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Dagsorden

• PIFT projektet

• Behovsafdækning

• Familiekassen

• Implementering

• Feasibilitytest

• Effektstudie

• Prøv Familiespejlet



PIFT
• Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje.

• Samarbejde mellem Diabetesforeningen, Steno Diabetes Center, Region 
Syddanmark & Region Hovedstaden.

• Formål

• At forebygge og opspore type 2-diabetes blandt familiemedlemmer i 
familier, hvor mindst ét familiemedlem er diagnosticeret med type 2-
diabetes.

• At støtte og styrke egenomsorg og handlekompetence i familier, hvor 
mindst ét familiemedlem er diagnosticeret med type 2-diabetes.

• At kompetenceudvikle sundhedsprofessionelle undervisere, så de bliver 
i stand til at skabe aktiv familieinvolvering i relation til diabetes.



Baggrund

• Familiemedlemmer spiller en vigtig rolle i håndtering af 
diabetes. 

• Mange familiemedlemmer rammes hårdt af diabetes i 
familien. 

• Familien kan udgøre en belastning for personen med 
diabetes. 

• I familier, hvor mindst ét familiemedlem har type 2-diabetes, 
har de resterende familiemedlemmer desuden en øget risiko 
for at udvikle type 2-diabetes.



Behovsafdækning

Seks temaer:
• Problemer i forbindelse med vidensdeling

• For meget eller for lidt kommunikation

• Rolleforvirring

• Gensidige bekymringer, der ikke bliver italesat

• Usikkerhed om, hvordan man støtter

• Uorden i hverdagsrutiner



Citatet, der siger det hele…
”Jeg tror ikke, at han har nogen bekymringer om det med mig”

”jo, det har jeg. Det der bekymrer mig meget, er at du ikke vil 
høre efter, hvad jeg siger. Hver gang jeg siger noget, siger du 
bare, at det kan være lige meget… Men jeg ved jo, at det er 
rigtigt det jeg siger. Det får hun også at vide på Riget og andre 
steder. Og så siger jeg ’hvad sagde jeg” ”Jeg vil gerne hjælpe 
hende, men jeg tror at Jytte misforstår mig mange gange, når vi 
snakker om tingene. Det er for hendes skyld! ”Lad være med at 
købe alle de kager” Det er jo for hendes egen skyld. Jeg 
bekymrer mig for dig. Det går jo ad helvede til rent ud sagt” 
(kvinde med diabetes og hendes mand)
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Værktøjerne



• Gratis Familiekasse

• Guide

• Kompetenceudvikling

• Engelsk version

Implementering og
forankring



Feasibilitytest
Familiekassen giver ny opmærksomhed på familien som potentielt fokusområde

En god indgang til at arbejde familieorienteret

Giver mere struktur på et familiefokus

Gør det muligt at ”fange” de familie-relaterede problemstillinger, som ikke er helt tydelige

Familiekassen gør facilitatorrollen tydeligere

Familien vil ofte selv definere temaerne

Dynamikkerne og processer bliver vigtigere

Kun få er vant til denne form for facilitering af familiedynamikker

Familiekassen stiller krav til rammer og ledelse

Det kræver ledelsesmæssig opbakning at inkludere hele familien på en ny måde

Det kræver tid til kompetenceudvikling og faglig sparring



Interviewstudie - Familietemaer

1) Muligheder for at involvere bredere/bedre

2) Muligheder for ny selvforståelse hos alle familiemedlemmer

3) Ny viden om hinandens tanker og bekymringer

4) Fælles platform giver mulighed for øget kommunikation



Muligheder for at involvere bredere/bedre

Kvinde – pårørende: Det er rigtigt positivt det der spil…vi var 
også rigtig vilde med det, fordi det kan man jo bruge i familien… 
også for vores børns skyld. Fordi, jeg vil godt spille sammen med 
mine børn. Vores piger, for det er også deres fremtid… måske 
kan de bedre håndtere sukkersyge, fordi de kan jo også risikere 
at få sukkersyge. Det ville have været rigtig godt for vores børn, 
at være med.



Muligheder for ny selvforståelse hos alle i familien

Kvinde med diabetes: Personligt har jeg ligesom sat mere fokus på 
mig selv. Hvor jeg førhen plejer at være den, der hjælper andre hele 
tiden - og sørger for at andre har det godt, for så har jeg det også godt. 
Men nu har jeg vendt den om, hvor jeg tænker, at jeg selv skal have det 
godt. Fordi det også må være helt svært for mine omgivelser at se, at 
det altid er mig, der sørger for at ting kører, og at de får det godt. Så må 
det give noget andet, når de kan se, at jeg gør noget for mig selv og at 
jeg går op i mig selv. Hvad synes du?
Hendes mand: Men, det– Jo. På det punkt der, der er du begyndt at 
spekulere lidt mere på dig selv
Kvinde med diabetes: Ja, det har jeg aldrig gjort før.



Muligheder for ny selvforståelse hos alle i familien

Kvinde – pårørende: Jeg tænker bare, når man bliver indkaldt 
til sådan noget og man som pårørende ligesom får at vide, hvad 
man kan gøre for den, man elsker - og hvor vigtigt det er, at 
man så laver nogle forebyggende ting; det synes jeg, at det gør 
jo, at man får den viden, der skal til og at man afsætter de 
ressourcer, der er nødvendige. Så på den måde er forløbet jo 
med til at synliggøre, hvor vigtigt det er overfor den pårørende, 
altså.



Ny viden om hinandens tanker og bekymringer

Kvinde med diabetes: Det overraskede mig, hvor interesseret 
du var i det [diabetes]. Fordi jeg kun tænkte, det var mig, der 
tænkte sådan. Men det var interessant at vide, at du også 
interesserede dig. 

Hendes mand: Men selvfølgelig gør jeg da det. Vi skal have det 
godt alle sammen. Det har vi jo altid. Hvis ikke den ene person 
har det godt, så har den anden jo heller ikke.



Ny viden om hinanden tanker og bekymringer

Kvinde – pårørende: Jeg synes, den var god og vejledende. Den 
gav mulighed for at åbne op over for hinanden på en god måde. 
Vi var mere koncentrerede end vi er herhjemme. Så vi var 
ligesom nødt til at sige, hvordan vi har det - og hvordan den 
anden har det.



Ny viden om hinanden tanker og bekymringer

Kvinde – pårørende: Jeg synes, den var god og vejledende. Den 
gav mulighed for at åbne op over for hinanden på en god måde. 
Vi var mere koncentrerede end vi er herhjemme. Så vi var 
ligesom nødt til at sige, hvordan vi har det - og hvordan den 
anden har det.



Fælles platform giver mulighed for kommunikation

Mand med diabetes: Spørgsmålene var egentlig meget gode til 
at reflektere over hvad der KAN være udfordringerne. Jeg synes 
at værktøjet hjalp til at få talt lidt om nogle af de ting vi i forvejen 
gerne ville. Og fik italesat det overfor hinanden på en måde vi 
måske ikke havde lige talt om det før. 
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