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Resumé 
Kræftområdet anses som et særligt risikoområde set i forhold til patientsikkerhed, hvilket blandt 

andet skyldes, at 10-25% af alle kræftpatienter oplever, at der sker fejl. Patientsikkerheden kan 

forbedres, hvis patienter involveres i de beslutninger, der træffes i forbindelse med deres 

sygdomsforløb - flere studier viser, at patienterne gerne vil involveres, men at det kun sker i 

begrænset omfang i relation til patientsikkerhedsindsatsen.  

Med afsæt heri samt patienternes ret til information om blandt andet behandling og pleje, er 

formålet med dette speciale at undersøge prostatakræftpatienters oplevelse i forhold til at blive 

involveret i de beslutninger, der træffes i forbindelse med deres sygdomsforløb, samt at undersøge 

om de føler sig tilstrækkeligt informeret.  

Data indsamles inspireret af det semistrukturerede livsverdensinterview og det narrative interview 

ved 6 interviews og fortolkes efterfølgende ud fra en Ricoeur-inspireret metode. Herved kan det 

konkluderes, at de fleste af patienterne har en oplevelse af ikke at blive involveret i de beslutninger, 

der træffes på deres vegne samt, at patienterne ikke føler sig tilstrækkeligt informeret.  
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Prostate cancer patients' experience of involvement in decision making 

– A phenomenological hermeneutic study 

Abstract 
Cancer is regarded as a specific field of risk concerning patient safety, which among other things is 

due to the fact that 10-25% of all cancer patients experience that mistakes occur. Patient safety can 

be improved if patients are involved in decision making regarding the course of their disease - 

several studies indicate that patients wish to get involved but that this rarely occurs when it comes 

to the patient safety area. 

Starting from this, as well as the patients' right to information about among other things treatment 

and care, the purpose of this study is to examine prostate cancer patients' experience of getting 

involved in decision making concerning the course of their disease, as well as to examine whether 

they feel sufficiently informed. 

Inspired by the semi-structured life-world and the narrative interviews, data from 6 interviews have 

been collected and subsequently interpreted via a Ricoeur-inspired method. 

By this it is concluded that most patients experience not getting involved in the decision making on 

their behalf, and that the patients do not feel sufficiently informed. 
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Figurer 
Figur 1: Skema over bloksøgning 

Figur 2: Flowchart over litteratursøgning med in- og eksklusionskriterier for litteratursøgning  
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DEL I 

1. Indledning 
Med afsæt i begreberne patientcentreret praksis, patientinvolvering og Shared Decision Making 

handler dette speciale om prostatakræftpatienters sygdomsforløb med fokus på patienternes 

oplevelse af at blive involveret i de beslutninger, der skal træffes vedrørende deres pleje og 

behandling. Endvidere sættes der fokus på, hvorvidt patienterne oplever at være informeret. 

Når man rammes af en kræftsygdom, befinder man sig pludselig i en særlig eksistentiel krise, hvor 

man dels er truet på livet, og dels står over for at skulle træffe beslutninger, som ofte vil få 

konsekvenser for både en selv og ens pårørende. Hvert år rammes omkring 37.000 mennesker i 

Danmark af en kræftsygdom1. Ca. 240.000 lever med en kræftdiagnose, og samlet set bliver hver 

tredje dansker ramt af kræft. Med en årlig incidens af nye tilfælde på ca. 4300 i Danmark er 

prostatakræft den hyppigst forekommende kræftform hos mænd (1,2).  

Mennesker med kræft gennemgår i mange tilfælde lange og komplekse behandlingsforløb med 

involvering af flere forskellige afdelinger, sygehuse og sektorer (3,4). I en statusrapport om 

patientsikkerhed i kræftforløb slås det fast, at risikoen for fejl stiger i takt med en øget kompleksitet 

samt, at 10- 25% af alle kræftpatienter oplever, at der sker fejl i forbindelse med diagnosticering og 

behandling (4). Endvidere konstateres det, at:  

”Fejl og komplikationer hos kræftpatienter fører dobbelt så hyppigt til død og varige mén som 
blandt andre patientgrupper, og det anslås, at hændelserne i gennemsnit forlænger 
indlæggelsen med 7 dage.” (4, s. 34). 

 
Der er således både personlige og økonomiske incitamenter til at forbedre patientsikkerheden på 

kræftområdet. Og netop i forhold til patientsikkerhed spiller patienter ifølge statusrapporten en 

central rolle, og det konstateres, at patienter ved aktivt at blive involveret i eget sygdomsforløb kan 

være med til at forbedre sikkerheden. Dog peges der på, at patientinvolvering set i forhold til 

patientsikkerhedsindsatsen er begrænset, hvilket forklares med, at der muligvis mangler viden hos 

både patienter og sundhedsprofessionelle2 om patientinvolvering samt implementering og effekt 

heraf (4). Det slås fast, at kræftområdet i forhold til patientsikkerhed ”…betragtes som et særligt 

risikoområde.” (4, s. 34).  

                                                
1 Incidensen af basalcelle hudkræft er ikke medregnet. 
2 I dette speciale sidestilles begreberne sundhedsprofessionelle og sundhedsfaglige og dækker bredt over ansatte i sundhedssystemet, 
som varetager undersøgelse, behandling og/eller pleje af patienter – når der henvises til almen praktiserende læger, er dette 
ekspliciteret.  
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Både nationalt og internationalt er der fokus på patientcentreret praksis3. Flere fremhæver, at en 

sådan praksis har en positiv indvirkning på den faglige kvalitet, patienters oplevelser af kvalitet 

samt patientsikkerhed. Endvidere er der evidens for, at patienternes sundhed forbedres. Kernen i 

patientcentreret praksis er, at pleje og behandling tilrettelægges med udgangspunkt i patientens 

behov med patienten og ikke for patienten. Oplevelsen af på relevant vis at blive involveret i 

beslutninger vedrørende eget sygdomsforløb er således afgørende for patienternes oplevelse af en 

patientcentreret praksis (3,5-8).  

En spørgeskemaundersøgelse fra 2012 af nuværende og tidligere kræftpatienters oplevelser og 

behov gennem behandling og i efterforløbet4 viser, at kræftpatienter i højere grad, end det er 

tilfældet i dag, ønsker at blive involveret i beslutninger vedrørende eget sygdomsforløb. Dog slås 

det fast, at der er forskellige opfattelser af, hvad det indebærer at blive tilstrækkeligt involveret. 

Endvidere viser undersøgelsen, at patientinvolveringen bør styrkes, men det indikereres samtidigt, 

at ”…dette er en udfordring i forhold til daglig klinisk praksis og den nuværende organisering af 

sundhedsvæsenet.” (3, s. 7). Følgende undersøges, hvad der menes med ”patientinvolvering”, og 

hvordan praktiseringen heraf er beskrevet i litteraturen samt, hvilke retningslinjer og anbefalinger 

der findes på området. Endvidere beskrives Shared Decision Making og decision aids som 

eventuelle veje til patientinvolvering. 

1.1 Patientinvolvering – hvad og hvordan? 

Der har i de seneste årtier både nationalt og internationalt set været stor fokus på 

patientinvolvering5, hvilket har ført til, at der i dag er et stort forskningsfelt inden for området 

(6,9,10). Ifølge Lomborg, professor i sygepleje, er det en blanding af medicinske, demografiske, 

demokratiske og socioøkonomiske udfordringer, der tilsammen har skabt et behov for nytænkning 

af sundhedsvæsnet – et behov, der har sat patientinvolvering på den politiske dagsorden som et af 

grundelementerne i en fornyelsesproces (6). Projekter som ”PaRIS”, ”Planetree” samt kampagnen 

”Spørg løs” vidner om, at der også i praksis er fokus på området (6,11-13). Trods den store 

interesse for patientinvolvering peger flere studier på, at der både mangler klare definitioner af og 

konsensus om, hvad patientinvolvering indebærer samt redskaber til implementering heraf (6,9,14-

16).  
                                                
3 Begrebet patientcentreret praksis anvendes i dette speciale synonymt med begreber som personcentreret-, familiecentreret- og 
patientfokuseret praksis og rummer her både pleje og behandling. Endvidere anses begrebet som værende overordnet begreberne 
patientinvolvering og patientinddragelse. 
4 Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget af Kræftens Bekæmpelse i 2012. Undersøgelens 4.401 deltagere er alle registrerede i 
Landspatientregisteret med en førstegangsdiagnose i 2010. 
5 I dette speciale sidestilles begreberne “patientinvolvering“ og “patientinddragelse“ 
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I 2013 offentliggjorde Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) resultaterne 

af en undersøgelse af sundhedsprofessionelles forståelser af og vilkår for patientinddragelse i det 

danske sundhedsvæsen. Undersøgelsen viser bl.a., at sundhedsprofessionelle overordnet set har et 

positivt syn på patientinddragelse, og at de ønsker at styrke inddragelsen af patienter, men at der er 

forskellige opfattelser af, hvad patientinddragelse indebærer. Undersøgelsen viser tilmed, at tid, 

travlhed og uegnede fysiske rammer af mange opfattes som faktorer, der skaber udfordringer i 

forhold til at inddrage patienter. Endelig mener et flertal, at ledelsen har et ansvar i forhold til at 

opfordre til og gå foran i arbejdet med patientinddragelse (16). 

 

Patienter har i henhold til Sundhedsloven ret til at blive inddraget i beslutninger, der vedrører deres 

egen behandling. Endvidere har patienter ret til information om deres helbredstilstand samt om 

muligheder for forebyggelse, behandling og pleje. En forudsætning for at patienterne kan inddrages 

er ifølge Sundhedsloven, at information om sygdom, undersøgelse og den planlagte behandling 

bliver givet på en forståelig og hensynsfuld måde samt er tilpasset modtagerens individuelle 

forudsætninger i forhold til bl.a. alder, modenhed og erfaring. Endelig har patienter ret til 

information om risici for bivirkninger og komplikationer samt om konsekvenserne af ikke at blive 

behandlet – dog har patienter også ret til at frabede sig information (17).  

 

I Den Danske Kvalitets Model (DDKM) version 2 findes således en standard for ”Patientens og 

pårørendes inddragelse som partnere.” (18, s. 97). Formålet med denne er:  

”At patienters og pårørendes viden, ønsker, behov og kendskab til egen situation efterspørges 
og anvendes i behandlingsforløbet, og at de kan få indflydelse og mulighed for at handle aktivt 
i forhold til behandling og håndtering af egen sygdom, med respekt for at hensynet til patienten 
er det overordnede mål.”  (18, s. 97). 

Der foreskrives i DDKM ikke nogen bestemt metode til gennemførelse af standardens intentioner, 

men som eksempel på en metode, der kan anvendes, nævnes bl.a. Fælles Beslutningstagen (Shared 

Decision Making6) (18). 

 

Shared Decision Making (herefter SDM) er et af nøglebegreberne inden for patientinvolvering og 

handler ifølge Lomborg kort sagt om: “…den samtale, som sker mellem en patient og en 

sundhedsprofessionel, når de sammen når frem til et valg af behandling.” (6, s. 16). SDM har siden 

1980’erne været anvendt og diskuteret i den angelsaksiske verden og er i dag udbredt i lande som 

                                                
6 Shared Decision Making svarer til det danske begreb Fælles Beslutningstagning/Fælles Beslutningstagen.  
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England, USA, Tyskland, Holland, Canada og Australien – derimod er interessen for SDM i 

Danmark stadig kun i sin begyndelse (14,19-21).  

 

The Health Foundation har på baggrund af et omfattende litteraturreview publiceret en rapport 

”Evidence: Helping people share decision making” 7, hvori der redegøres for den eksisterende 

evidens om SDM. Blandt mange fund var det mest påfaldende, at der ikke er nogen fælles 

definition af begrebet SDM, hvilket ifølge rapporten skaber ”…significant challenges in 

understanding and replicating benefits and drawing conclusions across multiple studies.” (14, s. 

II). I rapporten definereres SDM på følgende vis: 

 
”Shared decision making is both a philosophy and a process. It requires a partnership between 
patients and professionals, working together to select tests, treatments and support packages 
based on patient preferences, clinician experience and research evidence. This often 
necessitates a shift in the perceived roles of patients and professionals, the provision of 
evidence-based information about options, outcomes and uncertainties, and support and 
feedback to ensure that patients and professionals are actively engaged.” (14, s. IV). 

 

Se evt. bilag 1 med andre eksempler på definitioner af SDM. 

 

I en dansk MTV-rapport vedrørende patientinddragelse fra 2008 introduceres SDM8 som en 

”…behandlingsbeslutningsmodel, der foreskriver, hvordan beslutninger bør træffes.” (19, s. 25) 

samt som en vigtig faktor i forhold til både udarbejdelse af beslutningsstøtte til patienter og 

videreformidling af evidensbaseret viden – modellen giver mulighed for øget informationsniveau og 

patienttilfredshed. Ifølge rapporten træffes valg om behandling ved SDM-modellen  

”…gennem inddragelse af patienten i et partnerskab og en fælles dialog om fordele, ulemper, 
ønsker og præferencer, som kobles med en øget grad af vidensudveksling mellem behandler og 
patient.” (19, s. 28). 

 

I rapporten slås fast, at der er forskellige måder og grader, hvorpå modellens krav kan opfyldes, 

men også at SDM er en:”…idealiseret model, som sjældent kan genfindes i praksis. Virkeligheden 

er nemlig ofte mere kompleks…” (19, s. 26).  

Ved et systematisk review og en tematisk syntese fandt Joseph-Williams et al., at faktorer som tid, 

kontinuitet i plejen, personlige karakteristika samt magtfordelingen mellem patienten og 

                                                
7 Studiet er publiceret af The Health Foundation, som er en uafhængig velgørende organisation, der arbejder for at forbedre 
kvaliteten af det engelske sundhedsvæsen.  
8 I rapporten anvendes begrebet beslutningstagning, der samtidig oversættes/sidestilles med begrebet Shared Decision Making. I 
nærværende speciale anvendes for overskuelighedens skyld begrebet Shared Decision Making (SDM).  
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sundhedsprofessionelle potentielt kan fungere både som barrierer og facilitatorer for SDM - se evt. 

bilag 2 med skema over faktorerne. Mange af barriererne er ifølge Joseph-Williams et al. potentielt 

modificerbare og kan håndteres ved holdningsændringer hos både patienter og 

sundhedsprofessionelle samt på organisationsniveau. Dog er der nogle barrierer ved patienterne, der 

ikke kan modificeres, bl.a. dårligt helbred og kognitiv svækkelse/handicap, hvilket man må 

medtænke, hvis man skal støtte patienterne i forhold til at opnå SDM. For mange patienter er det 

således ikke tilstrækkeligt med “Knowledge provision and encouragement to think about personal 

values…” (22, s. 307). Patienterne har brug for både viden og styrke (power) for at kunne deltage i 

SDM (se evt. bilag 3 med figur der viser sammenhængen mellem disse), og det konkluderes, at 

mange patienters manglende deltagelse i SDM ikke skyldes manglende vilje hertil, men at de ikke 

kan deltage (22). Sygeplejerskens rolle som ”mellemmand” mellem patient og læge anses som 

fremmende for SDM (22).  

I tråd hermed viser flere studier, at sygeplejersker på forskellig vis spiller en central rolle i forhold 

til SDM både ved formidling af information om sygdom og behandling samt ved design og 

implementering af metoder, som muliggør implementering af SDM (14,19,23-25).  

 

Til forbedring af patienternes evner til og muligheder for deltagelse i SDM findes adskillige 

eksempler på modeller, også kaldt decision aids, der bl.a. via information om sygdom, 

valgmuligheder og sandsynligheder samt ved guidning skal hjælpe den enkelte patient til at træffe 

”de rigtige” beslutninger i sygdomsforløbet (26,27). Ifølge O’Connor et al. er der en stærk evidens 

for, at ”…patient decision aids not only improve decision quality but also prevent the overuse of 

options that informed patients do not value.” (26, s. 716). 

 

I Kræftplan II fra 2005 konstateres det bl.a., at: 

”…patienter, der involveres i kliniske beslutninger, er mere tilfredse, overholder behandlinger 
bedre og oplever bedre behandlingsresultater end patienter, der ikke har været inddraget.”  
(28, s. 55).  

 
Således bør der foretages ”…tilbagevendende undersøgelser af patienternes behov for inddragelse 

og kommunikation, vurderinger af behandlingsforløbene mv.” (28, s. 55). Resultaterne fra disse 

undersøgelser “bør anvendes aktivt til ændringer af sundhedsvæsenets praksis.” (28, s. 55).  

I Sundhedsstyrelsens anbefalinger til Kræftplan III er der blandt andre problematikker også fokus 

på patientinddragelse, og det konstateres, at ”Der bør satses på øget patientinddragelse i 
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kræftforløbet.” (29, s. 2). Øget patientinddragelse er dog ikke en del af den endelige aftale om 

Kræftplan III (30).  

 

Hverken i DDKM, i Sundhedsstyrelsens anbefalingerne til Kræftplan III eller i forbindelse med de 

ovennævnte eksempler fra Kræftplan II findes der konkrete indholds- eller handlingsanvisninger 

(17,28,29), som kan anvendes i praksis, når det sundhedsfaglige personale ønsker at involvere 

eksempelvis prostatakræftpatienter i de beslutninger, der skal træffes vedrørende deres pleje og 

behandling; beslutninger, der skal træffes ud fra spørgsmål, som bliver aktuelle, når man som 

kræftpatient pludselig befinder sig i en særlig eksistentiel krise, som for eksempel: Hvem skal 

informeres om min sygdom – børn, børnebørn, arbejdsgiver? Hvornår og hvordan skal de 

informeres? Hvilken behandling skal jeg vælge? Hvilke bivirkninger kan jeg acceptere at leve med? 

Hvordan skal vi få dagligdagen til af fungere? Skal jeg sygemeldes og i så fald, hvor lang tid?  

1.2 Sammenfatning og problemafgrænsning 

Det indledende afsnit har bl.a. vist, at der både nationalt og internationalt set er stor fokus på 

patientcentreret praksis, herunder patientinvolvering, og flere studier viser, at patientcentreret 

praksis kan have en positiv effekt i forhold til den faglige kvalitet, patienters oplevelser af kvalitet 

samt patientsikkerhed – der er tilmed evidens for, at patienternes sundhed forbedres ved 

patientcentreret praksis (3,5-10,14,15).  

 

Kræftområdet anses som et særligt risikoområde set i forhold til patientsikkerhed, hvilket bl.a. 

skyldes, at kræftpatienter der udsættes for fejl og komplikationer i særlig grad er i risiko for varige 

mén og død samt, at hele 10-25% af alle kræftpatienter oplever, at der sker fejl i forbindelse med 

diagnosticering og behandling - det slås fast, at patientsikkerheden kan forbedres, hvis patienter 

aktivt involveres i eget sygdomsforløb. Involvering af patienterne sker dog kun i begrænset omfang 

i forhold til patientsikkerhedsindsatsen, hvilket forklares med en manglende viden om 

patientinvolvering og implementering heraf blandt både patienter og personale (4).  

I tråd med dette påvises det, at der blandt europæiske patienter og sundhedsprofessionelle er 

divergerende opfattelser af, hvad patientinvolvering er, og at faktorer som tid, travlhed, uegnede 

fysiske rammer samt ulige forhold mellem læger og patienter anses som faktorer, der besværliggør 

eller ligefrem hindrer patientinvolvering (15,16). Det har vist sig, at patienter gerne vil involveres 

mere i forhold til de beslutninger, der træffes vedrørene deres sygdomsforløb (3,17,18).  
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I henhold til Sundhedsloven har patienter ret til at blive inddraget i beslutninger, der vedrører deres 

egen behandling – en forudsætning for at dette kan lade sig gøre er dog, at information om sygdom, 

undersøgelse og den planlagte behandling tilpasses den enkelte patient og gives på en forståelig og 

hensynsfuld måde. Således findes der i DDKM en standard for inddragelse af patienter og 

pårørende. Endvidere er der i Kræftplan II og i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til Kræftplan III 

fokus på behovet for forbedring af patientinvolvering i praksis samt anbefalinger om tiltag i 

forbindelse hermed. Dog findes der ingen konkrete indholds- eller handlingsanvisninger til 

anvendelse for sundhedsprofessionelle i praksis, men i DDKM nævnes SDM som en metode, der 

kan anvendes hertil (17,18,28,29).  

 

SDM er en metode, der dels betegnes som et nøglebegreb inden for patientinvolvering, og dels 

hævdes at være udbredt i flere lande - samtidig viser flere studier dog, at modellen kan være 

vanskelig at udføre i praksis (6,14,19-22).  

 

I et systematisk review findes, at der i forhold til selve organiseringen af sundhedssystemet og i den 

konkrete interaktion omkring beslutningstagningen er forskellige barrierer og facilitatorer, der har 

betydning for patienternes evne til deltagelse i SDM. Det findes, at der er nogle barrierer i forhold 

til patienters mulighed for at medvirke til SDM, som ikke kan nedbrydes, men samtidig at der er 

mange, der kan. Dette efterlader sammen med de såkaldte decision aids et håb i forhold til, at det et 

langt stykke hen ad vejen er muligt at implementere SDM og med dette opnå patientinvolvering - 

flere studier finder, at sygeplejersker spiller en central rolle i arbejdet med implementeringen 

(14,19,22-27). 

 

Ud fra ovenstående kan det konstateres, at der ikke alene i lovgivningen er krav om at involvere 

patienter i beslutninger, der vedrører deres egen behandling, men også et politisk fokus på at man i 

praksis skal blive bedre til at løfte denne opgave (17,18,28,29). Dette synes der at være god grund 

til: dels har det vist sig, at kræftpatienter ønsker at blive mere involveret i beslutninger vedrørende 

eget sygdomsforløb. Tilmed er der, set ud fra et sundhedsfagligt synspunkt på basis af 

evidensbaseret viden, flere vigtige argumenter, som taler for at involvere patienter i beslutninger, 

der træffes vedrørende både pleje og behandling i forbindelse med deres sygdomsforløb (3,5-

10,14,15). Dog er der, som beskrevet ovenfor, nogle udfordringer i forhold til patientinvolvering, 
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startende med den manglende konsensus om, hvad patientinvolvering indebærer samt 

vanskelighederne i forhold til implementeringen i praksis.  

 

Med afsæt i de ovennævnte problematikker findes det relevant at undersøge, om 

prostatakræftpatienter oplever at blive involveret i at træffe beslutninger vedrørende deres eget 

sygdomsforløb, samt om de føler sig tilstrækkeligt informeret. 

2. Problemformulering 
Ovenstående leder frem til opgavens problemformulering: 

I hvilken grad oplever prostatakræftpatienter at blive involveret i de beslutninger, der træffes i 

forbindelse med deres sygdomsforløb? Føler de sig tilstrækkeligt informeret?  

3. State of the science  
For at få indsigt i hvad den internationale forskning viser om specialets emne, er der foretaget en 

struktureret litteratursøgning. Følgende beskrives først strategien for denne litteratursøgning. 

Dernæst gennemgås den litteratur, som findes relevant i forhold til specialets problemstilling.  

3.1 Strategi for litteratursøgning 

For at få viden om specialets emne er der fortaget en struktureret litteratursøgning bestående af tre 

faser: idéfase, systematisk søgning samt kædesøgning. Dette er en vanskelig proces, og med den 

enorme mængde litteratur, der kontinuerligt publiceres i de respektive databaser, vil en sådan 

søgning aldrig være fuldstændig udtømmende. For dog at opnå en form for validering af 

søgeprocessen er selve søgestrategien drøftet med en bibliotekar (31,32).  
 

I idéfasen er der foretaget en indledende søgning ved hjælp af ”bevidst tilfældig søgning”. 

Udgangspunktet for denne søgning var en foreløbig problemformulering samt min eksisterende 

viden og forestilling om emnet involvering af kræftpatienter (32). Der blev foretaget en bred 

søgning i Pubmed, CINAHL, Scopus, Embase, ProQuest, SweMed+ Google, Google Scholar, 

bibliotek.dk, Klinisk Sygepleje og Sygeplejersken. På dansk blev der søgt med udgangspunkt i 

ordene prostatakræft, patientinvolvering, patientinddragelse, fælles beslutningstagning og patienters 

oplevelse. Søgningen på engelsk foregik med udgangspunkt i ordene: prostate cancer, patient 

involvement, engagement, participation, shared decision making, patient experience og patient 
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perception. Idéfasen gav en generel indføring i emnet og dannede grundlag for den indledningsvise 

problematisering.  

 

Med afsæt heri samt i specialets problemformulering blev den systematiske søgning foretaget med 

henblik på at få viden om ”state of the science” for området. Der blev søgt med udgangspunkt i 

begreberne prostate cancer, patient involvement, patient engagement, participation, shared decision 

making, patient centered care og information. Til denne søgning blev der anvendt bloksøgning, idet 

metoden er velegnet til løbende at udvide og indsnævre søgningen (31,32) – se evt. figur 1 med 

skema over bloksøgning. Der blev foretaget søgning i følgende databaser: Pubmed, ProQuest, 

CINAHL, Scopus, Embase, SwePub og SweMed+.  

Bortset fra SwePub og SweMed+ indeholder alle databaserne udelukkende peer-reviewed artikler - 

artiklerne har således gennemgået en intern kvalitetskontrol. I SwePub og SweMed+ blev der kun 

søgt efter peer-reviewed artikler. De valgte databaser er samlet set dækkende for det 

sundhedsfaglige felt og således relevante for specialets problemstilling (31,33).  

I databaserne blev der foretaget søgninger med udgangspunkt i kontrollerede emneord via de 

respektive databasers funktioner til dette: Pubmed: MeSH, ProQuest: Thesaurus, CHINAL: 

CHINAL headings. Scopus: Keywords og Embase: Emtree. For præcision af søgningerne blev der 

anvendt de boolske operatorer OR og AND. Endvidere anvendtes trunkering (*) for udvidelse af 

søgetermer samt søgning med fritekst, hvor begreberne ikke fandtes som kontrollerede emneord 

(31). Endelig suppleredes søgningen med en kædesøgning ud fra relevante referencer, hvorved der 

blev fundet nye referencer (31,32). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 1: Skema over bloksøgning 
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Der blev kun søgt efter engelsksproget litteratur samt litteratur skrevet i et skandinavisk sprog.  

Øvrige inklusionskriterier:   

-‐ Mænd som er/har været syg af prostatakræft   

-‐ Artikler med fokus på prostatakræftpatienters involvering i de beslutninger, der træffes 

vedrørende deres sygdomsforløb   

-‐ Kvalitative og kvantitative studier   

Eksklusionskriterier: 

-‐ Artikler med fokus på sygeplejerskens, lægens og/eller de pårørendes perspektiv 

-‐ Artikler med fokus på screening 

Søgningerne med de 3 blokke resulterede i 2040 relevante hits. Med afsæt i inklusions- og 

eksklusionskriterier blev der i en efterfølgende selekteringsproces foretaget valg og fravalg af 

artikler ud fra først en vurdering af titlens relevans i forhold til problemstillingen, dernæst læsning 

af abstract og endelig læsning af hele artiklen (31). For opretholdelse af systematik og overblik over 

søgninger og fundne artikler anvendtes referenceprogrammet Refworks (34).  

 

Den systematiske søgning resulterede i 19 artikler. Af disse artikler inkluderes de 6 artikler, der 

findes mest relevante i forhold til specialets problemstilling. Søgeprocessen illustreres i et flowchart 

nedenfor i figur 2, hvor også in- og eksklusionskriterier vises. I næste afsnit gennemgås fundene fra 

de inkluderede artikler, hvorved opgaven indplaceres i en videnskabelig kontekst.  

 

Figur 2: Litteratursøgningen illustreret i et flowchart samt in- og eksklusionskriterier for litteratursøgning 
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3.2 Gennemgang af litteraturen  

I forbindelse med den systematiske litteratursøgning er der identificeret 6 artikler, der findes 

relevante for specialets problemstilling. Følgende fremstilles de af artiklernes fund, som kan 

relateres hertil. Afsnittet afsluttes med en sammenfatning af gennemgangen. 

 

Artiklerne er udgivet mellem 2000 og 2012 i England og USA og er alle peer-reviewed. Se evt. 

bilag 4 med en oversigt over de inkluderede artikler.  

Det fremgår af studierne, at der hovedsageligt er fokus på beslutningstagning i forbindelse med valg 

af behandlingsform af prostatakræft og patienternes rolle i forbindelse hermed (35-40). Dette gør sig 

også gældende i et studie af O’Rourke og Germinos, som i relation hertil finder, at der i et 

sygdomsforløb skal træffes en række forskellige beslutninger (37):  

“There were multiple decisions along the way: deciding whether to act on symptoms and 
deciding about biopsies and disclosure of the diagnosis. Once the diagnosis was established, 
deciding on treatment involved a new set of decisions: choosing whether to seek second 
opinions and from whom, weighing the positives and negatives of each choice and its 
associated side effects, and deciding when treatment should be initiated.”  (37, s. 241). 

 
De finder tilmed, at den enkelte patient enten selv eller i samarbejde med dennes hustru træffer 

beslutninger vedrørende disse problematikker - der er i studiet intet fokus på samarbejdet mellem 

patienterne og de sundhedsprofessionelle (37).  

Kun Sinfield et al. fokuserer på beslutningstagning og involvering af patienter i forhold til andre 

problematikker end selve behandlingsformen. Således finder de, at mænd, som henvender sig til 

deres almen praktiserende læge pga. symptomer, ikke bliver involveret i beslutningstagning 

angående prøvetagning i forbindelse med udredning af sygdommen: 

“…the symptomatic patients who presented did not report having the opportunity to participate 
in the decision whether to be tested for prostate cancer…or later whether to be referred for 
further tests at the hospital.”  (36, s. 93). 

 

Det ensidige fokus på valg af behandlingen af prostatakræft i de 6 artikler giver ikke et entydigt 

billede af, i hvilken grad patienterne oplever at blive involveret i forhold til at træffe beslutning om 

behandlingsform.  

 

Fire af studierne peger på, at patienterne generelt oplever at blive involveret i beslutningstagningen, 

men på forskellig vis og i forskellig grad. Således findes det, at et flertal af patienterne af deres læge 

får præsenteret to eller flere mulige former for behandling samt, at et flertal af patienterne oplever at 
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blive spurgt til, hvilken behandlingsform, de ønsker (35,37,39,40). Dog finder et studie, at 1/3 af 

patienterne, trods en præsentation af flere behandlingsmuligheder, ikke reelt oplever at få et tilbud 

om en aktiv behandling af deres sygdom (39).  

 

Et andet studie finder, at lægen ofte giver en forklaring om behandlingsmuligheder, men ikke 

vejleder mændene i forbindelse med deres valg, og flere patienter giver således udtryk for et ønske 

om mere vejledning fra lægens side (35). Flere studier viser, at patienterne i stor grad dels søger 

viden om deres sygdom og behandlingsmuligheder på internettet, og dels vælger at få en second 

opinion ved en anden læge. Endvidere inddrager patienterne ofte deres pårørende og deres sociale 

netværk, hvorved de også bidrager med viden (35,37,39,40).  

 

Patienter skal ofte træffe beslutning om behandlingsform ganske kort tid efter at være blevet 

diagnosticeret – endda ofte samme dag som de har fået diagnosen. Patienterne oplever, at det er 

vanskeligt at skulle træffe en så afgørende beslutning på et tidspunkt, hvor de lige har fået en 

kræftdiagnose; på et tidspunkt, hvor chokket over at have fået diagnosen overskygger resten af 

konsultationen, og gør det svært at skulle koncentrere sig om indholdet i den efterfølgende samtale 

samt at stille spørgsmål (36,38).  

 

Ifølge Sinfield spiller urologiske sygeplejersker en vigtig rolle for de patienter, som får mulighed 

for at tale med en. Patienterne oplever, at sygeplejersker i større grad end lægerne inddrager dem 

og, at de ved mødet får mulighed for ”…to spend the time they needed to get further explanations, 

ask questions and receive written information.”  (36, s. 93). 

 

Ifølge Cohen og Britten fremgår det af deres interviews med patienter, at det i høj grad er de enkelte 

læger, der på vegne af patienten træffer beslutning om dennes behandling. Det fremgår desuden, at 

patienterne generelt er tilfredse med dette, hvilket begrundes med en tro på, at det kræver ekspertise 

at kunne træffe en sådan beslutning – en ekspertise, som de fleste patienter enten har tillid til eller et 

håb om, at lægen er i besiddelse af. Endvidere føler patienterne ofte, at de har fået tilstrækkelige 

informationer, som kan retfærdiggøre behandlingsvalget (38).  

 

Flere studier finder i tråd med dette, at det for nogle patienter synes vanskeligt eller ligefrem utrygt 

selv at skulle træffe beslutning om behandlingsform. Patienterne finder det vanskeligt at skulle bære 
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det ansvar, der følger med dette valg - ansvaret for udfaldet af sygdommen. Således ser patienterne 

ofte hellere, at lægen træffer beslutningen (35,36,38): 

“It would be nice to have someone make all of your decisions for you. Then you’re not 
responsible.”  (35, s. 150). 
 
 “I looked straight at the consultant [specialist], I said what do you think? He said it’s not 
down to me, your choice. I said I’m asking you please…I said my life is in your hands…and he 
said I’m gonna do surgery, I recommend you have surgery.”  (36, s. 94). 

 

Sinfield et al. finder, at det er lægens foretrukne stil, der er afgørende for, hvorledes processen 

omkring beslutningstagning om behandlingsform forløber og ikke patientens behov. Således 

fremstår forløbene meget forskellige: “This varied from the specialist making the decision with no 

patient input, to passing the decision entirely over to the patient.”  (36, s. 95). 

3.2.1 Sammenfatning af gennemgangen 

På trods af at der er mange forskelligrettede beslutninger, som skal træffes i løbet af et 

sygdomsforløb, står det efter litteraturgennemgangen klart, at der i prostatakræftpatienters 

oplevelser i forhold til at blive involveret i at træffe beslutninger vedrørende deres sygdomsforløb, 

overvejende er fokus på valg af behandlingsform samt på patienternes rolle i denne proces. 

Litteraturen viser, at der er stor forskel på, i hvilken grad patienterne oplever at blive involveret i 

processen; således oplever nogle, at lægen alene træffer beslutningen, andre oplever, at lægen 

involverer dem, og endelig er der nogle, som oplever at beslutningen fuldstændig lægges på deres 

skuldre (35-40).  

 

Mange patienter føler, at det er vanskeligt selv at skulle vælge en behandlingsform; de føler, at der 

med dette valg følger et stort ansvar, som i sidste ende har betydning for udfaldet af deres sygdom – 

således ser nogle patienter hellere, at det er lægen, som ud fra sin ekspertise træffer beslutningen 

(35,36,38).  

 

Litteraturen har vist, at de fleste patienter får præsenteret mere end en behandlingsmulighed, men at 

ikke alle læger efterfølgende formår at vejlede patienterne i deres valg samt, at ikke alle patienter 

oplever sig tilstrækkelig informeret af lægen. Endelig er det langt fra alle, der får præsenteret flere 

behandlingsmuligheder, som har et reelt tilbud om en aktiv behandling (35,37,39,40).  
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Af litteraturen fremgår det, at urologiske sygeplejersker for nogle patienter spiller en vigtig rolle 

samt, at patienter oplever, at sygeplejerskerne er bedre til at informere og involvere patienterne 

(36). Det har vist sig, at patienter ofte skal træffe beslutning om behandlingsform i umiddelbar 

forlængelse af at have fået besked om diagnosen. Patienterne oplever dermed at skulle træffe deres 

beslutning på et tidspunkt, hvor de er i chok og således, hverken er i stand til at lytte til lægens 

vejledning eller til at stille spørgsmål (36,38). 
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DEL II 

4. Metode 
I dette afsnit redegøres for valg af metode til dataindsamling og metode til fortolkning af empiri. På 

trods af at specialets problemstilling har sit udgangspunkt i patienters oplevelser, deres livsverden, 

er det relevant at reflektere over de videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter, da 

”paradigmatiske antagelser” har betydning for måden, hvorpå man betragter virkeligheden inden for 

en videnskabelig ramme (41). Derfor redegøres der her for de respektive metoders 

videnskabsteoretiske fundamenter. Endvidere redegøres der for fremgangsmåden ved 

dataindsamlingen og for væsentlige overvejelser i forbindelse med dette samt for fremgangsmåden 

ved fortolkning af empiri.  

Inden for den kvalitative forskning interesserer man sig bl.a. for den menneskelige verden ud fra 

”…aktørers egne perspektiver på og beretninger om denne (menneskelige) verden.” (42, s. 18). 

Dette speciale har således med en hensigt om at undersøge menneskelige oplevelser en kvalitativ 

tilgang (42). Som metode til indsamling af data anvendes det semistrukturerede interview med 

inspiration af Kvale og Brinkmanns bog ”Interview - Introduktion til et håndværk” (43). Derudover 

anvendes det narrative interview som inspiration i starten af interviewene. Som metode til 

fortolkning af empiri anvendes en fortolkningsmetode inspireret af den franske filosof Paul Ricoeur 

(44).  

4.1 Metode til dataindsamling  

Da specialet ud fra problemformuleringen har fokus på prostatakræftpatienters oplevelser, er det 

relevant at anvende det semistrukturerede livsverdensinterview som metode for indsamling af 

empiri, idet der herved søges at ”...indhente beskrivelser af interviewpersonernes livsverden med 

henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener.”  (45, s. 45). Livsverdenen er ifølge 

Kvale og Brinkmann ”…verden, som man møder den i dagliglivet, og som den fremtræder i den 

umiddelbare og middelbare oplevelse, uafhængigt af og forud for alle forklaringer.” (45, s. 47). 

Kvale og Brinkmann har en åben fænomenologisk tilgang ved, hvilken man inden for den 

kvalitative forskning ser fænomenologi som et begreb, hvor der er fokus på at forstå sociale 

fænomener set fra aktørernes egne perspektiver.  
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Ifølge Kvale og Brinkmann skal man som interviewer ved en bevidst naivitet og ved at sætte sine 

forforståelser i parentes forholde sig åben for nye og uventede fænomener (45). At sætte sine 

forforståelser i parentes svarer til det fænomenologiske begreb epoché (46,47) – begrebet beskrives 

nærmere i afsnit 4.2, s. 26. Intervieweren bør være både nysgerrig og opmærksom på, hvad der 

siges og, hvad der ikke siges (45). Endelig skal intervieweren være ”…kritisk i forhold til egne 

forudsætninger og hypoteser under interviewet.”  (45, s. 49).  

 

Med inspiration fra denne metode søges i dette speciale at få adgang til de af prostatakræftpatienters 

oplevelser, som kan være med til at belyse specialets problemformulering. Ved en åben indstilling 

samt en nysgerrighed på patienternes fortælling ønskes således at få beskrivelser af patienternes 

livsverden.  

 

Den mest grundlæggende måde at opnå forståelse af vores egne erfaringer er ved at fortælle om 

dem samt ved at lytte til andres fortællinger om deres erfaringer (48). Således er det narrative 

interview velegnet til at opnå viden om ”…the meaning of lived experience.”  (48, s. 148).  

Med afsæt i dette synes det nærliggende også at finde inspiration i det narrative interview - således 

opfordres patienterne ved starten af interviewet til at fortælle så frit som muligt om deres oplevelser 

vedrørende specialets problemstilling.  

 

Relateret til Ricoeurs teori om den trefoldige mimesis svarer informanternes fortælling af deres 

erfaringer til mimesis II, hvor fortælleren ved konfiguration udleder et sammenhængende 

historieforløb af spredte begivenheder og hændelser (49). Den trefoldige mimesis beskrives 

nærmere i afsnit 4.2.1, s. 27. 

 

For at sikre fortællinger om specialets problemstilling anvendes det semistrukturerede interview 

som beskrevet ovenfor dog efterfølgende. 

 

Med afsæt i Chinn og Kramers beskrivelse af empiri9 som værende viden, der er tilgængelig via 

sanserne, især hørelse, syn og følesans, vil patienternes beskrivelser fungere som specialets empiri 

(50) . Ifølge Chinn og Kramer kan empirisk kundskab komme til udtryk som ”..empiriske teorier og 

faktuel viden eller beskrivelser og fortolkninger af empiriske hændelser eller objekter.” (50, s. 17). 

                                                
9 Empiri kommer af det græske udtryk empeiría og betyder erfaring (110) 
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I dette speciale vil empirien blive gjort til genstand for en fortolkning ved hjælp af en Ricoeur-

inspireret fortolkningsmetode og dermed danne fundamentet for specialets fund. Specialets fund 

kan således med afsæt i ovenstående anses som værende empirisk kundskab, hvorfor man kan sige, 

at den empiriske kundskab i dette speciale kommer til udtryk ved en fortolkning. 

4.1.1 Informanter 

For at kunne forstå hvordan noget opleves, må vi inddrage det subjekt, som oplevelserne 

fremtræder for (51). Således inddrages mænd, der er diagnosticeret med prostatakræft og derfor har 

personlige erfaringer, som gør dem i stand til at besvare specialets problemformulering. Med 

henblik på at sikre at informanterne har relevante erfaringer i forhold til at kunne svare på 

problemformuleringens spørgsmål, inkluderes personer, som har haft et ”sygdomsforløb” med 

prostatakræft. Således inkluderes personer, der på tidspunktet for interviewet har haft en diagnose i 

6 måneder eller derover. For at sikre et realistisk tidsperspektiv i forhold til at have tid til at foretage 

en dybdegående analyse af interviewene inkluderes seks informanter i specialet. Dette er inden for 

rammerne af, hvad der normalt vælges i interviewundersøgelser, hvilket bl.a. skyldes, at ”…et øget 

antal respondenter vil ud over et vist punkt give stadig mindre ny viden…” (52, s. 134). Ifølge 

Kvale og Brinkmann er det inden for kvalitativ forskning ikke antallet af informanter alene, der er 

afgørende - det afgørende er, at antallet er passende i forhold til undersøgelsens formål (52). I 

relation til dette speciale skønnes det, at seks informanter er et passende antal. For yderligere 

information om patienterne se bilag 5. 

4.1.2 Etiske overvejelser 

I henhold til Datatilsynets regler for specialeopgaver af 15. maj 2012 er der ikke krav om 

anmeldelse og indhentning af tilladelse til indsamling af personfølsomme oplysninger. Dog er der 

fortsat krav om, at man skal have samtykke fra informanter før indsamling og registrering af 

følsomme oplysninger (53). I nærværende speciale har informanterne ud fra mundtlig og skriftlig 

information (bilag 6) og samtykkeerklæring (bilag 7) givet tilsagn om deltagelse. Der lægges vægt 

på, at deltagelse i undersøgelsen er helt frivillig, og at informanterne på ethvert tidspunkt kan 

trække sig. Endvidere informeres informanterne om, at de indsamlede personfølsomme 

informationer opbevares og behandles fortroligt, at optagelser af interviewet slettes efter brug, at 

deres identitet skjules og endelig, at Sundhedslovens §40 om tavshedspligt i enhver henseende vil 

blive overholdt (17,53,54). 
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På trods af at det semistrukturerede interview foregår næsten som en hverdagssamtale, bør det ikke 

betragtes som en dialog mellem to ligestillede, men i stedet som en professionel samtale med et 

klart asymmetrisk magtforhold mellem parterne (45). Med afsæt i dette samt det forhold at gruppen 

af prostatakræftpatienter i udgangspunktet må antages at være sårbar, er der forud for interviewet 

gjort nogle etiske overvejelser (55,56). Inden gennemførelsen af interviewene overvejes mulige 

konsekvenser af interviewet for informanterne. Ved alle interviews vil der være fokus på ikke at 

overtræde den enkelte informants grænser i forhold til at skabe nogen form for ubehag ved 

informanterne (54).  

4.1.3 Interview og interviewguide 

Kontakten til informanterne skabes via patientforeningen for prostatakræftpatienter PROPA. Ved 

kontakten til en interesseorganisation fås adgang til en gruppe med særlige karakteristika samt til 

personer med personligt kendskab til specialets emnefelt (57). PROPA sender informationer om 

specialets undersøgelse til deres medlemmer via mail, hvorefter interesserede henvender sig via 

mail med besked om interesse for deltagelse. Herefter kontaktes de enkelte deltagere, som får 

tilsendt en mail med patientinformation samt samtykkeerklæring (bilag 6 og 7), og der laves 

herefter aftaler vedrørende tid og sted for interview.  

Inden interviewet påbegyndes, briefes den enkelte informant om interviewets overordnede forløb, 

og der spørges ind til, hvorvidt informanten har nogen spørgsmål (58).  

 

Interviewet tager bl.a. afsæt i en åben semistruktureret interviewguide (bilag 8) udfærdiget med 

inspiration fra specialets indledende problematisering samt problemformuleringen. Foruden det 

planlagte indledende spørgsmål indeholder interviewguiden en række spørgsmål samt en liste med 

relevante temaer for interviewene – disse er tiltænkt som ledetråde, der ved behov kan anvendes 

under interviewene som inspiration til formulering af relevante opfølgende spørgsmål (45). 

Forud for hvert interview studeres interviewguiden grundigt, og så vidt muligt undgås det at 

anvende interviewguiden under interviewet, hvilket gør det muligt at forholde sig åbent over for nye 

og uventede fænomener. Der skrives ingen noter under interviewet, hvorved der gives mulighed for 

at lytte opmærksomt samt at vise interesse, forståelse og respekt for det, informanten fortæller (45). 

Inden interviewet afsluttes, gennemgås interviewguiden hurtigt for at sikre, at alle relevante emner 

har været berørt, og interviewet således gennemføres i overensstemmelse med min interviewguide 

(58). Interviewets indledende spørgsmål er: Vil du fortælle, hvordan du har oplevet samarbejdet 
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med personalet på sygehuset? Hvert interview afrundes med en debriefing, hvilket giver begge 

interviewets parter mulighed for at reflektere over selve interviewets forløb (58). Interviewet 

optages elektronisk og transskriberes efterfølgende ordret, hvorved det omdannes fra tale til tekst og 

derved bliver tilgængeligt for tekstanalyse (59).  

4.1.4 Transskribering  

Transskribering er ifølge Kvale og Brinkmann en fortolkningsproces, hvorved der kan være flere 

udfordringer. Mens interviewet er et socialt samspil mellem to personer med tilstedeværelse af bl.a. 

kropssprog og stemmeleje, er transskribering en metode, hvorved talen fikseres og transformeres til 

et skriftsprog. Alene ved lydoptagelsen af interviewet sker der en abstraktion fra selve samtalen 

med tab af bl.a. personernes kropssprog og stemning, og ved transskriberingen sker der endnu en 

abstraktion, hvor åndedræt, intonationer og stemmeleje går tabt. Kvale og Brinkmanns billede af 

transskriptionen som en tekst abstraheret fra den ”levende” samtale og dermed afskåret fra 

samtalens sanselige elementer svarer til Ricoeurs begreb om distancering – denne beskrives i afsnit 

4.2.2, s. 28. 

For at sikre så mange relevante detaljer som muligt transskriberes hvert interview umiddelbart efter 

endt interview af intervieweren selv. Som tidligere angivet transskriberes interviewet ordret - hertil 

anvendes tekstbehandlingsprogrammet Word. Pauser markeres med komma og punktum, 

længerevarende pauser markeres med flere punktummer, og der anvendes kursiv skrift eller store 

bogstaver ved angivelse af ord, der er lagt tryk på – nonverbale handlinger og lignende skrives i 

parentes. For at sikre et præcist empirisk materiale til analysen sammenlignes det transskriberede 

materiale med optagelserne af interviewene (59).  

4.2 Metode til fortolkning af empiri 

Til analyse af empiri anvendes i dette speciale en fortolkningsmetode inspireret af den franske 

filosof Paul Ricoeurs fænomenologisk hermeneutiske teori om fortolkning.  

Ricoeur (1913-2005) var bl.a. inspireret af fænomenologien, men gør i sin kritiske hermeneutik op 

med den subjektivistiske fænomenologiske tradition, hvor virkeligheden anses som værende skabt 

af ”Cogitoet” – menneskets bevidsthed, og hvor ”Den absolutte vished opnås ved at subjektet 

lukker sig om sig selv.”  (60, s. 12). Med dette menes, at visheden nås ved refleksion uden medium 

eller mellemled (ved intuition), hvorigennem subjektet har direkte adgang til sig selv (60). Ricoeur 

er uenig i disse antagelser; han mener, at ”Refleksionen over subjektiviteten må gå omvejen over 



 25 

den historiske verden, hvori subjektiviteten ytrer sig…” (60, s. 13). Refleksionen skal her ses som 

en kritik forstået på den måde, at han mener, at visheden eller Cogitoet kun kan genvindes via 

omvejen ved fortolkningen. Herved bliver opgøret med subjektivismen hermeneutisk, idet den 

omvej, man er nødt til at gå, er fortolkningens vej (60). Således poder Ricoeur en kritik af 

bevidstheden ”ind på spørgsmålet om den filosofiske refleksion.”  (60, s. 13).  

 

Med afsæt i ovenstående er fænomenologisk beskrivelse ifølge Ricoeur således ikke tilstrækkeligt 

til at forstå menneskets handlingsliv, og man må derfor supplere fænomenologien med 

hermeneutikken10. Ricoeur afviser, at det er muligt at lave en absolut essensbeskrivelse af 

bevidsthedens erfaringer, da en fænomenologisk beskrivelse af disse i sidste ende bestemmes af en 

forforståelse, som er ”…afhængig af menneskets eksistentielle situation.” (61, s. 14). En 

fortolkning, mener han, giver et mere konkret og nuanceret billede af menneskets handlingsliv, end 

det er muligt at erkende med den deskriptive fænomenologi (61). Med den fænomenologiske 

beskrivelse er det for mennesket kun muligt at erkende, at det eksisterer; først ved fortolkning kan 

det finde ud af, hvad dets eksistens er (62). Således anser Ricoeur fortolkning og dermed 

hermeneutik som en betingelse for menneskets erkendelse af dets tilværelse.  

 

Livsverden, intentionalitet samt epoché og den fænomenologiske reduktion er centrale elementer i 

fænomenologien, som den blev formuleret af Edmund Husserl (1859-1938)11. 

Med livsverden menes den konkrete virkelighed. Det er den verden, vi i hverdagen lever i, tager for 

givet og ikke stiller spørgsmål ved. Livsverdenen er den førvidenskabelige erfaringsverden, som vi 

er fortrolige med – en verden der er fyldt med tavs mening og betydning, og som er genstand for 

den fænomenologiske forskning (63,64). Videnskaben funderes således på livsverdenen, og med 

tiden synker den ”…ned i den grund, den står på.” (64, s. 31). Således vil de teoretiske antagelser 

efterhånden blive integreret i den daglige praksis og selv blive en del af livsverdenen (64) - ud fra 

Ricoeurs terminologi vil man sige, at der er opnået en ny erkendelse af den menneskelige 

livsverden (61).  

Bevidsthedens intentionalitet er udgangspunktet for Ricoeurs fænomenologiske hermeneutik. Ved 

intentionalitet forstås, at man altid på subjektiv vis vil opleve både konkrete objekter, eksempelvis 

biler og huse, og ikke-konkrete objekter, eksempelvis håb og frygt, som værende noget bestemt. 
                                                
10 Hermeneutik er en filosofisk tradition med rødder tilbage i det 16. århundrede. Hermeneutik betyder forståelseslære eller 
fortolkningskunst. Oprindeligt drejede hermeneutikken sig om fortolkning af bibelske tekster, men udviklede sig med tiden til en 
mere almen lære om at forstå en historisk begivenhed, et andet menneske eller en tekst (75). 
11 Edmund Husserls værk fra 1900-1901 Logische Untersuchungen anses for at være den moderne fænomenologis begyndelse.  
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Det er gennem intentionaliteten, vi får adgang til fænomenerne, en adgang, som gør det muligt at 

beskrive dem ud fra den betydning, de har for vores bevidsthed (61,63).  

Epoché betyder ”at holde tilbage” og beskrives som en fænomenologisk-metodisk 

”indstillingsændring”, hvor man tilbageholder de ”naturlige antagelser”. Det vil sige, at man sætter 

sine forantagelser (forforståelser) i parentes, hvorved man prøver at se bort fra den viden, man 

allerede har om et fænomen – herved bliver vejen til reduktion mulig. 

Reduktion betyder ”at føre tilbage”, og når epochéen leder os væk fra vores forforståelse, så har den 

fænomenologiske reduktion til opgave at føre os tilbage til fænomenets essens (46,47). 

Ved hjælp af epoché og den fænomenologiske reduktion bliver det således ifølge den 

fænomenologiske tankegang muligt at møde fænomenet, som var det første gang samt, at beskrive 

det præcist som det virkeligt viser sig - beskrive fænomenets essens (46,63,65) . 

 

Ricoeur er ikke enig i forståelsen af, at man ved at sætte sin forforståelse i parentes kan finde frem 

til essensen af et fænomen (46). Inden for den hermeneutiske fænomenologi, hvor Ricoeur hører til, 

handler det ikke om at undgå al forforståelse, men om at finde den forforståelse, som kan udfolde et 

fænomen (66). Således søger man i hermeneutikken mod ”…erkendelsens grænser for at fortolke 

det overskud af mening, der er gemt i den menneskelige livsverden.” (61, s. 15). Dette 

meningsoverskud kan ved en fortolkningsproces medvirke til at opnå en større forståelse af 

mennesket (61). 

 

Dette kan eksempelvis ses i relation til Ricoeurs teori om fortolkning, hvor han taler om, at man i 

stedet for at forstå, hvad der gemmer sig bag teksten, eksempelvis forfatterens intention og 

oprindelige kontekst, søger at ”fatte den verden, der lukkes op gennem tekstens reference.”  (67, s. 

169).  

 

Set i forhold til dette speciale søges der med afsæt i Ricoeurs fænomenologisk hermeneutiske teori 

gennem en fortolkning af det empiriske materiale at åbne op for patienternes livsverden og ved 

inddragelse af teori at udfolde denne og således opnå en ny erkendelse af prostatakræftpatienters 

oplevelse af at blive involveret i beslutningstagning samt af, om de føler sig tilstrækkeligt 

informeret. 
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4.2.1 Den trefoldige mimesis 

En fortælling kan ses som en struktureret efterligning af menneskets handlingsliv samt dets 

emotionelle dimensioner. Herved bliver den fortalte historie til et billede på virkeligheden, som 

gennem læserens fortolkning kan ”…give en bedre forståelse af dennes eksistens og styrke 

identiteten…” (61, s. 22). Ricoeurs model om Den trefoldige mimesis kan anvendes som et redskab 

til at forstå teksters objektivering af menneskelig handling i et tidsmæssigt forløb (61). 

 

Den første af de tre faser i modellen betegnes mimesis I, hvilket er tekstens prækonfiguration, den 

før-tekstuelle virkelighed. Mimesis I er karakteriseret af den eksistentielle ureflekterede 

forforståelse og skal ses som tekstens forankring i hverdagen, hvorfra stoffet til fortællingen hentes 

(49). I relation til dette speciale er det patienternes ufortalte fortælling om deres livsverden. 

 

Mimesis II er den skabende aktivitet, som komponerer fortællingens handling. Fortælling består af 

en begyndelse, en midte og en slutning, som er etableret af fortælleren og udtrykker fortællingens 

pointe, idé eller tema. Denne opbygning, som fortælleren skaber, kalder Ricoeur konfiguration (68). 

Mimesis II er det ”formidlende led” mellem mimesis I og III og udtrykker således ”…en 

konfiguration, der er blevet objektiveret i en tekst”  (61, s. 23), som er mulig at analysere. Samtidig 

peger konfigureringen ud over sig selv ”…som et billede på en livsverden, der først virkelig kan 

forstås i fortolkningsprocessen.”  (61, s. 23). 

I dette speciale består mimesis II som tidligere beskrevet af selve interviewet med patienterne, hvor 

de fortæller om deres oplevelser og således konfigurerer deres egen historie samt af 

transskriberingen, hvor talen fikseres i en tekst.  

 

Mimesis III karakteriseres ved at være fortællingens ny-figurering. Det er i denne fase, at vi ved 

fortolkning tilegner os teksten og, hvor den mimetiske proces fuldendes (49). I relation til dette 

speciale skal mimesis III forstås som fortolkningsprocessen med den naive fortolkning, 

strukturanalysen samt den kritiske fortolkning og diskussion. Fortolkningsprocessen beskrives 

nærmere fra s. 29 i afsnit 4.2.3. 

 

Med afsæt i ovenstående kan mimesis II og III ses som redskaber til at forstå menneskets 

handlingsliv og dermed den handlingsvirkelighed, vi som mennesker altid allerede er en del af (61). 
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4.2.2 Fortolkning 

Ifølge Ricoeur er distancering (distanciating) en betingelse for fortolkning. Allerede ved talen sker 

den første distancering: ”…the distanciation of the saying in the said.”  (69, s. 132). Videre sker der 

ved skrivning en tredobbelt distancering (triple distanciation) dels fra tekstens forfatter, fra 

situationens diskurs samt fra den oprindelige målgruppe (the original audience). Herved flyttes 

fortolkningens fokus fra forfatterens intentioner, meninger og betydninger til tekstens betydninger – 

med andre ord, bliver teksten uafhængig (69,70):”…writing makes the text autonomous in relation 

to the intention of the author.”  (69, s. 133).  

Ricoeur ser fænomenologisk hermeneutik som en argumenterende disciplin, forstået på den måde, 

at en tekst aldrig kun har én betydning, og at der ikke kun er én sandsynlig fortolkning; én 

fortolkning kan dog være mere plausibel end en anden (70) – dette er ”…argumentet der giver 

troværdighed og gyldighed til fortolkningen.” (70, s. 61). Ricoeur sammenligner denne 

argumenterende disciplin med ”…de juridiske procedurer, som bruges i juridisk fortolkning, en 

usikkerhedens og den kvalitative sandsynligheds logik.” (71, s. 202), og konkluderer, at en sådan 

procedure er ”…tættere på en sandsynlighedslogik end på en empirisk verifikationslogik.12” (71, s. 

201-202).  

 

En tekst er opbygget af flere dele og er ”mere end summen af delene”. Det, der skal fortolkes i en 

tekst, er tekstens sag, hvilket sker i dialektisk proces mellem tekstens helhed samt dens dele (72). 

Ricoeur formulerer det således: 

”Helhedens mening…omfatter delene, dvs. giver mening til delene; men den kan omvendt kun 
nås gennem delene, hvori den ytrer sig.” (72, s. 69). 

 
Denne proces betegnes ud fra Ricoeurs terminologi den hermeneutiske spiral, hvilket signalerer en 

åbenhed for fremtidig tolkning (70,73,74): 

”…an endless spiral that would carry the meditation past the same point a number of times, 
but at different altitudes.”  (74, s. 72). 

 

I hermeneutikken interesserer man sig for den rolle, sproget har for udformningen af samfundet og 

for den måde, hvorpå vi oplever samfundet. Ifølge Ricoeur skabes der med sproget og samtalen et 

rum, hvori vores kultur bliver til. Han er optaget af de elementer i kulturen, som ikke er umiddelbart 

tilgængelige, og han mener, at det først er i samhandlen med andre, at mennesket erfarer sin egen 

identitet (61,75) . 

                                                
12 Verifikation drejer sig om at kunne påvise, at en påstand eller udtalelse er korrekt (111) 



 29 

Et væsentligt element i Ricoeurs tænkning er således hans sprogfilosofi, hvori han gør op med 

strukturalismens13 idé om, at sproget er et system, der ”…taler af sig selv (uden ”mennesket” som 

villende, arbejdende og talende væsen), og som ikke refererer til en virkelighed uden for sproget.”  

(76, s. 119). Denne idé giver ifølge Ricoeur ikke mening, da han mener, at mennesker altid vil 

bruge sproget til at ”…sige noget om noget.”  (76, s. 119). Således vil der ved enhver sætning være 

en reference til den virkelighed, der tales om (76). 

 

Endvidere mener Ricoeur, at man ikke kan forstå en tekst eller en sætning alene ved at analysere 

tekstens opbygning - teksten bliver kun ”sigende”, hvis den sættes ind i den kontekst, man befinder 

sig i. Endvidere må forklaringen af tekstens mening indgå i en forståelse af dens betydning (76). 

Ricoeur beskriver på didaktisk vis fortolkning som faser i en proces, der sker i dialektiske 

bevægelser ”…først som en bevægelse fra forståelse til forklaring, og så som en bevægelse fra 

forklaring til forståelse.” (71, s. 197).  

 

I de følgende afsnit beskrives fortolkningsprocessen med de tre niveauer: naiv fortolkning, 

strukturanalyse samt kritisk fortolkning og diskussion. 

4.2.3 Fortolkningsprocessens tre niveauer 

Da empirien i dette speciale er fremkommet ved interviews og transskription heraf, hvorved det 

levede liv er blevet til en tekst, synes det, med afsæt i ovenstående, relevant at anvende en Ricoeur-

inspireret fortolkningsmetode for at kunne forklare og forstå informanternes eksplicitte udsagn i 

forhold til, i hvilken grad prostatakræftpatienter oplever at blive involveret i de beslutninger, der 

træffes i forbindelse med deres sygdomsforløb, samt om de føler sig tilstrækkeligt informeret 

(44,70,71). 

Ricoeur har ikke selv ud fra sin teori om tekstfortolkning udviklet en metode til systematisk 

anvendelse ved fortolkning af tekster. En sådan systematisk metode kan derimod findes anvendt 

ved flere nordiske sygeplejeforskere, som i deres undersøgelser af ”det levede liv” har ladet sig 

inspirere af Ricoeurs teori med det mål at ”…opnå en ny og dybere forståelse af at være-i-verden” 

(70, s. 61). En sådan indsigt kan ifølge Lindseth og Norberg anvendes til at påvirke “…people’s 

perception of reality and help them become aware of possibilities…” (48, s. 152) og derved åbne 

                                                
13 Strukturalisme kommer af fransk og betyder ”jævnfør struktur”. Strukturalisme, som er udbredt inden for sprogvidenskab og 
filosofi, er en ”videnskabelig metode, som læger vægt på tingenes indre opbygning, og analyserer forskelle mellem elementer i det 
underliggende system.” (112) 
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for anvendelse af den nye indsigt i praksis: ”…it can become productive in human life.” (48, s. 

152).  

 

Fortolkningsprocessen i dette speciale er inspireret af Lindseth og Norbergs samt Dreyers 

fremstilling af den Ricoeur-inspirerede fortolkningsmetode (44,48).  

 

Fortolkningsprocessen består af en naiv fortolkning, en strukturel analyse samt en kritisk 

fortolkning og diskussion (71). Fortolkningen opnås gennem disse niveauer i en dialektisk proces, 

hvor man dels bevæger sig mellem forklaring og forståelse, og dels bevæger sig fra en 

overfladefortolkning til en dybdefortolkning. Det er en aktiv proces, hvor fortolkeren forholder sig 

åben og lyttende til, hvad der tales om i teksten og gennem refleksion og dybdetolkning åbner for 

det, der ligger foran teksten (44,67,73). Det tilsigtes således ikke at forstå forfatterens oprindelige 

hensigt med teksten, det skjulte bag teksten, men at forstå den verden, som teksten via dens 

referencer åbner. Ved dette gives ”…nye dimensioner til vores væren-i-verden.”  (67, s. 145). Det 

at forstå en tekst vil ifølge Ricoeur give en forståelse for vor egen situation – vi vil forstå vores egen 

verden ud fra den omverden, som tekstens referencer, eks. teori, åbner for (67). Følgende beskrives 

de tre fortolkningsniveauer nærmere.  

4.2.3.1 Naiv fortolkning 

Ved den naive fortolkning læses hele det empiriske materiale gentagne gange med henblik på at 

udlægge tekstens verbale mening som helhed. Der er her tale om en overfladefortolkning, som 

Ricoeur kalder en naiv fatten af tekstens mening som helhed (71).  

Da forfatterens (patienternes) oprindelige intention med teksten ikke længere er inden for 

rækkevidde, må man i begyndelsen gætte tekstens mening (48,71). For at gyldiggøre gætningen må 

man ifølge Ricoeur efterprøve sine gæt, hvilket gøres ved, i lyset af hvad vi allerede ved, at 

argumentere for eller forklare, at én fortolkning er mere sandsynlig end en anden (71).  

 

Ved den naive fortolkning får fortolkeren således et overblik over fortællingen og danner sig en 

første umiddelbar formodning om, hvad teksten overordnet set handler om.  

I denne fase kan man eksempelvis se efter, hvem der taler i teksten, tekstens kontekst, hvilke 

begivenheder og betydninger der beskrives samt, hvordan oplevelser og hverdagslivet beskrives. 

Fortolkeren vil i denne proces forholde sig åben over for, hvad der i teksten berører én, hvorved der 
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opstår en mistanke, som ”…man må gå videre med.” (44, s. 96). Ved den naive læsning åbner 

teksten sig, og der stilles spørgsmål til teksten relateret til problemformuleringen, hvilket medfører 

gæt og formodninger om, hvad teksten taler om. I den efterfølgende strukturanalyse undersøges 

disse mistanker, gæt og gisninger (44). 

4.2.3.2 Strukturanalyse 

Den naive fortolkning efterfølges af strukturanalysen, som ifølge Ricoeur er et nødvendigt trin, der 

skal lede os mellem den naive læsning og den kritiske fortolkning - trinnet mellem 

overfladefortolkning og dybdefortolkning (71). I denne fase søges ved at afdække tekstens 

strukturelle enheder at finde frem til tekstens hensigt. Her henvises ikke til forfatterens hensigt med 

teksten, men til den mulige verden som tekstens dybdesemantik peger hen imod, det som teksten 

handler om (67). Således søges at forstå teksten ved at ”…følge dens bevægelse fra mening til 

reference, fra hvad den siger til hvad den taler om.” (67, s. 169). Denne bevægelse anses af 

Ricoeur som fortolkningens forklarende aspekt (71). 

 

I denne proces deles teksten op i segmenter, hvorved der sker en afkronologisering af teksten, og 

den reduceres til en serie af handlingskerner, som vil kunne passe ind i større enheder (71).  

 

Det er således metodologisk set distancering, forklaring og objektivering, der danner baggrunden 

for den dybe forståelse af teksten.  

 

Konkret betyder dette, at teksten læses igen, og der søges at forstå og forklare, hvad teksten referer 

til. Herefter uddrages med afsæt i læsningen meningsenheder (citater), der er relateret til 

problemformuleringens spørgsmål samt de mistanker, gæt og gisninger, der fremkom ved den naive 

fortolkning (44). En meningsenhed kan både bestå af en del af en sætning, en hel sætning, en række 

sætninger eller et afsnit, som kun formidler én betydning (48) . 

Herefter foretages, med udgangspunkt i hvad meningsenhederne siger, en åben inddeling af tekstens 

struktur, og der uddrages betydningsenheder og temaer, der er gennemgående i teksten (44,48).  

 

Således søges der her at forstå, hvad der siges samt, via forklaring og fortolkning af 

meningsenhederne at opnå en bedre forståelse af teksten. Man flytter sig fra meningsenheder til 

betydningsenheder og temaer, som karakteriserer empirien (44).  
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Med henblik på at validere strukturanalysen læses meningsenhederne med afsæt i den naive 

fortolkning; processen gentages, indtil der er tydelig sammenhæng mellem de to niveauer (48). 

 

Intentionen med strukturanalysen er at opnå en mulig forklaring på, hvad teksten handler om. 

Herved åbnes for ”en mulig verden”, som teksten taler om, ”…en ny måde at se på tingene på…” 

(71, s. 214). Teksten vil således være åben for en dybere kritisk fortolkning. 

4.2.3.3 Kritisk fortolkning og diskussion 

Gennem den naive fortolkning og strukturanalysen er vi gået fra overfladefortolkning mod 

dybdefortolkningen, som finder sted i den sidste del af fortolkningsprocessen ved den kritiske 

fortolkning. Ifølge Ricoeur er det ”…dybdefortolkningen, der giver hele processen mening.” (67, s. 

173). Det er i denne fase, den egentlige tilegnelse af teksten finder sted, hvor fortolkeren 

”…genoplever, hvad teksten har at sige.”  (77, s. 130). 

 

De fremanalyserede betydningsenheder og temaer fra strukturanalysen følges i denne fase. De 

meningsfulde mønstre kan ikke ”…forstås uden en slags personligt engagement…” (67, s. 173). 

Således må fortolkeren for at tilegne sig teksten i den dialektiske proces mellem forklaring og 

forståelse inddrage anden litteratur, eksempelvis teori, som bidrager med almen viden om de 

enkelte fremanalyserede temaer. Den inddragede litteratur vil således være argumenterne, der giver 

gyldighed til ny viden og nye handlemuligheder (44,67).  

 

Dog vil både fortolkerens eget perspektiv samt den sammenhæng og samtid, fortolkningen foregår 

i, gennem hele fortolkningsprocessen påvirke tolkninger og betydninger, hvilket betyder, at der ikke 

kun findes én gyldig tolkning samt, at der til stadighed vil være mulighed for nye fortolkninger af 

samme tekst (44,67) . 

 

Med afsæt i ovenstående beskrivelse bevæger fortolkningen sig i dette speciale gennem de tre 

niveauer naiv fortolkning, strukturanalyse og kritisk fortolkning fra overfladefortolkningens 

empiriske niveau til dybdefortolkningens analytiske niveau i en dialektisk proces mellem forklaring 

og forståelse. Gennem hele processen valideres fortolkningen ved at reflektere den op mod det 

empiriske niveau, og således veksles mellem del og helhed. Herved inddrages forforståelsen, der i 
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mødet med teksten i denne hermeneutiske proces vil forandres, hvorved en ny og dybere forståelse 

(erkendelse) vil være nået (44,67). Som forsker må man forholde sig åben over for teksten gennem 

hele processen og på den måde åbne op for en ny erkendelse - i dette speciale en erkendelse af, i 

hvilken grad prostatakræftpatienter oplever at blive involveret i de beslutninger, der træffes i 

forbindelse med deres sygdomsforløb, samt om de føler sig tilstrækkeligt informeret. 
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DEL III 

5. Fortolkning og analyse 
Følgende gennemgås specialets fortolkningsproces med udgangspunkt i den naive fortolkning, 

strukturanalysen samt den kritiske fortolkning og diskussion. Sidst i afsnittet sammenlignes 

specialets fund med fundene fra litteraturen fremstillet i afsnit 3.2, fra s. 16.  

5.1 Den naive fortolkning 

Ved det første niveau, den naive fortolkning, læses hele empirien gentagne gange, hvorved der 

søges at skabe et overblik og en umiddelbar antagelse om, hvad teksten i sin helhed handler om. 

Ved at forholde sig åben i forhold til, hvad i teksten der berører én, findes frem til, hvad teksten 

taler om i forhold til prostatakræftpatienters oplevelser af egen involvering i beslutningstagning i 

deres sygdomsforløb, samt om de føler sig tilstrækkeligt informeret (44).  

Følgende beskrivelse belyser, hvad der umiddelbart berører mig, og som derfor vil danne grundlag 

for strukturanalysen. 

 

Der beskrives flere emner, som synes betydningsfulde for patienterne14. Emnerne beskrives af 

patienterne gennem fortællinger om deres sygdomsforløb – forløb, der af flere patienter beskrives 

som standardforløb med et noget ensidigt fokus på undersøgelser og behandlingsmæssige 

problematikker. Trods dette gør halvdelen af patienterne opmærksom på, at de overordnet set er 

tilfredse med det forløb, de har været igennem.  

 

”Ekspeditionssag” er et af de ord, patienterne anvender til at beskrive et fastlagt program, hvor de 

har oplevelsen af, at der ikke er plads til meget andet end at varetage selve behandlingen af 

sygdommen. Således oplever patienterne, at der kun er sat kort tid af til hver konsultation, og flere 

oplever desuden at blive afvist, når de efterspørger noget, ”der ikke indgår i pakken”. 

 

Flere patienter fortæller om oplevelser med mangelfuld kommunikation, som bl.a. synes at handle 

om sprogbarrierer og om en ”ulighed” mellem læge og patient. Tilmed synes der til tider at være en 

manglende vilje fra nogle læger til at gå i dialog med patienterne om forskellige problematikker, 

såsom muligheden for ændring af en igangværende medicinsk behandling, alternativ behandling og 
                                                
14 Studiets informanter benævnes i denne og andre dele af specialet ”patienter”  
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valg af behandlingsform. Således oplever flere patienter, at samtaler med mundtlig information og 

vejledning erstattes af en DVD og nogle brochurer med informationer om bl.a. prostatakræft, 

behandlingsformer og bivirkninger. Endvidere oplever flere patienter, at de ikke bliver involveret i 

beslutninger, der træffes på deres vegne - eksempelvis oplevede en patient, at han ikke blev 

involveret i valget af robotoperation frem for åben kirurgi, og en anden blev henvist til undersøgelse 

på et ”nyt” hospital i en anden by uden at få en begrundelse herfor.  

 

Patienterne fremstår alle velinformerede om prostatakræft, og de fortæller da også alle, at de på 

forskellig vis søger informationer relateret til sygdommen og til det at leve med den. Bl.a. søger de 

viden om behandlingsformer, virkning og bivirkninger af behandling, alternativ behandling samt 

kost. De fleste informationer findes via internettet, men også patientforeningen PROPA, andre 

patienter samt patienternes pårørende og deres sociale netværk bidrager med viden. Bl.a. fortæller 

en patient, at hans golfmakker ”Arne”, der er almen praktiserende læge, lægefagligt set ”…har 

været den bedste hjælp.” 

 

Endvidere fortæller patienterne om forskellige initiativer, de tager i håbet om at kunne fremme 

deres situation. Således initierer flere patienter opfølgning ved deres almen praktiserende læge på 

PSA-niveauet gennem hele behandlingsforløbet. Derudover bliver en patient på eget initiativ 

henvist til et rehabiliteringsforløb, nogle patienter ”presser på” for at reducere ventetid, og så er der 

nogle, som undersøger mulighederne for behandling i udlandet. Endelig har de fleste patienter stor 

fokus på deres kost. Således har de med henblik på at bremse sygdommens udvikling foretaget 

ændringer i deres daglige kost - én har endog ændret sin kost drastisk og lever således efter en helt 

speciel diæt, Budwig diæten15. De fleste patienter giver udtryk for et ønske om at få kostvejledning 

fra en diætist, et tilbud flere patienter har efterspurgt, men har fået afslag på - kun én patient er 

blevet tildelt vejledning fra en diætist, men som del af et kommunalt rehabiliteringsforløb. 

 

Ovenstående beskrivelse viser, hvad der ved den naive fortolkning umiddelbart har berørt mig, og 

som følgelig undersøges nærmere på det næste niveau, som er strukturanalysen. 

                                                
15 Den tyske biokemiker og forfatter Johanna Budwig (1908-2003) opfandt i 1952 Budwig diæten som en kur mod kræft. 
Grundlæggende går diæten ud på at ændre fedtsammensætningen i kosten. Diæten er hovedsagelig sammensat af hytteost, hørfrøolie, 
hvidløg, frugt, og grøntsager, mens man skal undgå at spise sukker, kød, animalsk fedt, margarine, konserveringsmidler, hvid mel og 
meget andet (113) 
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5.2 Strukturanalysen 

Her læses teksten igen, hvorved man forsøger at forstå tekstens retning (44). Dette sker i den 

dialektiske proces mellem forklaring og forståelse som tidligere beskrevet i afsnit 4.2.3.2, s. 31, 

hvorved tekstens struktur identificeres. Med afsæt i citater (meningsenheder) uddraget af teksten, 

der er relateret til det spørgsmål, der stilles til teksten ud fra problemformuleringen, foretages en 

åben inddeling af tekstens struktur. Citaterne ”ordnes” således ud fra, hvad der siges i dem, og der 

formuleres betydningsheder - en forklaring på, hvad der tales om. Fra betydningsenhederne udledes 

analysens temaer og undertemaer, som kan beskrive, i hvilken grad prostatakræftpatienter oplever 

at blive involveret i de beslutninger, der træffes i forbindelse med deres sygdomsforløb, samt om de 

føler sig tilstrækkeligt informeret (44).  

Ved strukturanalysen viser sig to overordnede temaer, der er gennemgående i empirien: et 

pakkeforløb og handling. Endvidere findes flere undertemaer til hver af temaerne – disse indgår 

som en implicit del i den kritiske fortolkning og diskussion nedenfor i afsnit 5.3. Temaerne 

fremstilles i dette speciale som adskilte velvidende, at de i virkeligheden er sammenflettede og 

overlapper hinanden. Se evt. bilag 9 med et skematisk opstillet uddrag af strukturanalysen.  

Efter at have afdækket empiriens strukturelle forhold og ydermere søgt at afdække dens hensigt er 

der med strukturanalysen opnået en mulig forklaring på, hvad empirien handler om. Herved 

bevæger analysen sig nu mod den kritiske fortolkning og diskussion. 

5.3 Den kritiske fortolkning og diskussion 

Det sidste niveau i fortolkningsprocessen er den kritiske fortolkning og diskussion ved, hvilken 

dybdefortolkningen finder sted. I denne proces fortolkes de fremanalyserede temaer og undertemaer 

fra strukturanalysen i en dialektisk proces mellem forklaring og forståelse. De to temaer med 

undertemaer er som nævnt tæt sammenhængende, men adskilles her for overskuelighedens skyld, 

og diskuteres således hver for sig med relevante teorier, som inddrages; disse teorier bidrager med 

almen viden og giver ved diskussionen gyldige argumenter til en ny viden. Ved denne proces søges 

at udvide patienternes oplevelser og dermed opnå en ny og dybere forståelse af problemstillingen 

(44,67). 

5.3.1 Et pakkeforløb 

Der beskrives i empirien flere emner, som synes betydningsfulde for patienterne. Emnerne 

beskrives af patienterne gennem fortællinger om deres sygdomsforløb – forløb, der af flere patienter 
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beskrives som standardforløb med et noget ensidigt fokus på undersøgelser og behandlingsmæssige 

problematikker, hvor flere føler, at de ”…bliver puttet i den her kasse	   med de her 

problematikker…”. Halvdelen af patienterne gør opmærksom på, at de overordnet set indtil videre 

er tilfredse med deres forløb i forbindelse med udredning og behandling af deres prostatakræft, men 

påpeger samtidig nogle af de samme problematikker som resten af patienterne.  

 

Patienterne oplever, at der kun er sat kort tid af til hver konsultation, og flere oplever desuden at 

blive afvist, når de efterspørger noget, ”der ikke indgår i pakken” – således afvises flere bl.a., da de 

efterspørger rådgivning fra en diætist; en patient fortæller: 

”Jeg har forespurgt: ”Har i en diætist tilknyttet sygehuset”…eller hvad pokker det kunne være. 
Nej var de ikke i stand til at tilbyde. For det kunne jeg måske godt bruge for… altså da jeg nu 
har den kostplan, jeg har… Vi har tidligere talt om, at der var jeg jo nødt til få det protein, jeg 
skulle have og så videre. Og der kunne jeg nok godt bruge noget fagligt ekspertise, men det har 
jeg ikke fået.” 

 

”Ekspeditionssag” er et af de ord, patienterne anvender til at beskrive dette fastlagte program, hvor 

de har oplevelsen af, at der ikke er plads til meget andet end at varetage selve behandlingen af 

sygdommen - en patient fortæller: ”…det tager 5 minutter at give dig den indsprøjtning… Ja…så 

følger vi proceduren.” Og som en anden patient udtrykker det: 

”Jeg synes generelt set, at det har været ligesom at være en…. pakke på postterminalen i 
København, hvor der blev sat en etiket på, altså en henvisning…”nu du skal derhen” – ”nu du 
skal derhen” – ”nu du skal derhen”…Ingen information om, hvis jeg ikke vælger at få nogen 
behandling, hvad prognosen så kunne være… Som jeg siger…en pakke ikk’, hvor nogen skriver 
på, og laver en henvisning ikk’.” 

 

Således fremgår det i flere af patientfortællingerne, at patienterne føler sig set på som et ”objekt”.  

 

Ifølge den norske sygeplejeforsker Kari Martinsen (f. 1943) kan vi se mennesker på forskellig vis. 

Vi kan se mennesket som ”…et objekt gennem et øje som ikke er båret af en seende følelse, men 

som er registrerende.” (78, s. 14). Ser vi på denne måde, er sansningen ifølge Martinsen gået til 

grunde - sansningen er ikke eksisterende i vores registrering af den anden, og den anden bliver 

fremmed og uvedkommende. Alternativt kan vi se mennesket ”…i dets integritet gennem et seende 

og deltagende øje.” (78, s. 14). Herved lader sansningen den anden træde frem også som fremmed, 

men nu som vedkommende. Martinsen konstaterer, at vi ved at se den anden som et objekt vil 

krænke ham, idet hans integritet herved svækkes (78).  
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Af dette kan udledes, at når der i mødet med patienten kun lige er tid til at varetage den 

instrumentelle behandling, og der således ikke er tid til at tale med patienten, vil de 

sundhedsprofessionelle kun se ”registrerende” på patienten – personalet sanser ikke den anden, og 

patienten gives ikke plads til at træde frem, han krænkes. Patienten vil således stå med følelsen af, 

at blive set som et objekt, en pakke på en postterminal, og ikke som et helt menneske med en 

alvorlig sygdom.  

 

En sådan relation kan sammenlignes med den type relation mellem sundhedsprofessionelle og 

patienter, som Zoffmann og Kirkevold kalder for Jeg-Du-Distanceret Professionel Dominans16. 

Relationen, der ifølge Zoffmann og Kirkevold er den mest udbredte af tre typer, er karakteriseret 

ved en distance mellem patienten og den sundhedsprofessionelle samt ved, at der kun er fokus på 

sygdommen og behandlingen heraf. Således fokuseres der ikke på patientens oplevelser af sine 

problemer og perspektiver på egen sygdom, hvilket udover at medføre en risiko for at overse 

bivirkninger og komplikationer ved behandlingen medfører, at patienten ikke føler sig hørt, og 

tilmed ofte føler sig krænket (79). Se evt. bilag 10 for beskrivelse af de tre typer relationer. 

 

Billedet af, at vi med ”et registrerende øje” ser på et andet menneske som et objekt, kan også findes 

i den østrigskfødte livsfilosof Martin Bubers (1878-1965) filosofi om Jeg og Du. Buber skriver her 

om to former for forhold: Jeg-Du-forholdet og Jeg-Det-forholdet. Disse to former for forhold mener 

Buber, at mennesket kan have til andre mennesker, men også til bl.a. naturen, til gud og til dyr. 

Dette illustrerer Buber bl.a. med billedet af, hvorledes vi på forskellig vis kan se på et træ. Vi kan 

observere og registrere træet med dets stamme og blade, vi kan klassificere det som en bestemt art 

og tælle dets ringe. Herved står træet for os som et ”Det”, som en genstand, som et objekt. Omvendt 

kan der ske det, når vi betragter træet, at vi ”…bliver indfanget i et forhold til træet, og da er det 

ikke et Det mere.”  (80, s. 25). Med dette mener Buber, at træet ses som en helhed, træet ”taler” til 

mig, jeg bliver opslugt, jeg sanser træet, hvorved træet bliver til et ”Du”.  

På samme måde, som når man observerer og registrerer et træ, og således ser det som et objekt, vil 

man ved at ”splitte mennesket op i dele” eller ved at kategorisere det ud fra dets hårfarve, dets race 

eller dets sygdom også se det enkelte menneske som et objekt – mennesket bliver til summen af 

nogle egenskaber og er ikke længere et Du, men et Det (80).  

 
                                                
16 Zoffmann og Kirkevold finder i deres studie af relationer mellem sundhedsprofessionelle og diabetespatienter tre typer relationer: 
Jeg-Du-Distanceret Professionel Dominans, Jeg-Du-Sløret Sympati og Jeg-Du-Sorteret Gensidighed. 



 39 

Af dette kan udledes, at når sundhedsprofessionelle i de korte konsultationer kun har fokus på 

instrumentelle handlinger, eksempelvis på at give injektionen, som behandlingen kan bestå af eller 

på at måle patientens vitale værdier, betragtes patienten som et objekt – som et Det, der skal 

behandles eller undersøges. Således fortæller en patient om sine oplevelser af konsultationerne, 

hvor der netop kun er fokus på selve behandlingen: ”Ikke noget med at sætte sig ned og lukke 

døren…eller sige… ”Det her betyder meget for dig og jer…” Den… empati har jeg har aldrig 

nogensinde oplevet…ALDRIG!” En anden fortæller: ”Det er hurtigt overstået. Der bliver ikke 

drøftet ret meget.”  

 

Patientfortællingerne rummer flere beskrivelser af situationer, hvor patienterne oplever, at 

sundhedsprofessionelle ikke går i dialog med dem omkring de problematikker, der for patienterne 

er vigtige, og som de føler et behov for at drøfte. Følgende eksempel viser, hvorledes en patient 

oplever at blive afvist, da han forsøger at drøfte muligheden for at skifte til en anden medicinsk 

behandling:  

”Jeg har så spurgt: ”Hvad med den Exofigo behandling, kunne det ikke være relevant i min 
situation”? Og så siger så overlægen ”Neiii…det er du slet ikke syg nok til”. Og det kan jeg 
ikke helt forstå, fordi jeg synes da, at det er mere nærliggende at behandle min situation, så 
længe den (kræften i knoglen) er isoleret til ét sted. Der ville det da være lettere og mere 
rationelt for mig at se at behandle det frem for at vente på, at det spreder sig… Han sagde 
bare: ”Du skal lade være med at lede på nettet, det bliver du bare forvirret af”. Men det synes 
jeg… det er ikke godt nok. Det synes jeg ærlig talt ikke, det er.” 
 

En anden patient oplevede, at en kirurg ikke ønskede at drøfte andre mulige behandlingsformer end 

operativ fjernelse af prostata - i stedet udleverede lægen en DVD og nogle brochurer med 

informationer til patienten: 

”Ja, der vil jeg jo godt have lægen til at fortælle mig lidt om, hvad han synes, men det… Så 
sagde han: ”Jamen… jeg er jo ham med kniven, så jeg vil jo ikke gerne snakke om stråler og 
sådan noget”. Så der fornemmede jeg lidt, at jeg skulle blive ved ham måske og blive 
opereret… fordi han ville ikke snakke om det andet…” 
 

Oplevelsen af, at mundtlig information om prostatakræft og behandlingsmæssige problematikker 

erstattes ved udlevering af en DVD og brochurer, går igen i flere af patientfortællingerne. Desuden 

har flere patienter på lignende vis oplevelsen af, at de ikke reelt har ”noget valg” og tilmed, at de 

ikke bliver involveret i de beslutninger, der træffes på deres vegne - en patient fortæller: 

”Jamen altså… jeg vil sige, at jeg har jo ikke oplevet på noget tidspunkt, at være blevet 
inddraget i nogle beslutninger eller fået noget egentlig information… Jeg vil sige alt…ALT, 
hvad jeg ved om det her, har jeg selv gravet op, ikke.” 
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Hvis lægen eller andre sundhedsprofessionelle i stedet for at lukke af som i de beskrevne situationer 

åbner op for samtale, vil patienten blive set som et subjekt, eller med Bubers ord: som et Du. Dette 

kan eventuelt gøres ved at spørge ind til, hvordan patienten har det, om han har nogle 

problemstillinger, han ønsker at drøfte eller ved at spørge, hvad der er vigtigt for ham. En patient 

fortæller om en situation, hvor han netop oplevede at blive spurgt ind til:  

”…det var en kvindelig læge, som jeg ikke havde set før… Og vi snakkede lidt igennem… om 
jeg havde nogle gener… Så snakkede vi øhh… noget om potens. Og at jeg var blevet sat i sådan 
en kur…den hedder Cialis…og det spurgte hun så ind til, om det virkede, så sagde jeg, at det 
har ikke virket, så det kunne bruges til noget, men hun ville så udskrive nogle stærkere Cialis, 
som jeg så kunne tage efter behov… en god oplevelse.”  

  

Ved spørge ind til hvordan patienten har det, bliver patienten set som et Du, og der opstår et Jeg-

Du-forhold mellem læge og patient, hvorved patienten får en positiv oplevelse.  

Martinsen taler om at se med ”det dobbelte øje”, hvilket indebærer, at man i en vekslen mellem at 

sanse og at forstå anvender ”hjertets øje” og ”det udforskende øje”. Hvor hjertets øje er det 

sansende øje, er det udforskende øje det fagligt skolede øje, et vurderende øje, som eftertænker det 

sansende stemte indtryk. Øjet er således både modtagende og udforskende, og det handler om, siger 

Martinsen, at finde en balance mellem de to måder at se på (78).  

 

En sådan vekslen mellem det subjektive sansende og det objektive syn på patienten, som Martinsen 

beskriver, gør, at det ene ”blik” ikke udelukker det andet - tværtimod bliver de forskellige 

perspektiver komplementære, hvorved man bliver i stand til at se alle patientens facetter, lige fra de 

fysiologiske til de psykologiske. Overført til Bubers begreber kan man sige, at man veksler mellem 

at se patienten som et Du og at se patienten som et Det. Dog kan man ved Bubers begreb om Du-

jeg-forholdet i mødet fornemme en anden form for kontakt; Buber taler ikke alene om noget 

sansende som Martinsen, men tilmed om, at der sker en sammensmeltning (78,80).  

 

Det er ikke altid tilfældet, at det i mødet mellem mennesker går godt. Som betegnelse for et møde 

mellem mennesker der slår fejl, har Buber skabt ordet ”Vergegnung” (mismøde). Følgende er et 

eksempel på, hvorledes et møde mellem en patient og de sundhedsprofessionelle kan slå fejl. 

Patienten, som her fortæller, har lige fået stillet sin diagnose: 

”Så siger jeg til ham…: ”Ja min kone og jeg vi har jo godt nok malet fanden på væggen her 
inden, vi skulle op til jer, og det kan jeg så forstå” siger jeg, ”at det var der også god grund 
til”. ”Men” siger jeg ”hvor stor er den fanden”?…altså, der er på væggen. Og så kigger han 
på mig, og jeg kan se at han ligner ET stort spørgsmålstegn. Han forstår ikke, hvad jeg spørger 
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om. Og igen den samme sygeplejerske derovre sidder og kigger,….hun siger 
ingenting…ingenting…… Jamen for fanden, altså, vi troede virkeligt, at jeg skulle dø, altså 
inden jul…” 

 

Patienten føler, at han ikke bliver hørt – han får aldrig svar på sit spørgsmål, og han ender med at gå 

derfra med en besked om, at han har aggressiv kræft uden reelt at vide, hvad det betyder for ham. 

Den samme patient fortæller om, hvorledes en sygeplejerske i umiddelbar forlængelse heraf 

kommer hen til ham og siger: 

”Jamen nu har du fået den diagnose” siger hun ”men du skal tænke på at få prostatakræft…du 
skal tænke på det, som du får en pistol for tindingen og bliver presset ind i en butik, hvor man 
skal tage en kræftsygdom ned fra hylden og få den” siger hun ”så skal du absolut vælge en 
prostatakræft.” 

 

Dette synes at være et forsøg fra sygeplejersken på at trøste patienten - et forsøg på at fortælle ham, 

at ”det ikke er så slemt” at få prostatakræft. På lignende vis oplever andre patienter, at 

sundhedsprofessionelle negligerer det at få prostatakræft. 

 

Psykoterapeut MPF, cand.theol. Bent Falk taler om ”den falske trøst”, som henviser til, når en 

hjælper, i dette tilfælde sygeplejersken, ved positiv fordrejning forsøger at lave virkeligheden om. 

Ved en sådan tilgang søges at ændre følelser eller oplevelser uden at ville tage deres årsag alvorlig, 

hvilket ofte kun medfører en forbigående lindring. Den hjælptrængende vil få en oplevelse af ikke 

at blive forstået eller hørt, hvilket kan medføre irritation ved ham og tilmed få patienten til opgive et 

eventuelt forsøg på at opnå en kontakt med den pågældende hjælper. Falk ser en sådan handlemåde 

som en fobisk reaktion, hvorved hjælperen kan undgå at tale om et svært emne (81). 

Med afsæt heri kunne det tyde på, at sygeplejersken, som patienten her refererer til, reelt er angst 

for at tale med patienten om hans kræftdiagnose.  

 

Martinsen taler om en personorienteret professionalitet, som indebærer, at man vover at være 

menneske, og således med respekt for livets værd tør lade den anden træde frem. Endvidere 

indebærer det at være professionel også, at man efterspørger fagkundskaber, som ikke reducerer 

patienten til et objekt, men i stedet åbner op for at kunne se patienten som et lidende menneske og 

for at værne om hans integritet.  

Endelig mener Martinsen, at det at være professionel ikke står i kontrast til …”at være personlig, 

involveret og vise følelser...” (78, s. 13), og konstaterer således, at en professionel præsenterer sig 

som en person med følelser – her skelnes mellem personlig og privat samt mellem følelse og føleri. 
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Matinsen skriver, at man i føleriet kredser om sig selv og begrænser den anden til at blive trukket 

ind i ens private horisont, mens følelsen for den anden er en seende følelse, der åbnes via 

sansningen, og som giver os adgang til at forstå patienten. Således argumenterer Martinsen for, at 

det at være professionel ikke står i modsætning til at have en følsom kommunikation med patienten 

(78). 

 

For at undgå at se det andet menneske som et objekt må man være til stede med hele sit væsen, og 

som Buber skriver: 

”Grundordet Jeg-Du kan kun siges med hele ens væsen. Samlingen og sammensmeltningen til 
et helt væsen kan aldrig ske ved mig og aldrig uden mig. Jeg bliver til ved Du’et; idet Jeg 
bliver til, siger jeg Du. Alt virkeligt liv er møde.”  (80, s. 29).  

 

Eksemplificeret ved kærlighed skriver Buber, at kærlighed ikke er en følelse, men noget som sker 

mellem to mennesker: ”Følelser ”har” man: kærligheden sker.” (80, s. 32). På lignende vis kan 

man, i et hvilket som helst andet møde med et menneske blive grebet eller påvirket på en måde, så 

man glemmer sig selv i sin optagethed af den anden, og når det sker, er man nærværende med hele 

sit væsen (80).  

 

Det vil sige, at når man som menneske bliver grebet i mødet med en anden med hele sit væsen, så 

opstår der et Jeg-Du-forhold; der sker en sammensmeltning, mennesket bliver nærværende og ser 

det andet menneske i sin helhed. Ud fra denne forståelse vil man som sundhedsprofessionel se 

prostatakræftpatienten som et helt menneske, der er ramt af en alvorlig sygdom, men som også er 

meget mere end det – måske er han far, ægtemand, søn, kollega eller noget helt andet. Mennesket 

bliver til mere end et objekt, og med Bubers ord: 

”Når jeg står over for et menneske som mit Du og taler grundordet Jeg-Du til det, er det ikke 
en ting blandt ting og består ikke af ting.” (82, s. 26). 

 

Ifølge Buber kan Jeg-Det-forholdet mellem mennesker dog ikke undgås, og ethvert Du må blive til 

et Det efter mødet, eller når ”forholdsforløbet” er forbi. Man kan således ikke rumme at leve ”i 

rent nærvær” (80, s. 34), man ville blive fortæret (80). Med dette siger Buber, at vi som mennesker 

ikke kan rumme konstant at holde fast i nærværet til andre mennesker, vi møder på vores vej – vi er 

nødt til at ”lukke” for Jeg-Du-forholdet og herved opnå en form for distance, når mødet er afsluttet. 
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5.3.2 Handling 

For at håndtere den eksistentielle trussel det medfører, når man rammes af en kræftsygdom, 

anvender mennesket forskellige overlevelsesstrategier. Ifølge psykolog Niels Peter Agger håndterer 

mænd typisk truslen ved at ”handle” og har således ”projekter”, som går ud på at forandre de 

problemskabende forhold i omverdenen. Projekterne er hovedsagelig af rationel karakter og kan 

ofte ændres ved besiddelse af ny viden (83,84). 

 

En ”handlende adfærd” kan på forskellig vis genkendes i alle patienternes fortællinger. Således 

fortæller de alle om handlinger, de foretager sig i forbindelse med deres sygdomsforløb. 

Eksempelvis fortæller en patient om, hvorledes han via internettet udforsker forskellige 

behandlingsformer og mulige konsekvenser af disse: 

”Jeg har det fint med, at jeg satte mig ind i, hvad de forskellige ting var for noget, og hvad det 
betød. Ja. Det har jeg ligesom haft tid til at overveje, om det skulle være det ene eller det andet. 
Og havde det bedst med, at når man får fjernet noget, så er der større chance for, at det er væk, 
end hvis det bliver strålet. Stråler havde jeg det nok ikke så godt med.” 

 

Det konkrete projekt i dette tilfælde er at opnå tilstrækkelig information i forhold til at skulle træffe 

beslutning om behandlingsform. Det problemskabende er i dette tilfælde umiddelbart hans egen 

sygdom, men muligvis også at han ikke har fået tilstrækkelige informationer om 

behandlingsformerne fra det sundhedsprofessionelle personale.  

 

Det er dog ikke alle patienterne, der på samme vis oplever at have betænkningstid, når de skal 

træffe beslutning om valg af behandlingsform og, hvorvidt de ønsker den tilbudte behandling. 

Således findes der i fortællingerne eksempler på, at patienter oplever at blive opstartet i medicinsk 

behandling i umiddelbar forlængelse af at have fået stillet deres diagnose uden at få nogen form for 

betænkningstid: 

”…så skannede han den… og han sagde: ”Du kan godt se, at der er sådan en kant, den ligger 
tæt på kanten, så vi kan ikke operere dig, så vi tilbyder dig strålebehandling…” Og så sagde 
han: ”Så skal du så have en hormonindsprøjtning, og det får du med det samme”….og… så 
sagde han: ”Nu får du den der indsprøjtning…” 

 

Dean og Holst taler om en sygdomsadfærd, som dog både angår mænd og kvinder, og i modsætning 

til Aggers beskrivelse af den ”handlende adfærd” ikke nødvendigvis indebærer en aktiv adfærd 

(83,85). Således beskriver de sygdomsadfærd som handlinger, der er udløst af sygdomstegn, som 
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kan spænde fra at undlade at handle ved oplevelse af symptomer, til selvbehandling, til at søge råd 

og vejledning i sit eget netværk eller til at søge læge (85). 

 

Patienternes fortællinger vidner om, at de alle har en aktiv sygdomsadfærd. Således har de, som har 

haft symptomer på deres sygdom, alle i tråd med Dean og Holsts beskrivelse handlet ved at tage 

kontakt til deres læge med henblik på at blive udredt. Desuden har alle patienterne søgt viden, råd 

og vejledning ikke alene i deres nærmeste netværk, men også via patientforeningen PROPA og 

andre grupper for kræftpatienter samt via internettet. Endelig findes der, som det fremgår her, 

eksempler på, at patienterne behandler sig selv:  

”…jeg har taget nogle ekstra D-vitaminer…det er noget, jeg har læst på nettet… Der har jeg 
så taget ret meget… 170 mg pr. dag, de anbefaler kun 20. Så jeg har taget lidt for meget. Men 
jeg har ikke følt mig dårlig tilpas eller noget som helst.” 

 

Patienternes aktive sygdomsadfærd vidner om, at de hver især har nogle personlige ressourcer, de 

kan trække på, ressourcer der giver dem kræfter til at handle.  

 

Med udgangspunkt i den danske filosof Søren Kierkegaards (1813-1855) ord skriver cand. psych. 

Bjarne Jacobsen om begrebet livskraft som en grundlæggende egenskab ved mennesket. 

Livskraften beskrives som noget, der går forud for den enkelte som bevidst individ, noget der 

allerede er tilstede ved livets start, i det før-refleksive liv, og som Kierkegaard udtrykker det (citeret 

af Jacobsen): ”Den umiddelbare Følelse er vel det Første, er Livskraften, i den er Livet.”  (86, s. 

106). Kierkegaard tilskriver med dette livet en kraft eller en drift som en nødvendig dimension for 

livets opretholdelse (86). 

 

Også cand. psych., dr. phil. Bo Jacobsen skriver om begrebet livskraft og ser ligesom Kierkegaard 

livskraft som værende medfødt. Jacobsen mener, at livskraften er genetisk betinget, men at 

mennesker er født med forskellige mængder livskraft. Den medfødte mængde af livskraft synes 

ifølge Jacobsen at følge den enkelte i sin opvækst, men han mener dog, at den kan påvirkes af 

psykologiske og sociokulturelle forhold. Livskraft kan forstås som en overlevelseskraft og er den 

faktor, der gør, at mennesker kan overleve selv meget barske forhold – den er ikke umiddelbar 

tilgængelig i oplevelsesverdenen, men kan måles i livslængde eller overlevelsestid. Således 

konkluderer Jacobsen, at det er livskraften, der afgør overlevelseslængden hos en voksen med en 

dødelig sygdom samt livslængden hos et gammelt menneske (87). 
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Fælles for de to opfattelser af livskraft er således, at mennesket fra fødslen har en iboende livskraft, 

der giver det styrke til at opretholde selve livet. Livskraften er dog ifølge Jacobsen ikke lige stærk 

ved alle mennesker og kan ifølge ham påvirkes af udefra kommende faktorer. En sådan livskraft 

kan således være forklaringen på, at patienterne, trods det at de er ramt af alvorlig sygdom og selv i 

den sværeste tid, finder styrke til at handle. Således fortæller en patient, hvorledes han handler, da 

han lige har fået konstateret aggressiv prostatakræft – patienten er på dette tidspunkt overbevist om, 

at han er døende:  

”…så jeg ringede til min storesøster… og sagde, at vi havde brug for dem at snakke med. Så 
kom så min svoger og min søster, som jeg har et ganske tæt forhold til. Jamen så drak vi jo te 
og kaffe her og hulkede… fordi de vidste heller ikke bedre vel… Og så tidlig morgen stod jeg 
op og gik på nettet… og tænkte ”PROPA, havde jeg hørt noget om under Kræftens 
bekæmpelse. Jeg melder mig ind i PROPA.” …heldigvis gjorde jeg det, fordi det første jeg så 
var… en fin lille video om prostatakræft og behandling… hvor det går op for mig der… Hold 
da kæft, det er jo altså ikke til jul nødvendigvis vel…” 

 

Som her fremkommer det flere steder i fortællingerne, at patienterne formår at handle trods det, at 

de står i en vanskelig situation. Herved fremtræder patienterne alle som mennesker med stor styrke, 

eller ligefrem med stor livskraft. 

 

Ifølge den danske filosof og teolog K. E. Løgstrup (1905-1981) er menneskets handlinger betinget 

både af en situation og omstændighederne omkring den samt, at man for at kunne finde frem til den 

rette handling må sig gøre forskellige overvejelser (88): 

”Og så betinget handlingen er af situationen og dens omstændigheder, så mange overvejelser 
og argumenter forlanges der i givet fald for at komme til klarhed over hvilken den rigtige 
handling er. I een situation er det ligetil hvad der er det rigtige at gøre, i en anden situation er 
det næsten ikke til at finde ud af, og imellem er der en skala af situationer af større eller mindre 
tydelighed (88, s. 109). 

 

Fælles for patienterne er, at de befinder sig i en situation, hvor de er ramt af en livstruende sygdom. 

Omstændighederne er for patienterne forskellige, men fælles for dem er som vist i det foregående 

afsnit, at de på forskellig vis oplever situationer med mangelfuld kommunikation, som bl.a. kommer 

til udtryk ved et utilstrækkeligt informationsniveau samt manglende dialog og involvering. Dette er 

medvirkende til, at patienterne i høj grad selv søger informationer, bl.a. via internettet. Patienterne 

finder det dog ofte vanskeligt at få klarhed over, hvilke af de uendelig mange råd de finder på 

internettet, de skal lytte til og således, hvilke handlinger der er de rette. Men noget af det der for 
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dem synes at være de rette handlinger, er de, der gør det muligt for dem at følge sygdommens 

udvikling tæt samt de, som kan være med til at reducere ventetiden – følgende citat illustrerer, 

hvorledes en patient handler for at få en kortere ventetid:  

”Så… kigger jeg på Venteinfo, hvor kan man få en hurtig lymfeknude staging henne, og så er 
det helt nede på Sønderborg Sygehus, der er de hurtige ikk’, og jeg ringer derned og snakker 
med en sygeplejerske dernede, jamen ”…du kan få en tid…”, jeg tror om 4 dage”, og den er 
jeg da med på.” 

 

Endvidere synes det for patienterne at være det rette at følge nogle af de råd om kost, de finder. 

Således foretager patienterne kostændringer, der varierer fra at indføre enkelte ændringer til at 

foretage radikale ændringer. Følgende citat viser, hvorledes en patient, på baggrund af information 

han har fundet på internettet, har ændret sine kostvaner: 

”…ved at leve fiberrigt og spise grøntsager … Jeg har også selv været inde og undersøge en 
del ting, og har taget noget af det til mig… Jeg tror selvfølgelig på, at det er noget, der hjælper. 
Der er lavet en undersøgelse…med mus der fik mange valnødder… det skulle være rigtig godt 
til at hindre et tilbagefald af prostatakræft.… skyr skal være godt, og meget kål kunne være 
godt.” 

 

Som det fremgår her, synes kostændringerne at være med til at give patienten et håb – et håb, som 

kan genfindes i de fleste fortællinger, nemlig håbet om at kostændringerne har en positiv effekt og 

således enten kan være med til at forhindre tilbagefald, bremse kræftens udvikling, eller i bedste 

fald kan have en helbredende virkning.  

 

De suveræne livsytringer er en central del af tænkningen hos Løgstrup (89). De suveræne 

livsytringer er fænomener som håb, tillid, barmhjertighed og talens åbenhed, og fælles for dem er, 

at de er før-kulturelle og således kan betragtes som naturlige træk ved mennesker (89-91).  

 

Det suveræne i livsytringerne består i, at de kommer os i forkøbet, vi gribes af dem og handler 

utvungent og uden bagtanker – de er således ubetingede, idet vi ikke handler for egen vindings 

skyld, altså helt uden at skulle have noget igen (90,91). Livsytringerne er tilmed spontane og 

således ikke viljestyrede (88,90,91).  

 

Livsytringer er ifølge Løgstrup skjulte, men ”latent tilstede”, og giver ”…personen fri til at gøre 

den indsats, som den spontane livsytring forlanger af ham.” (90, s. 24). Først når der opstår en 
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konflikt eller en krise, som eksempelvis ved alvorlig sygdom, bliver mennesket bevidst om 

livsytringen – og først da er det muligt at sætte ord på den (90).  

 

Således har prostatakræftpatienterne i sig et håb, som af sig selv træder i kraft i forbindelse med 

deres sygdom. Et håb, som på forskellig vis kommer til udtryk i patienternes fortællinger, 

eksempelvis som når en patient fortæller: ”Det at høre om hans positive erfaringer med Cialis gav 

mig et håb om, at det også kan lykkes for mig på et tidspunkt.” Eller når en anden patient fortæller: 

”Det giver mig da et håb at vide, at der er andre muligheder end det, man tilbyder her…” 

 

Om livsytringernes fremtræden siger Løgstrup (88): 

”Livsytringen giver sig udslag i handlinger, og så ubetinget livsytringen er, så betinget af 
situationen og omstændigheder er de handlinger den giver sig udslag i.”  (88, s. 109). 
”En livsytring fuldbyrder sig nu engang aldrig situationsløst; altid befinder et menneske sig i 
en situation, hvis omstændigheder betinger den handling, som livsytringen fuldbyrder sig i.” 
(88, s. 110). 

 

Således vil livsytringer komme til udtryk i de handlinger, som mennesket udfører, og altid på 

baggrund af omstændighederne omkring en situation det menneske befinder sig i. De ovenfor 

beskrevne eksempler som viser, hvorledes patienter ændrer deres kost samt, hvorledes de handler 

for at opnå kortere ventetid, er eksempler på handlinger, som udføres på baggrund af livsytringen 

håb.  

 

Ifølge Løgstrup har mennesket dog altid et valg i forhold til, om det ønsker at handle: ”Hver af de 

mulige handlinger består i at tage stilling til nogle omstændigheder ved situationen, acceptere dem 

eller gøre sit til at ændre dem.”  (88, s. 110). 

5.4 Specialets fund sammenholdt med state of the science  

Med henblik på at sætte specialets fund ind i en aktuel videnskabelig kontekst sammenholdes de 

overordnede fund med fundene fra de inkluderede artikler (herefter litteraturen) fremstillet i afnit 

3.2 fra s. 16. 

 

Gennemgangen af litteraturen viser, at der i forhold til involvering af prostatakræftpatienter 

hovedsagelig er fokus på processen omkring valg af behandlingsform og problematikker relateret 
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hertil. Sammenlignet hermed fokuserer patienterne i specialet ligeså på denne proces, men også på 

selve behandlingsforløbet.  

 

Set i relation til processen vedrørende valg af behandlingsformen er der flere ligheder, men også 

forskelle i patienternes oplevelser. Således beskrives det i litteraturen, at der er stor forskel på, i 

hvilken grad patienterne oplever at blive involveret i processen – nogle oplever, at lægen alene 

træffer beslutningen, andre oplever, at lægen involverer dem, og endelig er der nogle, som oplever, 

at beslutningen fuldstændig lægges på deres skuldre (35-40). Det samme billede gør sig gældende i 

specialets patientfortællinger. Dog er der ingen af disse patienter, der oplever, at lægen alene træffer 

beslutningen.  

 

Både i litteraturen og i specialets fund fremgår det, at de fleste patienter får præsenteret mere end en 

behandlingsmulighed samt, at patienterne oplever, at ikke alle læger formår at vejlede dem i deres 

valg. Endelig giver patienterne udtryk for et ønske om mere vejledning fra lægens side 

(35,37,39,40). 

 

I litteraturen beskrives, at flere patienter ikke oplevede at få et reelt tilbud om aktiv behandling – 

dette kan ikke genfindes i specialets fund, hvis deltagere alle har fået tilbud om mindst en 

behandlingsform. 

 

Både litteraturen og specialets fund viser, at nogle patienter oplever at skulle træffe beslutning om 

behandlingsform i umiddelbar forlængelse af at have fået stillet diagnosen. Tilmed fremkommer 

det, at patienterne finder det vanskeligt og utrygt at skulle træffe afgørelse om behandlingsform 

samt, at nogle patienter hellere så, at det var lægen, der traf beslutningen, da de mener, han/hun har 

den rette ekspertise til dette (35,36,38).  

 

Af litteraturen fremgår det, at sygeplejersker for nogle patienter spiller en vigtig rolle samt, at 

patienter oplever, at sygeplejerskerne er bedre end læger til at informere og involvere patienterne 

(36). Et lignende billede genfindes ikke i specialets undersøgelse. 

 

Sluttelig skal det nævnes, at det både i litteraturen og i specialets undersøgelse findes, at patienterne 

bruger mange ressourcer på at søge viden relateret til prostatakræft dels via internettet, og dels via 
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deres sociale netværk. Endvidere viser det sig, at flere patienter søger en second opinion, især 

vedrørende behandlingsmuligheder (35,37,39,40). 

6. Metodediskussion 
I enhver forskningsproces er det spørgsmålet, der stilles, og dermed hensigten som er afgørende for, 

hvilken forskningsmetode der skal anvendes. I nærværende speciale fordres, at der anvendes en 

kvalitativ metode, hvilket begrundes med hensigten om at undersøge menneskelige oplevelser 

(42,92). Med afsæt heri anvendes det semistrukturerede livsverdensinterview og det narrative 

interview som inspiration for dataindsamlingen samt en Ricoeur-inspireret fortolkningsmetode til 

analyse af empiri. Således er der specialet igennem kohærens, da både det overordnede tema, 

problemstillingen, fortolkningsstrategi samt det videnskabsteoretiske afsæt befinder sig inden for 

den kvalitative tradition (93,94). 

Systematik og indlevelse er vigtige aspekter ved den kvalitative forskning. Med ordet indlevelse 

henvises til en intuitiv præget indlevelse, der er vigtig i forhold til at kunne opnå en god kontakt til 

og forståelse af informanterne, og som herved kan give ”føde til” refleksionen over empiriens 

meningsindhold. Systematik henviser til forskerens metodiske refleksioner, som træffes i 

forskningsprocessen (95). Der er i specialets forskningsproces søgt at opnå disse kvaliteter, hvilket 

forhåbentligt fremgår gennem eksplicitering af refleksioner over fremgangmåder og 

metodeovervejelser. 

 

Med inspiration af Brinkmann og Tangaards beskrivelse af kvalitetskriterier i kvalitativ forskning, 

som bl.a. omfatter begreberne kohærens, transparens, gyldighed og genkendelighed, diskuteres 

følgende den anvendte metode for dataindsamling, empirien der er genereret herudfra samt den 

anvendte fortolkningsmetode (94). 

6.1 Diskussion af dataindsamlingsmetode 

Dataindsamling blev foretaget ved interviews af 6 prostatakræftpatienter. Interviewene blev 

foretaget med inspiration dels fra det semistrukturerede livsverdensinterview, og dels fra det 

narrative interview, hvilket synes adækvat, da disse metoder begge i tråd med specialets hensigt er 

anvendelige i forhold til at undersøge, hvordan noget opleves samt til at få indsigt i menneskets 

livsverden (48,96,97). Således har det med den narrative tilgang i starten af interviewet gjort det 
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muligt for informanterne frit at fortælle om deres oplevelser, og det semistrukturerede 

livsverdensinterview har sikret at få fortællinger om specialets problemstilling (45,96). 

 

Ifølge Dahlberg et al. er problemets kompleksitet ved livsverdensforskning afgørende for, hvor 

mange informanter man har brug for - dog anbefales det, at man inkluderer mindst 5 personer (98). 

Ifølge Kvale og Brinkmann er det undersøgelsens formål, som er afgørende for, hvilket antal der er 

passende - de konstaterer, at antallet normalt i interviewundersøgelser ligger på ”omkring 15 +/- 

10.”  (52, s. 134). Med dette udgangspunkt skønnes det at være passende at inkludere 6 informanter 

i forhold til at kunne svare på specialets problemformulering. 

Ifølge Dahlberg et al. er kvaliteten af livsverdensforskning ”…depending on rich variation in 

data.”  (98, s. 175). Således anbefales, at informanterne har forskellig baggrund i forhold til bl.a. 

alder, køn, erhvervserfaring, geografisk område og kultur (98). Set i forhold til specialets 

informanter kan det nævnes, at de alle har sammenlignelig geografisk og kulturel baggrund, da de 

kommer fra samme region i landet, hvilket må ses som en svaghed. Endvidere er der grundet 

problemstillingens karakter ingen variation i forhold til køn. Til gengæld er der variation i forhold 

til alder, erhvervserfaring, sygdomsstadie og behandlingsform – endvidere er i alt 7 forskellige 

sygehuse involveret i behandlingen af informanterne. Med afsæt i dette skønnes det, at 

informanterne med deres forskelligheder samlet set kan bidrage til undersøgelsen med rig variation 

i data. 

 

Fælles for informanterne er, at de er medlemmer af patientforeningen PROPA samt, at de har meldt 

sig til deltagelse ved at svare på en mail fra foreningen. Denne fremgangsmåde sikrer, at alle 

informanter har relevante erfaringer i forhold til specialets problemstilling – dog tager den ikke 

højde for, om det er nogle bestemte ”personlighedstyper”, der enten vælger at melde sig til en sådan 

undersøgelse eller vælger at lade være. Dette må anses som en svaghed ved studiet.  

 

Der er i specialet tydeligt redegjort for hele dataindsamlingsprocessen. Således er det praktiske 

forløb omkring interviewene beskrevet, og interviewguiden som tydeliggør, hvilke 

spørgsmål/emner der har været grundlaget for interviewene og dermed for selve empirien, kan ses i 

bilag 8. Herved synes fordringen om transparens at efterleves (93,94).  

Det første interview var oprindeligt ment som et pilotinterview med mulighed for afprøvning af 

både den metodiske tilgang og interviewguiden, men da begge dele viste sig brugbare i praksis, blev 
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interviewet inkluderet som en del af empiren. Det må konstateres, at jeg som interviewer er 

uerfaren, hvilket må ses som en svaghed – dog kunne erfaringerne fra de enkelte interview 

anvendes ved de næste – der var således en udviklende proces fra første til sidste interview med 

gradvis forbedring af interviewteknikken (93). Jeg har i interviewsituationerne tilstræbt at sætte 

mine forforståelser i parentes og herved forholde mig åben for nye og uventede aspekter. Endvidere 

har jeg tilstræbt at være venlig og sensitiv, hvorved informanterne har fået rum til at fortælle i deres 

eget tempo. Jeg var forinden gennemførelsen af interviewene velinformeret om emnet, hvilket kan 

ses som en styrke, da jeg herved har kunnet stille velkvalificerede opfølgende spørgsmål i løbet af 

interviewet (99).  

I praksis har dataindsamlingsmetoden trods fremhævede svagheder vist sig at være brugbar med 

henblik på at indsamle rige data som grundlag for specialets empiri til besvarelse af 

problemformuleringen. 

6.2 Diskussion af fortolkningsmetode 

Den Ricoeur-inspirerede fortolkningsmetode er en efterhånden anerkendt metode inden for 

sygeplejeforskningen og anses som en veldokumenteret og systematisk måde at opnå forståelse for 

det levede liv (44,48,70). Gennem fortolkningsmetodens tre niveauer er der i specialet søgt at skabe 

transparens dels ved en tydelig redegørelse for fremgangsmåden funderet i det videnskabsteoretiske 

fundament, og dels ved redegørelse for fund gjort ved hvert niveau. Det er således beskrevet, 

hvorledes fortolkningen gennem disse niveauer opnås gennem dialektiske processer, hvor man 

bevæger sig mellem forklaring og forståelse. Endvidere er der for at skabe transparens i forbindelse 

med strukturanalysen vedlagt et skematisk opstillet uddrag af denne i bilag 9, hvor sammenhængen 

mellem meningsenheder (citater) og betydningsenheder samt de fremkomne temaer og undertemaer 

tydeligt fremgår. Ved på denne måde at skabe transparens bliver det tilmed tydeligt, at der i 

fortolkningen er kohærens, forstået på den måde, at der er sammenhæng mellem empiri, temaer og 

fund (94).  

 

Gyldighed handler i kvalitativ interviewforskning ifølge Schultz Jørgensen om at ”…hæve sig op 

over tid og sted og opnå udsigelseskraft i mere almen forstand.” (100, s. 26). Dette kan kun opnås 

ved forankring af fundene i ekstern teori kombineret med intern loyalitet, hvorved beskrivelserne er 

så omhyggelige udførte, at informanterne kan genkende sig selv (93,100). Således åbner 

anvendelsen af citater i både strukturanalysen samt i den kritiske fortolkning og diskussion op for 



 52 

noget specifikt i form af informanternes subjektive oplevelser; ved inddragelse af ekstern teori 

gennem den kritiske fortolkning og diskussion løftes disse oplevelser op på et alment niveau. 

Herved styrkes genkendeligheden og dermed også muligheden for anvendelse i en bredere kontekst, 

hvilket må ses som en styrke ved den anvendte fortolkningsmetode (93,94). 

 

Ved anvendelsen af den Ricoeur-inspirerede fortolkningsmetode var det muligt først at få et 

overblik over empirien, hvilket muliggjorde strukturanalysen samt den kritiske fortolkning og 

diskussion. Ved aktiv anvendelse af min forforståelse og inddragelse af relevant litteratur har det 

været muligt at diskutere og argumentere for egnede fortolkninger, hvorved det lykkedes at opnå en 

ny og dybere forståelse for spørgsmålene stillet i specialets problemformulering.  

Ved anvendelsen af denne metode tages der kun højde for patienternes subjektive oplevelser 

relateret til problemformuleringen. Der tages således ikke højde for eventuelle faktorer, der kunne 

have betydning for den enkelte patients oplevelse af konkrete situationer og ej heller for de 

sundhedsprofessionelles perspektiver. 

 

Ud fra ovenstående fremstår specialets fund valide i forhold til at besvare problemformuleringens 

spørgsmål. Fundene er dog set ud fra en hermeneutisk forståelse ikke et udtryk for den endegyldige 

sandhed (70,93,101).  
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DEL IV 

7. Konklusion 
Ved at følge den systematiske fortolkningsmetode har det været muligt at besvare specialets 

problemformulering, som blev fremstillet i DEL I: 

 

I hvilken grad oplever prostatakræftpatienter at blive involveret i de beslutninger, der træffes i 

forbindelse med deres sygdomsforløb? Føler de sig tilstrækkeligt informeret?  

 

Styrken af specialets fund skal dog vurderes med forbehold for de i metodediskussionen påpegede 

svagheder i forhold til informanternes sammenlignelige baggrund, eventuelle sammenlignelige 

personlighedstyper samt den manglende interviewerfaring.  

 

Der blev indsamlet data ved interviews af 6 prostatakræftpatienter – interviewene blev foretaget 

med inspiration fra det semistrukturerede livsverdensinterview samt det narrative interview. 

Gennem en efterfølgende naiv fortolkning og strukturanalyse af empirien fremkom to overordnede 

temaer, et pakkeforløb og handling, samt undertemaer, der gav en forståelse for specialets 

problemstilling. Disse blev uddybet ved en kritisk fortolkning og diskussion, hvorved det er muligt 

at nå til en konklusion. 

 

Således kan det konkluderes, at prostatakræftpatienterne oplever deres sygdomsforløb som et fast 

tilrettelagt pakkeforløb med et ensidigt fokus på behandlingsmæssige problematikker uden 

mulighed for at opfylde eventuelle individuelle behov, som ikke er en del af pakken. Et 

pakkeforløb, der opleves at være sammensat af tidsbegrænsede konsultationer, hvor der ofte kun er 

tid til at foretage de instrumentelle handlinger, som behandlingen kræver - et forløb, hvori flere 

patienter har en oplevelse af at blive set på som et objekt.  

 

Endvidere kan det konkluderes, at patienterne på forskellig vis oplever en utilstrækkelig 

kommunikation i forløbet, hvilket ofte medfører, at den enkelte patient ikke føler sig hørt. Således 

oplever de fleste patienter en mangelfuld information fra sundhedsprofessionelle, og at samtaler 

med information om prostatakræft, behandlinger og bivirkninger erstattes med udlevering af en 

DVD og nogle brochurer. Endvidere oplever flere patienter en manglende vilje fra 
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sundhedsprofessionelle til at gå i dialog vedrørende konkrete problemstillinger, som er vigtige for 

den enkelte patient. Flere patienter oplever, at de ikke involveres i beslutninger, der træffes på deres 

vegne, og enkelte oplever tilmed ikke at have et reelt valg om behandlingsform, hvilket bl.a. er 

tilfældet, når lægen, de møder, reelt kun informerer om én af de mulige behandlingsformer. Endelig 

er der flere eksempler på patienter, der oplever, at sundhedsprofessionelle via en ”falsk trøst” 

negligerer det at blive ramt af prostatakræft. Dette kan opfattes som en fobisk reaktion forårsaget af 

en angst for at tale med patienten om hans kræftdiagnose, hvorved den sundhedsprofessionelle 

undgår at tale om det svære emne. Ofte medfører ”falsk trøst” kun en kortvarig lindring hos 

patienten, og han vil tilmed få oplevelsen af ikke at blive forstået eller hørt, hvilket kan medføre 

irritation samt, at han undgår at søge kontakt til den pågældende sundhedsprofessionelle. 

 
Videre kan det konkluderes, at patienterne alle fremstår som mennesker med stor styrke eller 

ligefrem en livskraft, der gør, at de, på trods af at de befinder sig i en vanskelig situation, finder 

ressourcer til på forskellig vis at handle. Eksempelvis bruger de fleste patienter mange ressourcer på 

at søge information, og alle patienterne foretager i større eller mindre grad kostændringer. 

Endvidere melder de sig ind i patientforeninger, og flere tager initiativer med henblik på at få 

reduceret ventetid. Den handlende adfærd kan ses som en overlevelsesstrategi, patienterne anvender 

for at håndtere den eksistentielle trussel, de står over for. Patienternes handlinger kan også ud fra 

Løgstrups teori om livsytringer ses som et resultat af, at livsytringen håb sætter sig igennem. At 

livsytringen håb via handlingerne sætter sig igennem er betinget af, at patienterne er ramt af en 

livstruende sygdom, men også af omstændigheder som ventetid, den mangelfulde information fra 

sundhedsprofessionelle samt den manglende vilje fra sundhedsprofessionelle til at gå i dialog med 

patienterne. 

 
Patienternes søger information via deres sociale netværk og ikke mindst via internettet, hvorfra de 

hævder at få den største del af deres viden. Kost, ventetider, behandlingsformer samt virkninger og 

bivirkninger af behandling er blandt de informationer, patienterne søger. Flere angiver, at det er ud 

fra disse informationer, de træffer beslutning om at ændre deres kost, men også at valget af 

behandlingsform træffes derudfra - dog ikke alle patienter har denne mulighed, da nogle oplever at 

blive opstartet i medicinsk behandling samme dag, som de får diagnosen. 

 

Ud fra ovenstående kan det samlet set konkluderes, at faktorer som manglende tid, utilstrækkelig 

kommunikation, herunder mangelfuld information og manglende dialog, er medvirkende til, at de 
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fleste af patienterne i stor grad har en oplevelse af ikke at blive involveret i de beslutninger, der 

træffes på deres vegne. Endvidere kan det konkluderes, at patienterne ikke føler sig tilstrækkeligt 

informeret. Dog fremstår patienterne alle yderst velinformerede om deres sygdom og 

problematikker relateret hertil, hvilket dels må tilskrives informationen, de får fra den DVD og de 

brochurer, de får udleveret samt i stor grad deres egen søgen efter information.  

8. Perspektivering 
Via den Ricoeur-inspirerede fortolkningsmetode er der med inddragelse af ekstern teori i 

nærværende speciale søgt at løfte patienternes oplevelser op på et mere alment niveau for herved at 

bidrage til videnskabelig progression samt en forbedring af praksis (93). 

 
Med henvisning til dette fremhæves i afsnittet her på baggrund af specialets fund nogle potentielle 

implikationer for klinisk praksis i forhold til pleje og behandling af prostatakræftpatienter. 

Endvidere præsenteres forslag til fremtidig forskning inden for området. 

 

Dette speciales fund indikerer, at de fleste prostatakræftpatienter grundet faktorer som manglende 

tid og utilstrækkelig kommunikation har en oplevelse af ikke at blive involveret i de beslutninger, 

der træffes i deres sygdomsforløb samt, at de ikke føler sig tilstrækkelig informeret. Samtidig tegner 

der sig et billede af, at patienterne behandles i et pakkeforløb, hvor der er et ensidigt fokus på 

behandlingsmæssige problematikker og meget lidt fokus på den særlige eksistentielle krise, man må 

formode, disse patienter befinder sig i samt, at flere patienter har en oplevelse af at blive set på som 

et objekt.  

 

Disse fund synes at pege i flere retninger. Bl.a. peger de i retning af, at der i den daglige kliniske 

praksis er behov for, at de sundhedsprofessionelle i relationen med patienterne fokuserer på det hele 

menneske og ikke kun på de behandlingsmæssige problematikker.  

Desuden peger fundene på, at der er et behov for, at patienterne i større grad end i dag involveres i 

beslutningstagningen i deres sygdomsforløb samt, at de i større grad gives relevante informationer.  

Endvidere peger fundene i retning af, at der er behov for i behandlingsforløbet at kunne tilbyde 

patienterne et mere individuelt forløb, hvori den enkelte patients behov kan tilgodeses. 
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Med udgangspunkt heri kunne det tyde på, at man i praksis mangler et redskab, som muliggør, at 

man kan tilgodese de ovennævnte behov. Det kunne derfor være relevant at lade sig inspirere af 

SDM og eventuelt The Health Foundation’s definition heraf, hvor målet er, at patienten og den 

sundhedsprofessionelle i et samarbejde træffer de bedst mulige beslutninger for den enkelte patient 

med afsæt i patientens præferencer, klinisk erfaring og evidens (14).  

En sådan tilgang synes netop at kunne sikre fokus på det hele menneske, informering og 

involvering samt at kunne sikre individuelt tilpassede patientforløb – eller med andre ord: rumme 

alle de ovennævnte behov.  

Som tidligere beskrevet viser flere studier dog, at det i praksis er vanskeligt at implementere SDM, 

og andre studier viser, at man for at opnå SDM med fordel kan gøre brug af såkaldte decision aids 

(14,19-22). Med afsæt i dette kunne det være interessant at undersøge muligheden for enten at 

tilpasse og dermed anvende en af de allerede eksisterende decision aids i pleje og behandling af 

prostatakræftpatienter eller, om man med fordel kunne udvikle en ny specifikt målrettet 

patientgruppen. Endvidere synes det, med udgangspunkt i at flere studier finder, at sygeplejersker 

på forskellig vis spiller en fremmende rolle i relation til implementering og anvendelse af SDM, 

relevant at undersøge, hvilken rolle sygeplejersker kan spille, så man på bedst mulig vis gør brug af 

deres faglige kompetencer (14,19,22-25). 

 

Ligesom for mange andre kræftsygdomme er der for prostatakræft udarbejdet pakkeforløb 

(102,103). Formålet med et pakkeforløb er, at: 

 

”…kræftpatienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig 
ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og 
palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne.” (103, s. 1). 

 

Det fremhæves bl.a., at ”kommunikation og inddragelse” af patient og dennes pårørende er en 

vigtig del af pakkeforløbet, og at patient og pårørende hele tiden oplever at have kontakt og dialog, 

og ikke føler sig ”…efterladt uden involvering, klar information eller aftale.” (103, s. 7). Det 

understreges, at kommunikationen i alle sammenhænge bør baseres på respekt, empati og dialog 

(103). 

 

Ud fra specialets fund tyder det på, at sundhedsprofessionelle ikke helt lever op til retningslinjerne 

for kommunikation og inddragelse (103), og man fristes til at tænke, at der i praksis muligvis 
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lægges større vægt på at leve op til de af retningslinjerne, som handler om af få den enkelte patient 

udredt og opstartet i relevant behandling inden for en given tidsfrist. Man kan tilmed stille 

spørgsmålet, om man i praksis har de nødvendige rammer i forhold til at kunne prioritere 

kommunikation og inddragelse i lige så høj grad som udredning og behandling. 

 

Specialets fund er som tidligere nævnt alene funderet i patienternes subjektive oplevelser, hvorfor 

det kunne være interessant at foretage et studie, hvori de sundhedsprofessionelles oplevelser af 

problemstillingerne undersøges og eventuelt samtidigt supplere med et observationsstudie af 

interaktionen mellem patienter og sundhedsprofessionelle i praksis. Ved dette ville man få et 

bredere og formentligt mere præcist billede af de problematikker, man står overfor og dermed få et 

grundlag, som muliggør en målrettet indsats i forhold til at involvere og informere 

prostatakræftpatienterne.  

 

Dette kunne bidrage til en forbedring af praksis og eventuelt danne basis for, at man 

ledelsesmæssigt set jævnfør Sundhedsstyrelsens anbefalinger vil satse på øget patientinddragelse. 

Tilmed kunne det danne basis for politisk set at argumentere for, at der er behov for at tilføre 

området ekstra ressourcer med henblik på at gøre det muligt at efterkomme alle retningslinjerne i 

pakkeforløbet for prostatakræft og tilmed gøre det muligt ved behov, at kunne tilbyde patienterne 

noget ekstra, eksempelvis vejledning ved diætist eller ekstra samtaler, som ikke nødvendigvis er en 

del af standardpakken (29). 
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Bilag 1: Eksempler på forskellige definitioner af Shared Decision Making  

 

I dag findes flere definitioner af begrebet Shared Decision Making (104), men den første definition 

er ifølge Makoul og Clayman fra rapporten “Making Health Care Decisions” publiceret i 1982 af 

President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and 

Behavioral Research (Washington, USA) fra 1982 om etiske og juridiske implikationer af 

informeret samtykke (105,106): 

 
“It will usually consist of discussions between professional and patient that bring the knowledge, 
concerns, and perspective of each to the process of seeking agreement on a course of treatment. 
()…the physician or other health professional invites the patient to participate in a dialogue in 
which the professional seeks to help the patient understand the medical situation and available 
courses of action, and the patient conveys his or her concerns and wishes. This does not involve 
a mechanical recitation of abstruse medical information, but should include disclosures that give 
the patient an understanding of his or her condition and an appreciation of its consequences.” 
(105, s. 38). 
 
“Shared decision making requires that a practitioner seek not only to understand each patient’s 
needs and develop reasonable alternatives to meet those needs, but also to present the 
alternatives in a way that enables patients to choose one they prefer. To participate in this 
process, patients must engage in a dialogue with the practitioner and make their views on well-
being clear.” (105, s. 44). 

 
Den næste definition, som præsenteres her, er fra rapporten ”MAKING SHARED DECISION-
MAKING A REALITY”. No decision about me, without me. Rapporten er publiceret af The King’s 
Fund, som er en uafhængig velgørende organisation, der arbejder for at forbedre sundhed og 
sundhedsvæsenet i England (20):  
 

“The King’s Fund help to shape policy and practice through research and analysis; develop 
individuals, teams and organisations; promote understanding of the health and social care 
system; and bring people together to learn, share knowledge and debate.” (107, s. ii). 
 

I rapporten defineres Shared Decision Making på følgende vis: 
 

”Shared decision-making is a process in which clinicians and patients work together to select 
tests, treatments, management or support packages, based on clinical evidence and the patient’s 
informed preferences. It involves the provision of evidence-based information about options, 
outcomes and uncertainties, together with decision support counselling and a system for 
recording and implementing patients’ informed preferences.”  (20, s. vii).  
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Bilag 1: Eksempler på forskellige definitioner af Shared Decision Making 

 

Den sidste definition, som skal fremhæves her, er fra en artikel fra 2004, der omhandler den 

aktuelle tænkning og evidens vedrørende Shared Decision Making. The Preventive Services Task 

Force gør heri gør rede for, hvorledes, de ser, Shared Decision Making anvendes i praksis i 

forbindelse med screening og forebyggende kemobehandling. The U.S. Preventive Services Task 

Force er et uafhængigt panel af nationale eksperter i forebyggende og evidensbaseret medicin. 

Panelet arbejder for at fremme amerikanernes sundhed og udarbejder således hvert år en rapport til 

den amerikanske Kongres, hvori de ud fra identificering af områder med manglende evidens 

vedrørende klinisk forebyggelse kommer med prioriterede anbefalinger om behov for undersøgelser 

(108). The Preventive Services Task Force definerer Shared Decision Making, som følger (109): 

 
“Shared decision making is a process in which patients are involved as active partners with the 
clinician in clarifying acceptable medical options and in choosing a preferred course of clinical 
care. Shared decision making offers a way of individualizing recommendations, according to 
patients’ special needs and preferences, when some patients may benefit from an intervention 
but others may not.” (109, s. 56). 

 
“…a process in which both the patient and clinician share information with each other, take 
steps to participate in the decision making process, and agree on a course of action.” (109, s. 
59). 
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Bilag 2: Skema over faktorer der fungerer som barrierer og facilitatorer for SDM 

 

Skema over faktorer der fungerer som barrierer og facilitatorer for SDM 

Hovedtemaer Faktor Barrierer Facilitatorer 

Organisering af 
sundhedssystemet 

Tid For lidt tid afsat til konsultation. 
 
Sundhedsprofessionelle der udstråler 
travlhed. 

Passende tid afsat til konsultation. 
 
Sundhedsprofessionelle der udstråler ro og 
”god tid”. 

 Kontinuitet i pleje For ringe kontinuitet, f.eks. når der 
involveres mange forskellige 
sundhedsprofessionelle i den enkelte 
patients sygdomsforløb.   

God kontinuitet. 
Især når man er ”kendt” af den 
sundhedsprofessionelle. 

 Arbejdsgang Hvis personalet ikke i tilstrækkelig grad 
”involverer sig” eller ikke decideret 
arbejder for SDM. 

Eksempelvis når sygeplejersken fungerer 
som ”mellemmand” mellem patient og læge. 
Når sygeplejersken kan forklare betydningen 
af information samt overbringe patientens 
præferencer til lægen. 

 Miljø Støj, manglende 
uforstyrrethed/privathed, behov for 
fysiske undersøgelse. 
En tro på, at man kun har ret til SDM, 
hvis man selv betaler for behandlingen.  

Ro, mulighed for privathed. 

I interaktionen 
omkring 
beslutningstagning 

Patientens 
karakteristika 

Dårligt helbredsstatus, kognitiv 
svækkelse/handicap, tidligere 
eksponering for sygdom/at skulle træffe 
beslutninger, alder, sproglige 
egenskaber, uddannelsesmæssig 
baggrund, etnisk baggrund, misbrug, 
fysiske handicaps (eks. hørelse). 

Tidligere eksponering for sygdom/at skulle 
træffe beslutninger, alder, sproglige 
egenskaber, uddannelsesmæssig baggrund. 

 Patientens 
forudsætninger for at 
træffe beslutningen 

Tidspunkt i forhold til sygdomsstadie, 
vigtigheden af beslutningen der skal 
træffes, ”pinlige” emner, følsomme 
emner (f.eks. død), manglende accept af 
sygdommen/chok. 

Tidspunkt i forhold til sygdomsstadie. 
Vigtigheden af beslutningen der skal træffes. 

 Magtfordeling i 
forholdet mellem 
patient og 
sundhedsprofessionel 

Patientens antagelse om den normale, 
forventede patientrolle – her passiv. 
Patientens forventning om, at lægen 
træffer beslutningerne, frygt for at være 
en ”besværlig” patient, patientens 
opfattelse om fordele ved at være en 
”god” patient samt opfattelsen af, at man 
ikke må spørge, at spørgsmål 
underminerer den 
sundhedsprofessionelles status, at det 
indikerer manglende tillid eller respekt. 
 
At patienten undervurdere egen 
ekspertise i forhold til den 
sundhedsprofessionelle – egen viden er 
overflødig. Problemer med at huske 
givne informationer . 

Patienter føler, at det er acceptabelt at stille 
spørgsmål – har ”mod til SDM”. 

 
Skemaet illustrerer de faktorer, som ifølge Joseph-Williams et al. har betydning for patienters 
samlede evne til at indgå i en proces med SDM (22). 
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Bilag 3: Figur med illustration af ”A taxonomy of … individual capacity to participate in SDM”  

 
 
 

 
 
”Knowledge and power: patient-reported influences on individual capacity to participate in shared 
decision making” (22, s. 306). 
 

Figuren viser en oversigt over sammenhængen mellem faktorerne viden og styrke (power) samt 

patientens individuelle evne til at deltage i SDM (22). 
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Bilag 4: Skema med oversigt over inkluderede artikler  
 
Forfatter 
 
Titel 

År 
 
Land 

Formål Dataindsamlingsmetode Analysemetode 
 
Sample størrelse 

Centrale fund / fund relateret til prostatapatienters 
involvering i beslutninger, der træffes vedrørende deres 
sygdomsforløb 

Seale, C. 
 
Portrayals of 
treatment 
decision-making 
on popular breast 
and prostate 
cancer web sites 
 

2005 
 
England 

At beskrive 
budskaber på 
populære cancer-
internetsider vedr. 
beslutningstagning 
i forhold til 
behandling ud fra et 
særligt fokus på 
kønsforskelle 

”Indsamling” af tekst 
omhandlende 
beslutningstagning fra de 
to mest populære / 
anvendte websteder for 
udveksling af 
information, erfaring og 
støtte vedr. brystkræft og 
prostatakræft.  

Kvalitativ og 
kvantitativ 
indholdsanalyse  
 
Ikke oplyst 

Det var sjældelt beskrevet, at beslutninger blev truffet af 
lægen alene. 
Beslutningstagning vedr. behandling blev oftere nævnt end 
beslutningstagning vedrørende andre ting. Ca. 14% af teksten 
omhandlede beslutningstagning. 
Råd der blev givet handlede næsten udelukkende om 
beslutningstagning vedr. behandling og understregede den  
syges afgørende rolle i den forbindelse. 
Beslutningstagning vedr. familiesager, livsstil og kosmetiske 
emner blev ikke nævnt. 

Cohen H,;  
Britten N. 
 
 
Who decides 
about prostate 
cancer treatment? 
A qualitative 
study. 

2003 
England 

At opnå en 
dybdegående 
forståelse af 
nydiagnosticerede 
(prostatakræft) 
mænds perspektiver 
samt at undersøge 
værdien af 
beslutningstagnings
-modeller i en NHS 
praksis (England).   

Kvalitativt. 
Semistrukturerede 
interviews med 
anvendelse af åbne 
spørgsmål 

De transskriberede 
svar blev kodede 
ud fra tema og 
efterfølgende 
struktureret i 
programmet Altas 
TI. 
Deltagervalidering
. 
 
19  

Det indikeres i interviewene, at respondenternes 
behandlingsplaner hovedsageligt blev bestemt af deres 
”kliniker” (læge).  
Patienternes barrierer i forhold til SDM inkluderede frygt for 
at fremstå respektløs over for deres læge og for at tage ansvar 
for udfaldet af behandlingen.  
Det konkluderes, at den paternalistiske model for 
beslutningstagning forbliver den valgte tilgang. Både i læge-
patient-forholdet og i strukturen for den klinisk opfølgning 
findes der barrierer for SDM. 

Sinfield et al. 
 
Patient-centred 
care: What are the 
experiences of 
prostate cancer 
patients and their 
partners? 

2007 
England 

At få en 
dybdegående 
forståelse af mænd 
med prostatakræft 
og deres partneres 
oplevelser af 
behandling (care) 

Semistrukturerede 
interviews 

Kvalitativ 
tematisk analyse 
ved brug af 
programmet 
NUD*IST N5 
 
35 mænd og 10 
kvindelige 
partnere 

Overordnet set var patienter og pårørende tilfredse med 
plejen/behandlingen, dog kunne patienterne rapportere om 
forskellige problemer i sygdomsforløbet. 
De to hovedproblemer var: 
-‐ Patienters og partneres behov blev ofte hverken 

identificeret eller imødekommet 
-‐ Patienternes foretrukne rolle i beslutningstagningen 

omkring prøver og behandling blev ikke udforsket. 

Fowler et al. 
 
Decision-making 
process reported 
by medicare 
patients who had 
coronary artery 
stenting or surgery 
for prostate cancer 

2012 
USA 

At finde frem til 
hvorledes 
beslutninger blev 
truffet for to større 
præference-
følsomme 
interventioner. 
 

Valideret spørgeskema 
tilpasset dette studie med 
4 spørgsmål  

Statistiske 
beregninger. 
Regresionsanalyse 
 
685 
 

94% af de opererede patienter rapporterede at have debatteret 
fordele ved operation med deres læge - 63% havde talt en del 
om ulemper ved operation. 64% var blevet præsenteret for 
mindst ét alternative til operation. 76% var blevet spurgt til 
deres præference i forhold til behandling. 
Man fandt, at der var behov for et øget indsats i forhold til 
informering og involvering af patienter med fokus på 
præferencer i forhold til til beslutninger om behandling. 

Boehmer et al. 
 
Married couples' 
perspectives on 
prostate cancer 
diagnosis and 
treatment 
decision-making 

2000 
USA 

At udforske mænds 
og deres hustruers 
opfattelse af 
diagnosen 
prostatakræft samt 
deres rolle i 
forbindelse med 
beslutning om 
behandling 

Der anvendes data fra en 
større undersøgelse af 
livskvalitet efter 
behandling for 
metastatisk prostatakræft. 
Data blev indsamlet ved 
15 fokusgruppeinterviews 
med mænd + 2 
fokusgruppeinterviews 
med hustruer til nogle af 
mændene. 
Endvidere blev deltagerne 
stillet opfølgende 
spørgsmål efter 
interviewene.  

Grounded theory 
(Strauss and 
Corbin, 1990) 
 

Undersøgelse finder 3 typer af forløb i forbindelse med 
beslutningstagning om behandling: 
1. Forløb mellem den syge mand og lægen, hvor 

ægtefællen ikke direkte involveres/inviteres ikke til at 
deltage i lægekonsultationerne. Lægen gav her kun 
forklaring om behandlingsmuligheder og vejledte ikke 
mændene i deres valg. Mændene ønskede alle mere 
vejledning fra lægens side – en enkelt ønskede egentlig 
at lægen traf beslutningen på hans vegne. 
Hustruerne følte, at de kun havde en meget begrænset 
indflydelse på beslutningstagningen. 

2. Er karakteriseret ved en øget involvering af ægtefællen 
– det er lægen og ikke manden, som tager initiativ til at 
involvere ægtefællen i processen vedr. 
beslutningstagning, idet kontakten til manden er 
besværlig/ikke fungerer. Ægtefællen får her en 
forhandlende eller oversættende rolle mellem læge og 
mand  

3. Ægteparret danner en koalition i forbindelse med 
beslutningstagning og lægen spiller en tredje part, der 
interagerer med parret. Ægteparret samarbejder, og 
prostatakræften bliver et fælles projekt, hvor også 
resten af familien kan involveres. Det er patienten selv, 
der involverer hustruen i beslutningsprocessen  

 
O’Rourke, M.E.; 
Germino, B.B. 
 
From two 
perspectives to 
one choice: 
blending couple 
and individual 
views of prostate 
cancer treatmen 
selection 

2000 
USA 

At beskrive ældre 
pars erfaringer med 
processen i 
forbindelse med 
valg af behandling 
af prostatakræft. 

Interviews med parrene 
samlet samt efterfølgende 
individuelle interviews ad 
3 gange: inden for 6 uger 
efter diagnostisering (før 
valg af behandling), 3 og 
12 måneder efter endt 
behandling 

En Grounded 
theory-tilgang 

Der er ikke et entydigt svar på problemstillingen. Der er kun 
den virkelighed, som er konstrueret af individet, af parret og 
af forskeren.  
Nogle par forhandler sig frem til et valg, hos andre par er 
hustruen den mest aktive i processen og igen, er det hos 
nogle par manden selv, der træffer beslutningen.  
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Bilag 5: Specialets informanter 

 

Specialets 6 informanter er mænd på mellem 57 og 68 år. De er alle diagnosticeret med 

prostatakræft og har været igennem et sygdomsforløb på 6 måneder eller mere. 

5 af informanterne er gift – én er enkemand.  

3 af informanterne er diagnosticeret med lokaliseret prostatakræft, hvilket vil sige, at kræften ikke 

har gennembrudt prostatakirtlens kapsel – den har altså ikke spredt sig til det omkringliggende væv. 

Disse tre mænd behandles på forskellig vis: én behandles ved medicinsk kastration, én har fået 

foretaget en nervebesparende operation med fjernelse af prostata, og den sidste behandles med 

Brachyterapi, som er en form for indvendig strålebehandling.  

2 af informanterne er diagnosticeret med prostatakræft med gennembrud af prostatakirtlens kapsel, 

hvilket vil sige, at kræften har spredt sig lokalt, altså hverken til lymfesystem eller knogler. Disse to 

informanter har først fået 39 strålebehandlinger og behandles efterfølgende ved medicinsk 

kastration.  

1 af informanterne er diagnosticeret med prostatakræft med spredning til lårbensknoglen. Denne 

informant behandles udelukkende ved medicinsk kastration. 

Fælles for alle informanter er, at de som følge af behandlingen er blevet impotente. 2 af patienterne 

fortæller, at de er i behandling med Cialis, et præparat mod erektiv dysfunktion (impotens). 

 
 

 
 

 

  

Patient Alder Civilstand Diagnose og tidspunkt for diagnose  Behandlingsform 
#1 62 år Gift Prostatakræft med gennembrud af 

prostatakapslen to steder uden spredning 
til knogler eller lymfeknuder 
Start august 2013 

39 x strålebehandling 
Først Eligard (medicinsk kastration) 
Aktuelt: Zoladex (medicinsk kastration) 
 

#2 67 år Gift Prostatakræft med spredning til 
lårbensknogle 
Maj 2013 

Først Eligard (medicinsk kastration) 
Aktuelt: Anden medicinsk 
kastrationsbehandling 
Ønske om behandling med Exofigo, men er 
”ikke syg nok” til at få dette. 
Overvejer at tage til Tyskland for at få 
behandlingen  

#3 69 år Gift Lokaliseret prostatakræft (uden 
gennembrud af prostatakapslen) 
Oktober 2013 

Aktuelt: Zoladex (medicinsk kastration) 
Fik et valg mellem medicinsk og kirurgisk 
kastration 

#4 75 år Enkemand 
gennem 3 år 

Prostatakræft med gennembrud af 
prostatakapslen uden spredning til knogler 
eller lymfeknuder 
December 2012 

39 x strålebehandling 
Behandlet med Procren i et år (medicinsk 
kastration) 
Aktuelt: Zoladex (medicinsk kastration) 

#5 57 år Gift Lokaliseret prostatakræft 
(uden gennembrud af prostatakapslen) 
7. august 2013 

Nervebesparende operation med fjernelse af 
prostata 
Fik valget mellem strålebehandling sammen 
med medicinsk kastration og operationen 
Cialis for erektil dysfunktion (impotens) 

#6 68 år Gift Lokaliseret ikke aggressiv prostatakræft  
(uden gennembrud af prostatakapslen) 
27. august 2013 

Brachyterapi, placering af 77 radioaktive korn 
i selve tumoren, der afgiver stråler gennem 1 år 
ca. 
Fik valget mellem watchful waiting, kirurgisk 
kastration, strålebehandling og brachyterapi 
Cialis for erektil dysfunktion (impotens) 
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Bilag 6: Patientinformation 

 

Patientinformation 
Kære deltager. 

Jeg er sygeplejerske og studerer i øjeblikket ved Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje på 

Aarhus Universitet. Jeg har en særlig interesse for mennesker, der er ramt af prostatakræft og er i 

gang med at skrive mit afsluttende speciale om netop dette emne. Specialet har arbejdstitlen 

”Prostatakræftpatienters oplevelse af at blive involveret i beslutningstagning i forbindelse med eget 

sygdomsforløb”. 

Formålet med opgaven er at få et større kendskab til, i hvilken grad patienter med prostatakræft 

oplever at blive involveret i de beslutninger, der træffes i forbindelse de problemstillinger, der 

er/har været gennem deres sygdomsforløb, samt om de føler sig tilstrækkeligt informeret. For at få 

kendskab til dette vil jeg gerne inkludere en lille undersøgelse baseret på nogle samtaler og søger 

derfor patienter med prostatakræft, som er interesseret i at deltage. Jeg vil derfor spørge, om du vil 

deltage i denne undersøgelse. Deltagelsen indebærer, at du deltager i en samtale, der varer ca. ½ - 1 

time. Samtalen optages elektronisk og skrives efterfølgende ned ordret for til sidst at blive 

analyseret og anvendt i opgaven. I den færdige opgave vil din fortælling være anonymiseret. Alle 

oplysninger, som fremkommer i forbindelse med samtalen, behandles fortroligt. Optagelsen slettes, 

når opgaven er bedømt. 

Det er helt frivilligt at deltage i denne undersøgelse. Hvis du beslutter dig for at deltage, kan du på 

et hvilket som helst tidspunkt trække dit udsagnet om deltagelse tilbage uden, at det påvirker 

resten af dit behandlingsforløb.  

Ved deltagelse bedes du underskrive vedlagte samtykkeerklæring og aflevere den til mig senest ved 

samtalens start. Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.  

På forhånd tak for din tid og opmærksomhed. 

 

Med venlig hilsen  

Mette Løwe Netsey-Afedo 

 

Søren Mortensens Vej 1 

6705 Esbjerg Ø 

Mail: mette.netseyafedo@hotmail.com 
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Bilag 7: Samtykkeerklæring 

 
Samtykkeerklæring 
 

Erklæring fra deltager i projekt: 

Jeg har fået skriftlig og mundligt information, og jeg ved nok om formål, metode, fordele og 

ulemper til at sige ja til at deltage. 

Jeg ved, at det er frivilligt at deltage, og at jeg altid kan trække mit samtykke tilbage uden at 

miste mine nuværende eller fremtidige rettigheder til behandling. 

Jeg giver samtykke til at deltage i projektet, og har modtaget en kopi af dette samtykkeark samt en 

kopi af den skriftlige information om projektet til eget brug. 

Deltagers navn:__________________________________________________________________ 

Dato:_________________ Underskrift:_______________________________________________ 

 

Erklæring fra den der afgiver information: 

Jeg erklærer, at deltageren har modtaget mundtlig og skriftlig information om projektet. Efter min 

overbevisning er der givet tilstrækkelig information til, at der kan træffes en beslutning om 

deltagelse i projektet. 

Navn på den, der har afgivet information: Mette Løwe Netsey-Afedo 

Dato:_________________ Underskrift:_______________________________________________ 
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Bilag 8: Interviewguide 

 
Interviewguide 

 

Indledende spørgsmål: 

Vil du fortælle, hvordan du har oplevet samarbejdet med personalet på sygehuset? 

 

Opfølgende spørgsmål: 

Vil du fortælle mig om, hvilke beslutninger du har oplevet at skulle træffe i løbet af dit 

sygdomsforløb? 

Har du truffet beslutningerne på egen hånd eller i samarbejde med andre – læger, sygeplejersker, 

familie, venner? 

Har du skullet træffe beslutninger vedrørende andre emner end selve behandlingsformen? 

 

Mulige temaer at snakke om:  

Samarbejde med læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle 

Behandlingsform Information til andre om sygdom Kost 

Pårørende Venner/sociale netværk  Arbejdsplads 

Dagligdagen med PC Sygemelding   Økonomi 

Støtte fra sundhedsfaglige  

 

Sonderende spørgsmål:  

Kan du prøve at fortælle om en situation, hvor dette var tilfældet 

Vil du prøve at uddybe det lidt? 

Hvordan husker du X?  

Hvordan oplevede du X?  

Hvordan opfattede du X?  

 



 75 

Bilag 9: Uddrag fra strukturanalyse 

 
 
Meningsenheder 
(hvad siges der) 

Betydningsenheder 
(hvad tales der om) 

Tema 

”Jeg synes generelt set, at det har været ligesom at være 
en…. pakke på postterminalen i København, hvor der blev 
sat en etiket på, altså en henvisning… ”nu du skal 
derhen”…”nu du skal derhen”, ”nu du skal 
derhen”…Ingen information om, hvis jeg ikke vælger og 
få nogen behandling, hvad prognosen så kunne være… 
Som jeg siger…en pakke ikk’ hvor nogen skriver på, og 
laver en henvisning ikk’” 
 
”Øhhh… jeg kan ikke huske, der er noget med 5 uger, der 
er nogle pakkeløsninger deroppe i prostatakræften… Ja, 
altså øhhh som jeg oplever det nu, der er det jo en rent 
ekspeditionssag…” 
 
”Man isolerer det til man siger, at det er den 
behandlingsmulighed vi har. Og det tager 5 minutter at 
give dig den indsprøjtning… Ja… så følger vi 
proceduren.” 
 
”Egentlig ikke nogen større samtale omkring det, ikke 
andet end at man forklarede, hvad man gjorde. Man tog 
nogle øhhh ultralydsskanninger af prostata og 
så…øhh…var der sådan set ikke tale om andet, end at 
prøverne skulle analyseres, og så kunne jeg komme igen. 
Det var så 8 dage efter, tiden blev fastsat med det samme, 
så det var et programmeret forløb.” 
 
”Jeg har forespurgt: ”Har i en diætist”,… eller hvad 
pokker det kunne være. Nej var de ikke i stand til. For det 
kunne jeg måske godt for… altså da jeg nu har den 
kostplan, jeg har… Vi har tidligere talt om, at der var jeg 
jo nødt til få det protein, jeg skulle have og så videre. Og 
der kunne jeg nok godt bruge noget fagligt ekspertise, men 
det har jeg ikke fået”. 
 

Forløbet opleves som et pakkeforløb, 
der på forhånd er lagt i faste rammer, 
og som ikke brydes.  
Der er stort set kun fokus på 
behandlingsrelaterede problematikker 
i den korte tid, der er sat af til hvert 
møde. 

ET PAKKEFORLØB 
 
Standarden 

”…da jeg spurgte om det, da forstod de faktisk ikke mit 
spørgsmål. Fordi jeg spurgte: ”Hvordan gør I det, 
hvordan”? ”Jamen det gør vi bare…det kan vi”, siger 
han. Og grunden til, at han ikke forstod mit spørgsmål 
var, at han ikke var dansk oprindelse.… Talte et ret pænt 
dansk, men som jeg siger, han forstod ikke dansk i 
sprogets nuancer. Så han kunne faktisk ikke give mig et 
svar. ”Det gør vi bare” sagde han, og jeg kiggede over på 
den her, hvad jeg troede var sygeplejerske på det 
tidspunkt, som du ved, kom nu ind og forklarer ikk’, og det 
gjorde hun ikke, det gjorde hun så ikke.” 
 
”Og på det tidspunkt, da havde jeg jo regnet med, at vi 
skulle køre ned til bedemanden lige med det samme jo. 
Det er rigtigt…det troede vi… Jamen for fanden, altså, vi 
troede virkelig, at jeg skulle dø, altså inden jul – jamen 
altså INTET havde vi fået at vide…INTET om, hvad jeg 
selv sidenhen i dagene efter fandt ud af, at …..at der ….at 
der er år ved den rette behandling. Selv med metastaser er 
der nogle år i hvert fald ikk… Og… det vidste vi ikke på 
det tidspunkt, hvor vi kørte hjem. Og vi var jo… jamen vi 
var jo i chok”. 
 

Patienterne oplever at få en 
utilstrækkelig information pga. 
sprogbarrierer - en sygeplejerske, der 
ikke træder til. 
 

ET PAKKEFORLØB 
 
Mangelfuld kommunikation 
 
Når lægerne ikke kommunikerer, så 
patienterne forstår 
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”…der må være andre end mig, der… kunne have nogle 
spørgsmål at stille, som de ikke havde fået stillet under 
lægesamtalen, fordi du er i en anden verden som læge.”  
 
”Jeg har så spurgt: ”Hvad med den Exofigo behandling, 
kunne det ikke være relevant i min situation”? Og så siger 
så overlægen ”Neiii…det er du slet ikke syg nok til”. Og 
det kan jeg ikke helt forstå, fordi jeg synes da, at det er 
mere nærliggende at behandle min situation, så længe den 
(kræften i knoglen) er isoleret til ét sted. Der ville det da 
være lettere og mere rationelt for mig at se at behandle 
det frem for at vente på, at det spreder sig… Han sagde 
bare: ”Du skal lade være med at lede på nettet, det bliver 
du bare forvirret af”. Men det synes jeg… det er ikke godt 
nok. Det synes jeg ærlig talt ikke, det er.” 
 
”Der bliver ikke drøftet ret meget.” 
 
”Og da jeg så spurgte (lægen)… om der ikke var noget 
alternativt, så sagde han, at det var der ikke. Han ville 
ikke ind på det alternative, han var ansat ved 
sundhedsvæsenet, det var ikke noget for ham. Så… tænkte 
jeg jo så ”nå men skal jeg så ikke vælge en af de der 2, 
han nævnte, så var det ligesom om at jeg var på Herrens 
mark”, altså jeg var bare for mig selv…” 
 

Lægerne går ikke i dialog med 
patienterne om problematikker, som 
er vigtige/relevante for patienterne  

ET PAKKEFORLØB 
 
Mangelfuld kommunikation 
 
Når lægerne ikke går i dialog med 
patienterne 

 
 

”Jamen altså øhhhhh, jeg vil sige, at jeg har jo ikke 
oplevet på noget tidspunkt, at være blevet inddraget i 
nogle beslutninger eller noget egentlig information” 
 
”Altså det….det der undrede mig…at jeg blev…henvist til 
en 5. urolog på Odense hospital. Ja. Jeg ved ikke hvorfor 
egentlig, om det var standard procedure på Vejle. Jeg ved 
det ikke helt, men jeg bor i Esbjerg ikke også…” 
 
”Så var der 2 muligheder. Der var jo en åben operation, 
der hvor man skærer ind og tager…, og så er der en 
robotoperation. Og jeg tænkte ja…hvad skal du vælge, 
men der blev ikke spurgt om det. Om jeg ville have 
knivoperation, eller jeg ville have robotoperation. Så jeg 
kommer derover der, og kommer op på sygehuset, som er i 
afdelingen om morgenen. Så siger hun: ”Jamen du skal 
have robotten, og det er i eftermiddag.” Nå.. og jamen det 
må de jo så ”griner”… Der havde jeg ikke nogen 
forestilling om, hvad dog en robot det var, altså jeg 
tænker, de tilknytter robot, jeg tænker robot alt andet end 
lige, det giver ikke så store sår, så det må så være bedre. 
Hvis det er ligeså godt, så er det fint nok.” 
 
”Nej altså på det tidspunkt… den beslutning.. den ligger 
ligesom fast. Jeg har, som jeg snakkede om før, …aldrig 
været inde og …fået alternative muligheder… om det var, 
overhovedet det jeg ville.” 
 

Patienterne involveres ikke i de 
beslutninger, der træffes på deres 
vegne: hvorfor vælger man at gøre, 
som man gør. 

ET PAKKEFORLØB 
 
Mangelfuld kommunikation 
 
Manglende involvering 
 
Patienten som objekter 
 

”Mmm... Ja det ville ha’… jamen det ville jo have rammet 
en pæl i mange… mange spøgelser (med mere præcis 
information fra starten). Så jeg råbte op min kone, klokken 
var øhh den var kvart over syv, og jeg råbte: ”Kom ind… 
kom ind… kom lige ind og hør….se, vi så den der. Jamen 
for fanden, der var jo gode nyheder. Altså ikke absolut 
gode nyheder, men der var…der var lidt lys over 
landskabet ikk’. Det var ikke så sort, som vi havde troet.” 
 
”Altså jeg synes ikke i en… informativ henseende. Der 
synes jeg ikke, at jeg har fået meget ud af det…. Jo, altså 
jeg fik nogle pjecer med hjem, så kunne jeg læse i dem. Og 
jeg fik også en CD. Men altså der var ikke…. det var 
meget beskeden… i direkte information.” 

Patienterne får for få informationer 
om flere emner: 
Prognose 
Selve sygdommen 
Behandlingsmuligheder 
Bivirkninger 
Patienterne oplever at samtale med  
information om behandling og 
bivirkninger erstattes af en DVD og 
brochurer herom 
 
 
 
 

ET PAKKEFORLØB 
 
Mangelfuld kommunikation 
 
Utilstrækkelig informationsniveau 
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”Og den forøger risikoen for at få hjerte-/karsygdomme. 
Det fortalte de ikke noget om, men… det ved jeg ikke, om 
de skulle have gjort. De ville vel heller ikke male Fanden 
på væggen… Det har jeg har så fundet ud af senere, det 
der…. at der var de risici der.” 
 
”Ja, jeg havde meget ondt i skulderen dagen efter. Og det 
havde jeg så ikke lige fået at vide på det tidspunkt. Hvor 
jeg tænkte, at jeg har sku nok ligget forkert. Men øh… det 
var så på grund af det luft der… Ja, og det varede altså 
noget tid inden det forsvandt. De første dage herhjemme, 
der var jeg sådan lidt….der gjorde det lidt ondt.” 
 
”Men den er stillet meget i bero og… Han (lægen) mente 
så, at man kunne muligvis…. tænke på en anden form for 
behandlingsform. Jeg ved så ikke, hvad det er, han har 
tænkt på, det har jeg ikke spurgt om. Men der kommer jo 
så meget nyt… hele tiden kommer der jo nye ting, måske 
det var det, han tænkte på.” 
 
”Ja, der vil jeg jo godt have lægen til at fortælle mig lidt 
om, hvad han synes, men det….det er ikke nemt i dag… 
det er en selv, der skal synes noget, men altså man vil jo 
godt lige have noget opbakning fra nogen, der har 
forstand på det. Man ved jo ikke….man har jo ikke prøvet 
det før. Og så… jeg spurgte ham: ”Hvad synes du?” Så 
sagde han: ”Jamen… jeg er jo ham med kniven, så jeg vil 
jo ikke gerne snakke om stråler og sådan noget”. Så der 
fornemmede jeg lidt, at jeg skulle blive ved ham måske og 
blive opereret… fordi han ville ikke snakke om det andet… 
han sagde bare: ”Jeg er jo ham med kniven, så jeg 
snakker ikke stråler”. 
 
”Ja, der vil jeg jo godt have lægen til at fortælle mig lidt 
om, hvad han synes, men det… Så sagde han: ”Jamen… 
jeg er jo ham med kniven, så jeg vil jo ikke gerne snakke 
om stråler og sådan noget”. Så der fornemmede jeg lidt, 
at jeg skulle blive ved ham måske og blive opereret… 
fordi han ville ikke snakke om det andet…” 
 
”Næh.. egentlig ikke (der var ikke nogen, der fortalte om 
virkning og bivirkninger af indsprøjtningen, han fik), 
egentlig ikke…og det kan… man godt undre sig over, men 
på den anden side, da jeg var i Fredericia og… fik 
konstateret prostatakræft, så fik jeg udleveret en DVD og 
nogle brochurer, som egentlig sagde det hele. Fortalte om 
hvad….bivirkningerne kunne være, ikke…Så på den måde, 
følte jeg mig egentlig ret godt informeret på det 
tidspunkt.” 
 
”Men…men du kan få en DVD med hjem, så kan I sætte 
jer hjem og kigge på den, og så kan I jo så finde ud af, om 
I vil vente 3 måneder. Hvis ikke vi hører fra dig, så bliver 
du indkaldt om 3 måneder, så ser vi om det har udviklet 
sig. Men som vi vurderer det nu…så er det en lokaliseret 
kræftform, som ikke er aggressiv, og der vil efter min 
vurdering ikke ske noget ved, at du venter 3 måneder… 
hvor vi så kan kigge på det igen. Men hvis du 
ombestemmer dig efter at have set filmen, så kan du ringe 
til os, og så kører vi videre med det, du har besluttet dig 
for.” 
 
”Men jeg fik udleveret de brochurer, sørgede de for.. hvad 
hedder det.. efter … lige helt hvordan de der 
hormonindsprøjtninger der, vil virke, der var jeg måske en 
lille smule på…. altså bagud, fordi jeg havde ikke 
forventet… der står godt nok, at man… at man mister 
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enhver form for sexlyst, fordi det er jo en.. en øh.. hvad 
hedder det… en medicinsk kastration. Og jeg var bare 
forbavset over, at det skete så hurtigt.. Det var faktisk 
næsten 8 dage efter, så var nul liv ikke mere.” 
 
”Egentlig ikke sådan direkte (nogen som har snakket med 
ham om impotens), men…..jeg tror inderst inde, at de har 
følt på forhånd….at det var der egentlig ikke nogen grund 
til at snakke om. Fordi at der var ro over det. Jeg…jeg 
har synes, at det er synd for mig, det kan jeg da. Det er da 
også sådan, at jeg har ligget morgener og tænkt, det er 
sgu da også træls… det er da mest fordi, jeg ikke har min 
kone… Altså jeg…før… vi snakkede om tingene….Hvis jeg 
skal beslutte engang, at jeg skal have nye møbler, jamen 
det kan du da godt ikke også, men jeg får ikke noget 
modspil. Og der får jeg nok også brug for en kvinde på et 
eller andet tidspunkt…” 
 
Og hvor det faktisk gik helt i stå. Og det var jo virkelig 
ikke noget, jeg var vild med, at skulle snakke om (sexlivet). 
øhh.. men det…det endte det jo med, at jeg måtte til jo, 
fordi at…at jeg blev spurgt om det ikke også. Og der 
sagde han så til mig, at det kunne de nok ikke…at det 
kunne de nok ikke ændre til det bedre jo. 
Men vi har prøvet en enkelt gang med de der Cialis, nogle 
piller. Og det …det kunne godt fungere” 
 
”Jeg har det fint med, at jeg satte mig ind i, hvad de 
forskellige ting var for noget, og hvad det betød. Ja. Det 
har jeg ligesom haft tid til at overveje, om det skulle være 
det ene eller det andet. Og havde det bedst med, at når 
man får fjernet noget, så er der større chance for, at det er 
væk, end hvis det bliver strålet. Stråler havde jeg det nok 
ikke så godt med.” 
 
”Jeg vil sige alt…ALT, hvad jeg ved om det her, har jeg 
selv gravet op, ikke…. Jeg har læst om, hvad det betyder 
og… alle de potentielle risici, der er ved den behandling, 
ikke, næsten sikre (risici): knogleskørhed, tab af 
muskelmasse, hjerte-/karrisiko, diabetes, kognitive 
komplikationer, der kan opstå i den …faktisk rigtig… 
rigtig svære behandling, hvad jeg ikke rigtig tænkte på 
dengang.” 
 
”Ja lidt, men det var ikke meget fordi, at jeg på det 
tidspunkt… Jeg havde sådan en lille anelse om, at der var 
kræft, men jeg var ikke helt klar over, at det var det. Så 
jeg havde undersøgt lidt, og jeg vidste, at det fandtes og 
anede… for eksempel, nogle foreninger, som gik ind for 
alternativ behandling. Og jeg vidste også godt, at der 
fandtes nogle læger og klinikker rundt omkring, der kunne 
lave sådan noget alternativt. Men jeg havde ikke 
spekuleret særlig meget over det… det har jeg bagefter…”  
 
”Men jeg har…været på nettet og surfet gevaldig meget, 
synes jeg og…. alle mulige ting, som er oppe i tiden, 
Cannabis, f.eks.. Men jeg har aldrig, altså jeg har aldrig 
prøvet det, og jeg har fået kigget på den her Budwig kur 
og den anden plantekur, tror jeg det hedder, og der var 
andre ting og sager, som skulle være godt for 
kræftpatienter.” 
 
”Men øhh… jeg har taget nogle ekstra D vitaminer… Men 
øhh.. man kan jo bare se på internettet. Min kone hun er 
på Facebook, og der er der sådan en side som hedder 
Cannabis.. et eller andet cannabis…der kommer noget nyt 
hver eneste dag... Jeg har ikke prøvet det som sagt, og jeg 
tror heller ikke, at jeg….” 

Patienterne søger informationer via 
internettet om alt fra prostatakræft, 
behandlingsformer, virkning og 
bivirkninger af behandling samt  
alternativ behandling  

HANDLING 
 
Informationssøgning 
 
Internettet som informationskilde 
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”Jeg tror. at jeg læste det på Kræftens bekæmpelses 
hjemmeside (bivirkninger: urologen havde ikke oplyst om 
bivirkninger), så øhh… Neiii….det tror jeg ikke, det er 
lige meget. Det har jeg ikke hensigt til. Altså hvis de 
nævner det, så er det da fint, men nu ved jeg det jo.” 
 
”…men altså vi kender jo alle sammen en, der har 
prostatakræft… og så refererer de jo så det kendskab, de 
har til vedkommendes situation… men altså lige på det 
faglige niveau, der har der været begrænset 
tilbagemelding.” 
 
”Jeg har været med til nogle af de her PROPA-møder i 
Vejle, hvor der den første gang jeg var der, kom en fyr, 
som også var blevet opereret. Og han kom 
glædestrålende, han havde også været igennem noget 
Cialis, og har i øvrigt samme læge som mig. Jeg tror at 
han var gået over på noget andet, og i aftes der lykkedes 
det… Ham har jeg ikke fået snakket med siden, og det vil 
jeg egentlig gerne…ligesom for at høre hans forløb. Hvor 
langt han egentlig henne, inden der skete noget.” 
 
”Ja. jeg snakkede med nogen der…..Nej ikke nogen 
direkte, men nogen der kendte nogen, der også havde fået 
fjernet prostata. (vedr.. valg af behandlingsform) Der 
også havde valgt operation.”  
 
”Nu er jeg kommet i den der ”Mændene med kræft” 
gruppe der, så vi mødes 1 gang om måneden, og der er 
det jo halvdelen af dem… har jo også samme problemer: 
de er impotente. Meeen som vi siger, jeg er jo 70 år ikke 
også, og har gode minder, sååå det må vi leve med, 
griner…” 
 
”Men jeg har undersøgt selv, en hel del. Og PROPA har 
udgivet en lille folder med sundheds…..eller kostideer, 
som er rimelig god.”  
 
”Nu min golfmakker ”Arne” er praktiserende læge… 
Arne siger: ”Jamen jeg er jo ikke urolog eller onkolog”, 
men altså der er nogle ting, han via sine erfaringer med 
prostatakræft patienter, har kunnet bidrage med…Ja, jeg 
vil sige, at jeg har fået mere at vide af Arne end af 
urologer…Nogen gange så kan jeg godt have et specifikt 
spørgsmål, og så… ja hvis ikke Arne ved det, så 
undersøger han det, og så snakker vi næste gang. 
Så… så det har da været… Jeg synes, det har været 
lægefagligt den bedste hjælp.” 
 

Patienterne får viden om prostatakræft 
via deres netværk, herunder venner, 
bekendte samt ved arrangementer i 
patientforeningen PROPA og 
lignende 

HANDLING 
 
Informationssøgning 
 
Netværk som informationskilde, 
herunder venner, bekendte samt 
patientforening og lignende 

 

”For det kunne jeg måske godt for øhh..altså da jeg nu 
har den kostplan (Budwig kuren), jeg har øhhh. Vi har 
tidligere talt om, at der var jeg jo nødt til få det protein 
jeg skulle have og så videre. Og der kunne jeg nok godt 
bruge noget fagligt ekspertise, men det har jeg ikke øhhh 
fået.” 
 
”Jaaaa, det har der, der er nogle ting, som jeg har 
udeladt, som jeg har været vant til at få før… for 
eksempel…der med, at jeg for det meste spiser 
fuldkornsprodukter og økologiske produkter. Jeg er gået 
væk fra mælk og mejeriprodukter så vidt muligt. Jeg 
drikker ikke meget kaffe, og så sidder jeg og drikker en 
kop kaffe nu, men normalt så drikker jeg ikke ret meget 
kaffe i forhold til, hvad jeg gjorde før. Og hvidt brød og 
sådan noget får vi heller ikke mere, så der er nogle ting, 
som jeg har fravalgt på grund af, at jeg har læst om at 
ikke skulle være godt i forhold til kræft.” 

Patienterne foretager i større eller 
mindre grad kostændringer ud fra 
informationer, de hovedsagelig finder 
via internettet. Patienterne følger de 
anbefalinger, de finder størst tiltro til. 
Kost debatteres i høj grad i 
patientforeningerne.  
Endvidere tyr man til 
”selvbehandling”, bl.a. med D-
vitaminer og græskarkerner. 
Patienterne har et håb om, at de 
herved som minimum kan bremse 
sygdommens udvikling. 

HANDLING 
 
Kostændringer 
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”Men jeg har taget nogle ekstra D-vitaminer…det er 
noget, jeg har læst på nettet… der er så mange andre ting. 
Jeg har bare taget D-vitamin. Der har jeg så taget ret 
meget 170 mg pr. dag, de anbefaler kun 20. Så jeg har 
taget lidt for meget. Men jeg har ikke følt mig dårlig tilpas 
eller noget som helst. Det er det alternative, jeg har 
prøvet.” 
 
”Inde og snakke kost… en lille smule (på sygehuset)… ved 
at leve fiberrigt og spise grøntsager … Jeg har også selv 
været inde og undersøge en del ting og har taget noget af 
det til mig… Jeg tror selvfølgelig på, at det er noget, der 
hjælper. Der er lavet en undersøgelse…med mus der fik 
mange valnødder… det skulle være rigtig godt til at 
hindre et tilbagefald af prostatakræft.… skyr skal være 
godt, og meget kål kunne være godt.” 
 
”Der er jo delte meninger om, hvad der er sundt. Altså på 
nogle af de der PROPA-møder, …hvor vi kom til at snakke 
om kaffe. Det drak de jo slet ikke. Nu har jeg lige været 
inde og finde ud af, at en anden undersøgelse viste, at 4 
kopper kaffe om dagen skulle også være hæmmende på 
tilbagefald. Så jeg drikker kaffe, det gjorde jeg ikke så 
meget før. Men jeg drikker nok de der 4 kopper om dagen. 
Og har det fint med det, altså hvis det er noget, der kan 
hjælpe med, at…at der ikke kommer stigning i tallet, så 
gør jeg det gerne… Det er meget informationer, jeg selv 
har søgt, ja.”  
 
”Jeg skulle have den operation… og så ringede jeg til så 
til Friklinikken i Give, og tænkte ”jeg vil ikke vente i 2 
måneder på det her”, ikk’…. og så fik jeg igen…de er 
hurtige deroppe…igen en tid dagen efter ikk’…” 
 
Så nu skal du så høre, for jeg har selv fulgt med ikk’, for 
den 8. Januar.. 2014, der konstaterer jeg, at nu er min 
testosteron altså oppe på 1,88. Så jeg er altså hoppet op 
over kastrationsniveau igen. Og så ringer jeg til min læge 
og siger, ved du hvad…det er jo ikke godt det her. Og så 
fik han så en fremskyndet henvisning…” 
 
”…og det (rehabiliteringsforløb) er jeg blevet indstillet til 
af min læge, på opfordring fra mig selv. Men… det har da 
hjulpet betydeligt efter, at jeg nu har gået der. Mit forløb 
er jo egentlig ikke et forløb, der kræver…hvad hedder 
sådan noget…der kræver træning eller efter…” 
 
”Så… kigger jeg på Venteinfo, hvor kan man få en hurtig 
lymfeknude staging henne, og så er det helt nede på 
Sønderborg Sygehus, der er de hurtige ikk’, og jeg ringer 
derned og snakker med en sygeplejerske dernede, jamen 
”…du kan få en tid…”, jeg tror om 4 dage”, og den er jeg 
da med på.” 
 
”…så jeg ringede til min storesøster… og sagde, at vi 
havde brug for dem at snakke med. Så kom så min svoger 
og min søster, som jeg har et ganske tæt forhold til. Jamen 
så drak vi jo te og kaffe her og hulkede… fordi de vidste 
heller ikke bedre vel… Og så tidlig morgen stod jeg op og 
gik på nettet… og tænkte ”PPROPA, havde jeg hørt noget 
om under Kræftens bekæmpelse. Jeg melder mig ind i 
PROPA.” …heldigvis gjorde jeg det, fordi det første jeg 
så var…en fin lille video om prostatakræft og 
behandling… hvor det går op for mig der… Hold da kæft, 
det er jo altså ikke til jul nødvendigvis vel…” 
 

Patienterne tager forskellige 
initiativer, bl.a. i forhold til at få 
reduceret ventetid, at få ekstra 
kontroller af PSA-niveau via deres 
almen praktiserende læge, og til at 
blive henvist til kommunalt 
rehabiliteringsforløb.  
Patienter melder sig ind i 
patientforening og lignende 
Endelig tages initiativer i forhold til 
sociale relationer. 

HANDLING 
 
At tage initiativet 

”Men det har jeg jo så erfaret, at går man bare… ikke Patienter undersøger muligheden for HANDLING  
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langt pokker i vold, i mange andre EU-lande, de… er, for 
mig at se, længere fremme i behandlingsmønster og 
metoder, end man er i Danmark. ”Arne” fandt et hospital 
oppe i Helsinki i Finland, som vi har mailet til, og de 
skrev tilbage: ”Jamen de ville absolut ikke udelukke… at 
jeg kunne blive strålebehandlet, selvom jeg havde et 
angreb i lårbenet.” 
 
”Det bragte mig så ind på at… at det måske kunne være 
en mulighed, og det viser sig så, jeg har forespurgt 
PROPA, som er hvad skal man sige… en 
interesseorganisation for prostatakræft patienter. Om de 
havde kendskab til Exofigo i andre EU lande. Og de skrev 
tilbage: ”Jamen det har de altså blandt andet i Tyskland”, 
og de refererer også til et hospital nede i Heidelberg, som 
tilsyneladende er langt fremme. Det er jeg også usikker 
på. Men umiddelbart ser det ud til, at det er en 
mulighed… Og…det er jeg da parat til at prøve, altså… 
fordi det er jo altså ikke… det er jo ikke et eller andet U-
land, vi er jo i Tyskland. Men… der er så andre lande, 
som er længere fremme i skoene.” 

anden og evt. bedre behandling i 
udlandet – er klar til at ”gå hele 
vejen”, hvis det findes relevant. 

 
Behandling i udlandet 
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Bilag 10: Professionelle relationer 

 

Zoffmann og Kirkevold finder i et studie af relationer mellem sundhedsprofessionelle og 

diabetespatienter tre typer relationer: Jeg-Du-Distanceret Professionel Dominans, Jeg-Du-Sløret 

Sympati og Jeg-Du-Sorteret Gensidighed (79). 

Jeg-Du-Distanceret Professionel Dominans er karakteriseret ved, at der i relationen mellem 

patienten og den sundhedsprofessionelle er distance. Der er her fokus på sygdommen og 

behandlingen heraf, og det er de sundhedsprofessionelle, der vurderer og bestemmer relevansen og 

omfanget af patientens problemer samt finder løsningen herpå. Således inddrages patientens 

oplevelse af sine problemer og perspektiver på sin sygdom ikke, hvilket ifølge Zoffmann og 

Kirkevold medfører en risiko for at overse bivirkninger og komplikationer ved behandlingen. 

Endvidere medfører denne type relation, at patienten ikke føler sig hørt og ofte føler sig krænket – 

en typisk reaktion på dette er vrede mod de sundhedsprofessionelle og sygehusvæsenet (79). 

Relationen Jeg-Du-Sløret Sympati etableres spontant, når den sundhedsprofessionelle finder det 

vanskeligt at håndtere spændinger, som opstår, når en patient udviser svære følelser eller ikke har 

samme opfattelse som den sundhedsprofessionelle. For at neutralisere spændingen søger den 

sundhedsprofessionelle at genkende og finde fællestræk i patienternes situation og 

livsomstændigheder på baggrund af sin egen forforståelse og ud fra sit eget perspektiv. Ud fra disse 

begynder den sundhedsprofessionelle at give udtryk for egne oplevelser og erfaringer og lytter 

således ikke aktivt til patienten i situationen – herved prøver man ikke at forstå patientens 

perspektiv og fjerner fokus fra sagen. Relationen vil bære præg af stagnation, konformitet og hygge. 

Den sundhedsprofessionelles søgning efter lighed slører både den professionelles og patientens rolle 

(79).  

Jeg-Du-Sorteret Gensidighed kommer til udtryk, når enten den sundhedsprofessionelle eller 

patienten præcist udtrykker et klart problem i patientens måde at håndtere sin sygdom - samtidigt 

hermed udforskes patientens følelser i forbindelse omkring problemstillingen. Endvidere viser 

begge parter deres eventuelle uenigheder i situation, og endelig udveksles forskellige synspunkter i 

forhold til, hvorledes patienten kan løse de konkrete problemer. Ved en sådan tilgang afdækkes 

svære følelser og forskellige opfattelser og lige så vigtigt: de behandles som vigtige oplysninger, 

hvorved de af parterne i fællesskab kan bruges konstruktivt til at udvikle viden om patientens 

håndtering af sygdommen. Herved kan patienten opnå større indsigt i egne vanskeligheder – en 

indsigt som patienten aktivt kan anvende til at blive bedre til at håndtere sin sygdom (79). 


