvirket af opvæksten i et hjem med
MS. Flere undersøgelser har vist, at unge, der vokser op med en forælder med MS,
bliver negativt påvirket socialt, familiemæssigt og psykologisk, men nogle få studier
viser også positive effekter.
Metoder og resultater: Hypotesen undersøges vha. to metoder – et interviewstudie og
et registerstudie.
1) Interviewstudiet, som ifølge planen først skulle starte i juni 2015, blev allerede
påbegyndt i april 2014, og samtlige 14 personer er blevet interviewe t og analysen
påbegyndt: 2 mænd og 12 kvinder. Alle fem regioner i Danmark er repræsenteret samt
Færøerne.
Blandt de foreløbige resultater er, at mindst 7 af de 14 interviewdeltagerne er begyndt
på en sundhedsrelateret uddannelse.
2) Et spørgeskema er udformet af Julie Moberg, der blev udfyldt af deltagerne om
deres baggrund og forældre, og det vil indgå i analyserne.
3) Registerstudiet. Studiet er tilrettelagt og anmodning om de nødvendige data er
sendt til Danmarks Statistik. Variable: Højeste, afslutted e uddannelse, karakter i 9.
klasse, indkomst, tilknytning til arbejdsmarkedet etc. undersøges i et case -controlstudie. Analyserne af data vil starte i slutningen af marts 2015, hvor alle data fra
Danmarks Statistik forventes at være tilgængelige.

