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Resumé  

Baggrund: Ud fra egne erfaringer og relevant litteratur på området, er det blevet klart at 

kræftpatienters brug af billeder under og efter deres kræftforløb, er et område der er værd at 

undersøge nærmere. Det findes derfor relevant at undersøge om billeder som redskab kan for-

bedre sygeplejen til kræftpatienter.   

Metode: Der anvendes kvalitativ metode med et hermeneutisk afsæt. Ud fra Kvale og Brink-

mann’s teori om kvalitative forskningsinterview, er der fortaget semistrukturerede interviews 

til indsamling af empiri. Interviewende er analyseret ud fra Kvale og Brinkmann’s analyseme-

tode. Der er desuden fortaget en systematisk søgning på området.  

Fund: Ud fra meningsbærende enheder, blev der fundet to overordnet kategorier “Oplevelser 

med billeder” og “Tanker om implementering”. 

Konklusion: Informanterne fandt det givende at anvende billeder under og efter deres kræft-

forløb. Vi formoder derfor det kan være relevant at anvende billeder som redskab i kræftsyge-

plejen. 

 

Abstract  

Introduction: From our experience and relevant literature, it has become clear that cancer pa-

tients’ use of photographs doing and after their cancer treatment, is an unexplored subject. It 

is relevant for the group to explore if more knowledge on the subject can help both nurses and 

patients. 

Method: A qualitative method has been applied with a hermeneutic approach. Based on 

Kvale and Brinkmann's theory of qualitative research interviews, semi-structured inter-

views were used to collect data. The interviews were analyzed with Kvale and Brinkmann’s 

analysis method. Also, a systematic literature search was utilized to ensure the best results. 

Results: Based on the analysis, two categories “Experiences with photo-

graphs” and “Thoughts on implementation” were identified. 

Conclusion: The informants found that using photographs during their cancer treatment had a 

positive effect. Hence, we assume that it is relevant for nurses to include photographs in their 

work with cancer patients. 
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1.0 Baggrundsafsnit 

Igennem vores studietid og praktikforløb har vi mødt mange patienter, som alle har haft 

kræft tæt inde på livet. Kræft er noget alle taler om, og i en verden hvor sociale medier domi-

nerer, følger vi begge flere som deler deres historier om kræft på f.eks. instagram. At bryde 

tabuer er for alvor kommet på dagsordenen, og flere kendte bryder tabuer ved at lukke folk 

ind i deres forløb. Komikeren Geo beskriver fx i sin bog “Hva så nu?” efterkræftforløbet som 

en overset og hård kamp som er svær at forklare til både venner og sundhedspersonale, da alle 

forventer at nu bør man være glad fordi man er rask! 

Vi er nysgerrige på hvordan vi som sygeplejersker, med inspiration fra overstående, kan opti-

mere vores indsats og anvende denne erfarede viden, til tidligt i kræftforløbet at arbejde for-

byggende med senfølger i sundhedsvæsnet. 

 

1.1 Baggrund 

I Danmark får ca. 40.000 danskere hvert år konstateret kræft. 300.000 danskere lever med, el-

ler er i behandling for, kræft. I takt med at kræftbehandling forbedres, estimeres det at tallet 

er steget til 400.000 danskere i 2025(1). 

Det er positivt at flere danskere overlever deres kræftsygdom, men det giver samtidigt sund-

hedssystemet nye udfordringer som skal håndteres. Af danske kræftoverlevere vil mere end 

50% opleve problemstillinger, som knytter sig til deres kræftforløb, på trods af at de har af-

sluttet deres behandling. Disse problemstillinger defineres som senfølger(1) 

Op til 3/4 af ovenstående kræftoverlevere oplever psykiske senfølger, som fx. depression, 

posttraumatisk stress, eller frygt for tilbagefald. Nogle af disse senfølger kan vare op til flere 

år efter behandlingsstop(2). 

Der kan være mange årsager til psykiske senfølger under, og efter et kræftforløb. I starten vil 

ventetiden mellem undersøgelserne være hård og ofte præget af frygt, efterfølgende vil store 

beslutninger som fx hvilken behandling der skal vælges fylde hos kræftpatienterne (KP). Ved 

forløbets afslutning vil der være færre sygehusbesøg, hvilket kan være forbundet med stor 

usikkerhed, eller følelsen af at være alene. Denne usikkerhed kan være med til at nedsætte 

KP’s livskvalitet, og mestring af hverdagen(2). 

 I 2013 lavede kræftens bekæmpelse en barometerundersøgelse, hvor tidligere kræftpatienter 

fortæller, at de oplever psykiske senfølger som et overset problemområde blandt sundheds-

professionelle. Endvidere satte undersøgelsen fokus på en øget indsats på efterkræftforløbet, 

specielt i forhold til psykiske senfølger(3). 
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KP’s psykiske rehabiliteringsbehov bliver sjældent opfyldt, hvilket kan skyldes at sundheds-

personalet har svært ved at identificere symptomer på psykiske senfølger. I Danmark kan op-

delingen af kræftbehandling mellem sektorer være en strukturel barriere, grundet mangelfuld 

koordinering. Patienter med psykiske senfølger, kan derfor blive “tabt” mellem regionale og 

kommunale systemer. Manglende fokus og mangelfuld behandling af psykiske senfølger, kan 

bl.a. medføre nedsat livskvalitet, og utilfredshed med sundhedsvæsnet(4).  

I 2007 vedtog folketinget kræft som en akut sygdom. På baggrund af denne beslutning blev 

der udarbejdet kræftpakker for at sikre hurtig udredning og behandling. I et kræftpakkeforløb 

gennemgår KP flere faser, og efter endt behandling ligger den sidste og opfølgende 

fase(5). I Kræftplan III fra 2011, er det beskrevet at hospitalet, allerede ved diagnosetidspunk-

tet, skal vurdere behovet for rehabilitering(6). I Kræftplan IV fra 2017 er der udarbejdet 16 

initiativer, hvoraf initiativ 12 er ”Et godt liv efter kræft”. Her anbefales en revision af forløbs-

programmet for rehabilitering og palliation, samt udarbejdelse af en vidensopsamling om sen-

følger(1). I vidensopsamlingen fra 2017, beskrives kort hvordan der skal foretages opfølgning 

efter et endt kræftforløb. Fra 2019 blev det obligatorisk at udarbejde en individuel plan for KP 

i forbindelse med den opfølgende fase(7). Sygeplejersken skal derfor indtænke risikoen 

for psykiske senfølger fra første møde med KP, og gennem hele behandlingsforløbet støtte 

til opretholdelse af livskvalitet.  

For de fleste vil en kræftdiagnose være en psykisk belastning, og for mange udvikle sig til en 

krise, hvilket er helt normalt. Ifølge Johan Cullberg kan der tales om livskriser og traumatiske 

kriser, hvoraf en kræftdiagnose for de fleste vil være en traumatisk krise, da denne er defineret 

ved at optræde som en uforudsigelig, og ofte uretfærdig begivenhed i en persons liv. Det be-

skrives at man skal igennem fire faser for at gennemgå en krise, og til sidst i nyorienteringsfa-

sen, som er kendetegnet ved ikke at have en afslutning, vil den kriseramte leve videre med de 

”ar” krisen har givet, og de vil altid være en del af mennesket, hvilket kan komme til udtryk i 

forskellige oplevelser og minder(8). Kræftoverleveren står pludselig i en ny hverdag præget af 

bekymringer for fremtiden, en nedtrykthed over det mistede samt en angst og frygt for det 

gennemlevede(2). Det er derfor vigtigt at sygeplejersken kan navigere mellem behandlings-

krævende psykiske senfølger, og normale krisereaktioner hos KP. Dog kan selv KP uden psy-

kiske senfølger få brug for hjælp og støtte fra sygeplejersken, til at komme igennem deres for-

løb. 

Det er ifølge virksomhedsområdet sygeplejerskens job at arbejde forebyggende og rehabilite-

rende ud fra det enkelte menneske, og den situation det står i, allerede fra første møde(9). Når 
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sygeplejersken møder KP befinder de sig ofte i en skrøbelig situation, her er sygeplejer-

sken forpligtet til, efter bedste evne, at hjælpe KP til at opnå en oplevelse af sammen-

hæng (OAS) i, og med deres sygdomsforløb(10). 

At opleve psykiske senfølger, er en kendt problemstilling på intensivafdelinger. Flere tidli-

gere intensivpatienter oplever i høj grad psykiske senfølger, som på mange måder er identiske 

med de senfølger der viser sig i et efterkræftforløb. Et emne som nævnes både i forbindelse 

med intensiv- og kræftpatienter, er problemer med at huske kronologien i deres oplevelser. 

Dette er noget som kan være med til at skabe psykiske senfølger(11). 

Nogle intensivafdelinger har gode erfaringer med at føre dagbog for deres patienter mens de 

er indlagt, og i nogle tilfælde supplere med billeder, hvilket har hjulpet patienterne til at bear-

bejde psykiske senfølger. Billederne har været med til at genkalde lugte og følelser fra ind-

læggelsen, og derved skabe et mentalt billede af situationen(11). 

Den teknologiske udvikling, og diverse digitale medier, gør det at tage billeder til en natur-

lig del af hverdagen, og samfundet i 2021. Den amerikanske sociolog og fotograf Douglas 

Harper beskriver i sin bog ‘Visual Sociologi’ at visuelle metoder, herunder fotografering, 

har uopdaget potentiale, da fotografier kan producere en anden form for information, indsigt 

og stimulering af hukommelsen end samtale. Denne indsigt kan både være en personlig ind-

sigt i det levede liv, eller et værktøj til at ”skabe en bro” imellem menneskers forskellige ver-

dener og perspektiver(12). Billeder fra et kræftforløb kan for kræftoverleveren være med til at 

bringe minder tilbage fra sygdomsforløbet. Hvis en KP lider af behandlingskrævende psyki-

ske senfølger, hvor selve traumet er omdrejningspunktet for problemerne, er en af de mest 

veldokumenterede behandlingsmetoder kognitiv adfærdsterapi. Traumet tales her igennem for 

at mindske frygtreaktionen(2), og billeder hjælper hukommelsen til at genkalde traumet. Der-

udover kan billeder, ved at nedbryde barrierer, og øge indsigt og forståelse, skabe en forbedret 

kommunikation mellem KP og sygeplejerske, trods forskellige perspektiver. Lider KP ikke af 

voldsomme psykiske senfølger kan billederne i stedet styrke kommunikationen imellem KP 

og pårørende, og øge KP’s mulighed for selv at få talt kræftforløbet igennem. 

I et kræftforløb, hvor mange aspekter af KP’s liv kontrolleres af andre, kan valget om at bruge 

billeder som redskab, og om hvilke billeder der skal tages, give en følelse af kontrol. KP kan i 

høj grad benytte sig af egen viden og forståelse, hvilket sygeplejersken kan anvende til at yde 

patientcentreret sygepleje, og støtte til mestring af KP’s situation(13). 

1.2 Afgrænsning 

Fra et samfundsperspektiv er der gennem både lovgivning og kræftplaner incitament for at fo-

kusere på psykiske senfølger i efterkræftforløbet. Sygeplejersken forventes at arbejde 
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forebyggende og rehabiliterende, men i forhold til psykiske senfølger mangler der fortsat kon-

krete interventioner. 

Grundet den teknologiske udvikling, og lette adgang til at tage billeder, er det relevant at un-

dersøge om KP oplever at billeder støtter dem til håndtering af deres sygdomsforløb, samt om 

denne viden kan anvendes af sygeplejersken til at arbejde forebyggende og rehabiliterende i 

forbindelse med KP. 

Litteraturen om de oversete psykiske senfølger har vakt vores interesse for mulige interventio-

ner i forbindelse hermed, men kommer ikke til at være hovedfokus for opgavens problemfor-

mulering, som lyder: 

2.0 Problemformulering   

Hvordan oplever kræftpatienter det at tage billeder under sit kræftforløb, samt at 

have dem som redskab i efterforløbet, og hvordan kan sygeplejersken anvende denne viden i 

sit arbejde med kræftpatienter? 

3.0 Metodeafsnit 

I det følgende afsnit vil litteratursøgning og videnskabsteoretiske overvejelser gennemgås, 

herudover redegøres for indsamling af empiri, etiske overvejelser og analysemetode.    

 

3.1 Litteratursøgning 

Da vi arbejdede hermeneutisk, var litteratursøgningens primære formål at skabe en nuanceret 

forståelse for emnet, og derved øge vores forudsætninger for at udføre kvalificeret dataind-

samling(14). Formålet med den usystematiske litteratursøgning var at søge viden til formule-

ring af projektets problemformulering (PF). Den systematiske litteratursøgning er foretaget 

for at afdække nuværende forskning på området, og højne kvaliteten af resultatdiskussionen. 

3.1.1 Usystematisk søgning 

Der blev udført en usystematisk søgning på Google, Google Scholar, CINAHL og PubMed 

for at skabe belæg for baggrundsafsnittet og identificere relevante søgeord. Vi søgte på ord 

som “photo-journal”, “efterkræftforløb”, “psykiske senfølger”, “kræftrelateret PTSD” 

mv. Vi søgte på både dansk og engelsk, og ud fra disse søgninger fandt vi bl.a.  Sundhedssty-

relsens “Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne”(1), samt et svensk studie fra 

2011 som beskriver brugen af fotodagbøger(11). Disse blev herefter brugt til kædesøg-

ning(15) i referencer, samt til inspiration for yderligere søgeord og afgrænsning af PF. 
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3.1.2 Systematisk søgning 

Til at højne kvaliteten af resultatdiskussionen, lavede vi en systematisk blok søgning ud fra en 

kvalitativ PICo-model. Her er PF omdannet til søgeord for systematisk at afdække feltet(15), 

se tabel 1. 

Vi søgte i CINAHL Complete og PubMed, grundet deres sundhedsfaglige indhold, med evi-

densbaseret empiri indenfor bl.a. sygeplejefaget. Her var det muligt at finde kvalitative studier 

som beskriver patienterfaringer- og oplevelser, og som derfor er relevante til besvarelse 

af PF. Alle artikler publiceret i databaserne er peer-reviewed(15). 

  

Tabel 1 – Pico-struktur 

 

Den usystematiske søgning viste begrænsede studier som direkte kunne be-

svare PF. Det var derfor vigtigt at gøre den systematiske søgningen bred, for ikke at eksklu-

dere relevant empiri. Vi udbredte derfor søgningen til blev at søge på “cancer” i fritekst søg-

ning, og ikke specifikt “cancer survivor”. Vi søgte på ”photography” da det er et nøgleord på 

både Cinahl og PubMed, samtidig søgte vi på “Photo*” i Cinahl som derved bredte søgnin-

gen ud til at inkludere alle endelser. Denne funktion findes ikke i PubMed. I den sidste blok 

søgte vi på “psychosocial aspects”, der blev valgt som søgeord ud fra keywords på relevante 

studier fra den usystematiske søgning. Grundet en limiteret søgning på Cinahl, besluttede 

vi at tilføje “patient attitudes” som nøgleord. Fordelen ved nøgleord er at alle underemner in-

kluderes i søgeordet, omvendt kan det være en ulempe da noget af den nyeste forskning endnu 
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ikke er tilkoblet nøgleord(15). Da søgningen på PubMed var meget bred, blev “Qualita-

tive Methods” tilføjet med som fritekstord med AND for at indskrænke søgningen(15). 

Ovenstående resulterede i 108 artikler. Herefter anvendte vi eksklusionskriteriet ‘sprog’, 

hvorefter kun artikler på engelsk eller dansk blev inkluderet. Udgangspunktet var at limitere 

til artikler max 10 år gamle, da der er sket stor teknologisk udvikling de senere år. Dette med-

førte desværre få resultater og vi øgede derefter grænsen til max 15 år. Herefter foretog vi ma-

nuel grovsortering ud fra titel, og herefter abstracts(15). Artiklerne blev frasorteret ved mang-

lende relevans for besvarelse af PF, fx hvis de omhandlede børn eller manglede fokus på bil-

leder som metode. Efter dubleanter blev fjernet var der 3 artikler tilbage til gennemlæsning. 

Grundet de få artikler blev funktionen “similar articles” i PubMed brugt. Her blev én relevant 

artikel fundet. Af de fire artikler blev to frasorteret. Den ene blev ikke vurderet sammenligne-

lig med det danske sundhedsvæsen, da den var fra Sydafrika. Den anden havde primært fokus 

på den terapeutiske proces ved at tage billeder, og blev derfor fravalgt (se tabel 2). 

 

Tabel 2 - Flowchart over systematisk søgning 
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Den systematiske litteratursøgning resulterede i udvælgelsen af to artikler, som 

begge blev kvalitetsvurderet vha. Critical Appraisal Skills Program (CASP), og vurderet va-

lide (se bilag 1 og 2). De udvalgte artikler er præsenteret i en matrix i tabel 3. 

 

Tabel 3 – Matrix over udvalgte artikler 

 

Artiklen”Further than the eye can see? Photo elicitation and research with men” er et kvali-

tativt forskningsstudie fra 2007, hvor 19 canadiske mænd blev opfordret til at tage billeder fra 
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deres kræftforløb, og efterfølgende interviewet ud fra selvvalgte billeder. Dette studie frem-

hæver at billeder kan være med til at bryde maskuline tabuer, og åbne for dialog om sygdoms-

forløb. Billederne kan skabe en kontrast imellem sygdom og oplevelsen af sygdom(16). 

Artiklen ”Using photographs to capture women's experiences of chemotherapy: reflecting on 

the method” er ligeledes et kvalitativt forskningsstudie fra 2007, hvor 15 kvinder fik udleveret 

et engangskamera til at dokumentere deres kræftforløb efter udskrivelse, og til efterfølgende 

interview ud fra billederne. Studiet fremhæver at billeder kan være med til at beskrive en kro-

nologisk historie gennem behandlingsforløbet, og give kvinderne noget at have kontrol over. 

Derudover fremmer billederne kommunikationen omkring sygdomsforløbet(17). 

 

3.2 Videnskabsteoretisk tilgang 

Målet med metode er, at sikre kvalitet i det videnskabelige arbejde. Ontologi betyder “læren 

om virkeligheden”, altså hvad vil vi vide? Epistemologi betyder “læren om viden” altså hvor-

dan kan vi opnå viden?(14) 

Af ontologiske overvejelser søges viden om KP’s oplevelser med at tage, og bruge billeder 

gennem et kræftforløb, herunder erfaringer og virkelighed. Denne viden er nødvendig for at 

kunne svare på, hvordan sygeplejersken kan anvende og forbedre sygepleje til KP. 

Af epistemologiske overvejelser findes der ifølge Jakob Birkler tre områder af videnskabste-

ori: natur-, samfunds – og humanvidenskab. Eftersom sygeplejefaget er blevet videnskabelig-

gjort, arbejdes der ud fra et spændingsfelt imellem de tre videnskabsteorier som kaldes sund-

hedsvidenskab(18). I denne opgave er hovedfokus på humanvidenskaben som fokuserer på 

menneskers oplevelser, tanker, kultur og følelser(14). Problemformuleringen søger at indhente 

viden igennem analyse, fortolkning og diskussion af KP’s oplevelser, og derved skabe en for-

ståelse for deres virkelighed. 

Vi har valgt at arbejde induktivt, da vi søger at bevæge os fra noget specifikt mod noget gene-

relt(14). Der søges viden om specifikke KP’s oplevelser med billeder, som efterfølgende 

kan fremsættes i form af påstande der kan være generelt gældende for KP, og anvendes som 

redskab i sygeplejen. Dog kan man aldrig arbejde udelukkende induktivt, og samtidigt for-

holde sig åbent og forudsætningsløs. Ifølge relativismen kan en tolkning kun forstås, hvis der 

tages højde for projektgruppens indvirkning og forståelse for fænomenet(14). På baggrund af 

dette har vi besluttet at acceptere vores forforståelse og arbejde med et hermeneutisk afsæt. 
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3.3 Hermeneutik 

Hermeneutikken tager udgangspunkt i menneskets egen fortolkning af verden, og er en tolk-

ningskunst og forståelseslære der er opstået for at kunne formidle betydning og forståelse vi-

dere til andre. Når det nævnes at menneskets egen verden er i fokus, er det fordi hermeneutik-

ken bygger på et gensidigt afhængighedsforhold mellem menneskets egen forståelse og ver-

den. Dette gør at mennesket ikke kan gøre sig selv usynlig, når det kommer sig til at skulle 

tolke og forstå verden. På den måde vil der være et konstant samspil mellem forståelsen og 

tolkningen(14). Hermeneutikken kommer til sin ret i sundhedsvæsnet når vi arbejder med ind-

dragelse af patienter og pårørende som en ligeværdig partner i undersøgelse, behandling og 

pleje(15). Dette kommer til udtryk i vores PF, da det er KP’s subjektive tanker som skal ligge 

til grund for resultaterne, her i blandt om sygeplejersker kan anvende denne viden til at for-

bedre sygeplejen til KP. 

I hermeneutikken anerkendes det at forskeren ikke kan arbejde objektivt, og derved altid vil 

fortolke og analysere empiri ud fra sin forforståelse(15). Projektets problembaggrund stam-

mer bl.a. fra viden om, at KP ofte føler sig alene i efterkræftforløbet, hvor flere af dem ople-

ver psykiske senfølger. Disse senfølger kan være sammenlignelige med dem der ses efter 

et forløb på intensivafdelinger, hvor man anvender billeder som redskab til både forebyggelse 

og behandling af psykiske senfølger efter indlæggelse. Denne viden, sammen med klinisk og 

teoretisk erfaring udgør vores forforståelse, som ifølge Gardamer også kaldes for vores hori-

sont. Forforståelsen og horisonten er ikke stationær, og vil gennem hele projektet ændre og 

udvikle sig. I hermeneutikken søges der en ny fælles forståelse for et fænomen(14). I projektet 

vil vores forforståelse udvikle sig i takt med at vi tilegner os uddybende viden om emnet. In-

formanternes forforståelse vil ligeledes udvikle sig gennem egen refleksion.    

Ifølge Gardamer handler det i en dialog om at mægle mellem horisonterne, og på den måde 

fremme en horisontsammensmeltning(14). Dette skaber ikke nødvendigvis identiske horison-

ter, men der opnås en ny fælles forståelse. Sådan vil forforståelsen være under konstant foran-

dring, og ny fælles forståelse for betydningen af brugen af billeder vil udvikle sig i det Gar-

damer omtaler som den hermeneutiske spiral. Udviklingen vil ske ud fra vores horisont, pati-

enternes horisont, empirien og samspillet herimellem(15). 

 

3.4 Kvalitativt forskningsinterview 

På baggrund af at den systematiske søgning identificerede en begrænset mængde forsknings-

litteratur indenfor området, har vi valgt at anvende interview til yderligere indsamling af 
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empiri, da det giver en unik mulighed for at spørge interviewpersoner ind til de problemstil-

linger som er relevante for besvarelsen af PF(14). 

Projektet søger viden om KP’s oplevelser og forståelse for den betydning billeder kan have i 

forbindelse med deres kræftforløb. Denne viden skal ikke blot afdækkes, men skabes i fælles-

skab gennem spørgsmål og svar, hvorfor det er relevant for vores PF at udføre kvalitative 

forskningsinterviews. I det følgende vil vores tanker før, under og efter præsenteres på bag-

grund af Kvale og Brinkmann’s metode for planlægning og udførelse af et kvalitativt forsk-

ningsinterview, samt begrunde valg af interviewstudie og analysemetode(19). 

3.4.1 Semistruktureret forskningsinterview 

Det er vurderet relevant at benytte individuel semistruktureret hermeneutisk interview som 

metode til indsamling af empiri, da vi stiller informanterne fælles åbne spørgsmål ud fra en 

interviewguide, og derved skaber sammenlignelige resultater. Når der benyttes hermeneutisk 

interview, er det for at belyse hvad et fænomen betyder for informanten, og hvordan fænome-

net forstås(19). I projektet kommer dette til udtryk ved, undersøgelse af informanternes ople-

velser med brugen af billeder under deres kræftforløb, og hvordan de har brugt dem i efterfor-

løbet. Den indsamlede empiri gøres herefter til genstand for analyse, fortolkning og diskus-

sion, hvorefter det medvirker til besvarelse af PF. 

3.4.2 Overvejelser før 

Omhyggelig planlægning forud for et interview, udgør fundamentet for hvor godt interviewet 

bliver (15). For at forebygge risikoen for overfladiske interviews, og fremstå forberedte, har vi 

forsøgt at afdække eksisterende empiri på området. I forbindelse med udvælgelse af informan-

ter er der opstillet følgende krav: 

• Du er omkring 30-60 år gammel. 

• Du er på den anden side af et kræftforløb, hvor du har modtaget kemoterapi. 

• Du har billeder fra dit forløb. 

Der blev sendt informationer om projektets formål og kriterier for deltagelse ud til relevante 

patientforeninger, hvor vi forventede at kunne blive sat i kontakt med KP som levede op til 

vores kriterier (se bilag 3).  

Vi oplevede flot tilbagemelding pr. mail og telefon, og talte alle henvendelserne igen-

nem. Ved udvælgelsen af informanter tog vi højde for at projektet ønskede at undersøge en 

heterogen gruppe, for at få en nuanceret forståelse for emnet, og hvordan forskellige personers 

oplevelse står i kontrast til PF(15). 

På baggrund af disse overvejelser blev tre informanter valgt ud fra køn, alder og kræftdiag-

nose, se tabel 5. 
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Tabel 5 – informationer om informanter 

 

På baggrund af vores viden og forforståelse udarbejdede vi en interviewguide, der skulle fun-

gere som et hjælpemiddel under selve interviewet. Interviewguiden skabte struktur gen-

nem åbne spørgsmål, der kunne hjælpe til besvarelse af PF. Disse fælles spørgs-

mål skabte grundlag for at kunne sammenligne besvarelser med andre informanter, og forsk-

ningslitteratur. Vores baggrundsviden var desuden med til at sikre at der blev stillet velover-

vejede opfølgende spørgsmål til informanterne(14). Spørgsmålene i interviewguiden (se bilag 

4) blev udarbejdet med henblik på at få svar på forskellige dele af PF, fx “oplevelsen af at 

bruge billederne undervejs og efter forløbet” eller “tanker om implementering af billeder som 

redskab”. Under spørgsmålene blev der tilføjet støtteord som kunne hjælpe hvis samtalen 

skulle gå i stå(19). 

Én informant blev udvalgt til pilotinterview, til af afprøvning af interviewguide(15). Pilotin-

terviewet blev afholdt en uge før de to sidste interviews, og gav derfor mulighed for rettelser i 

interviewguiden, samt en grundig gennemarbejdelse af oplevelsen som interviewer. Forud for 

interviewet blev det overvejet hvordan interviewet skulle foretages. Ønsket var at foretage in-

terviews med fysisk tilstedeværelse, men grundet Covid-19 blev der i fællesskab med den en-

kelte informant, fundet en passende løsning. To interviews blev udført i Teams, og det sid-

ste blev udført med fysisk fremmøde på campus. På denne måde sikrede vi at sundhedsstyrel-

sens anbefalinger blev overholdt, samt en mere professionel tilgang end hvis interviewet var 

foretaget i et privat hjem. 

Der blev forud for hvert interview sendt en skriftlig samtykkeerklæring til informanten (se bi-

lag 5), og inden interviewets start blev der indhentet mundtligt samtykke. 

3.4.3 Overvejelser under 

Efter pilotinterviewet vurderede vi at der ikke var behov for ændringer i interviewguiden.   

Under interviewet var der fokus på det asymmetriske magtforhold som opstår mellem inter-

viewer og informant, da forskningsinterviewet ikke er åbent som en hverdagssamtale. Inter-

vieweren har en videnskabelig tilgang, og det er intervieweren der definerer interviewsituatio-

nen samt beslutter hvilke udsagn der efterfølgende skal gennemarbejdes. Da interviewet i 
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forvejen er en intim situation, hvor informanten er blottet, og deler information som normalt 

ikke ville deles med fremmede, skal intervieweren undgå at informanten føler sig utilpas(19). 

For at afhjælpe dette, er alle interviews indledt med en åben og afslappet dialog for at skabe et 

trygt rum. Derudover blev der givet plads til, at informanten kunne fortælle om oplevelser 

som ikke nødvendigvis var relevant for projektet. I stedet for at afbryde blev der lyttet, og 

ved pause eller afslutning, vendt tilbage til strukturen fra interviewguiden(15). Ved meget per-

sonlige spørgsmål, som fx spørgsmål om informanternes mentale helbred, og behov for pro-

fessionel hjælp, blev det tilgået på en respektfuld måde, hvor det også blev gjort klart for in-

formanten at spørgsmålet gerne måtte afvises. Informantens kropssprog blev vurderet løbende 

under interviewet, og der er gjort brug af nonverbal kommunikation og aktiv lytning for at 

sikre informantens velbefindende(20). 

3.4.4 Overvejelser efter 

Efter hvert interview blev der udført en fælles debriefing i gruppen. Alle tre interviews blev 

kort efter afholdelse transskriberet til skriftsprog, for at sikre små detaljer og stemning ikke 

forsvandt. Der er under transskriptionen anvendt talesprog, og alt blev nedskrevet ordret for at 

være informantens beretning tro, derudover blev gentagelser, pauser og fyldord nedskre-

vet for at bevare den egentlige betydning af informanternes ord(19).Transskriptionen af det 

første interview blev udarbejdet i fællesskab for at sikre, at de to næste interviews, hvor trans-

skriptionen var uddelegeret, blev gjort med kontinuitet og ensartethed.    

3.4.5 Etiske overvejelser 

Når der udføres et kvalitativt forskningsinterview, skal man have etiske og moralske overve-

jelser med gennem hele forløbet. Interview er en kompleks metode, da det undervejs er et 

samspil mellem mennesker hvor det søges at udforske og dele menneskers private oplevelser. 

Den viden der genereres, vil efterfølgende påvirke andres forståelse for, i projektets tilfælde 

KP’s vilkår. I dette afsnit vil projektets etiske overvejelser beskrives ud fra Kvale og Brink-

manns fire faser: Informeret samtykke, fortrolighed, konsekvenser og forskerens rolle(19). 

Informanterne gav informeret samtykke, gennem en skriftlig samtykkeerklæring (se bilag 5). 

For at simplificere samtykkeerklæringen, så den var aktuel for projektet, besluttede vi ikke at 

benytte UCN’s skabelon men bruge den til inspiration i overensstemmelse med retningslinjer 

i metodelitteraturen(19)(15)(14). Samtykkeerklæringen blev sendt på mail til de informan-

ter som blev interviewet over teams, hvor de blot skulle besvare med “Jeg xxx samtyk-

ker” på mailen. Ved det fysiske interview var dokumentet printet i to eksemplarer, et blev un-

derskrevet til os og et til informanten. Ved starten af alle interviews blev samtykkeerklærin-

gen gennemgået mundtligt, for at afklare eventuelle spørgsmål. Alle informanterne har 
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kontaktet os efter at have læst opslag eller mail fra patientforeninger (se bilag 4), og havde 

derfor på forhånd en god forståelse for hvad projektet indebar. 

Informanternes fortrolighed blev sikret ved at optagelser fra Microsoft Teams kun blev lagret 

i dette program, og ved det fysiske interview besluttede vi at optage lyden på en computer, og 

gemme det på et USB-stik, for at sikre det ikke blev uploadet andre steder. Optagelserne har 

på intet tidspunkt været delt med andre, og informanternes navne er anonymiserede i alt andet 

materiale end mailkorrespondance. Efter projektet vil alle optagelser og transskriptioner slet-

tes. 

Af konsekvenser havde vores projekt til formål at afdække, om det at tage, og bruge, billeder 

kan være med til at forbedre forløb, og efterforløb, for KP. Vi vurderede det moralsk og 

etisk forsvarligt at udspørge KP, der var erklæret kræftfri, ind til deres for-

løb. Dette blev gjort for at vurdere om der er evidens for at arbejde videre med billeder som 

redskab, og derved potentielt forbedre visse efterkræftforløb relativt nemt grundet den tekno-

logiske udvikling. Kvaliteten af projektet kunne højnes ved at have en forståelse for ny-diag-

nosticerede KP’s oplevelser, men dette blev ikke vurderet etisk forsvarligt da en sådan under-

søgelse kunne medvirke til unødig stress for KP der befinder sig i en sårbar periode af deres 

liv. Hvis interviews med disse KP skulle udføres ud fra et nytteetisk perspektiv(19), vurderede 

gruppen at interviewerne skulle have mere erfaring, og at forskningen på området skulle være 

bedre beskrevet. Forud for projektet frygtede vi det ville være svært at finde informan-

ter, men det viste sig at der var mange som ville hjælpe. Det blev prioriteret højt at svare re-

spektfuldt på alle henvendelser, også til dem der ikke skulle bruge i projektet. Fra start 

af var vi opmærksomme på risikoen for at interviewene kunne udforme sig som en terapeutisk 

relation for informanterne(19). Dette kommer til udtryk under interviewene, ved 

at det er svært at holde samtalen relevant for projektet, da flere af deltagerne gerne vil dele 

hele deres historie. Specielt én af deltagerne gav udtryk for han havde ønsket at tale forløbet 

igennem i kræftens bekæmpelses tilbud, men ikke har haft muligheden grundet Covid-19. 

Vi var opmærksomme på at interviewene ikke nødvendigvis kun var til gavn for projektet, og 

den producerede viden, men også kunne have positive konsekvenser for informanterne. Infor-

manterne kunne gennem interviewet få nye perspektiver på, og viden om, emnet ved selv at 

reflektere over deres svar. Derudover kunne det for informanterne være en positiv oplevelse at 

føle sig hørt, og at nogen viste interesse for dem, deres oplevelser og livsverden(19). 

De negative konsekvenser for informanterne kunne potentielt være risikoen for at de blev fø-

lelsesmæssigt påvirket, da de blev mindet om deres 
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forløb, gennem både billeder og samtale. Samtidig var der en risiko for at informanterne ople-

vede at ærgre sig over ikke at have flere billeder fra forløbet, eller et ønske om at have brugt 

dem mere end de havde gjort. Omvendt kunne denne følelse også bruges konstruktivt til at 

ændre dette for andre i fremtiden. 

Da det var første gang vi udførte et interviewstudie, var vi særligt opmærksomme på forske-

rens rolle. Kvale og Brinkmann betegner dette som at være novice, da interview som færdig-

hed kan sammenlignes med bilkørsel eller sygepleje, og derfor skal læres gennem praksis. Det 

kræver træning at lære at lytte, undgå at afbryde, give gode råd eller generelt gøre noget der 

kan hæmme den enkeltes frie udtryk (19). Vi havde udelukkende teoretisk erfaring med inter-

view, og det var derfor udfordrende i praksis. Det var en svær balancegang at veksle mellem 

at holde fokus på projektets problemstillinger, og samtidig skabe et trygt rum hvor informan-

terne havde lyst til at dele personlige tanker og følelser. 

  

3.5 Valg af analysemetode 

Vores interviews blev analyseret ud fra Kvale & Brinkmann’s ‘Analyse med fokus på me-

ning’ som har et hermeneutisk afsæt. 

Da der ikke blev foretaget ændringer efter pilotinterviewet, samt at det hermeneutiske inter-

view er åbent og undersøgende, hvilket betyder interviewene i forvejen er meget forskel-

lige, valgte vi at inkludere pilotinterviewet i analysen. 

Formålet med at analysere den empiri vi og interviewpersonerne i fællesskab 

havde skabt, var at identificere en mening og skabe en helhedsforståelse(19). Vi skabte empi-

rien i fællesskab, og det var gennem analysen vigtigt at huske at konteksten, og vores opføl-

gende spørgsmål, var med til at konstruere denne. Empirien var ikke blot udsagn fra tidligere 

KP, men blev en del af en ny fælles forståelse. 

3.5.1 Analysestrategi 

Vi arbejdede induktivt, hvilket ifølge Kvale og Brinkmann er en proces der har til hensigt at 

opbygge generel viden om et emne. Kvale og Brinkmann taler om “bevidst naivitet” i det in-

duktive arbejde, da intervieweren forholder sig åben overfor nye fænomener, og ikke er låst i 

faste kategorier. Der søges at identificere mønstre og ligheder med henblik på at forklare 

disse, og skabe nye begreber, ideer eller teorier(19). I projektets tilfælde søgte vi ligheder mel-

lem vores interviews og forskningslitteratur, for på baggrund at dette, at skabe generel viden 

om brugen af billeder i kræftforløb. Der skulle rettes fokus mod, at når der arbejdes induktivt 

findes der ikke en endegyldig slutning, og metoden anvendes ofte indenfor kvalitativ forsk-

ning, til at afdække hvilke spørgsmål det er værd at søge svar på(19). Projektet undersøger 
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derfor primært om det er relevant at lave yderligere forskning på området. Vi valgte en tvær-

gående analysestrategi, hvor alle interviews blev analyseret samtidigt, for at identificere lighe-

der og forskelle på tværs(15).   

Analysen beskrives i det følgende ud fra de 6 analysetrin i den induktive fremgangsmåde(15). 

I første trin gennemlæses teksten og der skabes en helhedsforståelse som bruges videre i an-

det trin, hvor der skabes overordnede temaer. Disse temaer blev i tredje trin brugt som over-

skrifter til inddeling af identificerede meningsbærende enheder ud fra projektets PF. 

I fjerde trin udførte vi en datastyret kodning, hvor vi individuelt kodede meningsbærende en-

heder med nøgleord. Koderne til sidst blev sammenlignet og sat systematisk ind i en ma-

trix (se eksempel i bilag 6). I femte trin blev der i fællesskab foretaget en meningskondense-

ring, hvor de nye kortere tekststykker blev beskrevet i kortere udsagn, og systematisk sorteret. 

I sjette trin skete en meningsfortolkning, hvor vi tolkede på mere end det sagte. Derved op-

stod et dybere meningsindhold, hvorfra vores kategorier udsprang. Her var der igen fo-

kus på forskerens rolle, da fortolkningen foregik ud fra vores forforståelse(19). Denne fortolk-

ning er derfor udført i fællesskab, for at sikre en fælles forståelse. 

 

3.6 Teori 

I diskussionen vil resultaterne diskuteres op imod forskningslitteratur fra den systematiske 

søgning samt relevant teori der udspringer af empirien. 

3.6.1 Aaron Antonovsky – OAS 

Den amerikansk-israelske sociolog Aaron Antonovsky har udarbejdet begrebet OAS, hvilket 

er et begreb der udspringer af hans forskning i sammenhængen mellem sundhed, stress og 

mestring. OAS indbefatter begreberne: Begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Be-

grebet begribelighed beskriver om patienten opfatter de stimuli der mødes som forudsigelige 

og forståelige. Håndterbarhed henviser til belastningsbalancen og derved hvilke ressourcer og 

viden individet har til rådighed. Meningsfuldhed omhandler i hvilken grad patienten føler del-

agtighed i, og motivation til, at mestre sit forløb. For at opnå OAS skal patienten opleve en 

kobling af alle 3 komponenter(10). 

3.6.2 Kari Martinsen – Omsorgsteori 

Den norske sygeplejeforsker Kari Martinsen har ikke udarbejdet en decideret model, men sæt-

ter derimod fokus på omsorgen i sygeplejen. Hun mener at sygepleje altid foregår i en rela-

tion, og at tillid er en forudsætning for denne. Martinsen taler om et magtforhold hvor 
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sygeplejersken har en faglig merviden der skal forvaltes til patienten med respekt for dennes 

autonomi(21). 

4.0 Resultater 

I følgende afsnit vil resultaterne af den indsamlede empiri præsenteres på baggrund af to kate-

gorier “Oplevelser med billeder” og “Tanker om implementering” som er udviklet gennem 

meningsfortolkning. Begge kategorier har affødt yderligere underkategorier. Citaterne fra em-

pirien fremstilles transskriberet, det er dog vurderet forsvarligt at fjerne ord som øh og genta-

gelser som kan virke forstyrrende og fordummende(15). 

 

4.1 Oplevelser med billeder 

Under vores interviews, blev der spurgt ind til hvilke billeder informanterne har fra deres for-

løb, og hvordan det er at se tilbage på forløbet gennem disse. Svarende kommer til udtryk 

gennem nedenstående underkategorier virkelighed og udvikling. 

4.1.1 Virkelighed 

Informanterne beskrev hvordan billeder taget under deres kræftforløb, havde hjulpet dem til at 

huske den virkelighed de levede i. Alle informanterne, havde taget billeder efter eget ønske, 

og ikke med direkte tanke på at bruge dem i efterforløbet. 

Fælles for oplevelserne var at billederne understregede virkeligheden, og fortalte en ærlig hi-

storie om både gode og dårlige dage. Informanterne oplevede at der var billeder som var livs-

bekræftende, men også billeder der skræmte dem, fordi de kunne se alvoren af sygdommen. 

En af informanterne fortalte dette om et billede der skræmte ham: 

 

“Altså jeg har faktisk et enkelt billede hvor jeg ligger i en hospitalsseng […] og jeg kan huske 

da jeg taget billedet der tænker jeg at jeg skal huske og smile […] Men da jeg så ser billedet, 

så bliver jeg chokeret over hvor, at jeg overhovedet ikke smiler, for det troede jeg at jeg 

gjorde […] Og jeg kan se i mine øjne, at der er ingen gnist i dem. Altså det er virkelig et 

hårdt billede.” 

 

Billedet informanten beskrev var fra en indlæggelse, hvor han ville vise folk på sociale me-

dier, at han stadig var ved godt mod. Mens han tog billedet, mindede han sig selv om at smile. 

Billedet overraskede ham, da han så sig selv fuldstændig uden gnist, fordi virkeligheden i det 

øjeblik så anderledes ud på billedet, end det gjorde i hans forestilling af den. 

En anden informant fortalte overordnet om hvordan hun følte hun havde mange livsbekræf-

tende billeder fra forløbet: “Så der er mange som er livsbekræftende og dokumenterer 
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hvordan jeg egentlig havde det.” Informanterne beskrev om hvordan kræftsygdommen var 

deres egen kamp, at det var som at være i krig, og at det derfor var svært at dele oplevel-

sen med pårørende, fordi oplevelserne var meget forskellige. Citatet ovenfor udsprang af en 

samtale om dette, og informanten fandt derfor sine billeder livsbekræftende, fordi de for-

talte om hendes virkelighed. 

De kvindelige informanter benyttede begge en fødsel som metafor for hvad de havde været 

igennem. De havde svært ved at huske det stress kroppen var under, og traumet de gennem-

gik. Dette kom bl.a. til udtryk i følgende citat:  “Jeg glemmer hvor slemt det egentlig var, men 

bliver mindet om når jeg ser det, på en måde hvor det er som et ekko.” Billederne kunne der-

for være med til at genkalde både gode og dårlige minder. Om det sagde den mandlige infor-

mant “... Og der vil jeg gerne tro jeg bruger det som en reminder. Og jeg tror faktisk også det 

er vigtigt jeg ikke glemmer hvor slemt det stod til, og at jeg ikke glemmer hvor meget jeg har 

at miste.” Informanten gav gennem interviewet udtryk for, hvordan kræftforløbet havde været 

en øjenåbner for vigtigheden af at værdsætte livet mens man har det. Han beskrev hvordan 

billederne var med til at minde ham om dette, og hvordan forløbet ændrede måden han lever 

på i dag. 

4.1.2 Udvikling 

Informanterne beskrev at de havde brugt billederne som et redskab til at se udviklingen under-

vejs gennem kræftforløbet. Specielt informant 2 beskriver hvordan hun tog et billede af en 

metalkommode hvorpå der stod hjælpemidler hun brugte i løbet af dagen. I forbindelse med at 

hun fik det bedre, kunne flere af hjælpemidlerne fjernes, hvilket hun tog billeder af. At se 

disse billeder i dag, giver hende samme følelse af glæde som hun oplevede i øjeblik-

ket. Samme informant beskrev yderligere om den udvikling i nedenstående citat: 

 

“Man kan se hvordan jeg havde langt hår, som blev klippet kortere og kortere og jeg hang 

mere og mere. Jeg forsøgte at smile, men det gik ikke ret godt. Pludselig blev jeg mere og 

mere glad og der kom mere liv i billederne igen.” 

 

Her beskrev hun de fysiske forandringer der tydeligt kom til udtryk gennem billederne. Det 

samme gjorde den anden kvindelige informant som også lagde vægt på at det at se håret 

blive kortere undervejs, og længere i efterforløbet, som noget af det hun bemærkede. De fysi-

ske forandringer kommer til udtryk gennem billederne, men er samtidig med til at minde in-

formanterne om den følelsesmæssige udvikling de gennemgik. Nogle af informanterne 

nævnte hvordan forskellige milepæle undervejs var med til at understrege udviklingen. 



Side 21 af 50 
 

  

4.2. Tanker om implementering 

Informanterne blev adspurgt til deres tanker om at indtænke billeder som et redskab sygeple-

jersken kunne anbefale, og anvende i arbejdet med KP. Informanternes svar viser sig gen-

nem nedenstående underkategorier billeder som redskab og individualitet. 

  

4.2.1. Billeder som redskab 

Informanterne var generelt positivt stemt for ideen om at implementere billeder som et red-

skab sygeplejersken kunne introducere for KP, tidligt i deres forløb. Informanterne gav udtryk 

for at visuelle hjælpemidler er en god ide, både når der skal skabes en personlig eller terapeu-

tisk relation. Alle informanterne fokuserede dog på det forbehold, at de kun ved hvordan de 

selv ville opleve at blive opfordret til at tage billeder, og at de ikke troede at dette var gæl-

dende for alle. Derudover havde informanterne fokus på, om man som KP kan overskue det. 

 

“Det kræver utrolig mange kræfter at være syg, og hele tiden skulle være tovholder på sit eget 

forløb, for det skal man, man tror andre gør det, men det gør de ikke. Det skal man selv. 

Spørgsmålet er så om man kan overskue det der med at der bliver tager billeder?”. 

 

Her beskrev informant 2 en tvivl ved om billederne vil være en belastning. Hun gav udtryk 

for en ambivalens imellem at huske et manglende overskud gennem kræftforløbet, samti-

dig med hun kun blev informeret om “need to know”. Hun foreslog at det kunne have været 

anbefalet i pjecer med “nice to know” som kunne læses hvis man havde overskuddet, eller at 

sygeplejersken kunne have informeret om dette ved et af de første møder. 

Alle informanterne nævnte en stor taknemmelighed for sygeplejerskernes arbejde, men samti-

dig en tvivl om hvorvidt en implementering af billeder som redskab ville betyde en øget ar-

bejdsbyrde for de i forvejen pressede sygeplejersker. En af informanterne siger fx “Det synes 

jeg ikke at jeg ville byde sygeplejersker der har travlt med deres arbejde”. Der gives generelt 

udtryk for at informanterne ikke vil ulejlige sygeplejerskerne. 

Der var en enighed om at implementering af billeder som redskab kunne være en god 

ide, men det var individuelt hvordan informanterne har brugt billederne. Informant 2 beskrev 

”…det er rent og skær min egen luksus jeg har de billeder”. Hun havde oplevet at familie og 

venner ikke var interesseret i at se billederne, da de ikke ville mindes om tiden. Denne infor-

mant havde primært billeder af sig selv, hvilket hun mente symboliserer hvordan kræftforlø-

bet var hendes egen kamp. 
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Informant 1 beskrev omvendt at de billeder der betød mest, var dem hvor hun kunne se at hun 

ikke var alene. Hun havde bl.a. et billede fra første kemobehandling, hvor det ikke var selve 

milepælen der betød noget for hende, men det at hendes mand var med. Hun beskrev at hun 

ville anbefale følgende til andre: “Ja, jeg tror jeg ville sige at de skulle huske at tage de bille-

der som de ville være glade for at have bagefter. Billeder hvor man er sammen med venner 

eller familie.” Det var derfor tydeligt at informanternes måde at anvende billederne var meget 

individuel. 

4.2.2 Individualitet 

Som beskrevet ovenfor, var informanternes tanker i forhold til implementering af billeder i 

kræftsygeplejen forskellige. Generelt havde informanternes en anerkendende tilgang til pro-

jektets tanker om implementering. Der var dog også en forventning om at nogle individer ikke 

ville have lyst eller overskud til at tage, og se, på billeder fra deres forløb. En af informan-

terne sagde følgende: 

 

“Hvis en sygeplejerske kom hen til mig og sagde: Hey vi har gode erfaringer med at patien-

ter tager billeder af sit eget forløb, da det kan hjælpe fremover, så ville jeg gøre det. Men 

igen, det er jo mig. Jeg kunne stadigvæk godt forstille mig at der er nogen som ville stå helt af 

på det.” 

 

Fælles for informanternes tanker om implementering af billeder, var lysten til at dele med, og 

lære af, andre. De nævnte alle at de ville anbefale andre at tage billeder under deres forløb, og 

flere gav udtryk for at en anbefaling fra sundhedspersonale om brugen af billeder, ville have 

vægtet højt hos dem. 

Om sygeplejerskens rolle var der forskellige holdninger. En informant følte at sygeplejersken 

ville virke oprigtigt interesseret i hende, hvis hun tilbød sin hjælp til fx at tage et billede af in-

formanten. En anden informant fortalte, at hun havde svært ved at skulle bruge sygeplejersken 

som sin samarbejdspartner, da hun ikke ville være en byrde: “Hvis man tager et billede, er det 

fordi man synes man har lov, og man skal tage det for at dokumentere. Det synes jeg ikke at 

jeg ville byde sygeplejersker der har travlt med deres arbejde“. Informanten var i tvivl om sy-

geplejerskerne havde tid til at varetage opgaven, da hun havde set hvor stort et arbejdspres der 

var i løbet af deres arbejdsdag. 
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5.0 Diskussion 

I det følgende afsnit vil der fortages to diskussioner. I resultatdiskussionen vil projektets re-

sultater diskuteres op imod relevant empiri og teori. Herefter vil projektets valg af metode dis-

kuteres ud fra kvalitative vurderingskriterier. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen vil projektets resultater diskuteres op mod to artikler udvalgt på bag-

grund af den systematiske søgning. Der vil i diskussionen inddrages relevante teorier, som 

kan bidrage til besvarelse af PF. 

 

5.1.1 Hvordan oplever kræftpatienter det at tage billeder under sit kræftforløb, samt at have 

dem som redskab i efterforløbet? 

Opgavens resultater viser, i overensstemmelse med de to udvalgte forskningsartik-

ler(16)(17), at billeder fra kræftforløbet kan bidrage til at KP mindes om den virkelighed de 

oplevede. I den ene artikel hvor 19 engelske kvinder fik udleveret et engangskamera, tog bil-

leder gennem deres kræftforløb, og efterfølgende blev interviewet, beskriver de at bille-

derne “brought all those things back to me”(17). Dette kan på den ene side være skræmmende 

og fremprovokere følelser som angst og frygt, som var til stede i den tid hvor billederne blev 

taget. Billederne er med til at gøre disse følelser permanente. KP og pårørende kan have be-

hov for at glemme oplevelserne, komme videre, og blot bruge billederne til at mindes øje-

blikke hvor de ikke var alene eller oplevede fremgang.  På den anden side beskriver de engel-

ske kvinder at billederne ikke kun er et redskab til at genopleve fortiden, men også kan bruges 

til at reflektere over det gennemlevede i perspektivet fra fremtiden. Uden billederne er der en 

risiko for at glemme. Dette bekræftes af projektets informanter, da de beskriver billeder som 

noget der har konfronteret dem med deres virkelighed, hvilket har fået dem til at genoverveje 

måden de lever på. KP vender tilbage til hverdagen med et nyt syn på hvad der er vigtigt i li-

vet, og billederne er med til at minde dem om dette. Ligesom i forskningsartiklerne(16)(17) er 

projektets informanter enige om at billederne er med til at vise dem hvad de har opnået og 

overlevet, og ingen har slettet billeder efterfølgende. Dette taler for at implementere billeder 

som redskab til at forbedre kræftforløbet ved at øge KP’s mestring i efterkræftforløbet. 

I forskningsartiklerne(17)(16) beskrives det, at billeder kan bidrage til, at KP husker og reflek-

terer over deres behandlingsforløb. KP som ser billeder fra forløbet konfronteres med hvor se-

riøs deres sygdom var. Det væsentlige i arbejdet med billeder som redskab, er at forstå 

hvad den enkelte KP ønsker at huske fra sit forløb. Resultaterne fra projektets interviews 
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viser, at informanterne generelt er glade for de billeder de har taget under deres kræftfor-

løb. Det fælles resultat fra både interviews og forskningsartikler(17)(16) er, at billeder er med 

til at skabe overblik, og kronologi hos KP efter et behandlingsforløb. Billederne bidra-

ger altså til at virkeligheden fastholdes i hukommelsen, og at minderne de står tilbage med, af-

spejler virkeligheden. 

At få og gennemleve en kræftsygdom er ifølge Cullberg en traumatisk krise, som er kendeteg-

net ved at en patient fx kan have “huller i hukommelsen”, eller havde svært ved at skille ople-

velser fra hinanden (8). Resultaterne fra projektet viser, at informanterne gennem deres kræft-

forløb fandt det udfordrende at navigere i det oplevede. Cullberg taler om fire faser når man 

gennemlever en krise. I den sidste fase, nyorienteringsfasen, vil patienten stå tilbage med de 

“ar” på kroppen som krisen har efterladt. I dette tilfælde er krisen kræftsygdommen, og de ef-

terladte ar vil forblive hos patienten resten af livet(8). Der foreligger en opgave hos sygeple-

jersken i at støtte KP til at håndtere disse ar i efterforløbet. Det kan diskuteres om billeder ta-

get under et kræftforløbet vil have en positiv indvirkning på forebyggelse af psykiske senføl-

ger, da manglende bearbejdelse af et traume kan øge risikoen for udvikling af disse. 

Det er både et fund i forskningsartiklerne(16)(17), og et resultat af analysen, at nogle KP 

havde svært ved at finde overskud til at tage billeder på dårlige dage, og det var for nogen li-

gefrem en belastning. Der beskrives barrierer som at kameraet ikke var inden for rækkevidde, 

eller at det var besværligt selv at tage lige det billede der var tænkt. Nogle af de engelske 

kvinder(17) løste dette ved at inddrage deres pårørende, og gøre det til et fælles projekt. Andre 

kvinder spurgte sundhedspersonalet om hjælp. Vores informanterne beskriver, at der er bille-

der de ville ønske de havde taget, men at de ikke ville være en byrde for sygeplejerskerne som 

allerede havde meget travlt. Det kan derfor være vigtigt at inddrage både pårørende og syge-

plejersker i at tage, og opfordre til at tage, billeder gennem forløbet. Omvendt gav nogle af de 

engelske kvinder udtryk for, at det at beslutte af hvad, og hvornår, der skulle tages billeder, 

gav dem en følelse af kontrol i en periode hvor mange andre kontrollerede deres liv(17). 

For disse KP vil der være risiko for at miste denne følelse, hvis sygeplejersken eller pårørende 

overtager opgaven. Det er derfor vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte KP, og hjælpe til 

at vurdere hvad de kan overskue, og hvordan de individuelt kan bruge billeder som red-

skab. Ifølge Antonovsky kan sygeplejersken arbejde mod at skabe håndterbarhed ved at sikre 

at de ressourcer der er til rådighed for patienten, kan hjælpe til at klare den modstand patien-

ten møder, og øge patients følelse af kontrol(10). I dette tilfælde kan KP både opnå håndter-

barhed ved individuelt at benytte billeder som en ressource de selv har kontrol over, eller ved 



Side 25 af 50 
 

at inddrage pårørende og sygeplejersker som KP har tillid til. For at sygeplejersken kan ud-

fylde denne rolle og skabe tillid kræver det ifølge Martinsen(21) en relation til patienten. Mar-

tinsen beskriver desuden at sygeplejersken skal bruge sin faglige merviden til at støtte patien-

ten. I projektets tilfælde kræver det at sygeplejersken formidler sin viden om, at billeder po-

tentielt kan bidrage til at skabe OAS i efterforløbet, på en måde hvor der udvises respekt for 

KP’s autonomi. Hvis KP ikke ønsker det, eller ikke ønsker hjælp fra sygeplejerske og pårø-

rende, skal dette respekteres. Sygeplejersken må formidle sin viden på en sanselig og om-

sorgsfuld måde, hvilket desuden kan være med til at øge relationen, da KP derfor vil føle sy-

geplejerskens interesse i individet.  

5.1.2 Hvordan kan sygeplejersken anvende denne viden i sit arbejde med kræftpatienter? 

Ifølge Martinsen(21) og begrebsrammen Fundamentalt of Care(22) skal sygeplejersken ar-

bejde med patienten i centrum. Det kan være svært for KP at forklare sygeplejersken hvordan 

deres virkelighed opleves. Ud fra projektets resultater om at billeder visualiserer KP’s virke-

lighed, samt opgavens belysning af at billeder som redskab kan støtte til øget kommunika-

tion(12), kan det diskuteres om billederne kan inddrages og anvendes som redskab i forløbet. 

Billederne kan formodentligt hjælpe til at forbedre relationen, og derved forbedre sygeplejen 

til KP gennem bedre fælles forståelse. Udover at sygeplejersken potentielt kan benytte bille-

derne som redskab undervejs i forløbet, er det muligt at samarbejdspartnere ligeledes kan gøre 

brug af denne kilde. Hvis KP oplever psykiske senfølger, som ender med at være behand-

lingskrævende, kan billederne støtte til kommunikation om forløbet, og potentielt forbedre 

processen. Oliffe & Bottorff konkluderer at billederne var med til at skabe en øget kommuni-

kation om kræft og sygdom, som et tabubelagt emne for de 19 mænd der deltog(16). 

Det fremkommer desuden i både artikler(17)(16) og projektet, at billederne bruges til at doku-

mentere en udvikling af både op- og nedture. Flere af de engelske kvinder blev mere bevid-

ste om denne udvikling når de tog billeder, hvilket bidrog til øget fokus på egen krop. De en-

gelske kvinder beskriver desuden at selv de billeder de ikke tog, skabte grundlag for reflek-

sion(17). Dette kan sygeplejersken udnytte og inddrage i sygeplejen til KP, og på denne måde 

spørge ind til hvad der fylder for dem, og hvordan de kan mærke en udvikling på krop-

pen. Ifølge Antonovsky er det vigtigt at give patienten motivation for at være aktivt delta-

gende i eget forløb, da dette er noget som har stor betydning i KP’s liv. Opnår man at KP bli-

ver inddraget, fx ved at de kommunikerer ud fra billederne, eller er opmærksomme på krop-

ændringer og symptomer, hjælper man dem til at engagere sig kognitivt og emotionelt. Dette 

kan medvirke til at gøre forløbet meningsfuldt, og hjælpe dem tættere på OAS(10). En af vo-

res informanter beskrev hvordan hun så en udvikling med vægttab, på billeder taget allerede 
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inden diagnosetidspunktet. Hvis dette redskab anvendes, kan det potentielt forbedre 

KP’s egen sygdomsindsigt og observation. 

Der ses i projektets resultater en stor variation i hvad der er billeder af, hvilket betydning de 

har for informanterne, og hvordan billederne anvendes. Grundet dette kan det være svært at 

komme med et konkret eksempel på, hvordan sygeplejersker skal varetage opgaven ved en 

evt. implementering. Det er forskelligt for KP hvad der har betydning på billederne, eller hvad 

de har lyst til at tage billeder af. Nogle beskriver at det primært er dem selv de har billeder af, 

hvorimod andre er glade for billeder hvor de er sammen med pårørende. Det er vigtigt at tage 

udgangspunkt i den enkelte KP, og have respekt for dennes autonomi. Det kan diskuteres om 

KP der sætter pris på at tage, og have billeder, selv vil inkludere dette i forløbet, og om ind-

dragelse i sygeplejen derfor er unødvendigt. 

Resultaterne fra projektet viser at informanterne, grundet sygeplejerskens arbejds-

pres, fandt det svært at inddrage sygeplejersken i fx at tage billeder af eller med dem da de 

ikke ønskede at pålægge sygeplejersken yderligere arbejdsopgaver. Dog er det væsentligt at 

huske, at informanterne til dette projekt aldrig har været opfordret til at tage billeder under de-

res kræftforløb. 

Tid som mangelvare kan medvirke til at skabe en barriere mellem sygeplejersker og patienter 

i det danske sundhedsvæsen, hvorfor debatten om manglende tid og ressourcer er tilbageven-

dende(23). En evt. implementering skal vurderes ud fra et organisatorisk perspektiv, og opga-

verne om at informere, eller tage billeder, skal uddelegeres efter LEON-princippet(24), og det 

skal vurderes om fordelene ved implementeringen opvejer udgifter i form af tid og økonomi. 

Her kan pårørendeinddragelse være en fordel da sygeplejersken her overdrager en del af ar-

bejdsopgaven. Omvendt, vil det alligevel kræve hjælp fra sygeplejersken hvis der skal tages 

billeder af netop KP sammen med pårørende. Sammenlignes der med intensivafdelinger, hvor 

sygeplejersken udfylder en dagbog og tager billeder af patienten, vil det formodentligt ikke 

være givende nok til at blive prioriteret i et sådant omfang andre steder end her. At opfordre 

til at huske at tage billeder under forløbet, og en gang i mellem være behjælpelig med at 

tage billeder for KP, vil rent økonomisk og tidsmæssigt nemmere kunne implementeres. I for-

hold til KP’s frygt for at være en byrde, må der fokuseres på den tid, de ressourcer, og 

den økonomi der potentielt kan spares hvis billederne kan åbne op for kommunikation mellem 

både KP og pårørende, og KP og sygeplejerske, set ud fra de politiske og organisatoriske kon-

tekster for sygeplejen(22). 
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5.2 Metodediskussion 

Opgavens kvalitet diskuteres nedenfor ud fra Guba & Lincoln’s 4 kvalitetskriterier for kvali-

tative undersøgelser: Troværdighed, pålidelighed, bekræftelighed og overførbarhed(15).  

5.2.1 Troværdighed 

Ifølge Guba & Lincoln handler troværdighed om at resultaterne af det undersøgte er præsente-

ret og bekræftet sande(15) 

Vi har gennem projektet været opmærksom på egne kompetencer, og især rollen som novice 

under interviews, hvorfor vi begge deltog i alle interviews, for at kunne støtte hinanden. Sam-

tidigt havde vi grundet semistrukturerede interviews, en på forhånd udarbejdet interviewguide 

at støtte os til. Interviewguiden gav en struktur på interviewprocessen, og hjalp til at vi fik 

spurgt ind til de aspekter af informanternes sygdomsforløb der havde størst relevans for be-

svarelsen af PF. Uden en interviewguide havde der været en større risiko for at interviewet 

havde været svært for os at styre. 

Til at indsamle empiri har vi benyttet kvalitativt interview. Det kan diskuteres om projektet 

fremsætter informanternes virkelighed så sand som muligt. Da projektet mangler information 

om oplevelserne med at tage billeder, kan det diskuteres om interviewguidens spørgsmål til 

dette var for uspecifikke, eller om informanterne havde svært ved at identificere denne viden 

da de uopfordret tog billederne. Informanterne kan derfor som udgangspunkt ikke bidrage 

med viden om dårlige oplevelser, denne viden har projektet kun fra forskningslitteraturen. In-

formanterne har dog bidraget med viden om hvad billederne har betydet for dem i efterforlø-

bet, uden at have forud antagelser om at de potentielt kunne bruges som et specifikt red-

skab. Yderligere var projektets formål at undersøge hvordan sygeplejersken kan anvende 

denne viden i sit arbejde med KP. Det kan diskuteres om der mangler kvalitet i de svar som 

beskriver implementeringen af billeder som redskab, da informanterne havde begrænset erfa-

ring med at bruge billederne. Flere af informanterne kiggede først på billederne i forbindelse 

med projektet. For at svare fyldestgørende på PF kræver det desuden yderligere undersøgelse 

af sygeplejerskens barrierer, og de problemstillinger der kan opstå med at implementere dette 

til KP i et aktivt forløb. 

Der blevet taget højde for det etiske aspekt i ikke at presse informanter til deltagelse, og der-

ved havde vi fokus på den usynlige magtbalance der naturligt opstår mellem patient og sund-

hedsprofessionel(19). Vi optog alle interviews så vi kunne være fuldt ud til stede. Kræft er et 

sårbart emne, og det var udfordrende at skabe et trygt rum hvor informanterne havde mulig-

hed for at dele deres virkelighed og historie med os. De udvalgte informanter har gennem pa-

tientforeninger fået informationer om projektet (se bilag 3), og har selv taget kontakt til os 
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forud for deltagelse. Vi har derfor ikke haft en relation til informanterne på forhånd, hvilket i 

samspil med tavshedspligten, var med til at skabe en professionel distance som gav informan-

terne mulighed for at tale uden at modparten blev overrumplet af følelser eller medliden-

hed, som hvis de talte med en pårørende. 

Informanterne udgør en heterogen gruppe for at give et nuanceret billede. Havde vi valgt en 

homogen gruppe, når antallet af informanter til projektet er så få som de er, havde resultaterne 

formegentligt været mere entydige. To af de afholdte interviews forgik online grundet Covid-

19, og her kan det diskuteres om det nonverbale er lige så godt aflæst, som hvis de havde væ-

ret afholdt med fysisk fremmøde. Det vurderes dog bedre end telefoninterview. 

Projektets resultater er baseret på et snævert grundlag af 3 informanter og 2 videnskabelige 

artikler fra 2007. Grundet tidsaspektet i opgaven blev det dog vurderet at der ikke kunne ind-

drages yderligere informanter, og resultaterne skraber derfor kun i overfladen af det underlæg-

gende potentiale. Vi overvejede muligheden for at lave et fokusgruppeinterview, for på denne 

måde at indsamle synspunkter fra flere informanter, som desuden kunne have en dialog om 

emnet og give et nuanceret svar. Grundet vores manglende erfaring med interview blev denne 

metode fravalgt, da det kan være svært at være tovholder på et fokusgruppe interview, og 

sikre at interviewet holder sig til spørgsmål relevante for besvarelse af PF(15). 

5.2.2 Pålidelighed 

Projektets pålidelighed beskriver synligheden af arbejdsprocessen, og i hvilken grad en anden 

forsker kan lave undersøgelsen igen hvis relevant(15). Da der arbejdes kvalitativt hermeneu-

tisk, og vi derfor anerkender vores forforståelse og at alting sker i en kontekst, vil et ikke være 

muligt at komme frem til de præcis samme resultater på ny(19). 

Vi har gennemgående været transparente gennem arbejdsprocessen. Indsamling af data i den 

systematiske søgning er synliggjort gennem tekst og tabeller. Indsamlingen af empirien gø-

res transparant da vi gennem opgaven henviser til bilag. 

Transskriptionen er foretaget efter gældende vejledninger, men da resultaterne er baseret på 

mere end blot ord, og samtidig er baseret på hvad der siges mellem linjerne, kropssprog og 

stemning er der risiko for at noget af dette vil transskriberes og opfattes anderledes. Det før-

ste interview er transskriberet i fællesskab for at sikre fælles struktur, da er der risiko for at 

noget af dette vil transskriberes kan opfattes anderledes af den anden, da resultaterne er base-

ret på mere end blot ord, fx hvad der siges mellem linjerne, kropssprog og stemning. Grundet 

tidsperspektivet blev de følgende interview transskriberet hver for sig.  

Ved analyse af projektets resultater er der ud fra fortolkning fundet temaer som er i overens-

stemmelse med projektets PF, og efterfølgende kodet. Det er forsøgt at øge pålideligheden 
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ved at kode det transskriberede individuelt i gruppen, for herefter at sammenligne koder. Påli-

deligheden kunne øges yderligere ved at inddrage uafhængige kodere. 

5.2.3 Bekræftelighed 

For at andre kan bekræfte projektets resultater, skal gruppens forudsætninger være beskre-

vet(15). Da projektet er udført på baggrund af hermeneutisk metode, betyder det at vi har valgt 

at anerkende vores forforståelse. Vi har arbejdet ud fra det Kvale og Brinkmann beskriver 

som refleksiv objektivitet, hvilket henviser til at vi er objektive i vores beskrivelse af vores 

forforståelse(19). Vi har gennem projektet været bevidste om både fordele og ulemper ved vo-

res forudsætninger og viden. I projektets introduktion benytter vi os netop af vores forforstå-

else, og gennem projektet har vi beskrevet hvilken viden og erfaring vi i forvejen har, og ikke 

har, for på denne måde arbejdet transparent. De tanker vi har gjort os forud for udarbejdelsen 

af projektet, er med til at danne de teoretiske rammer for projektet, og har i første omgang be-

kræftet os i at der var noget som var værd at undersøge. 

Når vi arbejder hermeneutisk, og gør brug af vores forforståelse, er det vigtigt vi under inter-

views, ikke pålægger informanterne vores holdninger. Vi har forsøgt at undgå dette, ved at 

gøre brug af åbne spørgsmål. At holde egen holdninger væk er dog svært, og især som no-

vice. Når der udføres interviews, kan vores reaktioner både verbalt, eller nonverbalt, have ind-

flydelse på informanternes besvarelser. Vores manglende erfaring med interview kan omvendt 

styrke opgaven, da vi har arbejdet meget stringent og transparent med metoden. 

Som beskrevet i afsnittet om troværdighed er alle fortolkninger ikke ligevægtige(19), 

Kvale og Brinkmann beskriver at “Kvaliteten af de data der produceres, afhænger at kvalite-

ten af interviewerens færdigheder og viden om emnet”(19). Da det er første gang vi har udført 

kvalitativt interviewstudie, besluttede vi at vores informanter ikke skulle inkludere KP i aktivt 

forløb, og derved risikere at bidrage til yderligere belastning. Derudover har alle informanter 

selv meldt sig på baggrund af grundig information om projektet (se bilag 3). Da informan-

terne var velinformerede om projektets grundlag vedr. implementering af billeder som red-

skab, kan det diskuteres om denne viden bidrog til at de var positivitet stemt og ønskede at 

hjælpe os med at bekræfte betydningen af dette. Dette er grunden til at informanterne ikke på 

forhånd fik udleveret interviewguiden, da man kunne frygte informanterne havde indøvet svar 

som undlod kritik. 

5.2.4 Overførbarhed 

Det kan være relevant at undersøge om projektet kan overføres til en anden kontekst, og om 

det har almen gyldig karakter(15). Vi har gennem projektets PF arbejdet induktivt med hen-

blik på at indsamle specifik viden, som kan overføres til generelle anbefalinger. Det 
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undersøgte element befinder sig indenfor kræftområdet, og kræftoverleveres oplevelse af 

at anvende billeder som redskab. Projektet besvarelse vil derfor henvende sig til implemente-

ring i en kontekst, der på den ene eller anden måde inddrager KP. Dog er det vigtigt at nævne 

at vi selv har overført idéen fra en i forvejen implementeret idé på intensivafdelinger. Projek-

tets betydning for KP’s mestring og bearbejdelse, er værd at undersøge nærmere i forhold til 

patientinddragelse, og bearbejde af traumatiske oplevelser, der kan forekomme i et sygdoms-

forløb end kræft. 

6.0 Konklusion 

Formålet med projektet var at besvare følgende PF: 

Hvordan oplever kræftpatienter det at tage billeder under sit kræftforløb, samt at have dem 

som redskab i efterforløbet, og hvordan kan sygeplejersken anvende denne viden i sit arbejde 

med kræftpatienter” 

Ud fra ovenstående kan der på baggrund af analysens og diskussionens resultater, konkluderes 

følgende: 

 

KP oplever at billeder taget under deres kræftforløb er med til at skabe overblik og krono-

logi efter et behandlingsforløb. Billederne bidrager til at virkeligheden fastholdes i hukom-

melsen. Det er individuelt om billeder kan hjælpe til bearbejdelse af det traume som kræftsyg-

dommen har været, men ingen af projektets informanter benævner billeder som noget der har 

haft negativ indflydelse på deres forløb, og ingen har slettet billeder derfra. Nogle KP har haft 

gavn af at bruge billederne til at visualisere den udvikling de har gennemgået undervejs, og til 

efterfølgende at blive realitetsorienteret omkring hvad de har overlevet, og derved hjælpe i de-

res bearbejdelsesproces. 

Der ses en stor variation i hvad KP har billeder af, og hvordan billederne er brugt som red-

skab. På baggrund af dette er det vigtigt sygeplejersken anvender denne viden til at tilpasse 

sin sygepleje til den enkelte KP, og arbejde patientcentreret ud fra deres ønsker og auto-

nomi. Grundet dette kan det være svært at komme med et konkret eksempel på hvordan syge-

plejersken skal varetage opgaven ved en evt. implementering, og det vil være nødvendigt at 

anvende faglig merviden i vurderingen af, hvordan den enkelte KP kan bruge billeder som 

redskab. 

Det konkluderes dog at sygeplejersken kan anvende billeder som redskab til at øge KP’s egen 

sygdomsindsigt, og patientinddragelse. Ved at anvende billeder som redskab kan kommunika-

tionen mellem KP og sygeplejerske forbedres, da billederne er med til at støtte KP i at 
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visualisere deres virkelighed, og skabe en fælles forståelse. Dette vil øge tilliden, forbedre re-

lationen og optimere sygeplejen til KP. 

Projektet besvarer ikke hvordan implementeringen skal håndteres ud fra et organisatorisk per-

spektiv, og om fordelene ved implementeringen opvejer udgifter i form af tid og økonomi. 

Projektet ligger op til yderligere undersøgelse på området, da en evt. Implementering vil 

kræve mere viden om de politiske og organisatoriske kontekster, for at integrere billeder som 

redskab i sygeplejen. 

7.0 Perspektivering 

På baggrund af projektets resultater, vil vi i det følgende give et bud på hvordan billeder som 

redskab kan implementeres i sygeplejen til KP, potentielt forebygge psykiske senfølger i ef-

terkræftforløbet samt være med til at forbedre sygeplejen på kræftområdet. 

 

7.1 Implementering af billeder som redskab 

Vi forestiller os at evt. implementering af billeder som redskab kan have en positiv indvirk-

ning på sygeplejen til KP fx på en onkologisk afdeling. Ved et konkret forslag til implemente-

ring kan man anvende PDSA-cirklen(25) for på denne måde at lave en test og senere vurde-

ring af resultaterne fra testperioden på en afdeling. Det vil være relevant at forsøge at imple-

mentere både på en sengeafdeling og i et ambulatorie. På sengeafdelingen vil KP som oftest 

være dårlige, og her kan billederne være med til at dokumentere kronologien og den krise de 

er i, og derved hjælpe i efterforløbet. På ambulatoriet kan billederne bruges til at dokumentere 

den hverdag, og de problemstillinger, KP oplever imellem besøgene på hospitalet. Her kan 

billederne potentielt fremme kommunikationen mellem KP og sygeplejersker i det korte 

møde, og sikre at de får fortalt hvad de finder vigtigt. Efter testperioden kan der udføres et nyt 

studie som kan bidrage med yderligere viden end dette projekt, da der her kan ses på KP’s op-

levelse fra diagnosetidspunkt, og undervejs i forløbet, samt hvilke fordele, muligheder og bar-

rierer der ses i kontekst af sundhedsvæsenet. Det er væsentligt at undersøge de organisatoriske 

barrierer som bl.a. tid, økonomi og ressourcer, inden en endelig implementering. 

Som nævnt i introduktionen beskriver både sundhedsstyrelsen, og KP, at psykiske senfølger 

er et overset problem. Derfor må det antages at psykiske senfølger er noget der har en senere 

økonomisk konsekvens i form af længere behandlingstid, og kontakt med sundhedsvæs-

net. For at styrke KP’s livskvalitet, mentale sundhed og tilfredshed med sundhedsvæsenet, fo-

restiller vi os at en implementering af billeder som redskab i fx kræftpakkeforløb kan være til 

stor gavn for individet såvel som samfundet. 
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7.2 Forebyggelse af psykiske senfølger i efterkræftforløbet 

Resultaterne fra projektet viste, at KP i høj grad kan have svært ved at dele sygdomsoplevel-

sen med deres nærmeste pårørende, da de har oplevet forløbet meget forskelligt. På baggrund 

af dette forstiller vi os er, at det kunne være relevant at undersøge mulighederne for, om an-

vendelse af billeder som visuelt hjælpemiddel til kommunikation med pårørende, og fx til an-

vendelse i gruppeterapi, kan bidrage til forebyggelsen af behandlingskrævende psykiske sen-

følger. 

Desuden forestiller vi os, grundet den teknologiske udvikling, samt udviklingen af hvordan 

sociale medier dagligt benyttes til at dokumenterer intime detaljer fra både kendtes, og helt 

almindelige menneskers, hverdag, at det er relevant at undersøge hvilket effekt deling af bille-

der har på mestringen af et sygdomsforløb. Vi finder det interessant at undersøge hvordan det 

at dokumentere sit forløb, og derved få respons og anerkendelse, gennem billeder, kan for-

bedre den mentale sundhed og hvilke udfordringer dette kan medføre. 

 

7.3 Forbedring af sygeplejen på kræftområdet 

God sygepleje er ifølge Antonovsky at støtte patienter til at mestre deres forløb gennem 

OAS(10). Projektet viser forskellige bud på hvordan billeder kan støtte til at opnå håndterbar-

hed og meningsfuldhed. Resultaterne giver dog intet bud på hvordan billeder kan støtte til be-

gribelighed. Begribelighed kommer på baggrund af forudsigelighed, hvorfor det set i lyset af 

projektet, kan være interessant at undersøge om andres billeder fra kræftforløb kan bidrage 

med forudsigelighed om, hvad man som KP skal forberede sig på at skulle igennem. Her 

kunne der laves et samarbejde med kræftens bekæmpelse, og patientforeninger, om at tidli-

gere KP kan dele billeder fra deres forløb med ny-diagnosticerede KP, som skal igennem et 

lignende sygdomsforløb. Det kan desuden undersøges om KP’s virkelighed, dokumenteret 

igennem billeder, kan forbedre sygeplejerskers forståelse for hvad deres de gennemgår, og på 

denne måde udvikle dem og deres sygepleje. Dette vil kræve et opfølgende studie med syge-

plejersker som primær fokus. Vi har i hvert fald skabt nye erfaringer, og udviklet vores vi-

den, gennem samtale med informanter, og andre modige personer som Geo, der tør dele de-

res historie fra et patientperspektiv. Dette kan vi kan anvende i vores fremtidige praksis som 

sygeplejersker.  
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9.0 Bilagsfortegnelse 
 

Bilag 1: CASP af “Further than the eye can see? Photo elicitation and research with men” 

Bilag 2: CASP af” Using photographs to capture women's experiences of chemotherapy: re-

flecting on the method” 

Bilag 3: Brev til patientforeninger 

Bilag 4: Interviewguide 

Bilag 5: Samtykkeerklæring 

Bilag 6: Eksempel på analyse 
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Bilag 1 – CASP af ”Further than the eye can see? Photo elicitation and research with men” 
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Bilag 2 – CASP af” Using photographs to capture women's experiences of chemotherapy: re-

flecting on the method” 
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Bilag 3 – Brev til patientforeninger 

Hej         

Vi, Ann Sofie og Emma er to sygeplejestuderende der har brug for jeres hjælp, til vores afsluttende 

bachelorprojekt.   
 

Vi søger dig som kan sige ja til nedenstående:   

• Du er omkring 30-60 år gammel.   

• Du er på den anden side af et kræftforløb, hvor du har modtaget kemoterapi.   

• Du har billeder fra dit forløb, gerne fra indlæggelsesforløb - men ellers generelt fra din be-

handlingsperiode.   

• Du har lyst til at blive interviewet af os en dag i uge 17 (eller hvad der passer dig).    

 

Vi går på 7. semester på UCN Aalborg, men det er ikke et krav at du er heroppe fra.   
 

Vi vil gerne undersøge om billeder taget under et kræftforløb, kan hjælpe med bearbejdelsen af ople-

velsen efterfølgende. Det er vigtigt at understrege at vi IKKE skal bruge dine billeder, men blot snakke 

med dig om dine erfaringer med brugen af dem.   

Eksempel på spørgsmål: Kigger du på dem? Er de gemt væk bagerst i skabet? Hjalp de dig med at for-

stå hvad du har været igennem, eller forklare det til andre?   
 

Ideen udspringer fra, at der på flere intensivafdelinger bl.a. tages billeder af indlagtes hverdag, for at 

hjælpe dem med at bearbejde det efterfølgende forløb. På mange punkter kan en kræftdiagnose side-

stilles med en indlæggelse på intensiv, hvis man ser på de psykologiske gener som kan opstå efterføl-

gende.   

Derfor vil vi gerne undersøge om brugen af billeder kan overføres fra intensivafdelinger til indlæggel-

ses- eller ambulante kræftforløb og derved hjælpe til bearbejdelsen af den traumatiske oplevelse.   
 

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du, eller en du kender, har en mappe på sin mobiltelefon, har lavet 

en scrapbog eller har et helt fotoalbum stående på reolen så hører vi gerne fra dig.   
 

Selvom du har haft billeder fra dit forløb, men ikke har længere, hører vi også stadig gerne fra dig.   

Kontakt os enten på mail: emmakmose@gmail.com eller ring gerne på 60487689 (Ann Sofie).   

  

Med venlig hilsen   

Ann Sofie Hansen og Emma Mose 

  

mailto:emmakmose@gmail.com
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Bilag 4 – Interviewguide  

Interviewguide  

Hvem er vi?   

Samtykkeerklæring  

Hvorfor projektet?   

• Senfølger - manglende fokus   

• Psykiske senfølger   

• Inspiration fra dagbog   

• Billeder som værktøj   

Hvem er du?   

• Alder  

• Kræftform  

• Behandling  

• Er du erklæret kræftfri  

• Hvornår var det  

Afklarende indledning  

Har du oplevet psykologiske senfølger?   

Hvad var din første tanke da du hørte om vores projekt?  

  

Indledning  

Interviewspørgsmål   Forskningsspørgsmål   

Hvad har du billeder af fra forløbet?   

  

Hvem har taget dem og hvad er de taget med?   

• Hvordan var det?    

• Hvor gemmer du dem?   

Oplevelsen af at få taget/tage billeder   

Brugte du billederne undervejs I forløbet?   

• Hvad var der på billederne?  

• Fx. Til at se udvikling/fremskridt...  

• Hvis ja, hvordan var det? --> var det positivt?  

Oplevelse af brugen af billeder under-

vejs i forløbet   

Har du brugt billederne i efterforløbet?   

• Hvad var der på billederne?   

• Hvor ofte?   

• Hvordan er det?   

• Har de hjulpet med at huske begivenheder? Evt. 

Kronologisk?   

• Oplever du entydighed mellem billeder og minder 

når du ser på dem?  

• Er der nogle billeder du aldrig kigger på eller har 

slettet?   

  

Er der noget du fortryder at du ikke har billeder af?   

• Evt. Hvorfor har du ikke det?   

  

Har du brugt billederne til at kommunikere med sundheds-

professionelle eller pårørende?   

• Hvordan virkede det?   

• Har sundhedspersonalet kunne gøre mere for at 

hjælpe dig navigere i dine senfølger?  

  

Ville du anbefale til andre at bruge billeder i forløbet?   

  

Oplevelse af brugen af billeder i efter-

forløbet  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Billeder som kommunikativt redskab   
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Hvad kunne du se af udfordringer ved at sygeplejersken an-

befalede brug af billeder i forløbet?   

Har du været i behandling for psykologiske senfølger?  

Kan du se billeder som noget sygeplejersken kunne bruge i 

sin kontakt/omsorg/pleje i relation til mennesker med kræft/i 

et efterforløb?   

• Hvorfor ? hvordan ?   

• Hvad ville man som patient kunne opnå /blive hjul-

pet til herigennem ?  

  

Vi har ikke flere spørgsmål  

• Er der noget du vil spørge om?  

  

Afslutning  
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Bilag 5 – Samtykkeerklæring 

Samtykkeerklæring  

Jeg erklærer hermed at jeg giver samtykke til at deltage i interview ifbm. Emma Mose og Ann 

Sofie Hansens bachelorprojekt, omhandlende brugen af billeder til mestring i efterkræftforløb. 

Opgaven skal bedømmes som afslutning på sygeplejerskeuddannelsen hos University College 

Nordjylland i uge 26, 2021.   
  

Jeg er informeret om og indforstået med:    

1. At jeg altid kan trække mit samtykke tilbage, og mine oplysninger herefter ikke læn-

gere vil indgå i projektet.    

2. Jeg har ret til at klage til datatilsynet, ret til indsigt i opgaven samt ret til berigtigelse – 

altså at få urigtige oplysninger rettet.  (Datatilsynets vejledning om ”Registreredes ret-

tigheder”)  

3. At alle oplysninger jeg måtte give, som enten kan føre til genkendelse af mig eller an-

dre personer, vil blive anonymiseret i bachelorprojektet.  De personfølsomme oplysninger 

som måtte komme frem under interviewet behandles forsvarligt og efter GDPR-reglerne. 

Alle oplysninger stammer udelukkende fra mig selv, Emma og Ann Sofie har ikke indhen-

tet oplysninger andre steder fra.   

4. At interviewet optages, lagres forsvarligt og ikke deles med andre.    

5. At alt materiale, ud over selve bachelorprojektet, destrueres efter aflevering af opga-

ven. Herunder lydfiler, transskriptioner og andet materiale.    

6. At resultater og konklusion fra projektet kan deles med involverede patientforening 

hvis dette ønskes.    

Jeg har modtaget både skriftlig og mundtlig information om undersøgelsen.    
  

Ved at besvare denne mail med ”Jeg XXX samtykker”, er dette hermed et skriftligt sam-

tykke som gemmes indtil samtykket trækkes tilbage eller efter bachelorprojektets afslut-

ning.     

 

 

  

https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf
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Bilag 6 – Eksempel på analyse 

 


