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Resumé 

Titel: De politiske ambitioner på kræftområdet: En kritisk undersøgelse af kræftramtes oplevelser i 

2017-2020.  

Baggrund: Kræftområdet er sundhedspolitisk prioriteret, hvor der i perioden 2017-2020 blev afsat 

2,2 mia. kr. til initiativer på området. Initiativerne præsenteres i dokumentet Patienternes Kræftplan 

- Kræftplan IV, og er udarbejdet på baggrund af nyeste evidens og viden, samt et krav om 

omkostningseffektivitet. Danske kræftpatientundersøgelser har bidraget som evidens til initiativerne 

fremsat i kræftplanen, dog blev der ved en eksplorativ litteratursøgning fundet forskningslitteratur, 

der anfægter validiteten bag undersøgelsernes resultater.  

Formål: Specialet undersøger, hvilken sammenhæng der er imellem politisk fastsatte ambitioner 

for kræftramte i Patienternes Kræftplan, med kræftramtes oplevede problemstillinger i faktiske 

forløb. Det er desuden formålet at undersøge, hvilken betydning de kræftramtes oplevede 

problemstillinger har på deres mulighed for sundhed.  

Metode: Specialet har et kritisk teoretisk videnskabsteoretisk afsæt og anvender en abduktiv tilgang 

til undersøgelse af genstandsfeltet. Der er indgået et specialesamarbejde med Senfølgerforeningen, 

hvorved der er rekrutteret tre kræftramte kvinder til kvalitative interviews. De teoretiske bidrag er et 

perspektiv af sundhed og sundhedsfremme formuleret af WHO, et empowermentperspektiv af John 

Andersen, et patient empowerment perspektiv af Region Hovedstaden, teorien om oplevelsen af 

sammenhæng af Aaron Antonowsky, samt en mestringsteori af Richard Lazarus.  

Resultater: Af flere resultater, er de mest relevante: 

1. At de kræftramtes problemstillinger primært identificeres i almen praksis. De øvrige 

identificeres i de kommunale rehabiliteringstilbud, samt i kontrolforløbene.  

2. At de kræftramtes mulighed for sundhed, indskrænkes på baggrund af deres oplevede 

problemstillinger og hertil, at de kræftramte havde haft bedre betingelser for sundhed, 

såfremt de politiske ambitioner fra kræftplanen var indfaset.  

 

Konklusion: Det kan konkluderes, at der ses uoverensstemmelser mellem de politisk fastlagte 

ambitioner og de kræftramtes faktiske forløb. Disse uoverensstemmelser ses både i forhold til 

manglende effekt af kræftplanens ambitioner, men også i forhold til, at der er problemstillinger i 

empirien, som ikke fremgår af kræftplanen. Det kan desuden konkluderes, at de forskellige 

problemstillinger indvirker negativt for de kræftramtes mulighed for sundhed.  

 

Nøgleord: Kræftplan, kræftramt, sundhedspolitik, sundhed, empowerment, psykologisk stress.  
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Abstract 

Title: The political ambitions in the field of cancer: A critical study of the experiences of cancer 

patients in 2017-2020. 

Background: Cancer is a prioritized area in danish health policy, which in the period of 2017-2020 

were given 2,2 billion danish kroner. The political ambition in the area appears in the document 

Patienternes Kræftplan - Kræftplan IV, which is based upon newest evidence and knowledge, and a 

demand of cost-effectiveness. Studies of danish cancer patients have been included as evidence for 

the presented ambitions produced in the cancer plan, yet scientific literature has been found in an 

exploratory literature search, which incriminates the validity of the cancer patient studies. 

Aim: The thesis is examining the correlation between the politically displayed ambitions in the 

cancer plan, with the issues identified by cancer patients from their experiences with cancer. 

Furthermore, it is the aim to investigate, which consequence the identified issues inflict on the 

cancer patient’s opportunity for health.  

Method: The research approach of the thesis is based on a perspective of critical theory and applies 

an abductive approach when investigating the field of subject. A collaboration with 

Senfølgerforeningen has been initiated, whereof three women formerly known with cancer were 

recruited for interviews. The theoretical contributions consists of a perspective of health and health 

promotion by WHO, a perspective of empowerment by John Andersen, a perspective of patient 

empowerment by the Capitol Region of Denmark, the theory of sense of coherence by Aaron 

Antonowsky, and lastly a theory of coping by Richard Lazarus.   

Results: Several issues are identified whereof the most important are: 

1. That the issues identified by the three women primarily were in the general practice. The 

remaining issues were identified in the communal rehabilitation services as well in the 

control processes.  

2. That the cancer patients’ possibilities for health are reduced based on their experienced 

issues and that the cancer patients’ would have had better conditions for health if the 

political ambitions from the cancer plan had been implemented. 

Conclusion: It can be concluded that there are inconsistencies between the politically determined 

ambitions and the issues identified by the cancer patients. These inconsistencies are seen both in 

relation to the lack of effect of the ambitions in the cancer plan, but also in relation to the fact that 

there are issues in the empirical data that do not appear in the cancer plan. It can also be concluded 

that the various issues have a negative impact on the cancer patients' opportunity for health. 

Keywords: Cancer plan, cancer patient, health policy, health, empowerment, psychological stress.  
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1 Specialets problemfelt 

Ifølge et estimat fra Sundheds- og Ældreministeriet er kræft en af de hyppigste dødsårsager i 

Danmark, hvor det estimeres at én ud af tre får kræft (Sundheds- og Ældreministeriet, 2016). I 2018 

blev der konstateret cirka 44.000 nye kræfttilfælde i Danmark, hvilket er en markant stigning fra år 

2000, hvor der blev konstateret cirka 27.000 nye kræfttilfælde (a Sundhedsdatastyrelsen, u.å.). 

Forekomsten af nye kræfttilfælde per år er stigende, og området kalder derfor på politisk 

opmærksomhed og store ambitioner. Når der ses en stigning af nye kræfttilfælde, hænger det blandt 

andet sammen med, at danskerne bliver ældre og risikoen for at udvikle kræft stiger med alderen 

(Sundheds- og Ældreministeriet, 2016). Samtidig viser data, at der ses en forbedret overlevelsesrate 

blandt kræftramte, da blandt andet 67 pct. af de kræftramte stadig var i live fem år efter, at 

diagnosen blev stillet i 2018, hvorimod at kun 62 pct. var i live fem år efter diagnosestillingen i 

2012 (b Sundhedsdatastyrelsen, u.å.). Ifølge statistikken bliver vi altså bedre til at behandle og 

sikre, at flere overlever kræft (Sundheds- og Ældreministeriet, 2016).  

I den nyligste kræftplan fra 2016, Patienternes Kræftplan - Kræftplan IV, præsenteres de 

overordnede mål som regeringen ønsker at realisere på kræftområdet i perioden fra år 2017 og frem. 

Målene i kræftplanen er overordnet at styrke sammenhængen i behandlingen og overblikket for 

patienter, at sætte ind overfor årsager til forekomst af kræft, at forbedre behandlingen og 

opfølgningen af patienter, samt at øge kapaciteten i sundhedsvæsenet til flere kræftpatienter. Det 

særegne, og det som adskiller kræftplanen fra tidligere kræftplaner, er, at den kaldes patienternes 

kræftplan. Med kræftplanen er det hensigten, at patientcentreret behandling skal praktiseres, og 

dermed skal patienter involveres i egen sygdom i langt højere grad end tidligere. Ligeledes er det 

hensigten, at patienter skal have en patientansvarlig læge, som understøtter et sammenhængende 

forløb, at patienten skal i dialog og være på lige fod med den sundhedsprofessionelle, samt at 

behandlingen skal ske på patientens præmisser (Ibid.). Det fremgår blandt andet i kræftplanen:  

“Patientinddragelse er en grundsten i den danske kræftindsats. Det betyder, at patienter og 

pårørende skal inddrages og tages med på råd, når det handler om deres behandling og 

opfølgningen efter behandlingen. Det betyder også, at patienternes oplevelser af 

behandlingen skal fylde mere i forløbet, og at sundhedsvæsenet i endnu højere grad skal 

tilrettelægge behandlingen, så den foregår på patienternes præmisser” (Ibid.).  
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Regeringen har derved en ambition om at styrke kræftramtes patient empowerment1, hvilket ses ved 

termer som patientinddragelse. Forskningen understøtter da også de sundhedsfremmende 

potentialer heraf. Ifølge Region Hovedstaden er patient empowerment med afsæt i, at patienten er 

tryg, involveret og tilfreds, samt er aktiv i egen sygdom og tilværelse. Derudover bør 

sundhedsinstitutionerne anse og behandle patienter og pårørende som ligeværdige partnere, og disse 

nedslag kan genkendes i kræftplanen (Region Hovedstaden, 2012). Andre perspektiver inden for 

patient empowerment peger blandt andet på, at empowerment er en rettighed og at mennesket, 

uanset hvem det er, bør støttes i at mestre egne ressourcer og eget liv. Et andet perspektiv 

argumenterer, at patient empowerment potentielt kan fremme patienters livskvalitet og velvære. Et 

tredje perspektiv ser patient empowerment som en nødvendighed, grundet manglende ressourcer i 

sundhedsvæsenet, hvorfor patienter bør understøttes i at tage mere ansvar for egen livssituation, 

således at sundhedsvæsenet belastes i mindre grad. Dog tyder forskning også på, at patienter 

utilsigtet kan tildeles en for stor andel af ansvar, og det kan afstedkomme social ulighed, hvor 

personer med flere ressourcer klarer sig bedre end personer med færre ressourcer (Johnsen et al., 

2017).  

Men hvordan måles effekterne af politiske ambitioner som patientinddragelse egentlig på 

kræftområdet - og er de politiske ambitioner forenelige med faktiske forløb i perioden fra 2017 til 

2020? For at komme nærmere et svar på dette, foretog jeg en søgning af eksisterende litteratur2 om 

kræftpatienters perspektiv i det danske sundhedsvæsen.  

I søgningen fremgik flere undersøgelser foretaget af Region Hovedstadens instans Enheden for 

Brugerundersøgelser. Blandt andet blev der i 2009 udgivet en landsdækkende undersøgelse af 

kræftpatienters oplevelser på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse (Østerbye & Nyby, 2009), 

hvor der i 2010 blev udgivet en supplerende analyse på baggrund af de skriftlige kommentarer fra 

spørgeskemaundersøgelsen (Østerbye & Villadsen, 2010). Nogle af de væsentligste resultater fra 

disse undersøgelser vil fremhæves i det følgende.  

I den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse var resultaterne af spørgsmålet, om hvorvidt 

patienterne oplevede at være informeret tilstrækkeligt om formålet af de indledende undersøgelser 

på sygehuset, at 64 pct. af respondenterne i høj grad følte sig informeret. 31 pct. af respondenterne 

 
1 Patient empowerment er en afart af empowerment - og vil udfoldes yderligere i kapitel 6 (Region Hovedstaden, 2012).  
2 Der er hertil foretaget en eksplorativ litteratursøgning, som er vedlagt i bilag 2.  
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svarede derimod, at de i nogen grad følte sig informeret. I relation til om patienterne blev orienteret 

om deres diagnose på en respektfuld måde, oplevede 67 pct. af respondenterne, at de i høj grad blev 

informeret om diagnosen respektfuldt. 23 pct. af respondenterne oplevede i nogen grad at være 

orienteret med respekt, hvorimod 10 pct. af dem kun i mindre grad, eller slet ikke, oplevede at blive 

orienteret respektfuldt om kræftdiagnosen (Østerbye & Nyby, 2009: 23). Undersøgelsen viste 

desuden en tendens til, at sygehuse med større onkologiske afdelinger blev vurderet som dårligere, 

end sygehuse med mindre afdelinger (Ibid.: 46). Afslutningsvist konkluderer undersøgelsen, at 

langt størstedelen af respondenterne samlet har et godt indtryk af deres udrednings- og 

behandlingsforløb, dog med undtagelse af, at mange af respondenterne oplevede stor variation af 

kvalitet på enkeltdelene i deres forløb (Ibid.: 59).  

I den supplerende analyse blev der derimod fundet problematikker, som peger på, at mange har 

dårlige oplevelser med egen praktiserende læge, i og med, at praktiserende læger ikke ved nok om 

det onkologiske speciale. Det har resulteret i, at patienter har oplevet langtrukne forløb, hvor 

diagnosticering i flere tilfælde har været flere år undervejs (Østerbye & Villadsen, 2010). Dette 

underbygges yderligere, da:  

”(…) patienterne oplever ikke, at almen praksis lægen har den nødvendige faglighed inden 

for kræft-området til at identificere eventuelle symptomer på sygdommen. Patienter 

efterspørger derfor, at almen praksis lægen i højere grad reagerer på patienternes symptomer 

og hurtigt iværksætter en udredning af sygdommen ved eventuel henvisning til speciallæge. 

De efterspørger ligeledes lydhørhed fra almen praksis lægen, og at lægen udviser mere 

ansvar” (Ibid.: 50).  

Ligeledes opstilles en række problematikker vedrørende rehabilitering og efterforløbet, da patienter 

efter udskrivelse har oplevet at være henvist til praktiserende læge, som før pointeret, ikke er 

uddannet i forhold til håndtering af mulige smerter eller senfølger som følge af endt kræftforløb. 

Respondenterne efterspørger derfor et sted, hvor de kan henvende sig og få den tilstrækkelige og 

faglige hjælp som de har behov for, og desuden, at kommunikationen og samarbejdet mellem 

sygehus og primær sektor forbedres (Ibid.: 51). Derudover er det ikke alle, der får tilbudt 

genoptræning, psykologisk støtte eller vejledning i relation til arbejdslivet efter et kræftforløb, og 

dette efterspørges også som understøttelse til et positivt forløb. Ifølge rapporten fik 60 pct. af 

respondenterne tilbud om genoptræning, 40 pct. fik tilbud om psykologisk støtte og 47 pct. fik 
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tilbud om vejledning i forhold til arbejdslivet (Ibid.: 26). Afslutningsvist finder rapporten, at 

kræftramtes kontrolforløb er forbundet med stor angst og usikkerhed, og respondenterne kritiserer, 

at de ofte mødes af skiftende læger og en fornemmelse af utilstrækkelige undersøgelser som led i 

kontrollen af tilbagefald (Ibid.: 38-41).  

En anden relevant aktør på området, der ligeledes er med til at belyse kræftpatienters perspektiv, er 

Kræftens Bekæmpelse. Ifølge barometerundersøgelsen Kræftpatienters behov og oplevelser med 

sundhedsvæsenet i opfølgnings- og efterforløbet (2019) er resultaterne, at mere end en tredjedel af 

kræftpatienterne oplever utryghed eller manglende information ved afslutning fra sygehuset og i 

overgangen til opfølgningsforløbet. Ifølge undersøgelsen oplever 48 pct. i mindre grad eller slet 

ikke at vide, hvilke tegn, der kan være på senfølger, og samtidig oplever 35 pct. i mindre grad eller 

slet ikke at vide, hvilke tegn, der kan indikere at kræftsygdommen kan være tilbagevendende. 

Videre viser undersøgelsen, at et større antal patienter har haft behov for hjælp til håndtering af 

fysiske-, samt psykiske senfølger i opfølgningsforløbet, bestående af henholdsvist 59 pct. og 67 pct. 

Endeligt ses der generelt et billede af, at omkring halvdelen af de adspurgte (n=1702) ikke oplevede 

at være inddraget i beslutninger om eget opfølgningsforløb (Kræftens Bekæmpelse, 2019).  

Af litteratursøgningen fremgik også en kritik omkring validiteten af patientundersøgelser foretaget 

på national skala. Regner Birkelund, professor i patientcentreret kræftbehandling, samt ph.d., 

argumenterer, at sundhedsvæsenet har gennemgået et paradigmeskift fra at behandle ud fra en 

paternalistisk3 forståelse til en patientcentreret forståelse. Birkelund begrunder, at det politiske ideal 

om patientcentreret behandling ikke afspejler virkeligheden i sundhedsvæsenet, og at der er en 

diskrepans mellem de to. Han fremfører, at der i 2014 var cirka 7000 patientklager på landsplan 

(Birkelund, 2015) – til sammenligning er der registreret 8160 patientklager i 2020 (STPK, u.å.) – og 

stiller sig kritisk overfor særligt nationale undersøgelser, der er indsamlet ved brug af kvantitative 

metoder (Birkelund, 2015). Hans kritik baseres på undersøgelsen Er otte ud af ti patienter tilfredse? 

(2011), som undersøger patienters evalueringspraksis, der synes at afspejle indlejrede normer for 

samspillet mellem sundhedsprofessionelle og patienter. Undersøgelsen viser, at patienter tenderer 

mod at være mere tilbageholdende med at fremføre kritik, når indsamlingsmetoden beror på 

kvantitativ metode. Videre viser undersøgelsen, at tilfredsundersøgelser med lukkede spørgsmål, 

 
3 Paternalisme betegner på latinsk en styrende adfærd, og betyder at patient og sundhedsperson ikke er ligeværdige i 

faglig sammenhæng (Overgaard, 1997). 
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ikke er egnede til at fortælle noget om niveauet af patienters tilfredshed, hvorfor en kombination af 

lukkede og åbne spørgsmål i stedet anbefales (Riiskjær et al., 2011). Birkelund kobler disse fund til 

kræftområdet og fremhæver, at der ud fra kvantitative nationale undersøgelser - eksempelvis som 

de ovenfor nævnte - kan stilles spørgsmålstegn ved validiteten af kræftpatienters besvarelser. Det 

beror han på en argumentation af, at der ses et bias af, at kræftpatienter medtænker de ofte 

vanskelige arbejdsforhold som de oplever, at de sundhedsprofessionelle er underlagt. Dermed stiller 

Birkelund spørgsmålstegn ved validiteten af undersøgelserne og fastholder, at kræftpatienter ikke 

oplever ydelserne i sundhedsvæsenet med en så udbredt tilfredshed, som resultaterne tyder på. 

Ifølge Birkelund er der altså en diskrepans mellem de fremførte patientundersøgelsers resultater og 

hvordan faktiske forløb på kræftområdet opleves (Birkelund, 2015).  

Som det fremgår af ovenstående, foreligger der altså litteratur, som sår tvivl om validiteten af 

kræftpatientundersøgelser foretaget ved brug af udelukkende kvantitative metoder. Af Patienternes 

Kræftplan ses det, at en del af de ambitioner, som er formuleret, beror på mange af de samme 

problemstillinger, som identificeres i de førnævnte undersøgelser. Skulle kræftplanen være funderet 

på baggrund af patientundersøgelser, hvis metode kan betvivles, kan det derfor tyde på, at de 

politiske ambitioner er formuleret ud fra et usikkert grundlag - og det vil være problematisk, da det 

således ikke afspejler vilkårene for kræftpatienter i praksis. Af den grund finder jeg det interessant 

at undersøge, hvilken sammenhæng der er mellem de politisk fastsatte ambitioner for kræftramte i 

kræftplanen, med kræftramtes oplevede problemstillinger i faktiske forløb. Specialet vil derfor bero 

på at inddrage empiri ud fra et patientperspektiv, hvorved den kvalitative metode vil anvendes. På 

den måde vil specialets empiri desuden adskille sig fra de omtalte patientundersøgelser, hvorfor der 

er potentiale for, at specialet kan fremkomme med nuanceret, relevant og værdifuld viden til 

området. På samme måde kan det argumenteres, at specialet kan ses som et almennyttigt bidrag, da 

kræft vækster og berører stadigt flere, samt at forholdet mellem de politiske ambitioner og faktiske 

forløb i perioden fra 2017 til 2020, ikke tidligere er belyst i det danske sundhedsvæsen på 

kræftområdet. Jeg er desuden interesseret i at belyse, hvilken indvirkning de identificerede 

problemstillinger har på de kræftramtes mulighed for sundhed, da viden heraf vil aktualisere 

behovet for, hvorfor kræftpatienter bør møde et velfungerende sundhedssystem, som også lytter til 

dem som området omhandler.  

Nærværende speciale vil dermed være kritisk undersøgende, hvorfor en videnskabsteoretisk 

forankring inden for kritisk teori synes oplagt. Det videnskabsteoretiske sigte vil være rettet mod at 
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afdække og forklare den sociale virkelighed på kræftområdet, fremkomme med mulige 

forandringspotentialer, samt mod at afmystificere den viden, som foreligger.  

Afsluttende kan det konstateres, at kræftområdet er komplekst, foranderligt og konstant er under 

forandring. Specialets empiri vil være funderet på personlige fortællinger fra kræftramte fordelt i 

landet, hvorfor empirien vil være sociokulturelt situeret, tidsmæssig forskellig og vil være udtryk 

for et øjebliksbillede. Det er derfor ikke ambitionen, at specialet vil fortælle noget endeligt på 

området, men i stedet, at det vil give et indblik i tendenser og strømninger, som kan være herskende 

blandt kræftramte individer i det danske sundhedsvæsen.  

1.1 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problemfelt, er problemformuleringen formuleret som følgende:  

Hvilken sammenhæng er der mellem politisk fastsatte ambitioner for kræftramte i 

Patienternes Kræftplan, med kræftramtes oplevede problemstillinger i faktiske forløb? Og 

hvilken betydning har de kræftramtes oplevede problemstillinger på deres muligheder for 

sundhed? 

1.2 Afgrænsning af genstandsfeltet 

For at kunne besvare problemformuleringen er specialet afgrænset fra nogle aspekter, som vil 

redegøres for i det følgende. Afgrænsning af metodisk art vil redegøres for i det metodiske afsnit.  

Der er adskillige nedslag indenfor kræftområdet, som kan problematiseres. Specialet vil dog 

afholde sig fra en del af disse, således at resultaterne kan være så specifikke som muligt. Dertil vil 

specialet afgrænse sig fra at differentiere mellem de forskellige kræfttyper, som præsenteres i 

specialets empiri. Dette gøres, da den viden der søges belyst i specialet, ikke er fokuseret på én 

kræfttype alene, men på kræftramtes oplevelser i sundhedsvæsenet på et overordnet, strukturelt 

niveau.   

Specialet vil desuden lade sig afgrænse fra at frembringe viden om, hvordan det opleves at være 

kræftramt i det danske sundhedsvæsen i perioden forud for år 2017. Dette tilvælges da kræftplanens 

ambitioner og tiltag er virkende fra 2017 og frem, hvorfor specialets empiri er afgrænset til 
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kræftramte med sit primære forløb i den periode. Ud ad samme tangent er det derfor heller ikke 

sigtet med specialet at frembringe viden om, hvorledes effekten af kræftplanens initiativer er, da det 

kan antages, at effekterne af initiativerne ikke er øjeblikkelige, og derfor ikke kan måles eller ses i 

perioden lige efter dets iværksættelse.  

Videre vil specialet lade sig afgrænse fra at beskrive helheden af informanternes forløb, hvorfor 

fokus vil være kritisk rettet mod de oplevelser i deres forløb, som kan problematiseres. Af den 

grund vil specialet ikke inddrage de dele af informanternes forløb, som ikke kan problematiseres. 

2 Introduktion til Patienternes Kræftplan  

For at kunne besvare problemformuleringen er det relevant at redegøre for indholdet i den nyligste 

kræftplan, hvorfor det vil gøres i det følgende.  

Sundheds- og Ældreministeriet udgav i 2016 dokumentet Patienternes kræftplan – Kræftplan IV, 

som indeholder fire overordnede ambitioner på kræftområdet. Kræftplanen er rekvireret af 

daværende regering, regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-2016), hvor der til eksekveringen 

af kræftplanens initiativer blev afsat 2,2 mia. kr. til perioden 2017-2020 (Sundheds- og 

Ældreministeriet, 2016). Det fremgår af offentligt tilgængelige oplysninger, at kræftplanen er 

baseret på to andre dokumenter som Sundhedsstyrelsen, Sygehuse og Beredskab, har haft til opgave 

at projektlede. Disse dokumenter er Kommissorium for fagligt forarbejde til Kræftplan IV samt 

Styrket indsats på kræftområdet – Fagligt oplæg til Kræftplan IV (Sundhedsstyrelsen, 2015; 

Sundhedsstyrelsen, 2016). I dokumentet Kommissorium for fagligt forarbejde til Kræftplan IV 

(2015) fremgår det:  

”En ny kræftplan skal bygge videre på de tidligere kræftplaner, så flere kan overleve kræft, 

og så̊ patienter og pårørende oplever tryghed, inddragelse, kort ventetid, sammenhæng og 

høj kvalitet i behandlingen gennem hele forløbet, uanset hvor i landet man bor” 

(Sundhedsstyrelsen, 2015).  

Videre står det anført, at forarbejdet skal fremkomme med tiltag, der ”skal baseres [på] den nyeste 

evidens og viden og et generelt krav om omkostningseffektivitet” (Ibid.). I dokumentet Styrket 

indsats på kræftområdet – Fagligt oplæg til Kræftplan IV ses de analyser, som ligger til grund for 
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kræftplanen, og her fremgår en specificering af de kerneområder som ambitionerne i kræftplanen 

retter sig mod (Sundhedsstyrelsen, 2016). 

De fire kerneområder vil præsenteres i det følgende, dog vil nogle af målene uddybes mere end 

andre, grundet dets relevans for specialets genstandsfelt.  

2.1 Styrkelse af sammenhængen og overblikket for patienterne  

Den første ambition i kræftplanen omhandler styrkelse af sammenhængen og overblikket for 

patienterne, og tager udgangspunkt i, at kræftbehandlingen skal være med afsæt i patientens ønsker 

og behov. Kapitlet hedder konkret Patienten først og fremmest, hvorfor ordlyden i målet er, at 

patienten skal være omdrejningspunktet i forløbet. Desuden skal patienten have en oplevelse af at 

have en patientansvarlig læge, patienten skal med på råd, behandling skal ske på patientens 

præmisser, samt patienten skal have en oplevelse af at blive inddraget (Sundheds- og 

Ældreministeriet, 2016). Videre står det beskrevet, at:  

”Flere og flere patienter efterspørger indflydelse på deres eget forløb, og tit er det 

patienterne, der bedst ved, hvordan de har det. Ved systematisk at bruge patienternes egne 

informationer om, hvordan de har det, kan både kræftbehandlingen og opfølgningen efter 

behandling forbedres” (Ibid.).  

For at imødekomme og eksekvere ambitionen, er der redegjort for nogle initiativer, som skal 

bidrage til det (Ibid.). De relevante initiativer i relation til specialets genstandsfelt er:  

1. En national målsætning om, at 90 pct. af kræftpatienterne i 2020 bør opleve, at de har en 

patientansvarlig læge (Ibid.).  

2. Patienten skal med på råd, hvilket indebærer at mindst 9 ud af 10 kræftpatienter i 2020 bør 

opleve, at de er inddraget i egen behandling, samt at de er informeret om bivirkningerne ved 

den medicin, de skal have (Ibid.).  

3. En etablering og udbredelse af det digitale redskab patientrapporterede oplysninger (PRO), 

som skal bidrage til at give patienter overblik over egen patientplan. PRO bruges desuden af 

de sundhedsprofessionelle til at vurdere, om der er behov for at ændre i medicinen, eller om 

der er behov for, at patienten skal komme ind til et kontrolbesøg. Det forventes at redskabet 

kan tages i brug i 2017 og er fuldt implementeret i 2020 (Ibid.).  
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Omdrejningspunktet for dette mål er derfor på patientinddragelse, elementer inden for patient 

empowerment, at skabe overblik, samt på at kræftforløbet skal tilrettelægges efter patientens ønsker 

(Ibid.).  

2.2 Indgriben over for årsagerne til, at så mange får kræft 

Den anden ambition i kræftplanen handler om indgriben over for årsagerne til, at så mange får kræft 

og tager udgangspunkt i forebyggelse målrettet de yngre generationer (Sundheds- og 

Ældreministeriet, 2016). Dette mål vil ikke udfoldes yderligere, da det ikke er relevant for 

specialets genstandsfelt.  

2.3 Forbedring af behandlingen og opfølgningen for dem, der har 

fået kræft 

Den tredje ambition handler om forbedring af behandlingen og opfølgningen for dem, der har fået 

kræft. Dette kapitel hedder konkret Øget kvalitet og forbedret overlevelse, og for at imødekomme 

ambitionen er der ligeledes redegjort for nogle initiativer (Sundheds- og Ældreministeriet, 2016). 

De relevante initiativer i relation til specialets genstandsfelt er:  

1. Kræft skal opdages tidligere. Hertil har regeringen med nogle økonomiaftaler fra 2017 til 

2020 prioriteret 170 mio. kr. årligt til blandt andet tidligere opsporing af kræft. Hertil 

iværksættes det, at de praktiserende læger får en udvidet adgang til at henvise patienter 

direkte til undersøgelser på hospitalet, en adgang til styrket specialistrådgivning, samt en 

bredere uddannelsesindsats, der sigter mod at udbrede viden om tidligere opsporing af kræft 

i almen praksis (Ibid.).  

2. Høj og ensartet kvalitet for kræftpatienter i hele landet. Videre står det beskrevet, at ”alle 

kræftpatienter skal opleve en ensartet og høj kvalitet i behandlingsforløbet” (Ibid.), og der 

redegøres for, at alle patienter dermed skal have lige adgang til samme høje faglige 

ekspertise og behandlingsmuligheder uanset, hvor i landet kræftpatienten er (Ibid.).  

3. Et godt liv efter kræft, herunder at understøtte indsatsen for patienter med alvorlige 

senfølger. Det står blandt anført i kræftplanen, at ”regeringen vil understøtte en ensartet og 

målrettet kommunal rehabilitering, hvor patienterne inddrages i at tilrettelægge tilbud, som 

matcher netop deres behov” (Ibid.). Derudover ønsker regeringen at bidrage til et 



Side 15  

systematisk kompetenceløft i den kommunale rehabilitering, og at øge kvaliteten i de 

kommunale tilbud. Det beskrives, at det muligvis kan udmøntes via såkaldte 

senfølgeklinikker, som allerede er etableret enkelte steder (Ibid.).  

2.4 Forøgelse af kapaciteten 

Ifølge kræftplanen tager den fjerde ambition udgangspunkt i rettidig omhu, en øget kapacitet og en 

effektiv anvendelse af ressourcer, således at der kan frigives ressourcer til andre dele i 

sundhedsvæsenet. Dette skal implementeres gennem etablering af flere kræftbehandlingsfaciliteter, 

samt forskning, og er aktualiseret, da fremskrivninger tyder på, at antallet af årlige kræfttilfælde vil 

være stigende (Sundheds- og Ældreministeriet, 2016). Dette mål vil ikke udfoldes yderligere, da det 

ikke er relevant for specialets genstandsfelt.  

3 Lovgivning på området 

Dette afsnit har til henblik kort at redegøre for den lovgivning, som er relevant for specialets 

genstandsfelt. Dette da både patientrettigheder og lovgivning af autoriserede sundhedspersoner, er 

med til at opstille de rammer, hvori de kræftramtes forløb er foregået, samt på hvilket grundlag 

kræftplanen er udarbejdet.  

Først introduceres patienters ret til autonomi, patientrettigheder og informeret samtykke. Disse 

emner konstitueres gennem sundhedsloven, hvorunder patientrettigheder og lovgivning om 

informeret samtykke er gældende og hvor det anerkendes, at patienten har retten til at afvise 

bestemte undersøgelser og behandlinger, foreslået og begrundet af eksperter. Det fremgår ydermere 

af sundhedsloven, at patienter har ret til autonomi, som understøttes både institutionelt og 

samfundsmæssigt, gennem sikring af individuelle rettigheder (LBK nr 903 af 26. august 2019; 

Jensen, 2013: 28). Dernæst introduceres autoriserede sundhedspersoners ansvar, som udmøntes 

gennem autorisationsloven. Det fremgår af autorisationsloven, at en autoriseret sundhedsperson 

under udøvelsen af sin virksomhed, har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed (LBK nr 

731 af 8. juli 2019).  
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4 Videnskabsteoretisk positionering 

I dette afsnit vil specialets videnskabsteoretiske forankring indenfor kritisk teori præsenteres. 

Kritisk teori anvendes alsidigt, hvoraf de forskellige generationer indenfor kritisk teori ofte 

præsenteres4 (Juul, 2012: 319-320; Sørensen, 2010: 169). Dette afsnit vil ikke fremhæve 

forskningspositionens historiske udvikling, men vil i stedet præsentere grundtanken bag kritisk 

teori, samt de centrale erkendelsesinteresser og tilgange, som gør sig relevante i henhold til 

specialets genstandsfelt og empiriindsamling.  

Indenfor den kritisk teoretiske forskningsposition arbejdes der ud fra grundtanken om, at der er en 

virkelighed derude, og at det er videnskabens rolle at afdække og forklare denne, ved at trænge bag 

overfladefænomener og samfundets ideologier (Juul, 2012: 319). Erkendelsesinteressen indenfor 

kritisk teori er forankret i, at der findes en social virkelighed, samt at der opereres ud fra en 

realistisk ontologi (Ibid.: 351; Sørensen, 2010: 168). Særpræget for forskningspositionen er, at den 

ikke er værdifri, og dens formål er både at forklare samfundets strukturer, samt bidrage til positiv 

forandring (Juul, 2012: 321). Modsat positivismen tager kritisk teori afstand fra, at videnskaben 

skal være objektiv og neutral, hvorfor samfundsvidenskaberne må og bør forholde sig kritisk i 

relation til det undersøgte. Forskningspositionen har derved et forandringssigte, hvor det er 

hensigten, at videnskaben skal bidrage til positiv vækst i samfundet (Bilfeldt, 2007: 122). Dette 

gøres ved at opstille et normativt ideal, der bygger på en begrundet problematik i samfundet, og 

som kan henvises ”til en instans i menneskets indre verden eller som en moralsk erfaring” (Juul, 

2012: 320). En instans i menneskets indre verden, eller som en moralsk erfaring, kan derved forstås 

som et fænomen, der direkte berører individet i dets livsverden. I specialet vil det normative ideal 

derfor problematisere forholdet mellem de politiske ambitioner på kræftområdet, og de oplevede 

problemstillinger som empirien peger på. Specialets normative ideal vil udfoldes yderligere i 

afsnittet Specialets normative ideal.  

Indenfor kritisk teori arbejdes der ud fra præmissen om, at analyse af kultur og samfund bør foregå i 

et helhedsorienteret procesperspektiv, hvor den dialektiske sammenhæng mellem enkeltfænomen 

og helhed, er i fokus. En analyse inspireret af kritisk teori skal derfor tage udgangspunkt i 

enkeltfænomenet, for dertil at have en løbende refleksion af dets relation til helheden (Nielsen, 

 
4 Den kritisk teoretiske tradition er resultatet af etableringen af Frankfurterskolen (Sørensen, 2010: 169) 
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2015: 374; Sørensen, 2010: 178). Ligeledes præciseres det, at sociokulturelle fænomener ikke bør 

betragtes som isolerede og statiske, da de altid vil være indlejret i en større historisk, samt 

samfundsmæssig kontekst. Hertil bemærkes det, at den moderne samfundsudvikling anses som 

kompleks og som rummende af endnu ikke udfoldede muligheder – hvilket den kritiske analyse kan 

blotlægge, knytte an til og give plads til i samfundsdebatten (Nielsen, 2015: 374, 387). En anden 

præmis, som også er skelsættende indenfor den kritiske teori er, at individet opfattes som vidende 

og kompetent om egen livssammenhæng, og at individets bestræbelser om håndtering af barrierer 

for humanisering5 rummer potentiale for forandring. Dermed er det essentielt at inddrage de 

centrale individers perspektiv, for derved at kunne frembringe relevant viden om genstandsfeltet, da 

”det er en ambition for den kritiske teori at bygge bro mellem forskningen og det levede liv” 

(Bilfeldt, 2007: 123). Videnskabelig erkendelse er således en materiel erfaringsproces, befindende i 

både bevidsthed og samfund (Sørensen, 2010: 195).  

Kritisk teori er desuden etableret ud fra en forståelse af kritik indeholdt med to betydninger. Først 

en politisk betydning, og dernæst en erkendelsesteoretisk betydning. Den politiske betydning er 

inspireret af en kritik fremført af Karl Marx, der påviser, hvordan realiseringen af de klassiske 

liberale ideologier om politik og økonomi, afstedkommer et uretfærdigt samfund. Den 

erkendelsesteoretiske betydning er inspireret af Immanuel Kant, og omhandler den menneskelige 

erkendelse og dets grænser for viden og videnskab. Kritisk teori har derfor en dobbelt karakter, 

hvilket er det element, som gør retningen særlig kritisk sammenlignet med andre perspektiver 

(Ibid.: 168-169). I specialet kommer disse to betydninger til udtryk gennem et såkaldt dobbeltblik. 

Først ved et betragtende perspektiv, der indeholder den politiske betydning, og dernæst ved et 

oplevelses- og erfaringsperspektiv, der indeholder den erkendelsesteoretiske betydning. Med andre 

ord anlægges der et fokus på de strukturelle- og politiske forhold, og dernæst et individualistisk 

fokus på aktørerne i genstandsfeltet. I specialet tager det betragtende perspektiv derved 

udgangspunkt i de sociokulturelle, politiske, samt behandlingsmæssige strukturer, i hvilken de 

kræftramtes forløb tidsmæssigt har været underlagt, hvorefter oplevelses- og erfaringsperspektivet 

tager udgangspunkt i de involverede kræftramtes perspektiver. Det er hensigten med dette 

 
5 Barrierer for humanisering skal forstås som samfundsmæssige forhold, der indskrænker individets mulighed for et 

godt liv, herunder ved at kunne indgå i sociale fællesskaber og ved at udfolde sig som myndige, ansvarlige og bevidst 

handlende (Bilfeldt, 2007: 122).  
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dobbeltblik at bevare genstandsfeltets kompleksitet, hvilket kombinationen af de to perspektiver, 

samlet kan bidrage med at give en dyb og nuanceret forståelse af (Bilfeldt, 2007: 123-124).  

I relation til valg af metode, er der ingen foretrukken metodisk retning, man som forsker bør 

anvende, indenfor den kritisk teoretiske forskningstradition. Dog er det essentielt, at det undersøgte 

er forankret i virkeligheden og har en samfundsmæssig relevans, samt, at metoden afgøres af det, 

som ønskes undersøgt. Dermed er det genstandsfeltet og erkendelsesinteresserne, som er forbundet 

hertil, der er retningsgivende for metodens art. Afrundingsvist vil erkendelsesprocessen og den 

producerede viden altid anses som uafsluttet indenfor kritisk teori, hvorfor viden ikke ses som 

endelig (Ibid.).  

4.1 Specialets normative ideal  

Som antydet ovenfor er fokusset og dermed erkendelsesinteressen, på sin vis todelt i specialet. Det 

normative ideal vil derfor favne det såkaldte dobbeltblik, ved at problematisere forholdet mellem de 

politiske ambitioner på kræftområdet i kræftplanen, mod de oplevede problemstillinger som 

identificeres af de kræftramte. Det skyldes, at det kan argumenteres at være problematisk, såfremt 

de oplevede problemstillinger fra informanternes forløb, ikke afspejles af kræftplanens initiativer, 

da det således ikke vidner om positiv forandring på de områder, som informanterne oplever i deres 

faktiske forløb. Ligeledes formuleres det normative ideal ud fra en problematik, som befinder sig i 

de kræftramtes indre verden. Ud fra dobbeltblikket kan det præciseres, at det betragtende perspektiv 

belyses gennem de politiske ambitioner på kræftområdet i kræftplanen, hvoraf oplevelses- og 

erfaringsperspektivet belyses gennem de kræftramtes patientperspektiv.  

Desuden har kritisk teoretikere et emancipatorisk- samt frigørende sigte, hvorfor ambitionen i 

specialet vil være at oplyse og forklare, hvordan faktiske patientforløb på kræftområdet er. Det 

normative ideal vil derfor tage udgangspunkt i at forholde sig kritisk analyserende, i relation til de 

eksisterende samfundsforhold, der er, med henblik på at frembringe viden, som kan føre til øget 

lighed og bedre livsbetingelser for kræftramte i det danske sundhedsvæsen (Bilfeldt, 2007: 122). 

4.2 Videnskabsteoretisk refleksion 

I dette afsnit vil jeg reflektere over videnskabsteoriens anvendelse i specialet.  
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Ifølge den kritiske teori er forskningspositionen ikke værdifri, hvorfor det kan udledes, at specialet 

heller ikke er. Ved at anlægge et normativt ideal er der taget udgangspunkt i nogle forforståelser og 

antagelser, som er kritisk og problemorienteret søgende. Der er derfor søgt efter vilkår på 

kræftområdet, som kan fremstå problematiske, hvorfra problemet er formet af, at der må foreligge 

en forskel mellem politisk virksomhed og reel virkelighed. Videre har den kritisk teoretiske tilgang 

et forandringssigte, hvorfor det også indvirker på den viden, som er afsøgt i det empiriske materiale.  

Som videnskabsteori har kritisk teori desuden modtaget en del kritik, som værende ikke 

videnskabelig, sammenlignet med blandt andet positivismen. Hertil vil jeg argumentere, at den 

viden, som anses som værdifuld i en undersøgelse, er defineret af genstandsfeltet. I nærværende 

speciale er erkendelsesinteressen rettet mod kræftramtes patientperspektiv, hvorfor subjektive 

beskrivelser gøres legitime og hvorfor den kritisk teoretiske retning synes oplagt. 

I relation til det normative ideal i specialet bør det bemærkes, at det ikke er intentionen at bevise 

det. Det er i stedet intentionen at belyse, hvilke forhold der gør sig gældende, samt belyse, om der 

er potentiale for mulig positiv forandring for kræftramte som sårbar gruppe.  

5 Specialets metode 

Dette kapitel vil redegøre for specialets metodiske valg, der er truffet med afsæt i genstandsfeltet, 

de teoretiske perspektiver samt den videnskabsteoretiske positionering.    

5.1 Samarbejde med Senfølgerforeningen 

Forud for specialets begyndelse opsøgte jeg Senfølgerforeningen med henblik på at indgå et 

samarbejde. Det indvilligede foreningen i, hvorfor specialet er bistået af Senfølgerforeningen med 

kontakt til særligt to kontaktpersoner, Dorthe Kann Hostrup og Marianne Nord Hansen6. 

Foreningen har bistået til opgaver som kontakt til rekruttering af informanter, løbende faglig 

sparring, anbefaling af litteratur og har generelt været til hjælp ved behov. Derudover har 

samarbejdet bidraget med en del praktisk- samt tavs viden på området. 

 
6 En udarbejdet samarbejdsaftale kan ses i bilag 1. 
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Senfølgerforeningen er en uafhængig og landsdækkende patientforening målrettet kræftramte med 

senfølger. Foreningen formidler viden omkring senfølger, og skaber et fælles rum, hvor mennesker 

kan møde andre ligesindede i samme situation. Foreningen har etableret mange indsatser med 

formålet om at fremme vilkårene for kræftramte med senfølger, og er støttet af Kræftens 

Bekæmpelse (Senfølgerforeningen, u.å.).  

Det primære formål med at indgå et eksternt samarbejde, var at etablere en indgang til feltet, faglig 

sparring samt at få indblik i en relevant kræftpatientforening.  

5.2 Den videnskabsteoretiske forankring 

Dette afsnit har til formål kort at begrunde, hvordan specialets kritisk teoretiske forankring 

indvirker på empiriindsamlingen. Jævnfør specialets videnskabsteoretiske positionering blev det 

redegjort, at der ikke er nogen prædefineret metode til indsamling af empiri indenfor kritisk teori. 

Empiriindsamlingens metode, og dertilhørende erkendelsesinteresse, skal blot være relevant for 

genstandsfeltet, og det dobbeltblik, som anlægges.  

Den ene del af det anlagte dobbeltblik, det betragtende perspektiv, er med afsæt i kræftplanen og vil 

til dels udfoldes gennem den tidligere redegørelse heraf. Den anden del af dobbeltblikket, 

oplevelses- og erfaringsperspektivet, vil omhandle de kræftramtes oplevede problemstillinger i 

forbindelse med deres kræftsygdom, og dette vil belyses gennem kvalitative interviews. Det er 

oplagt at benytte den kvalitative metode, da den kvalitative vidensform netop kan bruges som 

redskab til at indhente de tætte og subjektive beskrivelser, som tilsigtes i specialet.  

5.3 Det kvalitative interview 

Dette afsnit vil redegøre for specialets anvendelse og begrundelse af den kvalitative metode.  

Specialets empiriske materiale består af kvalitative interviews, da det alene er den kvalitative 

metode, som kan give adgang til den afsøgte viden i relation til genstandsfeltet. Det skyldes, at ”den 

kvalitative strategi frembringer dyb viden om processer og helheder og har ofte fokus på 

kompleksitet” (Jensen & Kvist, 2016: 45). Med andre ord, er det hensigten at producere praksisnær, 

erfaringsmæssig og subjektiv viden om de kræftramtes oplevede problemstillinger, i forbindelse 

med pådragelsen af en kræftsygdom i det danske sundhedsvæsen (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 
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31). Målet med at anvende den kvalitative metode, og herunder det kvalitative forskningsinterview, 

er derfor at se verden gennem de kræftramtes øjne i et førstepersonsperspektiv. Dermed er 

interviewene foretaget ud fra et patientperspektiv, hvorfra viden om de kræftramtes oplevelser på 

egen krop og position i sundhedsvæsenet kan tilgås (Brinkmann, 2013: 49). Det kvalitative 

interview gør sig derved anvendelig i relation til at undersøge, hvordan det opleves at pådrage sig 

en kræftsygdom i perioden fra 2017 til 2020 i det danske sundhedsvæsen.  

Konkret består det empiriske indhold af interviews med tre kræftramte7. Af praktiske årsager blev 

disse interviews gennemført som telefonopkald, hvilket afstedkommer, at man som undersøger bør 

tage stilling til, hvad det format har af indvirkning på resultatet. Dette vil udfoldes yderligere i 

afsnittet Transskribering af interviews.  

Udvælgelse af informanter  

Udvælgelsesprocessen af informanterne har været selekteret ud fra nogle inklusionskriterier. 

Inklusionskriterierne var som følgende; informanten skal have været gennem et kræftforløb inden 

for de seneste 10 år; informanten skal kun have været gennem ét forløb; samt at informanten skal 

være ukendt for intervieweren. Inklusionskriterierne tager ikke afsæt i, hvilken type kræft som 

informanten har haft, da det er underordnet for det afsøgte. Af den grund åbner inklusionskriterierne 

op for, at der kan komme et bredt spænd af bidrag, som overordnet vil fremkomme med viden om 

kræftramtes oplevelser og patientperspektiv.  

Invitationen til interviewene blev sendt ud via Senfølgerforeningens hjemmeside, hvor i alt fire 

kvinder i aldersspændet fra 42 til 72 år tilmeldte sig. Siden interviewene er blevet gennemført, har 

specialets genstandsfelt dog ændret sig, hvorfor jeg har været nødsaget til at ekskludere ét af 

interviewene. Det skyldes, at genstandsfeltet tager udgangspunkt i at inddrage kræftramtes 

perspektiver, hvis forløb er foregået i perioden fra 2017 til 2020, og den frasorterede informants 

forløb startede i 2014. Den fjerde informant vil derfor ikke præsenteres i det følgende8.  

Af etiske årsager er informanterne anonymiseret, hvorfor informanterne tildeles et alias, og vil 

refereres til med andet navn i specialets dele. Informanterne vil dog præsenteres kort, da det er 

 
7 Oprindeligt blev der foretaget fire interviews, men det fjerde interview blev selekteret fra af grunde som beskrives i 

afsnittet Udvælgelse af informanter.  
8 Dog kan interviewet ses i bilag 7.  
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relevant at præsentere de forskellige informanter i den kontekst, som deres oplevelser er forankret i. 

Informanterne præsenteres i det følgende:  

- Informant 1 er en kvinde, 72 år og har fået tildelt aliasset Marie. Marie havde en 

sygdomsperiode fra august 2018, hvor hun blev opmærksom på de første symptomer indtil 

februar 2019, hvor hun blev opereret for en kræftknude i mavesækken. Marie blev opereret 

og behandlet i Region Midtjylland9.  

- Informant 2 er en kvinde, 42 år og har fået tildelt aliasset Pia. Pia fik konstateret brystkræft i 

2017 og blev kemobehandlet én gang om ugen i 13 uger og dernæst hver tredje uge i fire 

måneder. I slutningen af 2017 blev hun opereret for at få fjernet sin knude i brystet, 

hvorefter hun opstartede i 35-dages stråling. Hun modtog iv. Herceptin hver tredje uge i 

samme periode og afsluttede den behandling i september 2018. Pia gennemgik sidenhen 

nogle relaterede forløb, blandt andet fik hun lymfødem og er siden medicineret med 

antihormoner. Pia blev opereret og behandlet i Region Syddanmark10.  

- Informant 3 er en kvinde, 56 år og har fået tildelt aliasset Heidi. Heidi havde en 

sygdomsperiode fra medio 2017, hvor hun oplevede de første symptomer, hvorefter hun fik 

konstateret lungekræft i april 2018. Heidi havde en knude i den ene lunge på cirka ni 

centimeter, og blev derfor opereret. Derefter blev Heidi kemobehandlet i omkring 5 

måneder. Heidi bor i Region Sjælland, hvor hun modtager sit kontrolforløb og har modtaget 

de indledende undersøgelser. Heidi blev opereret og behandlet i Region Hovedstaden11.  

Siden interviewene er blevet gennemført, har jeg desuden reflekteret over, at empirien udelukkende 

består af kvinder. Forud for specialet var det ikke intentionen, at genstandsfeltet skulle tage 

udgangspunkt i en homogen gruppe, hvorfor dette bør inddrages ved fortolkningen af specialets 

resultater. Specialet vil derfor være afgrænset til udelukkende at fortælle noget om kvinders 

oplevelser med deres kræftsygdom i det danske sundhedsvæsen, hvorfor det mandlige perspektiv er 

fraværende.  

 
9 Interviewet er vedlagt i bilag 4.  
10 Interviewet er vedlagt i bilag 5.  
11 Interviewet er vedlagt i bilag 6.  
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Interviewguide 

Interviewene er udført med inspiration fra en semistruktureret interviewguide12. Interviewguiden er 

tematisk opdelt, hvori de teoretiske- samt videnskabsteoretiske nedslag er forankret (Poulsen, 2016: 

78). De fire interviews blev afholdt som telefonopkald og havde en forventet varighed af 45 

minutter. Dog blev de afsluttet når emnet fremstod udtømt, hvorfor varigheden af interviewene er 

varierende fra informant til informant (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 32). 

Ifølge Kvale og Brinkmann kan et semistruktureret interview bidrage til at forstå væsentlige temaer 

fra interviewpersonens daglige livsverden ud fra et førstepersonsperspektiv. På den måde vil 

formålet med interviewet være at opnå tætte beskrivelser af interviewpersonens livsverden og 

oplevelser, for derefter at kunne fortolke betydningen af de beskrevne fænomener (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 45). Et semistruktureret interview forekommer ved, at intervieweren forbereder 

et relevant antal temaer og forslag til spørgsmål, som er relevante for genstandsfeltet. Dernæst 

gennemføres interviewet med det forberedte som vejledende ramme, dog med forbehold om, at 

intervieweren skal være fleksibel i interviewets udførsel, således at der er rum til at tilpasse 

spørgsmålene, såfremt samtalen skulle kræve det (Poulsen, 2016: 76; Brinkmann & Tanggaard, 

2015: 37-38). Det kan desuden være givende at stille opsummerende spørgsmål undervejs i et 

interview, for både at agere anerkendende over for informanten, men også som middel til at 

bekræfte om noget er korrekt forstået. Ligeledes kan det bidrage til en vis sikkerhed i fortolkningen 

af empirien (Poulsen, 2016: 85-86).  

I interviewguiden omhandler det første tema kræftforløbet, som informanterne har været igennem. 

Ved temaet var det intentionen at opnå viden omkring informanternes kræftforløb, og derved få et 

indblik i informanternes individuelle oplevelser omkring diagnosticering og behandling, og mødet 

med sundhedsvæsenet. Ligeledes var det intentionen at få et indblik i perioden af kræftforløbet, og 

hvad som dominerede selvsamme periode for informanterne på et psykologisk niveau.  

Det andet tema er med udgangspunkt i den konkrete behandling og informanternes oplevelser hertil. 

Temaet er med afsæt i specialets teoretiske perspektiver, hvor informanterne blev spurgt ind til 

 
12 Interviewguiden kan ses i bilag 3.  
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deres oplevelse af sammenhæng, kognitivt psykologiske aspekter, herunder den kognitive mestring 

ved pådragelse af en kræftsygdom, samt følelser.  

Det tredje tema er med udgangspunkt i informanternes efterforløb, og er fokuseret på 

informanternes oplevelser relateret hertil. Intentionen med dette tema var primært at få indblik i 

informanternes konkrete efterforløb, herunder hvilke tilbud som blev tilbudt informanterne, samt 

deres oplevelse af kontrolforløbene. 

Transskribering af interviews 

Efter samtykke fra informanterne blev interviewene optaget som lydfil. Derefter blev interviewene 

transskriberet, således at det empiriske materiale fremstod i skriftligt format til gavn for specialets 

analyse (Kvale & Brinkmann, 2009: 202). Processen heraf vil beskrives i det følgende.  

Ifølge Kvale og Brinkmann kan transskribering af interviews nedbryde konteksten af den direkte 

interviewsamtale, da transskription forstås som en slags oversættelse fra mundtlig form til skriftlig 

form. I denne proces kan viden gå tabt, hvorfor undersøgeren skal være opmærksom på, hvilken 

viden som ønskes (Ibid.: 200). Da interviewene er fokuseret på informanternes oplevelser og 

erfaringer, og da de fandt sted telefonisk, har det ikke været relevant at medtage notits af den 

omgivende kontekst undervejs i interviewene. Såfremt stemningslejet vil være tydeligt, og det vil 

have en betydning for det sagte, vil det dog markeres i firkantede parenteser i transskriptionen 

(Sweet, 2002: 58-63).  

I relation til retningslinjer af transskriptionen er der ikke nogen faste rammer for, hvor meget fra 

interviewet som bør inddrages, dog er det noget undersøger bør tage stilling til på forhånd (Kvale & 

Brinkmann, 2014: 238-239). Såfremt det ikke er meningsforstyrrende for det sagte, har jeg derfor 

valgt i transskriptionen at omformulere talesprog til skriftsprog, for at lette læsevenligheden og 

meningsforståelsen af interviewene (Ibid.: 241).  

5.4 Analysestrategi  

I analysen benytter jeg mig af en abduktiv metode. Den abduktive metode er en blanding mellem 

den induktive metode, hvor empirien styrer analysen og den deduktive metode, hvor teorierne styrer 

analysen (Kvale & Brinkmann, 2014: 259). I nærværende specialet kommer den abduktive metode 
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til udtryk ved, at det er de problemstillinger, der identificeres af informanterne i interviewene, som 

er styrende for analysen. Derudover er teorierne i specialet valgt forud for, at interviewene blev 

gennemført, hvorfor interviewguiden er præget af de teoretiske perspektiver, hvilket afstedkommer, 

at analysen desuden styres af teorierne.  

I bearbejdningen af specialets empiri, valgte jeg at kategorisere dataene. Det gjorde jeg for at se, 

hvilke temaer som gik på tværs af empirien, samt for at få et overblik over min data (Jensen & 

Johnsen, 2001: 223). Kategoriseringsprocessen resulterede i kategorierne: Udredningen i almen 

praksis, kommunikationen mellem praktiserende læge og den kræftramte, behovet for opfølgning og 

mulighed for relevant lægekontakt, behovet for relevante tilbud, samt oplevelsen af kontrolforløb. 

Dette gav mig inspiration til opbygningen af analysen, hvorfor kategoriseringerne benyttes som en 

overordnet analytisk rettesnor i forhold til at besvare problemformuleringen.   

6 Specialets teoretiske perspektiver 

I dette kapitel vil specialets teoretiske perspektiver præsenteres. Først præsenteres en kort 

teoretisering af specialets sundhedsforståelse og en teoretisering af empowerment. Dernæst 

præsenteres to individrettede teorier, først teorien om oplevelsen af sammenhæng af Aaron 

Antonowsky og derefter en mestringsteori af psykologisk stress af Richard Lazarus.  

Det er hensigten at kombinationen af teorierne vil kunne belyse et samfundsorienteret, samt 

individrettet fokus, som genstandsfeltet netop er med udgangspunkt i.  

6.1 WHO’s forståelse af sundhed og sundhedsfremme 

I forlængelse af ovenstående afsnit er det relevant at klarlægge, hvorledes sundhed forstås i 

specialet, hvorfor dette vil præciseres i følgende afsnit. Da specialet fokuserer på informanternes 

mulighed for sundhed i institutionelt regi, finder jeg det relevant at inddrage en sundhedsforståelse 

defineret af WHO13. WHO’s definition af sundhed er med udgangspunkt i en bred, positiv 

sundhedsforståelse, som forklares ved: ”Health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, u.å.). Ifølge WHO bør 

 
13 WHO står for Verdenssundhedsorganisationen ved navn World Health Organization (WHO, 1986). 
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sundhed altså forstås ud fra fysisk, psykisk og social trivsel eller velvære (afhængig af 

oversættelse), hvorfor sundhed ikke alene kan ses ud fra et biomedicinsk synspunkt med isoleret 

fokus på sygdom.  

Sundhedsfremme, eller sikring og fremme af sundhed, hænger tæt sammen med forståelsen af 

sundhed, da disse dialektisk indvirker på hinanden. Ifølge WHO defineres sundhedsfremme som:  

”(…) the process of enabling people to increase control over, and to improve, their health. 

To reach a state of complete physical mental and social wellbeing, an individual or group 

must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to change or cope 

with the environment. Health is, therefore, seen as a resource for everyday life, not the 

objective of living. Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, 

as well as physical capacities. Therefore, health promotion is not just the responsibility of 

the health sector, but goes beyond healthy lifestyles to wellbeing” (WHO, 1986).  

Ifølge WHO bør sundhed derfor også forstås i lyset af hverdagslivet og ud fra perspektiver som 

handlekapacitet, empowerment og sociale determinanter (Ibid.; Wilkinson & Marmot, 1998).  

6.2 Empowerment 

Empowermentbegrebet er udbredt inden for sundhedsfremmefeltet, og anvendes ofte i mange 

forskellige sammenhænge. I dette afsnit vil de grundlæggende forudsætninger for empowerment 

kort præsenteres, efterfulgt af en præcisering af patient empowerment.  

Empowerment kan både undersøges på individuelt- samt organisatorisk niveau. På individuelt 

niveau drejer empowerment sig om følelsen af kontrol over eget liv. På organisatorisk niveau drejer 

empowerment sig om brugerinddragelse, og indflydelse passet ind i de organisatoriske rammer 

(Andersen & Bak, 2020: 173). I dansk sammenhæng opdeles empowermentbegrebet ofte i to 

sfærer: mægtiggørelse og myndiggørelse. Mægtiggørelse henviser til skabelsen af rammerne eller 

rummet, der fremmer, at individer og fællesskaber kan have en indflydelse. Det betyder blandt 

andet, at mægtiggørelse handler om de rammer og muligheder, som de samfundsmæssige 

institutioner og det politiske felt sætter for mulig indflydelse. Myndiggørelse henviser til 

udviklingen af individer og fællesskaber, således at de har kompetencerne til at udnytte de skabte 
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rammer.  Myndiggørelse handler derfor konkret om kapaciteten til faktisk udnyttelse af de 

muligheder for indflydelse, der foreligger, samt om skabelse af ny praksis (Andersen, 2012: 167).  

Patient empowerment 

Patient empowerment bruges til bedre at kunne forstå patienters kognitive processer og handlerum. 

I forbindelse med en kortlægning af indsatser med patient empowerment udgav Region 

Hovedstaden (2012) en rapport, hvori det beskrives at patient empowerment tager udgangspunkt i at 

styrke og understøtte patienters egne ressourcer og kompetencer. Her gøres individet medansvarlig i 

forhold til eget liv, i samspil med sundhedsinstitutionen. Fokus rettes derfor på de processer, 

hvorigennem individet har mulighed for at forbedre egen evne til at udvikle, overskue, kontrollere 

og håndtere deres ressourcer på (Region Hovedstaden, 2012).  

Inden for patient empowerment er der to forudsætninger, som skal opfyldes for at kunne opnå et 

sundhedsfremmende potentiale. Først er der behov for at patienten er tryg, involveret og tilfreds, og 

er aktiv deltagende i egen sygdom og tilværelse. Dernæst bør sundhedsinstitutionen anse og 

behandle både patienter og pårørende som aktive og ligeværdige partnere i processen (Ibid.). 

Region Hovedstaden uddyber videre:  

”Den grundlæggende forudsætning for patientens oplevelse af empowerment, er den 

relation, der etableres mellem patienten og de sundhedsprofessionelle. Mødet med 

sundhedsvæsenet skal forstås bredt, som både det personlige møde og den adgang, patienten 

oplever at have til det sundhedsfaglige” (Ibid.).  

Patient empowerment har derfor både et individualistisk-, samt organisatorisk fokus. 

6.3 Oplevelsen af sammenhæng 

Dette afsnit vil udfolde teorien oplevelsen af sammenhæng (OAS) formuleret af den israelsk-

amerikanske professor i medicinsk sociologi, Aaron Antonowsky. Afsnittet er primært baseret på 

bogen Helbredets mysterium (2000) af Aaron Antonowsky, samt en forståelse af Antonowskys teori 

i bogen Sundhedsfremme i teori og praksis (2001) af Torben Jensen og Tommy Johnsen.  
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Teorien om oplevelsen af sammenhæng opstod på baggrund af Antonowskys interesse for at forstå, 

hvordan individer forbliver raske, fremfor spørgsmålet om, hvorfor individer bliver syge. 

Grundtanken bag teorien funderes på, at der bør ske et skift af fokus fra at være sygdomsorienteret 

til at være sundhedsorienteret14, hvorfor sundhed skal ses på et kontinuum mellem et godt og dårligt 

helbred. Ifølge Antonowsky udsættes individet konstant for stimuli – men om stimuli opleves som 

truende, positive eller ligegyldige afhænger af, hvordan det kognitivt bedømmes af det erfarende 

individ. Denne bedømmelse afhænger af, hvor på kontinuummet individet befinder sig, og om 

hvorvidt individet har en stærk eller svag oplevelse af sammenhæng. Teorien tager altså 

udgangspunkt i, at et individs oplevelse af sammenhæng har betydning for, hvordan stimuli 

fortolkes, og dermed også, hvilken reaktion individet har (Antonowsky, 2000).  

Stress stimuli 

Ifølge Jensen og Johnsen definerer Antonowsky stress stimuli ”(…) som et krav, som en organisme 

eller en person ikke har nogen umiddelbart tilgængelige og automatisk tilpassede svar på” (Jensen 

& Johnsen, 2001: 87). I de tilfælde, hvor personen møder stress stimuli vil beskeden til hjernen 

være, at individet må erkende, at det står overfor et problem som det er nødt til at håndtere. 

Problemet vil altid have en dobbelthed, i og med, at der er en praktisk-instrumentel side af 

problemet, som skal håndtere problemet og der er den side, som skal regulere og kontrollere 

følelserne. Når individet har erkendt et problem, opstår der en spænding. En person med en stærk 

oplevelse af sammenhæng formår at handle, så spændingen udlignes og altså hindre, at spændingen 

transformerer sig til stress. Det vil en person med en svag oplevelse af sammenhæng ikke formå, 

hvorfor både livskvalitet og helbred vil trues. Ifølge Jensen og Johnsen argumenterer Antonowsky, 

at sygdom, kriser, konflikter og spændinger bør ses som almindelige og forventelige fænomener i 

livet (Ibid.: 86).  

Ifølge Antonowsky findes der tre typer af stress stimuli – kroniske stressfaktorer, stressende 

livsbegivenheder og akutte, daglige irritationsmomenter (Antonowsky, 2000: 47). Af hensyn til 

specialets erkendelsesinteresse vil kun én af disse typer fremhæves, da de øvrige ikke er relevante.  

 
14 Kan supplerende beskrives som et paradigmeskift fra en patogenetisk tilgang til en salutogenetisk tilgang (Jensen & 

Johnsen, 2001: 84-85). 
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Stressende livsbegivenheder kan tids- og stedfæstes, og er altså en afgrænset størrelse. Det 

essentielle ved en sådan livsbegivenhed er ikke selve begivenheden, men de konsekvenser, den har, 

da det ikke er muligt at forudsige dets udfald. Den kæde af begivenheder, der medfølger, skaber en 

spændingstilstand og det er altså styrken af en persons oplevelse af sammenhæng, der bestemmer 

om udfaldet er skadeligt, neutralt eller endog sundhedsfremmende (Antonowsky, 2000: 48). 

Stressende livsbegivenheder kan dog ikke defineres som ikke-stressfaktorer (Ibid.: 148). 

Antonowsky eksemplificerer, at en person med stærk oplevelse af sammenhæng også vil opnå 

spændinger ved konstatering af eksempelvis kræft og vil stå over for en proces af, hvordan det 

undgås, at spændingen transformerer sig til stress (Ibid.: 150-151). 

Ifølge Antonowsky benytter individet sig af en række bedømmelseskriterier, når det møder stimuli. 

Det første bedømmelseskriterie kaldes primær bedømmelse-I og dækker over de stimuli, som 

kognitivt defineres som enten stressfaktorer eller ikke-stressfaktorer. Ved en ikke-stressfaktor 

aktiveres de adækvate systemressourcer og spændingen opløses med det samme. Hvis stimuli 

vurderes som en stressfaktor, opstår der en spændingstilstand, der resulterer i en øget 

psykofysiologisk15 aktivitet og følelsesmæssige reaktioner. Primær bedømmelse-II er bedømmelsen 

af stimulis karakter. Vurderingen af stimulis karakter forklarer Antonowsky med et eksempel af en 

billist, der er få centimeter fra at ramme et barn, som er løbet ud på gaden. Ved den primære 

bedømmelse-II vil en person med en stærk oplevelse af sammenhæng reagere ved at rationalisere 

og tænke, at vedkommende trods alt ikke ramte barnet, så pulsen skal nok stabilisere sig. En person 

med en stærk oplevelse af sammenhæng vil derfor foretage en kognitiv omdefinering af 

stressfaktoren til en ikke-stressfaktor, og spændingen vil derfor forløse sig (Ibid.: 147-148).  

Begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed 

Ifølge Jensen og Johnsen argumenterer Antonowsky, at et individs oplevelse af sammenhæng, og 

placering på kontinuummet mellem et godt og dårligt helbred, karakteriseres ud fra begreberne 

begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Det er Antonowskys antagelse, at personer, der 

har været ude for traumer og som har forvundet disse og trives, har en stærk oplevelse af 

 
15 Den fysiologiske psykologi studerer det fysiske grundlag af psykiske processer (Nielsen, 2017).  
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sammenhæng og altså en stærk oplevelse af komponenterne begribelighed, håndterbarhed og 

meningsfuldhed (Jensen & Johnsen, 2001: 88). Antonowsky beskriver det som følgende:  

”Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den udstrækning, i 

hvilken man har en gennemgående, blivende, men også dynamisk følelse af tillid til, at (1) 

de stimuli, der kommer fra ens indre og ydre miljø, er strukturerede, forudsigelige og 

forståelige; (2) der står tilstrækkelige ressourcer til rådighed for en til at klare de krav, disse 

stimuli stiller; og (3) disse krav er udfordringer, det er værd at engagere sig i” (Antonowsky, 

2000: 37).  

I hvilket omfang et individ skaber livsoplevelser ud fra komponenterne begribelighed, 

håndterbarhed og meningsfuldhed, er afgørende for, om der ses en generel modstandsressource (ses 

ved en stærk oplevelse af sammenhæng) eller et generelt modstandsunderskud (ses ved en svag 

oplevelse af sammenhæng) (Ibid.: 47).  

Den første komponent, begribelighed, tager udgangspunkt i, i hvilken udstrækning et individ 

oplever indre- og ydre stimuli som begribelige. Det vil sige, om information ses som ordnet, 

sammenhængende og struktureret, eller om det ses som kaotisk, uorganiseret eller tilfældig. En 

person med en stærk oplevelse af begribelighed ser ting omkring sig som tydelige, og har en 

forventning om, at de stimuli som personen i fremtiden vil møde, er forudsigelige. Såfremt tingene 

ikke er forudsigelige, vil personen alligevel se det som, at de vil lade sig ordne og forklare (Jensen 

& Johnsen, 2001: 88). Ligeledes vil personen have en oplevelse af, at den fysiske og sociale verden 

ikke ændrer sig konstant, og at der vil være mønstre og rutiner, samt årsager og konsekvenser i 

langt de fleste tilfælde (Ibid.: 89). Om noget opleves som begribeligt har dog ikke nogen betydning 

for om stimuli er ønskeligt eller ej, hvorfor eksempelvis pludselig død eller kritisk sygdom kan 

være et eksempel på en hændelse, som en person med en stærk oplevelse af begribelighed alligevel 

kan gøre forståelig (Antonowsky, 2000: 35).  

Den anden komponent, håndterbarhed, vedrører, i hvilken grad et individ oplever, at ressourcer er 

tilgængelige til at møde de krav, der kræves til at håndtere de stimuli, som personen møder. 

Ressourcer kan involvere støtte fra andre i ens sociale netværk, være af personlig karakter eller 

være ressourcer, som kontrolleres af en legitim anden, såsom en læge. En person med en stærk 

oplevelse af håndterbarhed vil ikke se sig selv som offer for omstændighederne og vil ikke mene, at 
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livet behandler vedkommende uretfærdigt (Jensen & Johnsen, 2001: 88; Antonowsky, 2000: 35-

36).  

Den tredje komponent, meningsfuldhed, vedrører, i hvilken udstrækning et individ finder livet værd 

at investere energi og engagement i. Det kan omhandle livet i sig selv, eller enkeltdele, der stilles 

foran eller forventes af en person (Jensen & Johnsen, 2001: 88). Meningsfuldhed er derfor en form 

for motivationselement, og vil opfordre til følelsesmæssigt engagement i de områder, der 

interesserer personen. En person med en stærk oplevelse af meningsfuldhed vil ofte tale om 

områder i ens liv, der har stor betydning, både fysisk og følelsesmæssigt (Antonowsky, 2000: 36).  

De tre komponenter er uløseligt forbundne. En person kan eksempelvis godt have en stærk 

oplevelse af to af komponenterne uden at have det af den tredje (Ibid.: 38-39). Det er her 

grænsebegrebet gør sig gældende.  

Grænsebegrebet er en indikation på, at en person ikke behøves at have en oplevelse af, at alt i ens 

liv er meget begribeligt, håndterbart eller meningsfuldt for at have en stærk oplevelse af 

sammenhæng. Personer med en stærk oplevelse af sammenhæng trækker også grænser, men det 

centrale er, at det, der er uden for grænserne, ikke spiller nogen særlig rolle for personen. Ifølge 

Antonowsky findes der altså livssektorer og det er de livssektorer, som en person selv oplever som 

vigtige, der bør forekomme begribelige, håndterbare og meningsfulde for at kunne bevare en stærk 

oplevelse af sammenhæng (Ibid.: 41; Jensen & Johnsen, 2001: 88). Der findes derudover fire 

livssektorer, som er så betydningsfulde i alle menneskers liv, at de ikke lader sig afgrænse og derfor 

ses som universelle for alle individer. De fire livssektorer er:  

”(i) ens egne følelser, (ii) relationerne til ens nærmeste, (iii) ens hovedbeskæftigelse og (iv) 

ens forhold til visse eksistentielle fænomener, herunder død. Disse fire områder må i et eller 

andet omfang fremtræde begribeligt, håndtérbart og meningsfuldt for at en person kan siges 

at have en stærk følelse af sammenhæng” (Ibid.: 89).  

Hvis disse livssektorer ikke fremstår som begribelige, håndterbare eller meningsfulde vil personen 

altså have en svag oplevelse af sammenhæng. 
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6.4 En mestringsteori af psykologisk stress 

Dette afsnit vil udfolde relevante elementer fra en mestringsteori omkring psykologisk stress 

formuleret af den amerikanske professor i psykologi og psykolog, Richard S. Lazarus. Afsnittet er 

primært baseret på bogen Stress og følelser – en ny syntese (Lazarus, 2006), samt en videnskabelig 

artikel udgivet i et psykologisk tidsskrift (Lazarus, 1993).   

Teorien udspringer af den kognitive psykologi, og fokuserer på kontekstuel vurdering af stressorer. 

Med andre ord interesserer teorien sig for det individuelle sind og adfærd, og de kognitive processer 

som kan forbindes til psykologisk stress i den kontekst, som det udmønter sig i (Lazarus, 1993: 9). 

Ifølge Lazarus betragter han psykologisk stress som: ”(…) a reaction to personal harms and threats 

of various kinds that emerged out of the person-environment relationship” (Ibid.: 7). Han påpeger 

dertil, at psykologisk stress forudsætter en særlig relation mellem menneske og miljø, og at det altså 

hverken er udelukkende bestemt af ydre påvirkninger i miljøet eller et resultat af personlige 

karakteristika (Lazarus, 2006: 45). Videre beskriver Lazarus, at det alene er menneskets egen 

opfattelse af hændelsens mening, som afgør, om et menneske vil opleve psykologisk stress eller 

ikke (Ibid.: 76). Den proces beskriver han som følgende: ”We alter our circumstances, or how they 

are interpreted, to make them appear more favorable – an effort called coping” (Lazarus, 1993: 8), 

og beskriver altså en mestringsstrategi på kognitivt niveau. Lazarus præsenterer dertil en relationel 

tilgang, som ”(…) tager både de miljømæssige og de personlige karakteristika og deres relative 

betydning i betragtning. Den relationelle mening er baseret på subjektive vurderinger af 

hændelsernes personlige betydning” (Lazarus, 2006: 81). Psykologisk stress er derfor subjektivt 

defineret, hvortil Lazarus påpeger, at visse hændelser vil være psykologisk skadende eller truende 

for langt størstedelen, hvilket er grunden til, at der er tilbøjelighed for, at disse ses som stressorer. 

Oftest vil en stressbelastnings grad og art variere mellem individer – og det er disse variationer, som 

Lazarus er interesseret i at forstå (Ibid.: 74).  

Lazarus skelner mellem tre typer af psykologisk stress, som kan kategoriseres som skade/tab, 

trussel og udfordring:  

“Skade/tab drejer sig om en skade eller et tab, som allerede er indtruffet. Trussel har at gøre 

med en skade eller et tab, som endnu ikke er indtruffet, men muligvis eller sandsynligvis vil 

indtræffe i den nærmeste fremtid. Udfordring betegner den fornemmelse, at opnåelsen af en 
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bestemt gevinst er forbundet med vanskeligheder, men at disse vanskeligheder kan 

overvindes ved hjælp at livfuldhed, ihærdighed og selvtillid. Hver af disse former for stress 

håndteres forskelligt og har forskellige psykofysiologiske og performative konsekvenser” 

(Ibid.: 50).  

I relation til pådragelse af en kræftsygdom beskriver Lazarus, at det altid vil være forbundet med en 

stor del af stress, da den kræftramte vil konfronteres med at skulle tage stilling til behandling og 

muligheder knyttet dertil, og videre at truslen om død er konstant og tilstedeværende. Samtidig vil 

den kræftramte efter endt behandling, skulle leve med truslen om at kræften kan vende tilbage 

(Ibid.: 141).  

Vurdering 

For at en person kan foretage en vurdering af stressoren skal fire betingelser opfyldes. Den første 

betingelse er krav, som består af implicit eller eksplicit pres fra det sociale miljø. Det vil sige, det er 

miljømæssige variabler, som gør, at en person bliver presset på bestemte måder og bør udvise 

socialt korrekte holdninger i en bestemt kontekst. Disse krav bliver hurtigt internaliseret, således at 

det kan være svært for personen at differentiere mellem, om hvorvidt presset er indefra eller udefra. 

Ifølge Lazarus er disse miljømæssige krav og mulige konflikter med en persons indre mål, ofte 

kilde til psykologisk stress (Lazarus, 2006: 82), hvorved håndteringen af disse krav og følelser, som 

frembringes af konflikten, er med til at påvirke moral, social funktionalitet og fysisk trivsel hos den 

enkelte (Ibid.: 83).  

Den anden betingelse er indskrænkninger og består af det en person ikke må gøre. Skulle en person 

ikke overholde de fremsatte indskrænkninger i en social sammenhæng, udløser det typisk en form 

for afstraffelse. Skulle en person eksempelvis blive krænket, bør modangrebet aldrig overskride, 

hvad der er rimeligt i forhold til den handling, der udløste angrebet (Ibid.: 83).  

Den tredje betingelse er muligheder og kultur. Denne variabel afhænger af, om en person har god 

timing og kan se, om muligheden foreligger. Det er altså et spørgsmål, om hvorvidt en person kan 

udnytte foreliggende muligheder, da det kræver, at noget gøres på det rigtige tidspunkt (Ibid.: 85).  

Den fjerde og sidste betingelse for en vellykket vurderingsproces er personvariabler, hvorved de 

miljømæssige variabler interagerer. Personvariabler har betydning på, hvad en person formår og 
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hvad en person ikke formår at gøre for at få opfyldt et behov, indfri et mål og for at kunne håndtere 

den stress, der udgår fra krav, indskrænkninger og muligheder (Ibid.: 94). Der findes tre slags 

personvariabler, som bør fremhæves. Den første, mål og målhierarkier, influerer på, at motivation 

er afgørende i relation til håndtering af stress og følelser. Skulle der ikke være noget mål, er der 

ikke noget mulighedsrum for hverken stress eller følelser, da personen i så fald ikke vil være 

investeret følelsesmæssigt. Den anden personvariabel er forestillinger om selvet og verden og 

omhandler, hvordan en person opfatter sig selv og sin plads i miljøet. Disse forestillinger former en 

persons forventninger til, hvad der skal ske i et møde i miljøet, og hvad en person håber på og 

frygter. Det afstedkommer, at en person vil reagere følelsesmæssigt på såvel forventningerne, som 

det faktiske resultat. Den sidste personvariabel er personlige ressourcer, som en person trækker på 

under sine transaktioner med miljøet (Ibid.: 93). De personlige ressourcer er med udgangspunkt i 

parametre som intelligens, penge, sociale færdigheder, uddannelse, social støtte etc. Ifølge Lazarus 

er en person født med en del af disse ressourcer, hvor andre tilegnes gennem en sammenhængende 

proces i livet. Lazarus påpeger dertil, at disse personlige ressourcer har stor indflydelse på ens 

tilpasningsmæssige succes (Ibid.: 94), og at det er de personlige variabler, som er svaret på, hvorfor 

individer reagerer forskelligt på psykologisk stress (Ibid.: 73).  

Lazarus skelner ligeledes mellem primær vurdering og sekundær vurdering. Ifølge Lazarus 

omhandler den primære vurdering, om hvorvidt det, der sker, er af betydning for ens værdier, 

målforpligtelser og forestillinger om selvet og verden. Hvis vurderingen af hændelsen ikke opfattes 

som belastende, vil den heller ikke skabe psykologisk stress for personen. Hvis personen derimod 

vurderer, at der er potentiale for, at en hændelse opfylder betingelserne for psykologisk stress, vil 

personen i stedet lave en vurdering af stresstypens art, det vil sige om hændelsen forstås som typen 

skade/tab, trussel eller udfordring (Ibid.: 98-99). Den sekundære vurdering omhandler den proces, 

som fokuserer på personens handlerum i forhold til den stressende relation mellem person og miljø 

(Ibid.: 99). 

Mestring og mestringsstrategier  

Ifølge Lazarus omhandler mestring16  den måde, hvorpå stressende livsbetingelser håndteres på. 

Mestringspotentialet opstår ud fra den personlige overbevisning om, at man enten kan eller ikke kan 

 
16 Oversat fra coping.  
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gøre noget, i forhold til at eliminere eller reducere en skade eller trussel, eller overvinde en 

udfordring. Til det forklarer Lazarus, at den efterfølgende udvikling kan være positiv eller negativ. 

Det kan eksempelvis ske ved, at et problematisk forhold mellem en person og miljøet forværres, 

eller vil ændre sig til det bedre (Lazarus, 2006: 126). 

Lazarus har sammen med Susan Folkman udarbejdet et processuelt mestringsperspektiv, hvor 

mestring defineres som “kognitive og adfærdsmæssige bestræbelser, som er under konstant 

forandring og søger at håndtere specifikke ydre og/eller indre krav, der vurderes at være plagsomme 

eller at overskride personens ressourcer” (Ibid.: 139).  

Videre beskriver Lazarus, at der findes tre punkter af håndteringen i den procesorienterede tilgang. 

Det første punkt er, at der findes ingen universelt effektive eller ineffektive mestringsstrategier. Det 

skyldes, at virkningsfuldheden afhænger af parametre som persontypen, trusselstypen og stadiet af 

den stressende begivenhed (Ibid.: 139). Det andet punkt er, at mestringstanker og 

mestringshandlinger må beskrives i detaljer, og ud fra den kontekst som det indgår i (Ibid.: 143). 

Det tredje punkt er mestringens hovedfunktioner, hvor der skelnes mellem en problemfokuseret og 

en følelsesfokuseret hovedfunktion. Den problemfokuserede funktion beskrives som: 

“Personen tilegner sig information om, hvad der må gøres, og foretager handlinger, der 

ændrer den problematiske relation mellem person og miljø (...). Når et menneske får 

konstateret kræft, må vedkommende sætte sig ind i de forskellige behandlingsmuligheder, 

vælge den bedst mulige fremgangsmåde og træffe de nødvendige forholdsregler” (Ibid.: 

145).  

Ved den følelsesfokuserede funktion forklarer Lazarus, at funktionen “er rettet mod en regulering af 

de følelser, der knytter sig til den stressende situation - man prøver for eksempel at undgå at tænke 

på truslen eller at revurdere den” (Ibid.: 145). Et eksempel hertil forklarer Lazarus med, at en 

kræftpatient kan forsøge at regulere sine følelser relateret til sygdommen ved enten at distancere sig 

fra virkeligheden, eller ved at overbevise sig selv om, at lægerne gør alt, hvad der kan gøres. 

Lazarus beskriver videre, at når en person revurderer en trussel, ændres personens følelser ved at 

forlene den stressende konfrontation med en ny relationel mening (Ibid.: 145).  

Afslutningsvist vil jeg præsentere nogle mestringsstrategier formuleret af Lazarus og Folkman, som 

er relevante i forhold til pådragelsen af en kræftsygdom. Den første mestringsstrategi er en 
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konfronterende mestring, og tager udgangspunkt i fx at nægte at give op overfor stressoren og 

dermed kæmpe for at opnå et mål. Den anden strategi er distancering, hvor personen forsøger at 

glemme situationen eller slå det hen. Den tredje strategi er selvkontrol, hvor personen forsøger at 

tøjle egne følelser, således at de ikke er synlige over for andre. Den fjerde strategi er opsøgning af 

social støtte, hvor personen konfererer med eget netværk eller netværk, som er specialiseret. Den 

femte strategi er flugt/undgåelse, hvor personen håndterer truslen ved at håbe på et mirakel, eller 

ønsker at truslen forsvinder af sig selv. Den sjette strategi er planlagt problemløsning, hvor 

personen forsøger at tage kontrol og lave en handlingsplan, og følge den. Den sidste strategi er 

positiv revurdering og handler om, at personen kan se truslen som positivt udviklende, eller i stedet 

fokusere på positive elementer (Ibid.: 144). Positiv revurdering forklares yderligere ved, at en 

person gennem positiv revurdering af en trussel kan ændre sine følelser ved at sætte truslen ind i en 

ny relationel mening. Det kan eksempelvis ske ved, at personen skifter fokus fra at blive 

diagnosticeret med en kræftsygdom, til at fokusere på at kræftsygdommen er diagnosticeret og at et 

behandlingsforløb nu vil igangsættes (Ibid.: 145).  

7 Diskuterende analyse  

Følgende analyse vil være struktureret som en diskuterende analyse, og vil være med udgangspunkt 

i specialets empiriske materiale i form af interviewene med de tre kræftramte kvinder. Analysen 

udformes som en diskuterende analyse, da genstandsfeltet, herunder specialets normative ideal, har 

et kritisk undersøgende udgangspunkt, hvorfor diskussion og analyse er tæt sammenvævet og bør 

sammenholdes.  

Til at besvare problemformuleringen opdeles analysen i to overordnede dele. Den første del af 

analysen kaldes Vurderingen og mestringen af kræftsygdommen, og vil analysere, hvordan 

informanterne vurderer, samt mestrer pådragelsen af deres kræftsygdomme. Analysen vil hertil 

belyse, hvordan pådragelsen af en kræftsygdom indvirker på de kræftramtes mulighed for sundhed. 

Den anden analysedel kaldes Sammenhængen mellem politiske ambitioner og faktiske forløb. 

Analysen vil opdeles ud fra de kategoriseringer, som tidligere er beskrevet17. Konkret vil analysen 

derfor foretages på baggrund af de oplevede problemstillinger fra informanternes faktiske forløb, og 

vil sammenholdes med de politisk fastlagte ambitioner, som præsenteres i kræftplanen. Hertil vil 

 
17 Jævnfør afsnittet Analysestrategi.  
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det analyseres, hvilken betydning informanternes oplevede problemstillinger har for deres mulighed 

for sundhed. Ved denne analyse er det ligeledes ambitionen med det kritisk teoretiske afsæt at 

blotlægge de forandringspotentialer, som kan foreligge på kræftområdet, således at fremtidige 

kræftramte kan få bedre betingelser.  

7.1 Vurderingen og mestringen af kræftsygdommen 

Denne del af analysen vil fokusere på, hvordan informanterne vurderer og mestrer egen 

kræftsygdom i forbindelse med deres udredningsforløb. Analysen vil således give en forståelse af, 

hvilke forudsætninger informanterne har for sundhed, samt give et indblik i, hvad der ses som 

motiverende i forhold til at mestre kræftsygdommen for den enkelte. Analysen vil primært 

formuleres ud fra Lazarus mestringsteori, hvoraf den i mindre grad vil inddrage elementer fra 

Antonowskys teori om oplevelse af sammenhæng.  

Ifølge både Antonowsky og Lazarus vil konstatering af kræft altid være en stressende faktor i sig 

selv, og vil aldrig kunne være en positiv oplevelse (Antonowsky, 2000: 48; Lazarus, 2006: 141). 

Antonowsky forklarer hertil, at ethvert individ vil opnå spændinger ved konstatering af kræft, og at 

spændingen uundgåeligt vil transformere sig til stress, da der ikke findes nogen umiddelbar løsning 

på problemet. Pådragelsen af en kræftsygdom vil han derfor beskrive som en stressende 

livsbegivenhed, da uvisheden af det forestående forløbs udfald, og den kæde af begivenheder, som 

medfølger, vil medføre stress (Antonowsky, 2000: 48, 87). Lazarus begrunder, at pådragelse af en 

kræftsygdom vil være forbundet med en stor del af psykologisk stress, i og med, at den kræftramte 

konfronteres med spørgsmål om behandling og det videre forløb, samt konfronteres med truslen om 

død (Lazarus, 2006: 141). De teoretiske bidrag peger altså begge på, at konstatering af en 

kræftsygdom vil opleves som en stressende faktor for informanterne, og at begivenhederne efter 

konstateringen af kræftsygdommen, også anses som af psykisk belastende art. Dette da de ud fra 

begge teoretiske bidrag, vil konfronteres med stimuli, de ikke har nogle automatisk tilpassede svar 

på. Ovenstående proces af, hvordan informanterne direkte berøres, vil udfoldes i det følgende.  

Alle tre informanter gav udtryk for, at deres kræftdiagnose fremkaldte negative følelser hos dem 

(Bilag 4; Bilag 5; Bilag 6). Ifølge Lazarus foretager individet det, der kaldes en primær vurdering, 

for at kunne afgøre, om hvorvidt en stress stimuli opleves som positiv, negativ eller ligegyldig. Den 

første proces i den primære vurdering, gøres med udgangspunkt i personvariablen mål og 
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målhierarkier. Personvariablen betegner, at motivation er afgørende for en persons oplevelse af 

stress og følelser, og er med til at afgøre om kræftsygdommen opleves som positiv, negativ eller 

ligegyldig (Lazarus, 2006: 93, 98-99).  

Et eksempel fra empirien ses med udgangspunkt i informanten Pia. Pia fortalte, at den største 

problemstilling for hende var, hvis hendes to børn på otte år skulle miste deres mor og dette kan ses 

som et kontroltab, der forvolder hende psykologisk stress (Bilag 5, l. 171-174). Pia har af den grund 

et mål om at overleve kræften af hensyn til hendes børn, hvorfor hun er følelsesmæssigt investeret 

og motiveret, og der skabes et mulighedsrum for psykologisk stress og negative følelser. Med andre 

ord har Pia noget at miste, og derfor anses kræftsygdommen som psykologisk belastende, da den 

truer Pias mål om, at hendes børn ikke skal miste deres mor. Den anden proces i den primære 

vurdering, er forestillinger om selvet og verden. Forestillinger om selvet og verden omhandler, 

hvordan en person opfatter sig selv og sin plads i miljøet, og hvis denne trues, opstår psykologisk 

stress (Lazarus, 2006: 93). Som det fremgår af ovenstående, har Pia et mål om, at hun ikke skal dø 

fra sine børn. Ved at Pia pådrager sig en kræftsygdom trues hendes forestillinger om selvet og 

verden, det vil sige, hvordan hun opfatter sig selv og sin position i miljøet. Dette bestyrkes, da Pia 

fortalte: “Og følelsen af det her med (...) er jeg der til deres konfirmation, er jeg der til når de bliver 

20, får jeg nogensinde mine børnebørn at se osv.” (Bilag 5, l. 172-174). Pia beskriver altså, at hun 

oplever, at hendes position trues ved uvisheden om, om hun er der senere i livet til at opleve 

milepæle i hendes familieliv. Igen ses det, at Pia er følelsesmæssigt investeret, hvor hun oplever 

kontroltab og det resulterer i, at det kan argumenteres, at Pias kræftsygdom forvolder hende 

psykologisk stress.  

Ovenstående persontræk indvirker på den måde som Pia forsøger at mestre sin kræftsygdom på. Pia 

benytter sig af i alt to mestringsstrategier i sit sygdomsforløb. Først benytter Pia sig af en 

konfronterende mestring, hvilken tager udgangspunkt i at se kræftsygdommen som et objekt, der 

skal overvindes. Det kommer til udtryk på baggrund af Pias personvariabler om, at Pia ikke skal dø 

af sin kræftsygdom, da hun har noget at kæmpe for jævnfør sine børn. Endeligt benytter Pia sig af 

strategien planlagt problemløsning, hvilken er med udgangspunkt i, at Pia forsøger at tage kontrol 

over sin kræftsygdom. Det gør hun ved at lave en plan og følge den. Hun kompenserer og mestrer 

derfor sin kræftsygdom ved at forestille sig at en stringent måde at leve på, skulle kunne give hende 

et bedre udgangspunkt (Lazarus, 2006: 144). Pia beskrev det som: 
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 “Jeg havde det rigtig dårligt med, det havde jeg generelt i starten, at hvis ikke jeg spiste 

mange grøntsager eller hvis jeg spiste usundt, altså hvis vi bestilte en pizza, altså jeg kunne 

næsten ikke være i mig selv og det er ikke fordi jeg har haft det sådan før, men det var den 

der følelse af, at nu gjorde jeg noget dårligt for min krop, så nu stillede jeg mig selv 

dårligere” (Bilag 5, l. 225-229). 

Ud fra citatet kan det således ses, at Pia forsøger at tage kontrol over sin kræftsygdom ved at tage 

kontrol over de elementer, som hun kan kontrollere. Ved at håndtere sin kræftsygdom på denne 

måde, forsøger Pia altså at gøre sin kræftsygdom forståelig og håndterbar, og kompenserer altså for 

det kontroltab, som hun oplever.  

For informanten Heidi kommer personvariablen mål og målhierarkier til udtryk gennem en følelse 

af, at hun ikke har nået alt det hun vil endnu (Bilag 6, l. 84-86). Heidi beskriver hertil: “Jeg er 

selvfølgelig bange for at dø. Det har jeg ligesom ikke tid til altså. Ikke endnu i hvert fald” (Bilag 6, 

l. 208). Ud fra citatet kan det udledes, at Heidi har et mål om, at der er nogle ting som hun skal nå 

inden hun skal dø. Derved kan Heidi ses som følelsesmæssigt investeret og motiveret til at 

overvinde sin kræftsygdom. På samme måde kan Heidis kræftsygdom ses som psykologisk 

belastende, da den truer hendes mål om, at hun ikke er færdig med at leve endnu. Ved den anden 

personvariabel, forestillinger om selvet og verden, kan det udledes, at Heidis plads i miljøet trues, 

hvorfor der fortsat er potentiale for, at Heidi oplever psykologisk stress.  

For at kunne mestre, og gøre egen kræftsygdom forståelig, håndterer Heidi det på følgende måde:  

“Det var lidt ligesom at det gik hen over hovedet på mig. Og det har det egentlig gjort lidt 

gennem hele forløbet, manglede reaktion næsten, ikke. Og at det var en anden det handlede 

om, i stedet for mig” (Bilag 6, l. 71-72).  

Som det fremgår af ovenstående citat, beskriver Heidi, at hun reagerede ved at forestille sig, at det 

ikke handlede om hende. Hun benytter sig altså af mestringsstrategien distancering. Distancering 

beskriver Lazarus som, at personen forsøger at glemme situationen eller slå det hen, og det er det 

Heidi gør. Under strategien distancering beskrives den følelsesfokuserede funktion, og den er rettet 

med en regulering af de følelser, der knytter sig til den stressende situation. Heidi forsøger sig altså 

med at regulere sine følelser ved at distancere sig fra dem, og det kan ses som et middel til at mestre 

kræftsygdommen på og gøre den forståelig. Derudover benytter Heidi sig også af 
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mestringsstrategien selvkontrol. Denne strategi indebærer, at Heidi forsøger at afskærme sine 

negative følelser omkring sin kræftsygdom over for blandt andet sine børn, således at de skånes i 

den grad det er muligt (Lazarus, 2006: 144). Til at forklare sit incitament for det, beskriver Heidi 

det som: “Fordi så ville jeg lige pludselig skulle stå og skulle samle nogle andre op i stedet for at 

skulle samle mig selv op” (Bilag 6, l. 215-216). Ved at anvende sig af ovenstående 

mestringsstrategier tager Heidi altså på sin vis kontrol over egen situation, ved at forsøge at regulere 

rummet omkring sig med de handlemuligheder, som er hende tilgængelige. 

For informanten Marie er der en dobbelthed i, hvordan hun vurderer sin kræftsygdom og hvilke 

følelser, som er forbundet hertil. Det kommer indirekte til udtryk i empirien, at Marie er angst for at 

dø, hvilket primært er med afsæt i, at hun oplevede et langtrukkent udredningsforløb uden vished 

(Bilag 4, l. 6-13). På baggrund heraf kan det udledes, at Maries angst for at dø kan ses som et 

argument for, hvordan begge personvariabler også trues, hvorfor også hun oplever potentiale for 

psykologisk stress. Den anden del af den dobbeltsidede vurdering kommer til udtryk gennem den 

mestringsstrategi, som Marie benytter sig af. Marie benytter sig af strategien positiv revurdering, da 

hun håndterer sin kræftsygdom ved at fokusere på positive elementer i sit forløb. Lazarus beskriver 

hertil, at en person, der positivt revurderer en trussel, kognitivt kan ændre sine følelser ved at 

placere truslen ind i en ny relationel mening (Lazarus, 2006: 145). Den proces kommer blandt andet 

til udtryk i nedenstående citat:  

 “Det er lidt svært fordi jeg tror jeg var glad fordi jeg skulle opereres fordi jeg havde det 

skidt på det tidspunkt. Så det skulle bare overstås (...). Så jeg kunne blive rask og det er fordi 

jeg har været utilpas, jeg havde det virkelig skidt. Så for mig har det været en lettelse at jeg 

skulle opereres” (Bilag 4, l. 53-56). 

Ud fra citatet fremgår det, at Marie føler sig lettet over, at der endelig foreligger en afklaring på 

hendes sygdomsbillede, samt forklaring på, hvorfor hun har haft det som hun har. Hun beskriver 

direkte, at hun var glad for udviklingen og derfra kan det udledes, at Marie skifter sit udgangspunkt 

ved at sætte sin netop konstaterede kræftdiagnose ind i en ny relationel mening. Marie vælger 

derfor at fokusere på, at hendes kræftsygdom er diagnosticeret, og det vil afstedkomme behandling 

og håndtering af det, hvilket hun finder positivt.  

Ud fra ovenstående gennemgang, af informanternes vurdering af egen kræftsygdom, kan det tolkes 

således, at de alle oplever deres kræftsygdom som psykisk belastende, da den af individuelle 
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årsager, truer informanternes personvariabler. Med andre ord vurderes deres kræftsygdom som en 

trussel, og er negativt indvirkende på informanternes mulighed for sundhed. Ovenstående analyse 

peger desuden på, hvad der ses som motiverende drivkræfter for at overvinde truslen af 

kræftsygdommen for hver enkelt informant. Det ses hertil at informanterne benytter sig af 

forskellige mestringsstrategier, som på sin vis fortæller noget særligt om informanternes personlige 

træk.  

7.2 Sammenhængen mellem politiske ambitioner og faktiske forløb  

Som tidligere beskrevet vil denne analysedel fokusere på de oplevede problemstillinger, der 

identificeres i forbindelse med informanternes kræftforløb, og vil sammenholdes med de politiske 

ambitioner på kræftområdet, som præsenteres i kræftplanen. Analysen vil desuden undersøge, 

hvilken mulighed for sundhed og empowerment, som informanterne har ud fra de konkrete 

problemstillinger. Gennem det emancipatoriske sigte inden for kritisk teori, vil analysen yderligere 

synliggøre mulige forandringspotentialer, således at patientsikre rammer og en styrkelse af 

patientoplevelsen på kræftområdet, kan fremmes.  

Udredningen i almen praksis  

Som det ses i kræftplanen, er en tidligere, samt mere effektiv opsporing af kræft, et af de områder 

som regeringen ønsker forbedringer på. Disse forbedringer ønskes implementeret fra 2017, hvortil 

der er iværksat en række initiativer, som skal hjælpe med det. Blandt andet skal praktiserende læger 

have en udvidet adgang til at kunne henvise patienter direkte til undersøgelser på hospitalet, de skal 

have adgang til rådgivning, samt mere uddannelse på området (Sundheds- og Ældreministeriet, 

2016). Behovet for en øget indsats ses i empirien ved to af de tre informanter, og understreger, at 

der stadig er behov for forbedrende tiltag i forhold til tidlig opsporing af kræft.  

For informanten Heidi begyndte hendes kræftforløb i 2017, hvor hun tilbagevendende var plaget af 

generel utilpashed og høj feber. Det blev i første omgang ikke taget alvorligt af hendes 

praktiserende læge, og ej heller udredt. Først cirka et halvt år efter, og efter, at Heidi havde tabt sig 

14 kilo og haft daglig høj feber i perioden, blev hun henvist til en akut scanning. Om den 

begivenhed beskrev Heidi det således:  
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“Min læge kaldte mig ned da hun havde fået rykket for de der scanninger, så skal hun 

kontrollere og siger, du har lungekræft. Hun gav mig faktisk dødsdommen der” (Bilag 6, l. 

43-44).  

Ud fra scanningen kunne det ses, at Heidi havde en kræftknude med en diameter på cirka 9 cm i den 

ene lunge, hvorfor Heidi blev diagnosticeret med lungekræft. Ud fra ovenstående kan det 

argumenteres, at problemstillingen anerkendes og forsøges håndteret gennem de initiativer, der er 

iværksat i kræftplanen - dog er det ikke noget, der kommer Heidi til gode i hendes forløb. Det er 

hertil problematisk, at Heidi ikke oplever at blive taget alvorligt af sin praktiserende læge, og det er 

videre problematisk, at Heidi ikke udredes relevant og tidligere som kræftplanen foreskriver. Heidis 

forløb startede medio 2017, hvorfor det må antages, at nogle af ovenstående initiativer i mindre 

grad bør være iværksat.  

Som tidligere beskrevet kan Antonowskys teori benyttes til at forstå noget om en persons evne til at 

mestre stressorer. Ifølge Antonowsky er det evnen til at mestre stressorer, som afgør, hvor på 

kontinuummet mellem et godt og dårligt helbred, en person er (Antonowsky, 2000). I dette tilfælde 

er det relevant at forstå Heidis oplevelse af sammenhæng, da det kan bidrage med at give et indblik 

i, hvordan Heidi psykisk påvirkes gennem ovenstående forløb, og dermed hvor på kontinuummet 

hun er. Ifølge Antonowsky tager komponenten begribelighed udgangspunkt i, hvorvidt en person 

oplever indre- og ydre stimuli som begribelige. Såfremt stimuli betragtes som begribelige vil de ses 

som ordnede, sammenhængende og strukturerede, hvor de som ubegribelige ses som kaotiske, 

uorganiserede og tilfældige (Antonowsky, 2000: 35). Heidi beskrev sit udredningsforløb som 

nedenstående: 

 “I 2017 der begyndte jeg at blive, gik og følte mig sløj, fik høj feber, og igennem 3⁄4 år, der 

gik jeg op til min læge og sagde at der var et eller andet galt. Hun var en ny læge, og hun var 

ikke særlig venlig, så det var hun faktisk lidt ligeglad med. Så først hen i april ’18, hvor jeg 

siger, jamen så må det jo bare være sådan at det åbenbart er normalt at man har 39 i feber 

dagligt, og har tabt sig og alt sådan noget. Så sagde hun, jamen hvor meget har du tabt dig, 

og jeg svarede 14 kilo. Så skete der noget” (Bilag 6, l. 9-13).  

Af ovenstående citat kan det ses, at Heidis udredningsforløb opleves som uorganiseret og tilfældig. 

Det kan både ses ved at hun oplever, at hendes læge er ligeglad, samt ved at lægens opmærksomhed 

først kommer efter, at Heidi præsenterer sine symptomer på ny, som på det her tidspunkt er meget 
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synlige. Dermed kan det ses, at Heidi oplever forløbet som ubegribeligt, hvorfor hun har en svag 

oplevelse af begribelighed og ikke forstår eget forløb som forståeligt. Et udredningsforløb vil i de 

fleste tilfælde ikke opfattes som direkte begribeligt, dog kan det argumenteres, at ovenstående 

omstændigheder i Heidis forløb, fremmer en oplevelse af ubegribelighed, og dermed tildeles hun 

ikke de rette forudsætninger for at kunne skabe mening med pådragelsen af sin kræftsygdom. Den 

anden komponent som Antonowsky opererer med, er håndterbarhed. Håndterbarhed vedrører, 

hvorvidt en person oplever, at ressourcer er tilgængelige til at møde de krav, der kræves, til at 

håndtere de stimuli som personen møder. Ressourcer kan ifølge Antonowsky blandt andet være 

ressourcer kontrolleret af en legitim anden, såsom en læge (Jensen & Johnsen, 2001: 88; 

Antonowsky, 2000: 35-36). Igen kan det fremhæves, at Heidi, grundet manglende engagement og 

iværksættelse fra sin praktiserende læge, ikke oplever at have en oplevelse af håndterbarhed, da 

hendes praktiserende læge ikke udfylder sin rolle. Det sker ved, at hendes praktiserende læge ikke 

udreder hende, og ej heller indstiller hende til yderligere undersøgelser på et tidligere tidspunkt. De 

ressourcer som Antonowsky peger på, kan derfor ikke ses som tilgængelige for Heidi, da hendes 

læge er i kontrol, hvorfor Heidi har en svag oplevelse af håndterbarhed i sit udredningsforløb.  

Den tredje komponent er meningsfuldhed og vedrører, hvorvidt en person finder det pågældende 

som værd at investere energi og engagement i. Det kan omhandle livet i sig selv, eller enkeltdele. 

Såfremt en person finder det, det værd, vil det fremstå som meningsfuldt (Jensen & Johnsen, 2001: 

88). I forlængelse af ovenstående begivenhed beskrev Heidi: “(...) jeg har fået en læge i København 

fordi ja, de er bare mere menneskelige” (Bilag 6, l. 50). Heidi valgte altså, på baggrund af sit 

udredningsforløb, at skifte læge. Det kan derfor argumenteres, at forløbet som enkeltdel fremstod 

som meningsløst, hvilket ses i og med, at hun fjerner sig selv fra sin praktiserende læge og dermed 

ikke ønsker at investere sin energi eller sit engagement heri. På baggrund af Heidis oplevelser i 

udredningsforløbet kan det dermed sammenfattes, at hun har en svag oplevelse af både 

begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed og dermed af sammenhæng. Af den grund er 

Heidi dårligere stillet på kontinuummet mellem et godt og dårligt helbred, hvorfor hun udsættes for 

yderligere stress stimuli ved at gennemgå et langtrukkent og ineffektivt forløb, hvilket betyder, at 

hendes mulighed for sundhed indskrænkes. Det betyder ligeledes, at Heidi oplever meningstab, 

frem for meningsfuldhed, hvorfor hun ikke har de rette forudsætninger for at skabe mening af 

begivenhederne med sin praktiserende læge.  
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Ifølge WHO bør sundhed forstås ud fra fysisk, psykisk og social trivsel (WHO, u.å.; WHO, 1986). 

Ud fra ovenstående kan det derfor argumenteres, at de yderligere stressorer som Heidi udsættes for, 

indvirker negativt på hendes mulighed for sundhed, da hun ikke er i psykisk trivsel. Det kan 

desuden ses, at ovenstående forløb også indvirker på Heidis fysiske sundhed, da længere tids 

udiagnosticeret kræftsygdom, altså decideret kan være til skade for hendes mulighed for 

overlevelse, da kræftsygdommen kan udvikle sig til uhelbredelig. Ligeledes kan der drages 

paralleller til sfæren mægtiggørelse inden for empowermentbegrebet, som kan sige noget om 

individets mulighed for en sundhedsfremmende adfærd. Mægtiggørelse henviser konkret til 

skabelsen af rammerne, der fremmer, at individer kan have en indflydelse og dermed være aktive 

deltagere i egen proces. I ovenstående eksempel kan det ses, at Heidis handlerum styres af hendes 

praktiserende læge, og hun tildeles derved ikke nogen handlemuligheder i det konkrete 

udredningsforløb. Ud fra Heidis forløb kan det dermed ses, at de politiske ambitioner med tidligere 

opsporing af kræft ikke afspejles, hvorfor der ses uoverensstemmelser herimellem.  

For informanten Marie begyndte hendes udredningsforløb omkring august 2018, hvor hun først 

begyndte at opleve symptomer på sin kræftsygdom. Marie beskrev, at hun i perioden følte sig 

generelt utilpas, havde madlede og tabte sig cirka syv kilo på trods af, at hun i forvejen var slank. 

Derudover havde Marie det psykisk svært, da hun følte sig overbevist om, at noget var galt og at 

hun skulle dø. I udredningsforløbet opsøger hun lægen op til seks gange, hvilket strækker sig over 

en periode på tre til fire måneder. Det er ikke Maries oplevelse, at lægen foretager sig noget, eller er 

opsøgende i forhold til at finde en årsag, til Maries symptomer. Marie beskriver videre, at den 

praktiserende læge senere i forløbet tilfældigt opdager, at Marie har en lav blodprocent og først da, 

iværksættes der undersøgelser for at finde årsagen til hendes tilstand (Bilag 4, l. 6-13, 174-177). 

Efter de relevante undersøgelser af Marie blev hun ringet op af en læge på det behandlende hospital, 

som fortalte hende, at de havde fundet en kræftknude i hendes mavesæk (Bilag 4, l. 40-48). 

Udredningsforløbet med egen praktiserende læge kan, ligesom ved Heidis forløb, igen 

problematiseres og afspejler altså ikke de politiske ambitioner på området. Hvordan det psykisk 

påvirkede Marie, beskrev hun som følgende:  

 “Jeg vil sige det værste forløb følelsesmæssigt, det var, hvor jeg ikke blev hørt, altså inden 

det blev opdaget med den knude, fordi jeg føler at min læge ikke hører, altså jeg ringer til 

min læge og siger, jeg er ved at få en depression, jeg kan sidde og kigge på min mad, men 

jeg kan ikke spise og det er unormalt når man skal veje 62 kilo og vejer 55 kilo, så kender vi 
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jo forløbet, hvis du taber dig sådan, jeg var jo sikker på jeg havde kræft (...)” (Bilag 4, l. 

171-175).  

Ud fra citatet kan det altså ses, at Marie er psykisk udfordret, i og med, at hun er bekymret for egen 

overlevelse. Derudover er hun overbevist om, at hun er syg, men der lyttes ikke til hende. Det 

kommer til udtryk ved, at Marie beskriver, at hun er overbevist om at hun skal dø og hun oplever at 

blive frustreret, da hendes praktiserende læge ikke lader til at reagere eller handle derpå. Af 

kræftplanen fremgår det yderligere, at patienten skal medinddrages og lyttes til, hvorfor 

ovenstående understreger, at Maries praktiserende læge ikke løser sin opgave som, der politisk 

lægges op til. På baggrund af ovenstående udredningsforløb, hvor der hverken iværksættes 

undersøgelser eller foregår patientinddragelse, oplever Marie derfor, at hun udsættes for yderligere 

stress stimuli. Det medfører at Marie udfordres psykisk i perioden, hvilket indvirker på hendes 

mulighed for sundhed samt psykiske trivsel.  

Marie og Heidis forløb ligner hinandens. De oplever begge, at den praktiserende læge hverken 

lytter eller iværksætter undersøgelser til hurtig udredning. De oplever også begge at blive udredt for 

deres kræftsygdom ud fra en langsommelig proces, og at skifte læge på baggrund af deres 

oplevelser. Af den grund kan det argumenteres, at Marie må have de samme resultater, som Heidi i 

relation til hendes oplevelse af sammenhæng, da begge oplevelser ikke fremmer en følelse af 

hverken begribelighed, håndterbarhed eller meningsfuldhed. 

Et andet perspektiv, der kan sige noget om Maries mulighed for sundhed i det konkrete 

udredningsforløb, er patient empowerment. Patient empowerment afgøres af den relation, der 

etableres mellem patienten og den sundhedsprofessionelle, samt af om patienten føler sig tryg, 

involveret og som en deltagende patient i eget forløb (Region Hovedstaden, 2012). Da Marie 

gentagne gange opsøger sin læge, kan det argumenteres, at hun er deltagende. Dog tillægges Marie 

ikke nogen indflydelse, hvorfor hun ikke er involveret, og hun vil ej heller beskrive sig selv som en 

tryg patient. Relationen mellem Marie og hendes praktiserende læge er derfor mangelfuld og 

problematisk, hvilket også kommer til udtryk ved, at Marie skifter læge (Bilag 4, l. 66).  

For informanten Pia var udredningsforløbet dog anderledes. Hun oplevede at blive udredt relevant 

og hurtigt i 2017, som ambitionen i kræftplanen netop sigter mod. Men om det skyldes, at hun 

havde en dygtig praktiserende læge, at initiativerne var integreret i hendes almen praksis eller om 

det har sammenhæng til karakteristiske symptomer for hendes kræfttype, vides ikke. Dog kan det 
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argumenteres, at Pia pådrog sig brystkræft, hvilket kom til syne via en knude i brystet. De to andre 

informanter havde symptomer af henholdsvis generel utilpashed, høj feber og stort vægttab, samt 

generel utilpashed, madlede, lav blodprocent og stort vægttab, hvilket alligevel burde være tolket 

som indikatorer på mulig, alvorlig sygdom. Derudover kan det igen fremhæves, at det fremgår af 

kræftplanens ambitioner, at det skal være lettere for almen praksis at henvise patienter med uklare 

symptomer til diagnostiske centre eller til afklarende undersøgelser på sygehuset. Det fremstår 

derfor uforstående, hvorfor to af de tre informanter ikke oplevede at blive udredt relevant.  

Ovenstående leder derfor videre til spørgsmålet om, om det er relevant at placere ansvaret i almen 

praksis? Almene praktikere har i forvejen et bredt fagområde, men er det for bredt til at favne en 

yderligere onkologisk specialisering, som kræftplanen lægger op til? Heidis og Maries forløb er 

eksempler på, at almen praksis ikke lykkedes, hvorfor det kan give anledning til spørgsmål om, 

hvordan problemstillingen ellers kan løses. Dog kan hverken jeg eller specialet komme med et 

sådant bud. Alligevel kan det problematiseres, at de vilkår som ses lige nu, ikke kan argumenteres 

at være patientsikre og af den grund bør der tænkes i andre alternativer, således at ingen går rundt 

med udiagnosticeret kræft i for lange perioder. Der kan dermed foreligge et forandringspotentiale i, 

at man politisk bør undersøge, hvilke barrierer der ses i almen praksis, siden at de politisk fastlagte 

ambitioner, endnu ikke er fungerende.  

Kommunikationen mellem praktiserende læge og den kræftramte 

Ved én af de tre informanter blev kommunikationen med den praktiserende læge oplevet som 

problematisk. Denne delanalyse vil derfor udelade informanterne Marie og Pia, da de ikke konkret 

kommenterede på deres kommunikation med egen praktiserende læge. 

At gennemgå et sygdomsforløb, hvor patienten diagnosticeres med kræft, er som tidligere beskrevet 

et sårbart forløb. Behovet for at kommunikationen mellem den praktiserende læge og den 

kræftramte fungerer, er derfor af stor betydning. Dette uanset om den kræftramte orienteres om sin 

kræftsygdom i primær- eller sekundær sektor. Som det fremgår af problemfeltet, viser Region 

Hovedstadens (2009) undersøgelse, at 23 pct. af respondenterne blev orienteret om sin 

kræftdiagnose respektfuldt, hvor 10 pct. af respondenterne oplevede i mindre grad, eller slet ikke, at 

blive orienteret respektfuldt om sin kræftdiagnose. Litteraturen viser altså, at der er en 

opmærksomhed mod, at kræftramte skal orienteres respektfuldt om deres diagnose, da omkring en 
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tredjedel af respondenterne ikke oplever den svære samtale18 som problemfri. Dog er det ikke 

noget, der rettes fokus på i kræftplanen, hvoraf ordet kommunikation ikke fremgår en eneste gang. I 

stedet fremgår det, at fremtidens kræftbehandling i endnu højere grad skal foregå på patientens 

præmisser - også i primær sektor - men det er ikke præciseret hvordan (Sundheds- og 

Ældreministeriet, 2016). Af den grund er det uklart, hvad det konkret betyder.  

I forbindelse med sit udredningsforløb, oplevede Heidi sin kommunikation med hendes 

praktiserende læge som utryg, respektløs og nedladende. Heidi blev i interviewet spurgt, om det var 

hendes oplevelse, at den praktiserende læge forsøgte at overlevere kræftdiagnosen på en 

samvittighedsfuld måde, hvorpå hun svarede: “Det var det [der] bestemt ikke. Nej bestemt ikke. Så 

som sagt, hun sagde det som en dødsdom, altså lidt ligesom at sige det til en som er afdød” (Bilag 6, 

l. 75-76). Om rammerne af samtalen fortalte Heidi, at hun havde sin søn med og de begyndte begge 

at grine da den praktiserende læge fortalte, at hun havde kræft. Det begrundede Heidi med, at den 

samlede oplevelse af hele forløbet, føltes absurd og måden, hvorpå lægen overleverede diagnosen, 

fremstod komisk (Bilag 6, l. 44-46). Læger er i deres faglige virke omfattet af autorisationsloven, 

og som det ses af ovenstående, er det altså ikke Heidis oplevelse, at hun blev orienteret hverken 

med omhu eller samvittighedsfuldhed, som det fremgår i autorisationsloven. Ved at inddrage 

patient empowerment ses det således igen, at Heidis praktiserende læge ikke bidrager med at 

opstille de rammer, som kræves for, at Heidi kan føle empowerment, og således fjernes muligheden 

for et sundhedsfremmende potentiale. Som tidligere beskrevet er et af kriterierne i patient 

empowerment, at mødet med sundhedsvæsenet er afgørende for en patients oplevelse af 

empowerment. Ligeledes beskrives det, at mødet med sundhedsvæsenet skal forstås som både det 

personlige møde, det vil sige de sundhedsprofessionelle som patienten møder, men også ved den 

adgang, som patienten oplever at have til det sundhedsfaglige (Region Hovedstaden, 2012). Ud fra 

ovenstående kan det argumenteres, at det personlige møde med Heidis praktiserende læge er 

kritisabelt og det afstedkommer en generel utryghed ved tilbuddene i det område hun bor i. Blandt 

andet siger hun: “Jeg er ikke særlig tryg ved sygehusvæsenet hernede (...) på Sjælland” (Bilag 6, l. 

25). Videre uddyber hun, at det funderes på de oplevelser som hun har haft med sin praktiserende 

læge og beskriver, at andre også har haft lignende oplevelser ved samme læge som hun har. Som 

tidligere beskrevet har Heidi skiftet praktiserende læge til en i København, hvilket hun begrunder 

med: “De er bare mere menneskelige” (Bilag 6, l. 50). Det kan derfor ses, at Heidi er utilfreds med 

 
18 Den samtale, hvor diagnosen stilles.  
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sit forløb ved tidligere praktiserende læge, og det har afstedkommet en generel mistillid mod 

sundhedsvæsenet i sjællandsområdet.  

Ud fra ovenstående kan det argumenteres, at Heidi udsættes for tilstødende stressorer ved at 

gennemgå et forløb i almen praksis, som kan problematiseres. Det skyldes, at det ikke foregår ud fra 

patientens præmisser som det beskrives i kræftplanen. Det kan ligeledes problematiseres, at 

kommunikationen mellem sundhedspersonen og den kræftramte ikke er et område som kræftplanen 

konkret retter sig mod, hvorfor det netop nu, ikke er et område, som regeringen ønsker at skabe 

forbedringer på. Som det fremgår af tidligere delanalyse, fremmer Heidis udredningsforløb en 

oplevelse af ubegribelighed samt uhåndterbarhed og meningstab, hvilket ovenstående eksempel er 

en del af. På den baggrund kan det igen understreges, at Heidis oplevelse med almen praksis i 

hendes udredningsforløb, altså fremmer en svag oplevelse af sammenhæng, og at hun dermed 

positioneres dårligere på kontinuummet mellem et godt og dårligt helbred, hvilket desuden 

besværliggør hendes mulighed for sundhed. 

Der foreligger dermed et forandringspotentiale i, at der bør rettes en politisk opmærksomhed mod 

kommunikationen mellem sundhedspersonen og den kræftramte, og særligt i sammenhæng med den 

svære samtale.  

Behovet for opfølgning og mulighed for relevant lægekontakt  

Behovet for opfølgning og mulighed for relevant lægekontakt ses ligeledes som en problemstilling, 

der identificeres i empirien (Bilag 4; Bilag 5; Bilag 6). I kræftplanen fremgår det, at danske 

kræftpatienter skal kunne regne med samme høje kvalitet i opfølgningen af senfølger, som i 

behandlingen (Sundheds- og Ældreministeriet, 2016). For nuværende er det strukturelt opbygget 

således, at når den kræftramte udskrives, overgår det videre forløb til den praktiserende læge. De tre 

informanter har alle hertil oplevet, at den praktiserende læge ikke ved nok om det onkologiske 

speciale, herunder senfølger, hvorfor de har følt sig overladt til dem selv og tilfældighederne (Bilag 

4; Bilag 5; Bilag 6). I det følgende vil to eksempler analyseres. 

Pia oplevede, at de forskellige læger i hendes efterforløb ikke samarbejdede internt, hvorfor hun 

ikke blev udredt relevant for en senfølge. Det ses ved et eksempel, hvor Pia i en periode havde 

problemer med sine luftveje. Hun var i forvejen kendt med astma. I den forbindelse blev hun 

scannet for at udelukke kræft, og derefter henvist til speciallæger inden for astma. Af 
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speciallægerne gives hun mere astmamedicin, hvilken ikke har nogen effekt. I samme periode 

opstarter Pia på antidepressiv medicin - hvor tørre slimhinder er en almindelig bivirkning - hvilket 

betyder, at hendes tilstand forværres. På den måde finder Pia selv ud af, at problemerne med hendes 

luftveje skyldes tørre slimhinder i halsen og i hendes lunger, og at det formentlig måtte være en 

senfølge, der skyldes stråleskader (Bilag 5, l. 460-477). Det var altså ikke noget som blev afklaret af 

de involverede sundhedsprofessionelle. Pia beskrev processen som:  

“Men igen føler jeg at man løber rundt, altså astma lægerne har meget fokus på astmadelen 

og hvordan jeg ilter, og hvordan jeg får luft osv., hvor onkologerne har meget fokus på 

nogle andre ting” (Bilag 5, l. 474-476).  

For Pia er det altså kritisabelt, at lægerne ikke ser ud over eget speciale, hvorfor hun ikke udredes 

relevant for sin senfølge - og selv er nødt til at finde ud af det. Ud ad samme tangent tilføjede hun, 

at det kan skyldes, at lægerne er monofaglige, og ikke tværfaglige. Pia beskrev det således: 

“Så læger har jo meget fokus på deres eget speciale. Der mangler lidt den der tværfaglige, 

som sætter sig ned og kigger på hele mennesket, der hedder Pia og både tager forhold til den 

medicinske viden, men også det andet” (Bilag 5, l. 452-454).  

Ud fra ovenstående kan det ses, at Pia har nogle refleksioner om, hvad som går galt ved at 

problematisere den struktur, som anvendes lige nu i sundhedsvæsenet. At lægerne netop er 

monofaglige. Heri ses der et forandringspotentiale, da tværfagligt samarbejde har gavnlige effekter. 

Det må givetvis antages, at der havde forelagt en anden mulighed for udredning af Pias senfølge, 

såfremt de to specialer havde haft en tværfaglig diskussion omkring hendes sygdomsbillede og 

medicinindtag.  

Jævnfør tidligere analyse af, hvordan Pia vurderer og mestrer sin kræftsygdom, kommer hendes 

mestringsstrategi igen til udtryk. Ved brug af den konfronterende mestring ser Pia også sin senfølge 

som et objekt, der skal overvindes og hun motiveres igen til at overvinde senfølgen, da uvisheden af 

senfølgens art, truer hendes mål og målhierarkier. Det sker da senfølgen og dens oprindelse ikke 

kendes, og det forbinder Pia med en angst om, at hun potentielt er alvorligt syg (Bilag 5, l. 480-

482). I relation til komponenten begribelighed kan det umiddelbart udledes, at Pia har en svag 

oplevelse af begribelig, da ovenstående proces beskrives som kaotisk og tilfældig. Alligevel vil jeg 

argumentere, at Pia har en stærk oplevelse af begribelighed, da det fremstår som, at hun har en tiltro 
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til at tingene vil lade sig ordne. Dette understreges videre, da Pia er reflekterende og peger på et 

forandringspotentiale i at fjerne afstandene mellem de forskellige lægefaglige specialer. I relation til 

håndterbarhed, som vedrører, i hvilken grad ressourcer opleves som tilgængelige for det handlende 

individ, må det videre argumenteres, at Pia har en stærk oplevelse af håndterbarhed. Det skyldes, at 

ressourcer kan bero på personlige ressourcer, og i eksemplet ses det, at Pia gør brug af sine. Pia 

beskrev det eksempelvis som:  

“(...) og det er egentlig først, her i foråret hvor jeg spiser antidepressiv og mine slimhinder 

bliver yderligere påvirket, at jeg finder ud af, at det simpelthen er slimhinderne i halsen der 

gør at jeg at føler at jeg har sværere ved at trække vejret” (Bilag 5, l. 466-468).  

Ud fra citatet ses det, at Pia selv opdagede, hvad som generede hende, hvilket udtrykker de ovenfor 

refererede personlige ressourcer. I relation til meningsfuldhed vil jeg argumentere, at Pia har en 

stærk oplevelse heraf, da hun er følelsesmæssigt investeret i forhold til at udrede sit 

sygdomsbillede, og dermed motiveret til at forandre omstændighederne. Ud fra ovenstående kan det 

således uddrages, at Pia har en stærk oplevelse af sammenhæng. Dog fremstår forløbet, uvisheden 

og de strukturelle vilkår som psykologisk belastende, hvorfor det kan problematiseres, at Pia ikke 

hjælpes relevant. Dermed ligger der et forandringspotentiale i, muligvis at udviske de meget 

optrukne grænser mellem de lægefaglige specialer, så de kan behandle patienter i deres helhed, 

samt tværfagligt.  

Et andet eksempel, der aktualiserer behovet for relevant opfølgning og muligheden for relevant 

lægekontakt, kommer til udtryk i Maries forløb i almen praksis. Marie blev opereret i februar 2019, 

og fortæller hertil, at det først er i forbindelse med, at hun ser invitationen til interviewet i specialet, 

at det går op for hende, at hun har senfølger (Bilag 4, l. 60-61). På den baggrund sagde hun:  

“Så der har jo været noget forkert orientering, af ingen orientering og jeg har snakket med 

min læge, og hver gang jeg har været der, og det har jeg været 25 gange efter operationen, 

og der har jeg nævnt at det nok er operationen og spurgt lægen om han ville undersøge mine 

scanninger, fordi jeg føler senfølgerne efter min operation men har været usikker, og det er 

først nu at jeg er blevet sikker på at det er pga. operationen” (Bilag 4, l. 60-65). 

Som det kan ses af ovenstående, har Marie mange tanker vedrørende sine gener, og det er ikke 

blevet afklaret af hendes praktiserende læge, på trods af, at hun har insisteret på en afklaring flere 
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gange. Det er problematisk, at hun ikke behandles relevant, og understøtter derfor behovet af, at 

kræftramte bør opleve relevante opfølgningsforløb. Jævnfør Lazarus kan eksemplet forstås som en 

trussel, hvoraf skaden eller tabet endnu ikke er indtruffet, men muligheden er der. Det ses, da Marie 

er usikker og uvisheden af, hvad hendes symptomer skyldes, kan give anledning til yderligere 

udvikling af psykologisk stress. Ifølge WHO’s sundhedsforståelse forstås sundhed også ud fra 

psykisk velvære, hvorfor det kan argumenteres, at Maries forudsætninger for sundhed indskrænkes 

grundet den psykologiske stress som hun oplever, på baggrund af, at hun ikke afklares relevant i 

almen praksis.  

Som beskrevet ovenfor identificeres der kritisable forhold, vedrørende den nuværende organisering 

efter udskrivelse fra hospitalet. Grunden til, at jeg vælger også at kalde dette analyseafsnit for 

behovet for relevant lægekontakt hænger sammen med de forudgående analyser, samt, at det igen 

ses, at almen praksis ikke evner at behandle, i det her tilfælde kræftramte Marie, relevant. På 

baggrund af eksemplerne med Marie og Pia kan det altså ses, at der er et behov for initiativer rettet 

mod reel opfølgning efter udskrivelse, samt for etablering af læge kontakt, som har kompetencerne 

til at hjælpe den kræftramte. Om det skal gøres via den praktiserende læge, som der lægges op til af 

kræftplanen, vides ikke, men forandringstiltaget kan udfordres, da der i forbindelse med de 

kræftramtes forløb i specialet, er fundet mange problemstillinger relateret hertil. Af den grund kan 

det jævnfør tidligere analyse, igen problematiseres om almen praksis er det rette sted at placere 

ansvaret, da de i forvejen er svært belagt. Af kræftplanen fremgår det, at almen praksis både skal 

kunne indfri målet om at diagnosticere kræft på et tidligere tidspunkt, samt kunne håndtere og 

behandle kræftramte i efterforløbet med henblik på særligt senfølger, samt være opmærksomme på 

mulige symptomer af tilbagevendende kræft. Ud fra specialets empiri ses det altså ikke, at det er en 

opgave som almen praksis har kompetencerne eller ressourcerne til at løfte. Hertil kan et alternativt 

forbedringsforslag derfor formuleres, da det kunne give mening, at der sundhedspolitisk i stedet 

satses på at skabe rammer, hvor kræftramte har mulighed for at henvende sig til 

sundhedsprofessionelle, som er specialiseret inden for det onkologiske speciale. Desuden kunne det 

være gavnligt, at der hertil blev etableret tværfaglige og mere tætte samarbejdsforhold mellem de 

øvrige sundhedsprofessionelle, som naturligt involveres i den kræftramtes forløb, som det 

eksempelvis ses i Pias forløb.  
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Behovet for relevante tilbud i efterforløbet 

I kræftplanen fremgår det, at der er en politisk interesse i at understøtte en ensartet og målrettet 

kommunal rehabilitering, hvor kræftramte inddrages i tilrettelæggelsen af tilbud, som matcher netop 

deres behov (Sundheds- og Ældreministeriet, 2016). Således ses det, at tanken bag udviklingen af 

ensartede rehabiliteringsmuligheder funderes ud fra en empowermenttilgang, da de på 

organisatorisk niveau forsøger at anvende brugerinddragelse, og dermed patientinddragelse, passet 

ind i de organisatoriske rammer (Andersen & Bak, 2020: 173). På baggrund af de fremførte tiltag i 

kræftplanen kan det da også konstateres, at der ville være gavnlige og sundhedsfremmende effekter, 

såfremt tiltaget blev etableret. Det kan ses ved, at det er intentionen ved tiltaget, at kræftramte 

medinddrages og gøres medansvarlige for den fremadrettede ramme for den kommunale 

rehabilitering, og heri integreres de to sfærer indenfor empowermentbegrebet. Mægtiggørelse 

integreres, da de kræftramte inviteres til at indgå i skabelsen af de rammer, som rehabiliteringen 

udmøntes i, og deri er der mulighed for indflydelse. Den anden sfære, myndiggørelse, refererer til, 

at de kræftramte har mulighed for at anskaffe sig de nødvendige kompetencer til at udnytte de 

skabte rammer. Jævnfør mægtiggørelsen har de kræftramte således været med til at definere egne 

behov, som udmøntes i de kommunale tilbud, og derfor kan det argumenteres, at de også har 

kompetencerne til at benytte sig af dem (Andersen, 2012: 167).  

Overordnet ses det i empirien at alle tre informanter har haft gode oplevelser med de tilbud som 

deres behandlende sygehus eller hospital udbød, undervejs i deres behandlingsforløb. I efterforløbet 

og ved de kommunalt opstillede tilbud, har informanterne dog haft oplevet andet, herunder blandt 

andet irrelevante tilbud. Det vil sige, der har været nogle tilbud, som har givet mening, mens andre 

tilbud ikke har. På baggrund af det, har informanterne oplevet meget støj i form af de tilbud som de 

fandt irrelevante, da de alligevel i en kort periode forsøgte at prioritere dem. Hertil har det desuden 

været informanternes oplevelse, at der har været fokus på at inddrage så mange kræftramte som 

muligt, hvilket afspejler et fokus på kvantitet fremfor kvalitet - og det har kunnet mærkes negativt 

på deres oplevelse af de kommunale tilbud (Bilag 4; Bilag 5; Bilag 6). Et eksempel hertil vil fremgå 

i det følgende.  

I empirien ses et eksempel af Pias oplevelse ved de kommunale tilbud, hvorved det eksemplificeres, 

at et tilbud har været oplevet som irrelevant. Til spørgsmålet om Pia havde fået tilbud om 

genoptræning, svarede hun:  



Side 53  

 “Det har kommunen givet mig ja. Det var så ikke en særlig god oplevelse. Altså jeg kom på 

hold med, ja den ene var mere syg end den anden, og det var, altså jeg følte mig slet ikke 

hjemme. (...) Og så bagefter, altså som sådan var træningen nok fin nok, men det var lidt 

mormor-morfar agtig gymnastik. Jeg følte mig bare meget forkert. Jeg manglede sgu nok 

nogen der lige var min egen alder, og hvor jeg sådan følte mig... Ja det blev lidt 

pensionistklubben på tur og det havde jeg bare rigtig svært ved at være i” (Bilag 5, l. 355-

365). 

Som det ses af ovenstående, er Pia ikke positivt opstemt af det genoptræningstilbud, som blev stillet 

til rådighed af hendes kommune. Tværtimod beskriver Pia, at det ikke var en særlig positiv 

oplevelse, samt at hun havde svært ved at genkende sig selv i den gruppe, som deltog. Af 

ovenstående kan det ligeledes ses, at Pia meget klart opstiller nogle krav, som kunne have gjort 

tilbuddet mere relevant for hende. Blandt andet efterspørger hun genkendelighed mellem 

deltagerne, det vil sige, hun efterspørger, at deltagerne fysisk og aldersmæssigt havde været et sted, 

hvor de kunne spejle sig i hinanden. Hun giver desuden udtryk for, at træningen godt kunne have 

været mere intens, blandt andet ved at sige, at hun oplevede det som mormor-morfar agtig 

gymnastik. På den baggrund kan det fremanalyseres, at potentialet for sundhedsfremmende effekter 

kunne have været til stede for Pia, såfremt de politiske ambitioner i kræftplanen, havde været 

nærværende, da hun derved ville have haft mulighed for at inddrage egne behov i konteksten. I 

stedet ses det, at Pia ikke oplever, at kriterierne for empowerment opfyldes, hvorfor der ses 

barrierer for Pias mulighed for sundhed. Som et omvendt argument, kan det argumenteres, at 

manglen på de kriterier som empowerment kræver, viser, at de rammer, hvorunder Pias 

genoptræningstilbud er udmøntet i, derfor ikke fremmer hendes mulighed for sundhed.  

Direkte adspurgt til oplevelsen, svarede Pia:  

“Jeg følte at det var en stressfaktor, fordi jeg prioriterede det ligesom i starten og det lå 

dårligt i forhold til børn og sådan noget, men altså jeg havde bedre af en gåtur blev jeg enig 

med mig selv om” (Bilag 5, l. 367-369).  

Pia beskriver altså direkte, at hun oplevede det kommunale genoptræningstilbud som en 

stressfaktor. Med afsæt i Antonowsky er det relevant at fremanalysere, om Pia formår at udligne 

den spænding, som stressfaktoren medfører. Skulle Pia være i stand til at udligne spændingen, 

hindrer hun, at den transformerer sig til stress, som altså kan true både livskvalitet og helbred. Ud 
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fra komponenten begribelighed kan det derfor fremhæves, at Pia først beskrev, at hun i 

genoptræningstilbuddet følte sig forkert og utilpas19, hvorfor det på daværende tidspunkt fremstod 

som usammenhængende og ligegyldigt. Dette repræsenterer den spænding som Pia udsættes for. 

Ikke des mindre kan det ses, at Pia formår at hindre, at spændingen transformerer sig til stress ud fra 

ovenstående citat. Her beskriver hun, at hun valgte at fokusere på, at hun, frem for 

genoptræningstilbuddet, ville have bedre af en gåtur. Af ovenstående kan det derfor argumenteres, 

at Pia har en stærk oplevelse af begribelighed, da hun er i stand til kognitivt at omdefinere 

stressfaktoren til en ikke-stressfaktor. I forhold til komponenten håndterbarhed tilkendegiver Pia 

ikke direkte, om det er hendes oplevelse, at hun har tilgængelige ressourcer til at håndtere de stress 

stimuli, hun møder. Dog kan det tyde på, at hun har ressourcer af personlig karakter, som fremmer 

den omdefinering, der af ovenstående finder sted, hvorfor det alligevel kan tyde på, at Pia har en 

stærk oplevelse af håndterbarhed. I relation til komponenten meningsfuldhed kan det udledes, at Pia 

ikke finder genoptræningstilbuddet særlig meningsfuldt, da hun følelsesmæssigt og fysisk vælger at 

flytte sig fra det. Det ses, da Pia sagde: “(...) jeg stoppede forholdsvist hurtigt (...) (Bilag 5, l. 367). 

Pia har derfor en svag oplevelse af meningsfuldhed i sin oplevelse med genoptræningstilbuddet. 

Som tidligere beskrevet er Antonowskys grænsebegreb en indikation på, at en person ikke 

nødvendigvis skal have en oplevelse af, at alt i ens liv fremstår som begribeligt, håndterbart eller 

meningsfuldt, for at personen har en stærk oplevelse af sammenhæng (Antonowsky, 2000: 41; 

Jensen & Johnsen, 2001: 88). Af ovenstående kan det altså ses, at Pia har en stærk oplevelse af 

begribelighed og håndterbarhed, men ikke af meningsfuldhed. Af tidligere eksempel og analyse 

med Pia ses det desuden, at hun også der, har en stærk oplevelse af sammenhæng. Det kan derfor 

tyde på, at Pia har en generel evne til at formå at udligne den spænding, som stimulien medfører, 

hvorfor det kan argumenteres, at Pia har en generel modstandsressource (Antonowsky, 2000: 47).  

På baggrund af ovenstående kan det derfor sammenfattes, at Pia formår at have en stærk oplevelse 

af sammenhæng, på trods af omstændigheder, der ses som barrierer. Derfor kan det argumenteres, 

at Pias genoptræningstilbud ikke fremmer hendes mulighed for sundhed. Alligevel ses det også, at 

hendes oplevelser ikke direkte er til skade for hende, da hun har en generel modstandsressource, 

som kommer hende til gode. Videre kan det argumenteres, at Pia ikke er i fuldkommen trivsel, 

 
19 Jævnfør forrige citat.  
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hverken fysisk, psykisk eller socialt i sine oplevelser med genoptræningstilbuddet, hvorfor også det 

indvirker på hendes mulighed for sundhed.  

Oplevelsen af kontrolforløb 

En sidste problemstilling, der identificeres ud fra informanternes oplevede problemstillinger, er 

relateret til de oplevelser som informanterne har tilegnet sig gennem deres kontrolforløb. I 

kræftplanen fremgår det, at man vil udbrede brugen af patientrapporterede oplysninger (PRO). Som 

tidligere beskrevet, kan PRO bruges af sundhedsprofessionelle til at vurdere, om der er behov for at 

ændre i medicinen, eller om der er behov for, at patienten skal komme ind til et kontrolbesøg. På 

baggrund heraf er det derfor den politiske ambition, at der undgås at bruge unødig tid på 

kontrolbesøg, og at kontrollen derfor kun foretages, når behovet er der (Sundheds- og 

Ældreministeriet, 2016).  

I kontrolforløbene har to af de tre informanter oplevet at møde forskellige læger ved hver kontrol. 

Den tredje informant fortalte, at hun i starten også mødte forskellige læger ved hvert kontrolbesøg, 

men det ændrede sig, da hun havde negative oplevelser hertil, hvorfor hun lykkedes med at insistere 

på at kunne benytte sig af sin tidligere behandlende læge. Det ses desuden, at alle informanter er 

enige om, at de har haft negative oplevelser forbundet til de kontrolforløb, hvor de er blevet mødt af 

en ny læge hver gang. Blandt andet beskrives det, at disse kontroller er forbundet med en følelse af 

utryghed og frustration, da informanterne ikke føler sig hørt eller set i en situation, som i forvejen er 

sårbar (Bilag 4; Bilag 5; Bilag 6). Et eksempel hertil vil præsenteres i det følgende.  

Informanten Heidi modtager sit kontrolforløb i Region Sjælland, og hun beskriver det således:  

“Ja altså det foregår kun telefonisk. Jeg har kun været til én kontrol hvor det var 

lungefunktionstesten, resten foregår sådan, at jeg får en indkaldelse til blodprøver og 

scanning på Nykøbing sygehus, og så går der så den der 1 uge til 1 måned, og så bliver jeg 

ringet op på telefon, dav det læge halløjsa og det hele ser fint ud og så, farvel” (Bilag 6, l. 

195-198). 

Ud fra citatet kan det ses, at Heidis kontrol-konsultationer primært foregår telefonisk. I empirien 

beskriver hun videre, at de pågældende læger altid formår at ringe uannonceret, hvor hun selv er på 

farten, og derfor har hun ikke mulighed eller ressourcer til at få stillet nogle spørgsmål (Bilag 6, l. 

32-35).  Hun beskriver det konkret som:  
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“Jeg har kun en gang, og det var her forrige gang hvor lægen spurgte, er der noget du vil 

spørge om, og jeg blev så overrasket så jeg var slet ikke forberedt på det, men det er også 

fordi de ringer op uden jeg ved hvornår de ringer. Du kan ligesom ikke forberede dig på det, 

du kan ikke sørge for at du sidder et sted hvor der er fred og ro, og som sagt, jamen han har 

fanget mig hver gang i bilen ikke. Og der er jo støj og alt det der ikke. Så jeg har simpelthen 

kun fået det svar, at alt ser fint ud – du bliver indkaldt om 3 måneder. Farvel” (Bilag 6, l. 

198-203).  

Hvis vi forsøger at forstå ovenstående ud fra et patient empowerment perspektiv, kan det ses, at 

Heidis personlige møde med de sundhedsprofessionelle, det vil sige lægen, der fortolker hendes 

prøve- og scannings resultater, kan problematiseres. Det kan problematiseres, da Heidi oplever, at 

samtalerne er overfladiske, hvilket ses ved hendes gengivelse af processen i ovenstående citat. 

Derudover oplever Heidi ikke, at hun har mulighed for at være forberedt til at stille nogle 

spørgsmål, da hun bliver ringet op på ubelejlige tidspunkter, hvorfor hendes handlemuligheder 

indskrænkes - og det afstedkommer en følelse af utryghed og frustration, da rammerne ikke tillader, 

at hun kan få svar på de spørgsmål, som hun skulle have. Direkte adspurgt til oplevelsen af hendes 

kontrolforløb svarede hun, at det ikke var positivt.  

Ved Heidis kontrolforløb kan det altså problematiseres, at hun ikke har de rette forudsætninger for 

at få det ud af det, som hun ønsker. I stedet efterlades hun frustreret, hvor hun mangler svar på sine 

spørgsmål. Det ses ligeledes, at Heidis møde med sundhedsvæsenet ikke danner rammerne for 

empowerment, hvorfor potentialet herfor er ikke eksisterende, og hvorfor hendes oplevelse kan ses 

som en barriere for sundhedsfremmende effekter. Ved at sammenholde de politiske ambitioner på 

området, det vil sige implementeringen af de såkaldte patientrapporterede oplysninger, er det altså 

politisk ønskeligt at nedsætte antallet af kontrolbesøg, således at de kun foretages ved relevans. Det 

tyder umiddelbart ikke på at løse den oplevede problemstilling som Heidi har, hvorfor der også her 

kan være potentiale for mulig positiv forandring ved at ændre rammerne for kontrolbesøgene. 
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8 Konklusion 

Nærværende speciale har anlagt et kritisk blik på kræftområdet, og undersøgt sammenhængen 

mellem de politisk fastsatte ambitioner for kræftramte i Patienternes Kræftplan, med tre kræftramtes 

oplevede problemstillinger i faktiske forløb i perioden fra 2017 til 2020. Ligeledes har specialet 

undersøgt de tre kræftramtes mulighed for sundhed ud fra de problemstillinger, som de selv har 

identificeret som problematiske.  

Af specialets resultater ses det, at der ud fra informanternes forløb er identificeret problematikker 

relateret til i særlig grad deres oplevelser i almen praksis. Her ses problematikker relateret til 

langtrukne udredningsforløb, uhensigtsmæssig kommunikation mellem sundhedsperson og den 

kræftramte, samt mangelfuld opfølgning i efterforløbet og herunder manglende adgang til 

sundhedspersoner, der har kompetencerne til at udrede relevant for mulige senfølger. Relateret 

hertil kan det ses, at ambitionerne i kræftplanen fortsat og i yderligere grad, retter fokus mod til dels 

at placere ansvaret for disse områder i almen praksis. Det kan hertil konkluderes, at der ses 

uoverensstemmelser mellem de løsningsforslag som der politisk opstilles på almen praksis-området, 

og de oplevede problemstillinger, som informanterne i specialet identificerer. Blandt andet er der 

ingen fremsatte ambitioner omkring kommunikationen ved diagnosticeringen af kræftramte. På 

baggrund af problemstillingerne placeret i almen praksis, kan det derfor konkluderes at de oplevede 

problemstillinger er barrierer for informanternes mulighed for sundhed, både ved at bruge begreber 

som psykologisk stress, samt ved deres oplevelse af sammenhæng. Det ses desuden, at på trods af, 

at der lægges op til empowerment potentialer af kræftplanens ambitioner, er det ikke noget der 

kommer til udtryk i de oplevede problemstillinger, hvorfor det sundhedsfremmende potentiale 

herfor er manglende. De øvrige oplevede problemstillinger hertil er identificeret i de kommunale 

rehabiliteringstilbud, samt i kontrolforløbene. Informanterne har forskellige oplevelser hertil, dog 

ses det ved de fremhævede problemstillinger at det kommunale rehabiliteringstilbud fremstod som 

forstyrrende og irrelevant, og kontrolforløbene fremstod som overfladiske og bidrog ikke med det, 

som den kræftramte ønskede. Det kan ligeledes konkluderes, at de oplevede problemstillinger 

indvirker negativt på de kræftramtes mulighed for sundhed, og herunder forvolder dem yderligere 

stress stimuli. Dertil kan det igen konkluderes, at der ses uoverensstemmelser mellem de 

kræftramtes oplevelser og ambitionerne i kræftplanen. Endeligt kan det konkluderes, at nogle af de 

oplevede problemstillinger desuden indvirker på de kræftramtes fysiske sundhed, blandt andet ved 



Side 58  

at to af de tre informanter oplevede langtrukne forløb, hvor kræftsygdommen havde mulighed for at 

accelerere, og dermed stille den enkelte værre.  

Gennem det kritisk teoretiske emancipatoriske sigte, er formålet med specialet at rette fokus mod 

faktiske forløb, og dermed give et indblik i, hvordan det opleves at være kræftramt i det danske 

sundhedsvæsen, og om der er sammenhæng med de sundhedspolitiske strømninger. 

Sammenhængen i nærværende speciale ses i flere tilfælde som fraværende, hvorfor det ud fra 

analysen er blevet påvist, hvor der kan være forandringspotentialer, således at betingelserne på 

kræftområdet kan fremmes. De forskellige forandringspotentialer identificeres på områderne:  

- Man kunne undersøge, hvilke barrierer der ses i almen praksis i forhold til tidligere 

opsporing af kræft - og undersøge om det reelt er en opgave, almen praksis kan håndtere.  

- Man kunne rette en opmærksomhed på, at kommunikationen i forbindelse med den svære 

samtale bliver håndteret hensigtsmæssigt - uanset om det er i primær eller sekundær sektor.  

- Man kunne integrere tværfagligt samarbejde, når flere lægefaglige specialer inddrages - 

således at der er bedre mulighed for udredning af senfølger.  

- Man kunne skabe rammer, hvor kræftramte har mulighed for at tale med en læge, som har 

kompetencerne til at hjælpe dem i forhold til udredning af senfølger.  

- Man kunne inddrage patienter i udviklingen af de kommunale tilbud, som beskrevet i 

kræftplanen.  

Afslutningsvist er det essentielt at fremhæve, at specialet er formuleret på baggrund af tre 

informanter, hvorfor disse resultater ikke kan overføres til at forstå noget overordnet om strukturen 

på kræftområdet. Specialets bidrag skal i stedet ses som et mindre bidrag, der kan give anledning til 

at forstå noget om de tre kræftramtes enkeltforløb - og herunder alene kvinders forløb. Desuden kan 

nærværende speciale give anledning til iværksættelse af en større undersøgelse, hvor 

empirigrundlaget gøres større og repræsentativt for danske kræftramte individer.  

9 Perspektiverende refleksioner 

Følgende perspektivering vil opdeles i tre emner. Først vil mine refleksioner vedrørende specialets 

anvendte metode og teori berøres. Dernæst vil der præsenteres et bud på, hvordan der kunne 

arbejdes videre med genstandsfeltet ud fra en anden videnskabsteoretisk retning. Endeligt vil 
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specialets resultater aktualiseres til forholdene i dag, og hvilken indvirkning, der indtil nu ses på 

baggrund af Covid-19 pandemien på kræftområdet.  

9.1 Refleksioner af anvendt metode og teori 

Denne del af perspektiveringen vil redegøre for de refleksioner som jeg løbende har haft i relation 

til metoden i specialet, samt til de anvendte teorier.  

Kritik af metode 

I relation til metodekritik har jeg nogle refleksioner, som jeg ønsker at redegøre for. I første omgang 

kan det argumenteres, at interviewene blev gennemført som telefonopkald, hvilket afstedkommer 

nogle metodiske kritikpunkter i forhold til de gængse normer af interviewet som forskningsmetode. 

Blandt andet var det vanskeligt at etablere et trygt og fortroligt rum over telefonen, hvorfor det ikke 

skete som under fysiske forhold. For at skabe de bedst mulige rammer for interviewet, forsøgte jeg 

derfor at agere anerkendende og lyttende. Derudover var det min hensigt, at specialets formål og 

anvendelsen af informanternes udsagn, blev gjort så gennemsigtige som muligt, hvorfor jeg brugte 

meget energi på at fortælle informanterne om anvendelsen heraf. Forhold af ansigtsudtryk og 

kropssprog var qua formen på interviewet desuden heller ikke mulig at medtage. Det kan være 

relevant, særligt ved interviews af sårbare personer, at inddrage disse forhold, hvorfor der kan rettes 

en kritik hertil ved interviewene i specialet.  

Der kan ligeledes rettes en kritik mod det tidsmæssige perspektiv, som informanterne blev bedt om 

at fortælle ud fra. Informanterne blev spurgt ind til deres oplevelser af forskellige begivenheder ved 

deres kræftsygdom. Det inkluderer derfor et retrospektivt perspektiv vedrørende deres udrednings- 

og diagnosticeringsproces, deres behandlingsproces, samt foreløbige efterforløb. Det omhandlende 

tidsaspekt går ikke mere end fire år tilbage, dog kan tidsintervallet mellem da og nu, have bidraget 

til andre eller endog mere reflekterede svar, end umiddelbare svar. Det retrospektive perspektiv 

lægger derved en vis afstand mellem begivenhederne, hvorfor det ligeledes kan influere på, hvordan 

informanterne husker tilbage på de forskellige begivenheder og den følelsestilstand, som de 

oplevede da de gennemgik forløbene.  
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Et tredje kritikpunkt af metoden kan rettes mod informanternes homogenitet. Jævnfør afsnittet 

Udvælgelse af informanter kan det ses, at informanterne i specialet fremstår som en homogen 

gruppe af kvinder i alderen fra 42 til 72 år. De forhold, som adskiller dem, ses i geografisk 

adspredelse samt i, at de har haft forskellige kræftsygdomme. Med forbehold for de forskellige 

kræftsygdomme som kvinderne har haft, kan det derfor argumenteres, at specialet kun kan være 

repræsentativt for en mindre gruppe af kræftramte kvinder i selvsamme aldersgruppe. Dog vil tre 

kræftramte kvinder ikke alene kunne udgøre en stor grad af repræsentativitet, da dette ville kræve et 

større empirigrundlag. Af den grund kan specialets resultater kun anvendes i relation til at forstå 

tendenser på kræftområdet i gruppen af kvinder med en kræftsygdom, i aldersspændet fra 42 til 72 

år. Derudover må det antages, at håndtering af en kræftsygdom, og hvordan det indvirker på ens liv, 

også er afhængigt af, hvor i livet personen er, hvorfor dette også er et forbehold, som skal medtages 

i relation til dele af specialets resultater.  

Kritik af teorier 

I relation til de anvendte teorier, har jeg ligeledes nogle refleksioner som jeg ønsker at redegøre for.  

Specialets genstandsfeltet forsøger at favne et både individualistisk perspektiv, samt et 

samfundsmæssigt. De anvendte teorier af henholdsvis Antonowsky og Lazarus er blevet anvendt 

som primære teorier, hvilket også kommer til udtryk gennem deres tilstedeværelse i analyserne. 

Lazarus er i specialet blevet anvendt til at beskrive, hvilken betydning som en konstatering af en 

kræftsygdom har på informanternes sundhed og psykiske trivsel, samt hvordan informanterne 

forstår og mestrer egen kræftsygdom som psykologisk stressor. Antonowskys teori er benyttet i 

forhold til at beskrive forhold af informanternes mulighed for sundhed.  

På baggrund af ovenstående kan det kritiseres, at jeg har haft valgt at inddrage to primære teorier, 

som er individrettet, da en analyse heraf vil være begrænset til primært at fortælle noget om indre 

forhold for informanterne - og specialets genstandsfelt er todelt. Det havde i stedet været oplagt, at 

jeg havde holdt mig til en primær individrettet teori, og desuden inddraget en anden primær teori, 

som havde mere fokus på det samfundsmæssige perspektiv. På trods af det, vil jeg alligevel 

argumentere at empowerment teorierne fremmer et indblik i det samfundsmæssige perspektiv, 

hvorfor det ikke står fuldstændigt alene.  
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Derudover har jeg reflekteret over fremstillingen af analysen. Ved brug af specialets teorier 

fremstår analysen på en måde som ensidig, da den zoomer ind på de forhold på kræftområdet, som 

ikke fungerer. Det kan derfor også kritiseres, at specialet kun bidrager med indblik i 

problemstillingerne på området - og derfor giver specialet ikke et fuldstændigt indblik af forholdene 

på kræftområdet. Dog kan det argumenteres, at specialet besvarer dets problemformulering, hvilken 

kun zoomer ind på de forskellige oplevede problemstillinger.  

9.2 Refleksioner til anden videnskabsteoretisk positionering 

Såfremt mit speciale og dets genstandsfelt skulle give anledning til yderligere undersøgelse, ville 

jeg finde det interessant at undersøge kræftområdet ud fra et socialkonstruktivistisk udgangspunkt. 

Her ville jeg udføre en kritisk diskursanalyse af kræftplanen, for derved at undersøge, hvilke ord, 

diskurser samt normer, som kræftplanen beror på, og hvilke bagvedliggende magtdiskurser, som det 

funderes på. Kræftplanen er navngivet patienternes kræftplan, og i den er patientinddragelse og 

patientinvolvering i fokus. Alligevel ses det, at der er ganske få tiltag, som er rettet mod 

patientinddragelse eller patientinvolvering, hvorfor budskabet synes at misinformere.  

I det følgende vil jeg referere til noget af det, som står anført i kræftplanen:  

“Regeringen vil: • At mindst 9 ud af 10 kræftpatienter i 2020 oplever, at de deltager i 

beslutningerne om deres egen behandling, og at de bliver informeret om bivirkningerne ved 

den medicin, de skal have. • Afsætte 22 mio. kr. i 2017-2020 til at udvikle og udbrede 

beslutningsstøtteværktøjer med fokus på kræftpatienter. • Udvikle en model for systematisk 

udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet i regi af Sundhedsstyrelsen” 

(Sundheds- og Ældreministeriet, 2016). 

Som det ses af citatet, retter disse initiativer sig mod at imødekomme patientinddragelse og 

patientinvolvering. Imidlertid vil jeg argumentere, at tiltagene er på et niveau, som ikke hænger 

sammen med ordlyden i resten af kræftplanen. Blandt står det også anført, at “regeringen vil bidrage 

til udviklingen og udbredelsen af kræftbehandling på patienternes præmisser” (Ibid.). Dette mål 

kommer ikke til udtryk gennem kræftplanens fremførte initiativer, hvorfor det kan antages, at der 

endnu ikke er udviklet nogle initiativer hertil, på trods af, at målet positioneres som at bidrage til 

snarlig forandring.  
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Der er magt i ord, og derfor ville det være interessant at undersøge, af hvilke grunde retorikken i 

kræftplanen beror på. Er det for at manipulere? Er det af politiske grunde? Er det af 

sundhedsøkonomiske årsager, eller er det påvirket af de paradigmer, som indvirker på praktikken i 

sundhedsvæsenet? Der er mange måder at angribe en sådan undersøgelse på. Ikke des mindre, ville 

resultaterne af ovenstående tilgang kunne komplimentere nærværende speciales resultater.  

9.3 Aktualisering til kræftområdet i dag   

Som tidligere beskrevet, ønsker jeg desuden at sidestille specialets bidrag til forholdene i dag, i 

forsøget på at aktualisere behovet og vigtigheden af, hvorfor udviklingen på kræftområdet bør være 

fremadgående og stabil. Kræftens Bekæmpelse har netop udgivet en rapport (2021), der redegør for 

de foreløbige resultater på området, som er fundet på baggrund af blandt andet Covid-19 

pandemien. Heri redegøres der for konsekvenserne af samfundets nedlukning i foråret 2020 på 

kræftområdet, og det er kommet frem, at der i foråret var cirka 36 pct. som udskød at søge læge, på 

trods af, at de oplevede symptomer på kræft. Dette med begrundelse i nedlukningen, men også i den 

skærpede adgang til almen praksis, hvorfor flere patienter blev afvist fysiske konsultationer. 

Desuden ses det, at corona-pandemien har haft en effekt på opsporingen af kræft ved blandt andet, 

at færre er blevet henvist til kræftpakkeforløb under nedlukningsperioden i foråret 2020. I alt viser 

forskere fra Kræftens Bekæmpelse, at der under den første nedlukning20 var et fald af nye 

kræfttilfælde på 33 pct., hvilket svarer til cirka 2.800 uopdagede kræftdiagnoser. Hertil gøres der 

opmærksom på, at faldet ikke skal forstås således, at færre har fået kræft i perioden, men snarere, at 

færre er blevet diagnosticeret (Kræftens Bekæmpelse, 2021).  

Kræftens Bekæmpelse har hertil skrevet en artikel om tre kræftramte, hvis forløb blev påvirket af 

forårets nedlukningsperiode. En af disse er en 69-årig mand, som viste sig at have kræft i svælget. I 

foråret 2020 oplevede han problemer med halsen, hvor han beskrev det som, at der sad noget, som 

han ikke kunne hoste op. I halsen kunne han se en tydelig rød og hvid plamage, og på siden af hans 

hals var der kommet en bule på cirka 1 x 4 cm. Han var ad flere omgange i kontakt med almen 

praksis, som ud fra videokonsultationer blandt andet udskrev et middel mod svamp flere gange og 

en penicillinkur mod halsbetændelse en enkelt gang. Over tid blev symptomerne forværret, hvilket 

udviklede sig til, at plamagen i halsen havde sorte pletter og blødte. På baggrund af det fik han 

 
20 I perioden fra marts til maj 2020. 
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foretaget en blodprøve og fik igen udskrevet et svampemiddel, som ikke havde nogen effekt. Herfra 

insisterede han på at blive konsulteret af en øre-næse-halslæge, som straks indstillede ham til en 

kræftpakke. Få dage efter blev diagnosen stillet med kræft i mandlerne med spredning til 

lymfeknuderne i halsen. Som han selv beskriver, er det uvist om en tidligere udredning kunne have 

undgået spredning til lymfeknuderne. Alligevel kan det argumenteres, at chancerne for overlevelse 

falder jo længere tid en person har udiagnosticeret kræft, og derfor ses det, at den 69-årige mand 

svigtes af sundhedsvæsenet (Kræftens Bekæmpelse, u.å.).  

Det som jeg gerne vil fremhæve fra eksemplet med den 69-årige mand er, at der ses flere 

tidspunkter, hvorudfra den praktiserende læge kunne have reageret og iværksat relevante 

undersøgelser. Som det ses af specialets resultater, er det igen manglende iværksættelse af almen 

praksis, der ses, hvorfor der igen kan stilles spørgsmålstegn til, om tidligere diagnosticering af kræft 

er en opgave, som almen praksis reelt kan løfte. I forvejen spænder specialiseringen af almen 

praksis bredt, hvor der af kræftplanen lægges op til, at almene praktikere skal favne bredere. 

Derudover bør det bemærkes, at ovenstående forløb foregik i 2020, hvorfor de tidligere nævnte 

initiativer mod tidligere opsporing af kræft, burde være indarbejdet. Det er givetvis relevant at 

reflektere over, om det er den mest patientsikre løsning, som regeringen lægger op til - da både 

specialets bidrag, samt andre patienthistorier som ovenstående, tyder på barrierer herfor. 

  



Side 64  

10 Litteraturliste 

Andersen, J. (2012). ”Sundhedsstrategier i et empowermentperspektiv” i Sundhedsfremme: Et 

kritisk perspektiv af Dybbroe, B.; Land, B.; Baagøe Nielsen, S. (red.). Frederiksberg C: 

Samfundslitteratur.  

Andersen, P. T.; Bak, C. K. (2020). ”Empowerment, brugerinddragelse og samskabelse i praksis” i 

Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund: Mellem forskning, planlægning og praksis af 

Andersen, P. T.; Lau, C. B.; Andersen, H. M. (2020) (red.). Kbh.: Hans Reitzels Forlag.  

Antonowsky, A. (2000). Helbredets mysterium: at tåle stress og forblive rask. Kbh.: Hans Reitzels 

Forlag. 

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed: 

LBK nr 731, §17, af 8. juli 2019. 

Bekendtgørelse af sundhedsloven: LBK nr. 903, §1, §2, §15 og §16, af 26. august 2019. 

Bilfeldt, A. (2007). ”Metodekombination med kritisk teoretisk analyse” i Teknikker i 

samfundsvidenskaberne af Fuglsang, L., Hagedorn-Rasmussen, P. & Olsen, P. (2007) (red.). 

Roskilde Universitetsforlag.  

Birkelund, R. (2015). Patientcentreret kræftbehandling og kvalitativ forskning – et dialogisk møde: 

Klinisk sygepleje, nr. 3: s. 4-10. 

Brinkmann, S. (2013). ”Videnskabelige metoder og patientperspektivet” i Patientperspektivet af 

Martinsen, B.; Norlyk, A.; Dreyer, P. (2013) (2. opl.). Munksgaard. 

Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2015). Kvalitative metoder: En grundbog, (2. udg., 2. opl.). Kbh.: 

Hans Reitzels Forlag.  

Jensen, M.; Kvist, J. (2016). ”Hvordan laver man en stærk analysestrategi?” i Metoder i 

samfundsvidenskaberne af Kristensen, C. J.; Hussain, M. A. (2016). Samfundslitteratur.  



Side 65  

Jensen, T.; Johnsen, T. (2001). Sundhedsfremme i teori og praksis (2. udg., 2. oplag). Århus: 

Philosophia. 

Jensen, U. J. (2013). ”Patientperspektivet i en sundhedspraksis under forandring” 

i Patientperspektivet af Martinsen, B.; Norlyk, A.; Dreyer, P. (2013) (2. opl.). Munksgaard. 

Johnsen, A. T.; Eskildsen, N. B.; Thomsen, T.; Grønvold, M.; Ross, L.; Jørgensen, C. R. (2017). 

Conceptualizing patient empowerment in cancer follow-up by combining theory and qualitative 

data, Acta Oncologica, 56:2, 232-238, DOI: 10.1080/0284186X.2016.1267403.  

Juul, S. (2012). ”Kritisk teori” i Samfundsvidenskabernes videnskabsteori: En indføring af Juul, S.; 

Pedersen, K. (2012) (3 opl.). Kbh.: Hans Reitzels Forlag.  

Kræftens Bekæmpelse (2019). Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet i 

opfølgnings- og efterforløbet. Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2019. Kræftens 

Bekæmpelse, 2019.  

Kræftens Bekæmpelse (2021). Kræft i Danmark. Kræftens Bekæmpelse, 2021.   

Kræftens Bekæmpelse (u.å.). 69-årige Bjarne: ’Lægen så mig via video og sagde, at jeg havde 
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