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Resumé 

Formålet med undersøgelsen i dette kandidatspeciale er at opnå en dybere og mere nuanceret 

forståelse af fænomenet, oplevelsen af hverdagslivet under kurativt intenderet 

strålebehandling for ikke-småcellet lungekræft. 

En deskriptiv fænomenologisk interviewundersøgelse ved brug af metoden Reflective 

Lifeworld Research gennemførtes, og gennem patientperspektivet undersøgtes fænomenet 

som oplevet og udtrykt af tre patienter. 

Resultaterne i undersøgelsen viste sig gennem den essentielle meningsstruktur, Håb om 

helbredelse, der fungerer som kompas i et amputeret hverdagsliv og de fire konstituenter; 

Strålebehandlingen som et livsmål, Accept af et ændret hverdagsliv, Mellemmenneskelige 

relationer på godt og ondt samt Mødet med sundhedsvæsenet. 

Håbets betydning i hverdagslivet viste sig at være meget væsentlig i undersøgelsen. 

Diskussionen af resultaterne med tre forskellige udlægninger af håb peger på, at særligt 

mellemmenneskelige relationer er en forudsætning for oplevelse af håb. Tillige peges på det 

essentielle i en personlig assertiv indstilling til troen på helbredelse og derved bevarelse af 

håb i en svær situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The lived experiences of everyday life during radiotherapy with curative 

intent for non-small cell lung cancer – A phenomenological study. 

 

Abstract 

The main purpose of the study in this master thesis is to gain a deeper and more nuanced 

understanding of the phenomenon, the lived experiences of everyday life during radiotherapy 

with curative intent for non-small cell lung cancer. 

A descriptive phenomenological interview study using the method Reflective Lifeworld 

Research was conducted, and through the patient’s perspective the phenomenon was explored 

as experienced and expressed by three patients. 

The results of the study showed themselves through the essential meaning structure, Hope for 

recovery, serving as a compass in a reduced everyday life and the four constituents; 

Radiotherapy as a life goal, Acceptance of a changed everyday life, Interpersonal 

relationships for good or bad and Meeting the health care system. 

The meaning of hope in everyday life was found to be very important in this study. The 

discussion of the results with three different interpretations of hope suggests that interpersonal 

relationships are a prerequisite for the experience of hope. It also identifies the essentials of a 

personal assertive approach to believing in recovery and thereby preserving hope in a difficult 

situation. 
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1 Indledning 

Dette kandidatspeciale omhandler fænomenet, oplevelse af hverdagslivet under kurativt 

intenderet strålebehandling for ikke-småcellet lungekræft. 

Som klinisk sygeplejevejleder og stråleterapeut
1
 i en strålebehandlingsklinik på et dansk 

universitetshospital, har jeg reflekteret over, hvordan et langt og ofte udmattende 

strålebehandlingsforløb for lungekræft påvirker patienternes hverdagsliv. Tillige har jeg 

erfaret, at den sygeplejefaglige indsats patienterne tilbydes i et sådant forløb kan forekomme 

vilkårlig frem for at være baseret på evidens eller have basis i patienternes hverdagsliv. Som 

det argumenteres for senere, kan patienter med lungekræft anskues som en sårbar og i 

forskningen overset gruppe, der udover sygdom og behandling slås med udfordringer i 

hverdagslivet som skyldfølelse og stigmatisering. Derfor findes det væsentligt at rette 

kandidatspecialets fokus mod denne gruppe med henblik på generering af evidens med 

baggrund i patientperspektivet, således at kvaliteten af den sygeplejefaglige indsats i et 

strålebehandlingsforløb kan forbedres. 

 

2 Baggrund 

Dette afsnit tager afsæt i epidemiologien og ætiologien af lungekræft, samt de eksisterende 

behandlingsmuligheder og prognoser. Der redegøres for strålebehandling som 

behandlingsform og den deraf følgende sygepleje. Efterfølgende argumenteres for 

væsentligheden af, at patienternes hverdagsliv må tages i betragtning i den sygeplejefaglige 

indsats. Desuden følger en argumentation for relevansen af den sygeplejefaglige 

problemstilling med baggrund i ulighed i den eksisterende forskning. Afslutningsvis peges på 

nødvendigheden af patientperspektivet som basis for den sygeplejefaglige indsats. 

 

2.1 Lungekræft – epidemiologi, ætiologi og behandlingsmuligheder 

Omkring 4.500 mennesker rammes årligt af lungekræft, og det estimeres af ca. 8.800 

mennesker lever med en lungekræftdiagnose (Cancerregisteret 2012). I Danmark er 

lungekræft den næsthyppigste kræftform efter brystkræft for kvinder og prostatakræft for 

                                                 
1
 Stråleterapeut er en samlet betegnelse for en sygeplejerske med en etårig efteruddannelse i radioterapi eller en 

radiograf med specialeretning i stråleterapi, der giver kompetence og autorisation til at varetage strålebehandling 

(Retsinformation 2014a).  
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mænd (Kræftens Bekæmpelse
2
 2014). Samtidig har lungekræft den højeste mortalitet både 

procentuelt og i antal af alle kræftformer (Ibid.). 

Lungekræft kan overordnet deles ind i to hovedgrupper; ikke-småcellet lungekræft og 

småcellet lungekræft. Ikke-småcellet lungekræft udgør ca. 83 % af det samlede antal tilfælde 

af  lungekræft i Danmark. Den væsentligste ætiologiske faktor for udvikling af lungekræft er 

tobaksrygning og op til 90 % af alle tilfælde skyldes rygning (KB 2014). 

I Danmark behandles lungekræft med operation, kemoterapi, strålebehandling eller en 

kombination afhængig af kræftform og stadieinddeling. Operation anses som en superior 

behandlingsform, men er ofte ikke mulig pga. kræftsygdommens udbredelse på 

diagnosetidspunktet. Kemoterapi gives afhængig af kræftform og udbredelse og er en 

systemisk behandling med systemiske bivirkninger (Ibid.). 

Strålebehandling for lungekræft er en behandling, der gennem de seneste 10-15 år har været i 

vækst og udvikling (Hansen et al. 2005). Afhængig af kræftform og udbredelse gives enten 

kurativt intenderet eller palliativ strålebehandling
3
 (KB 2014). Prognosen efter behandling for 

lungekræft er ringe med en 1-års overlevelse på ca. 30 % og en 5-års overlevelse på ca. 8-10 

% (Sundhed.dk 2014a). 

 

2.2 Strålebehandling af lungekræft 

Strålebehandling er en lokal behandling, der gives med en lineær elektronaccelerator – 

populært kaldet strålekanon (KB 2014). Et strålebehandlingsforløb for lungekræft har 

forskellig varighed afhængig af sigtet – kurativt intenderet eller palliativ behandling. Som 

udgangspunkt gives strålebehandling ambulant. Strålebehandling tager ganske kort tid, idet 

der er afsat omkring 15 minutter til den enkelte behandling (Degerfält, Moegelin & Sharp 

2008).  Ved kurativt intenderet strålebehandling for lungekræft gives behandling 1-2 gange 

dagligt over 3-6 uger på hverdage. Palliativ behandling gives oftest færre gange, én 

behandling dagligt (hverdage) over 1-2 uger, og der ses typisk få bivirkninger af behandlingen 

(Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe
4
 2013) 

Ved et kurativt intenderet strålebehandlingsforløb ses hyppigt bivirkninger som hoste, 

                                                 
2
 Kræftens Bekæmpelse – herefter forkortet KB. 

 

3
 Kurativt intenderet strålebehandling har til hensigt at helbrede sygdommen, mens palliativ strålebehandling har 

til hensigt at lindre symptomer fra sygdommen (KB 2014). 
 

4
 Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe – herefter forkortet DOLG. 
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dyspnø, kvalme, smerter, esophagit og fatigue (DOLG 2013). Bivirkningerne debuterer efter 

ca. to ugers strålebehandling og aftager igen ca. to uger efter sidste strålebehandling. Kurativt 

intenderet strålebehandling gives gerne i kombination med kemoterapi, såfremt patientens 

almentilstand tillader det. Kemoterapi samtidig med strålebehandling øger overlevelsen, men 

giver flere bivirkninger i behandlingsforløbet (Ibid.). 

 

2.3 Sygepleje under strålebehandling for lungekræft 

I Danmark varetages strålebehandling og den deraf følgende sygepleje af stråleterapeuter, der 

som nævnt i indledningen kan være både sygeplejersker og radiografer (Retsinformation 

2014a). Udover at forestå den tekniske del af strålebehandlingen er information og vejledning 

om bivirkninger, støtte til mestring af forløbet samt generel omsorg for patienten blot nogle af 

de sygeplejefaglige indsatser, der også varetages i den daglige kontakt med patienten (Wells 

1998, Wells 2003, Degerfält, Moegelin & Sharp 2008). 

 

2.4 Udfordringer i hverdagslivet under strålebehandling for lungekræft 

I 2014 udarbejdede jeg en kvalitativ metasyntese om voksne kræftpatienters oplevelse af 

strålebehandling
5
 (Petri 2014). I denne identificeredes hovedtemaet, at blive mødt som 

menneske, som det væsentligste for patienternes oplevelse af et strålebehandlingsforløb 

(Ibid.). Dette fund peger på, at kræftpatienter i strålebehandling har behov for at blive 

anerkendt som mennesker med et hverdagsliv og ikke blot blive set som patienter i et 

behandlingsforløb (Ibid.). Dette reflekteres i et svensk studie af Ekfors og Petersson (2004), 

der finder, at patienter med lungekræft i strålebehandling prøver at opretholde et normalt 

hverdagsliv så vidt muligt. Andre videnskabelige studier peger på, at patienter med 

lungekræft oplever, at udover at skulle kæmpe med sygdom og behandling, en stigmatisering, 

idet lungekræft ofte anskues som en selvforskyldt sygdom (Chapple, Ziebland & McPherson 

2004, Hansen & Sawatsky 2008). I personlige beretninger om livet med lungekræft giver 

patienterne også udtryk for at leve med skyldfølelse i hverdagen over måske at have 

forårsaget sygdommen selv (Sørensen & Martin 2007). 

Stigmatiseringen af patienter med lungekræft har ifølge Gritz et al. (2007) medført, at 

patienterne er både underdiagnosticerede og underbehandlede i forhold til andre 

                                                 
5
 Ikke publiceret eksamensopgave i valgkurset ”Kvalitative metoder til udforskning af sygepleje” på 

Kandidatuddannelsen i Sygepleje, Aarhus Universitet på baggrund af Sandelowski og Barroso’s metode til 

metasyntese (Sandelowski & Barroso 2007). 
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kræftpatienter, samt at forskning i lungekræft er underprioriteret. Dette blev tydeligt gennem 

kandidatspecialets litteratursøgninger (jf. afsnit 3.2), hvor der var betydelig mindre forskning 

om lungekræft i forhold til andre kræftsygdomme
6
. 

Sammenfattende tyder det på, at patienter med lungekræft kan udfordres i hverdagslivet i 

forhold til symptomer, bivirkninger af behandling samt skyldfølelse og stigmatisering. Ifølge 

Kirkevold (1996) kan en viden om hverdagslivet, og de udfordringer patienter med lungekræft 

oplever under strålebehandling, give den nødvendige indsigt således, at den sygeplejefaglige 

indsats kan møde patientens omsorgsbehov med baggrund i patientperspektivet. Netop 

patientperspektivet er en vigtig kilde til viden i den evidensbaserede sygeplejepraksis ifølge 

Thorgård (2012), og inddrages det ikke risikeres en moralsk problematisk praksis (Ibid.). 

Derfor vil kandidatspecialets indledende problemstilling orientere sig mod, hvordan patienter 

med lungekræft oplever hverdagslivet under strålebehandling. På den baggrund udførtes en 

systematisk informationssøgning med henblik på identifikation af eksisterende forskning på 

området, hvilket der redegøres for i næste afsnit. 

 

3 Litteraturgennemgang 

I dette afsnit redegøres indledningsvist for den ikke-eksisterende danske sygeplejeforskning i 

relation til strålebehandling og patienter med lungekræft. Dernæst præsenteres strategien for 

den strukturerede og systematiske informationssøgning samt resultatet af denne. Herefter 

følger en gennemgang af den internationale videnskabelige litteratur om problemstillingen, 

der er delt op i henholdsvis kvalitative og kvantitative forskningsresultater. I denne 

gennemgang vil der blive redegjort mere detaljeret for resultaterne af den kvalitative 

forskning, idet perspektivet i dette kandidatspeciale er patienternes med fokus på en kvalitativ 

oplevelse. Afslutningsvis opsummeres og der peges på vidensdeficit i forhold til denne 

undersøgelses berettigelse og indplacering i den videnskabelige kontekst. Resultater fra 

udvalgte dele af litteraturgennemgangen vil senere blive anvendt i diskussionen af 

kandidatspecialets resultater. 

 

3.1 Dansk sygeplejeforskning i relation til strålebehandling 

En indledende søgning i Bibliotek.dk og SweMed+ for at identificere dansk 

                                                 
6
 En testsøgning i CINAHL identisk med søgningen i afsnit 3.2, gav 5 gange så mange referencer ved 

substitution af ”lung” med ”breast” i søgestrengen. 
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sygeplejeforskning inden for strålebehandlingsområdet blev udført. Søgningerne blev 

foretaget med søgeordene; Strålebehandling (Bibliotek.dk) og Radiotherapy (SweMed+). Ved 

filtrering (sprog og tidsskriftartikel) endte søgningerne med henholdsvis 131 og 117 

referencer. Alle titler blev gennemset, og der identificeredes blot fem artikler, der undersøgte 

patientperspektivet i forhold til strålebehandling. Dog var ingen af de fem artikler om 

patienter med lungekræft og har derfor ikke relevans for problemstillingen i dette 

kandidatspeciale. 

 

3.2 Søgestrategi 

Formålet med den systematiske informationssøgning var at identificere international, 

videnskabelig litteratur om oplevelse af hverdagslivet under et strålebehandlingsforløb for 

lungekræft. 

Der blev søgt i tre sundheds- og samfundsvidenskabelige databaser for at sikre et bredt 

perspektiv. PubMed valgtes på grund af dens omfattende indeksering af medicinsk litteratur 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani 2007). For at supplere den medicinske litteratur valgtes 

databasen CINAHL, da denne indekserer litteratur inden for sygeplejevidenskab og derved 

kunne sikre dette perspektiv. For at sikre et mere samfundsfagligt perspektiv blev der tillige 

søgt i databasen PsycINFO, der har fokus på psykologiske og psykiatriske aspekter (Ibid.). 

Alle tre databaser kan anskues som sygeplejerelevante ifølge Buus et al. (2008). 

På baggrund af indledende søgninger udledtes søgeord, der vurderedes dækkende for 

problemstillingen. Der blev søgt både med fritekst og kontrollerede emneord – tesaurus. Ved 

at anvende begge dele, sikredes en høj sensitivitet i søgningen (Willman, Stoltz & Bahtsevani 

2007). 

Søgeordene blev delt ind i blokke, der blev kombineret med den booleske operator AND. I 

den enkelte blok blev de forskellige søgeord kombineret med den booleske operator OR for at 

sikre høj sensitivitet (Ibid.), se figur 3.2.1 herunder: 
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Figur 3.2.1 

 

Ikke alle de ovenfor nævnte søgeord for hverdagsliv er anvendt i alle tre databaser, da 

anvendte søgeord afhang af databasens indeksering og opbygning (Ibid.) – se bilag 1 for 

udførlig søgeprotokol for den enkelte database. 

Nedenstående in- og eksklusionskriterier (figur 3.2.2) blev fastsat for at sortere og identificere 

relevante referencer for problemstillingen. Der blev ikke sat eksklusionskriterier i forhold til 

referencernes alder, idet jeg havde en antagelse om problemstillingen som underudforsket, jf. 

afsnit 2.4.  Der blev inkluderet artikler på dansk, engelsk, svensk og norsk, hvilket er de 

sprog, jeg behersker. Tillige kun peer-reviewed artikler i et forsøg på at sikre en vis grad af 

kvalitet og videnskabelighed (Ibid.). Kvantitativ forskning blev også inkluderet i 

litteraturgennemgangen, idet studier af eksempelvis livskvalitet under strålebehandling, kan 

bidrage med aspekter af patienternes hverdagsliv. 

 

 

Figur 3.2.2 

 

Lungekræft: 

 

lung cancer OR      
lung neoplasms 

  AND 

Strålebehandling: 

 

 radiotherapy OR 
radiation therapy 

  AND 

Hverdagsliv:  

   everyday life OR 
lived experiences OR 
life experiences OR 

life change events OR 
life changes OR     

daily activities OR 
experiences 

 

Inklusionskriterier 

•Voksne patienter diagnosticeret med 
lungekræft 

•Artikler med resultater om patientens 
hverdagsliv, livskvalitet etc. 

•Primært patientens perspektiv 

•Kvalitative og kvantitaive artikler 

•Artikler på dansk, engelsk, svensk eller 
norsk 

•Peer-reviewed artikler 

Eksklusionskriterier 

•Artikler med sygeplejerskens eller de 
pårørendes perspektiv 

•Artikler, hvor patienterne ikke fik 
strålebehandling 

•Biomedicinsk forskning 

•Forskning i strålebehandlingsteknikker 
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I bloksøgningen identificeredes initialt 17 artikler i CINAHL, 299 artikler i PubMed samt 40 

artikler i PsycINFO (i alt 356).  Efter filtrering på sprog (nordisk og engelsk) endte antallet på 

henholdsvis 17, 228 og 39. Dette betød, at der var 284 referencer, der skulle vurderes i 

forhold til de resterende in- og eksklusionskriterier. Artiklerne blev indledningsvist vurderet 

på baggrund af titel. Dernæst blev de foreløbigt inkluderede artiklers abstracts gennemlæst og 

vurderet i forhold til relevans for problemstillingen. Ved tvivl om relevans blev artiklen 

inkluderet og gennemlæst i fuld længde. 

Denne proces illustreres herunder i et flowchart, figur 3.2.3: 

 

Flowchart over udvælgelse af referencer 

 
 

Figur 3.2.3 

Identificerede referencer 

CINAHL: 17 

PubMed: 299 

PsycINFO: 40 

I alt 356 

 

Ekskluderet på baggrund af 
sprog: 

72 referencer 

 

Inkluderet til gennemlæsning af titler: 

284 referencer 

Ekskluderet på baggrund af titel: 

242 referencer 

 

 

Inkluderet til gennemlæsning 

 af abstract: 

42 referencer 

 
 

Inkluderet til gennemlæsning af artikel: 

24 referencer 

Reelt antal artikler inkluderet til 
gennemlæsning:  

16 referencer 

 Inkluderet til 
litteraturgennemgangen:  

11 referencer 

 (3 kvalitative og 8 kvantitative)  

Ikke mulige at 
fremskaffe pga. høj 

alder: 

3 referencer 

Ekskluderet på grund af 
manglende relevans: 

2 referencer 

Eksklusion af dubletter på tværs af 
de tre databaser 

Ekskluderet på baggrund 
af abstract: 

18 referencer 
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Som det fremgår af figuren var der gengangere på tværs af databaserne. Desuden var der tre 

referencer baseret på kvantitativ forskningsmetode, der ikke kunne fremskaffes gennem AU 

biblioteket pga. høj alder. Majoriteten af de initialt ekskluderede referencer – 242 – blev 

ekskluderet pga. fokus på biomedicinsk forskning, studier i kvalitetssikring og 

strålebehandlingsteknikker, hvilket ikke er relevant i dette kandidatspeciale. 

Det store antal referencer uden relevans for problemstillingen vidnede om en lav præcision i 

søgningen (Buus et al. 2008) og kan tilskrives mange og brede søgeord for hverdagsliv. Efter 

de indledende søgninger blev dette vurderet nødvendigt, da genfinding med færre og smallere 

søgeord blev for lav. Konkret viste det sig ved, at for mig kendte referencer med relevans for 

problemstillingen ikke blev fundet gennem de indledende søgninger. Som Buus et al. (2008) 

anfører, kan der ikke sikres både høj genfinding og høj præcision i en systematisk søgning. 

Genfinding blev prioriteret, idet jeg efterfølgende  kunne ekskludere irrelevante referencer 

ved gennemlæsning (Ibid.). 

Den systematiske søgning blev suppleret med en kædesøgning, idet der blot identificeredes 

tre referencer på baggrund af kvalitativ forskningsmetode. Kædesøgningen bestod dels af en 

gennemgang af de tre artiklers referencer for at identificere yderligere ældre relevante 

referencer (Ibid.). Dels en citationssøgning i databasen Web of Science, der kan identificere 

yngre artikler (Ibid.), der refererer til de tre initialt identificerede. Kædesøgningen resulterede 

dog ikke i identifikation af yderligere relevant litteratur om problemstillingen. Dette styrkede 

min antagelse om problemstillingen som underbelyst i den videnskabelige litteratur og 

forskning, særligt i den kvalitative forskning. 

 

3.3 Søgeresultat 

De elleve inkluderede artikler til litteraturgennemgangen bestod af otte kvantitative artikler og 

tre kvalitative artikler. Alle artikler var publiceret i engelsksprogede tidsskrifter. 

Af de tre artikler, baseret på kvalitativ forskningsmetode, var to baseret på studier foretaget i 

Storbritannien og et fra Sverige, dvs. i en nordeuropæisk kontekst sammenlignelig med en 

dansk kontekst (Magnussen et al. 2009). Studierne var publiceret i perioden 1998-2011. 

Af de otte artikler, baseret på kvantitativ forskningsmetode, var fire studier fra USA, to fra 

Holland, et fra Hong Kong og et fra Storbritannien. Dermed var kun tre af de inkluderede 

studier foretaget i en nordeuropæisk kontekst umiddelbar sammenlignelig med en dansk 

kontekst (Ibid.). Særligt må det overvejes om den kulturelle kontekst i studiet fra Hong Kong 
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kan sammenlignes med en dansk kontekst (Juul 2012, Polit & Beck 2014). Studierne var 

publiceret i perioden 2001-2013. 

 

3.3.1 Den kvalitative forsknings fund 

Den ældste artikel ”Communication and information: the experience of radiotherapy patients” 

(Gamble 1998) omhandler patienters oplevelse af at have kræft og være i strålebehandling 

med fokus på information fra og kommunikation med de sundhedsprofessionelle. Femten 

patienter, hvoraf seks havde lungekræft, deltog i studiet baseret på Grounded Theory. 

Deltagerne var rekrutteret fra et studie vedrørende selve strålebehandlingens tilrettelæggelse 

og denne havde et kurativt sigte. I forhold til oplevelsen af hverdagslivet under 

strålebehandling, var det særligt information om bivirkninger og behandlingens pris for den 

enkelte, der blev fremhævet. Manglende information om bivirkningernes alvorlighed samt 

misforståelser om strålebehandlingens virkninger influerede hverdagslivet pga. øget ængstelse 

og uro. Sufficient information om strålebehandlingens bivirkninger blev værdsat af 

deltagerne. Lungekræftpatienternes villighed til at betale prisen for helbredelse var særlig stor. 

Uanset at patienterne oplevede en ringere fysisk tilstand efter behandlingen accepteredes dette 

og overlevelsen blev værdsat. 

De sundhedsprofessionelles indstilling til patienterne påvirkede også oplevelsen, hvor små 

ting som et venligt smil eller en hilsen blev oplevet positivt og værdsat. Gennem alle faser i 

forløbet pegede patienterne på behovet for anerkendelse af den store bedrift – at klare sig godt 

igennem et behandlingsforløb – fra de sundhedsprofessionelles side (Ibid.). 

Alle interviews foregik seks måneder efter behandlingen, og det må derfor overvejes, hvor 

præcist deltagerne har kunnet huske detaljer fra behandlingsforløbet. At deltagerne også 

deltog i en forsøgsprotokol kan have påvirket deres udtalelser og refleksioner i interviewet, 

hvilket Gamble (1998) selv påpeger, kan være problematisk i forhold til validitet. 

 

Artiklen ”A qualitative study of the experiences during radiotherapy of Swedish patients 

suffering from lung cancer” af Ekfors og Petersson (2004) omhandler oplevelser under 

strålebehandling for lungekræft baseret på indholdsanalyse af kvalitative interviews. Femten 

patienter deltog og fik enten kurativt intenderet eller palliativ strålebehandling. Alle patienter 

blev interviewet i den anden uge af strålebehandlingsforløbet (Ibid.), således før de tidlige 

bivirkninger kan forventes at være debuteret (Degerfält, Moegelin & Sharp 2008). Det 
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fandtes, at særligt fatigue, fysisk lidelse, mestring af sygdommen samt behandlingsrelaterede 

problemer influerede oplevelsen (Ekfors & Petersson 2004). Et væsentligt fund i studiet var, 

at det var betydningsfuldt for patienterne at opretholde en normal hverdag til trods for den 

daglige strålebehandling og sygdom. Samtidig var hverdagen præget af uvished og frygt for 

fremtiden pga. sygdom og bivirkninger. Studiet peger på, at patienternes hverdagsliv påvirkes 

negativt af særligt fatigue. Omvendt viste studiet, at patienterne i stor udstrækning formåede 

at opretholde et forholdsvis normalt hverdagsliv under strålebehandlingen (Ibid.). Men da 

interviews er foretaget i begyndelsen af strålebehandlingsforløbet, giver studiet ikke viden 

om, hvordan hverdagslivet opleves efter længere tids behandling. 

 

Artiklen ”A longitudinal qualitative analysis of the factors that influence patient distress 

within the lung cancer population” af Lowe og Molassiotis (2011) er baseret på et fortolkende 

fænomenologisk studie. Sytten patienter med lungekræft og 15 nærmeste pårørende blev 

interviewet fire gange; i begyndelsen af behandlingen og efterfølgende 3, 6 og 12 måneder 

efter. I alt 44 interviews med patienter og 32 med nærmeste pårørende. 

Alle patienter modtog palliativ behandling, enten kemoterapi, strålebehandling eller en 

kombination. Formålet med studiet var at identificere symptomoplevelser og 

årsagsforklaringer hos patienter med lungekræft og deres pårørende gennem sygdomsforløbet. 

Lowe og Molassiotis (2011) peger på, at symptomlidelse hos patienter med lungekræft er en 

kompleks og dynamisk oplevelse, der afhænger af mange faktorer og udvikler sig over tid. 

Der peges også på, at den mening patienterne tillægger et givet symptom afhænger af 

symptomets indvirkning på hverdagslivet og fortroligheden med det. Eksempelvis påvirkede 

hoste ikke patienternes hverdagsliv i særlig grad, idet de var fortrolige med hosten fra 

tidligere. Mens ukendte symptomer eller symptomer, der hæmmede hverdagslivet, blev 

oplevet langt værre for patienterne (Ibid.). 

Det findes også, at patienter søger forklaringer på deres symptomer andre steder end i 

kræftsygdommen, eksempelvis ved at tilskrive træthed og dyspnø til konsekvenser af 

praktiske gøremål i stedet for sygdom. Ved dette synes patienternes stressniveau at reduceres, 

idet fokus er på andre og mere individkontrollable forklaringer. Der peges også på, at dette er 

medvirkende til mestring af den skyldfølelse, der kan følge af lungekræft som potentielt 

selvforskyldt sygdom qua tidligere rygning (Ibid.). 
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3.3.2 Den kvantitative forsknings fund 

Tre af de identificerede artikler var baseret på randomiserede interventionsstudier. I studierne 

testes forskellige interventioner (intensiv patientundervisning og vejledning samt 

afslapningsøvelser) i forhold til håndtering af symptomer og dagligliv samt opretholdelse af 

livskvalitet under strålebehandling. To studier har blandede diagnosegrupper (Christman & 

Cain 2004, Clark et al. 2013) og ét kun patienter med lungekræft som deltagere (Chan, 

Richardson & Richardson 2011). Alle studier konkluderer, at interventionerne har en positiv 

effekt på de målte parametre. To studier (Chan, Richardson & Richardson 2011, Clark et al. 

2013) kan kritiseres for en så stor forskel på intervention og kontrol, at der altid vil kunne 

påvises en signifikant statistisk forskel (Habicht 2011). Generelt peges der på, at får 

patienterne en større viden og redskaber til at håndtere symptomer, bivirkninger og dagligliv, 

så bevares livskvalitet og dagligliv bedre under et strålebehandlingsforløb. 

 

Tre af de identificerede artikler var baseret på spørgeskemaundersøgelser af oplevelse af 

livskvalitet hos patienter med ikke-småcellet lungekræft i kurative settings. To studier er 

foretaget hos patienter med stadie III sygdom (John 2001, Langendijk et al. 2001) og et hos 

patienter med stadie I sygdom (Langendijk et al. 2002). I alle studier er livskvaliteten vurderet 

før, under og efter strålebehandlingen. 

John (2001) fandt, at livskvalitetsniveauet var signifikant lavere under strålebehandling end 

før og signifikant højere en måned efter behandling i forhold til både før og under. 

Livskvaliteten var derved på laveste niveau under selve behandlingen (Ibid.). Hos en lignende 

gruppe patienter med stadie III sygdom fandt Langendijk et al. (2001), at særligt rollefunktion 

og fysisk funktionsevne blev nedsat under strålebehandling og i mindre grad også den 

generelle livskvalitet. Der fandtes en stigning i følelsesmæssig funktionsevne under selve 

strålebehandlingen, der blev tilskrevet det håb for fremtiden, der kan skabes hos patienter i 

aktiv kræftbehandling (Ibid.). I det andet studie af Langendijk et al. (2002) hos patienter med 

stadie I sygdom fandtes få signifikante resultater og ingen af dem drejede sig om oplevelsen 

af livskvalitet. 

 

Poirer (2011) foretog et longitudinelt studie af påvirkningen af fatigue på rollefunktioner 

under strålebehandling. 77 patienter med forskellige kræftdiagnoser deltog i studiet, alle fik 
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kurativ eller adjuverende
7
 behandling. Studiet var baseret på spørgeskemaer og oplysninger 

fra patienternes journal. Rollefunktioner deles ind i tre grupper med henvisning til the Roy 

Adaptation Model. Poirer finder, at det er sværest at opretholde de sekundære roller under et 

strålebehandlingsforløb, dvs. job eller uddannelse, mens de primære (dagliglivets gøremål) og 

de tertiære (sociale relationer) nemmere bevares. Det findes at patienter, der fik 

strålebehandling i pelvis-, hoved-halsområdet eller lungen, beskrev en større grad af 

forstyrrelse i alle tre rollefunktioner i forhold til patienter i behandling for brystkræft. Poirer 

peger på, at det er væsentligt at støtte patienterne i forhold til hvilken af rollerne, der er mest 

betydningsfuld for den enkelte, således at sygeplejen tager udgangspunkt i patientens 

præferencer (Ibid.). 

 

Turner et al. (2007) foretog et prospektivt kohortestudie af ældre (>75 år) 

lungekræftpatienters psykologiske ubehag og bekymringer under palliativ strålebehandling 

gennem spørgeskema. Resultaterne blev sammenlignet med en yngre (< 65 år) kontrolgruppe. 

Den yngre gruppe rapporterede flere bekymringer end den ældre, men det var ikke statistisk 

signifikant. Konklusionen var derfor, at patienter med lungekræft uanset alder har lignende 

bekymringer og ængstelse under palliativ strålebehandling (Ibid.). 

 

3.4 Sammenfatning af litteraturgennemgangen 

Opsummerende kan det konkluderes, at den eksisterende forskning om patienters oplevelser 

under strålebehandling for lungekræft har fokus på fysiske symptomer, særligt fatigue og til 

en vis grad mere psykosociale symptomer. Selv den kvalitative forskning har primært fokus 

på sygdommen og behandlingens fysiske konsekvenser. 

I den kvantitative forskning er der flere studier (John 2001, Langendijk et al. 2001), der peger 

på, at det er svært at opretholde livskvalitet under et strålebehandlingsforløb, og at et normalt 

hverdagsliv med forskellige roller kan være svært at mestre for patienterne (Poirer 2011). 

Dette ses særligt svært for patienter med lungekræft i forhold til patienter med andre 

diagnoser (Ibid.). Samtidig peger de tre interventionsstudier på at ved en intensiv indsats fra 

sundhedsvæsenet, er det muligt for kræftpatienter at bevare livskvalitet under et 

strålebehandlingsforløb (Christman & Cain 2004, Clark et al. 2013, Chan, Richardson & 

                                                 
7
 Adjuverende strålebehandling er en forebyggende behandling, der gives efter et kirurgisk indgreb (Degerfält, 

Moegelin & Sharp 2008) 
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Richardson 2011). I flere studier, både de kvalitative og de kvantitative, deltager patienter 

med forskellige diagnoser og behandlingstyper. Da bivirkninger af strålebehandling er lokale 

og ved kemoterapi systemiske, og derfor kan formodes at give forskellige udfordringer i 

hverdagslivet, forekommer det ikke oplagt, at blande patientgrupper og behandlingstyper på 

den vis. Bemærkelsesværdigt er det, at kun ca. en fjerdedel af artiklerne (Lowe & Molassiotis 

2011, Gamble 1998, Langendijk et al. 2001) angiver rygning som ætiologisk faktor for 

udvikling af lungekræft, til trods for at rygning forårsager ca. 80-90 % af alle tilfælde af 

lungekræft (KB 2014). Tillige er det blot to af de inkluderede artikler (Lowe & Molassiotis 

2011, Gamble 1998), der beskriver aspekter af patienternes oplevelse af rygnings betydning 

for udvikling af sygdommen. 

Litteraturgennemgangen viste derfor, at forskning om hvordan patienter med lungekræft 

oplever hverdagslivet under strålebehandling er begrænset. 

 

4 Afgrænsning, formål og problemformulering 

Jeg har valgt at afgrænse min undersøgelse til patienter med ikke-småcellet lungekræft. I 

Danmark udgør ikke-småcellet lungekræft ca. 83 % af det samlede antal lungekræfttilfælde 

årligt (KB 2014), og gruppen er derfor den største af patienter med lungekræft. Ydermere 

tilbydes et stigende antal patienter kurativt intenderet strålebehandling for ikke-småcellet 

lungekræft (Hansen et al. 2005). Tillige peger litteraturgennemgangen på, at særligt patienter 

under kurativt intenderet strålebehandling oplever en negativ påvirkning af livskvaliteten 

(John 2001, Langendijk et al. 2001). Et palliativt strålebehandlingsforløb er af noget kortere 

varighed og har typisk få bivirkninger i forhold til et kurativt intenderet forløb (DOLG 2013). 

Litteraturen viser også, at livskvalitetsniveauet kan bevares under et strålebehandlingsforløb 

ved en intensiv tværfaglig indsats, herunder en sygeplejefaglig indsats (Christman & Cain 

2004, Clark et al. 2013, Chan, Richardson & Richardson 2011). Samtidig peger forskningen 

på, at patienterne finder det betydningsfuldt at opretholde et normalt hverdagsliv under et 

strålebehandlingsforløb (Ekfors & Petersson 2004).  Men hvordan et hverdagsliv under 

kurativt intenderet strålebehandling for ikke-småcellet lungekræft former sig og opleves af 

patienterne, er ikke udtømmende undersøgt i den eksisterende forskning. 

 

Formålet med dette kandidatspeciale er derfor at opnå en dybere og mere nuanceret forståelse 

af fænomenet, oplevelsen af hverdagslivet under kurativt intenderet strålebehandling for ikke-
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småcellet lungekræft, således at denne forståelse fremadrettet kan bidrage til forbedring og 

evidensbasering af den sygeplejefaglige indsats. 

Den endelige problemformulering bliver derfor som følger: 

 

Hvordan oplever patienter med ikke-småcellet lungekræft hverdagslivet under kurativt 

intenderet strålebehandling? 

 

4.1 Begrebsafklaring i forhold til problemformulering 

Nedenfor følger en afklaring af de centrale begreber i problemformuleringen; kurativt 

intenderet strålebehandling og hverdagsliv. 

 

Kurativt intenderet strålebehandling: Ifølge Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe gives 

kurativt intenderet strålebehandling, ofte i kombination med kemoterapi, til inoperable 

patienter med ikke-småcellet lungekræft i stadie III med lokal avancerede lymfeknuder. 

Patienterne skal være i performancestatus
8
 0-1 for at kunne forventes at gennemføre 

behandlingen. Desuden skal alt aktivt tumorvæv kunne inkluderes i behandlingsområdet, for 

at kurativt intenderet behandling er aktuelt. Der gives 30-33 fraktioner af 2 Gy
9
, 5 fraktioner 

ugentligt (DOLG 2013). Behandlingen har til hensigt at helbrede sygdommen (KB 2014). 

 

Hverdagsliv: Ved opslag i Den Danske Ordbog beskrives hverdagsliv som: det liv som 

almindelige mennesker lever hver dag (Den Danske Ordbog 2014). Mens Den Danske 

Betydningsordbog beskriver hverdagslivet som: den daglige gøren og laden for en person 

eller gruppe mennesker i et bestemt miljø eller i en bestemt tidsperiode (Ordbogen.com 

2014). 

Flere sociologer har beskæftiget sig med hverdagslivet blandt andre Bech-Jørgensen, der 

beskriver hverdagsliv som ”… det liv, vi lever, opretholder og fornyer, genskaber og 

omskaber hver dag…” (Bech-Jørgensen 1994, p. 17). 

 

                                                 
8
 Performancestatus er en vurdering af patientens generelle helbred, og anvendes til at afgøre om patienten kan 

forventes at tåle en given behandling. Performancestatus gradueres fra 0 til 4; fra et fuldt aktivt liv til at være 

sengeliggende med behov for hjælp til alt (KB 2014). 
 

9
 Kurativt intenderet strålebehandling gives fraktioneret, dvs. opdelt i daglige behandlinger af typisk 2 Gy 

(Gray). Dosis udtrykkes i Gy og udtrykker den mængde energi, der afsættes i vævet i den enkelte fraktion (KB 

2014). 
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Mens Jakobsen og Kristiansen karakteriserer hverdagslivet således: 

  

”… det består af den viden og de meningsstrukturer, som mennesker producerer, 

genskaber og trækker på gennem deres daglige, ofte rutineprægede fælles 

udvekslinger og aktiviteter. Det er en verden, hvis indhold vi ikke reflekterer over, men 

tager for givet og ikke sætter spørgsmålstegn ved…” (Jakobsen og Kristiansen 2014, 

p. 13). 

 

I ovenstående karakteristik af hverdagslivet af Jakobsen og Kristiansen (Ibid.) er der 

referencer til fænomenologien, og da kandidatspecialet er epistemologisk funderet i en 

fænomenologisk metodologi (jf. afsnit 5), vælges denne forståelse af hverdagslivet. 

 

5 Metodologi 

Formålet med dette kandidatspeciale er at opnå en dybere og mere nuanceret forståelse af 

fænomenet, oplevelsen af hverdagslivet under kurativt intenderet strålebehandling for ikke-

småcellet lungekræft. Et sådant formål fordrer en kvalitativ undersøgelsesmetode, da der 

søges svar på hvordan, et givet fænomen opleves (Brinkmann 2012). Derfor blev en 

deskriptiv fænomenologisk metode valgt, idet en sådan er velegnet, når der søges indsigt i og 

forståelse for menneskets levede erfaringer, såsom hverdagslivet (Martinsen & Norlyk 2011, 

Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, Andreasen 2006). 

Flere forskere peger på, at det er væsentligt at skelne mellem fænomenologi som filosofi og 

fænomenologi som forskningsmetode (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, Norlyk & 

Martinsen 2008, Giorgi 2000). Filosofien fungerer som perspektiv for metoden i en 

fænomenologisk undersøgelse (Norlyk & Martinsen 2008, Andreasen 2006), og derfor er det 

afgørende at have en dyb forståelse af den fænomenologiske forskningsmetodes 

epistemologiske, metodologiske og filosofiske fundament (Ibid.). Gennem forståelsen kan 

der, ifølge Dahlberg et al. (2008), undgås nogle af de metodologiske faldgruber, en uerfaren 

forsker
10

 kan falde i, eksempelvis at have en teoretisk referenceramme for undersøgelsen. 

Derfor vil jeg initialt skitsere fænomenologi som filosofi samt redegøre for de 

fænomenologiske grundbegreber, idet dette understøtter forståelsen af fænomenologi som 

forskningsmetode. Derefter vil jeg redegøre for og argumentere yderligere for valget af 

metoden Reflective Lifeworld Research (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). 

 

                                                 
10

 Forsker her forstået som en kandidatstuderende i sygepleje, der anvender en fænomenologisk 

forskningsmetode. Efterfølgende vil ordet undersøger blive brugt om denne rolle. 
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5.1 Fænomenologi som filosofi 

Fænomenologien blev grundlagt af den tyske filosof Edmund Husserl i begyndelsen af det 20. 

århundrede (Zahavi 2001, 2003, Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). Husserl søgte at 

etablere en enhedsvidenskab, der kunne skabe erkendelse uanset videnskabelig tradition. 

Filosofien var tillige et opgør med det naturvidenskabelige paradigmes hegemoni, der havde 

objektivisme og den endegyldige sandhed som værdier (Zahavi 2001). Husserl gjorde op med 

forestillingen om, at forskeren ikke påvirker forskningsprocessen som subjekt (Zahavi 2001, 

Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). 

Fænomenologi betyder videnskab om fænomener (Zahavi 2003) og fænomener forstås som 

genstande, situationer eller oplevelser, der fremtræder for menneskets bevidsthed (Ibid.). 

Ifølge Husserl drejer det sig om at gå til tingene selv – zu den Sachen selbst – (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström 2008, p. 32), så derfor må undersøgeren gå til fænomenet, så det kan 

fremtræde for bevidstheden (Ibid.). 

Fænomenologien videreudvikledes af blandt andet den franske filosof Merleau-Ponty, der var 

elev af Husserl (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, Thøgersen 2004). Modsat Husserl, der 

så menneskelig erkendelse som en bevidsthedshandling (Thøgersen 2004, Andreasen 2006), 

var Merleau-Ponty optaget af mennesket som et kropsbevidsthedsvæsen og understreger at 

erkendelse går gennem kroppen til bevidstheden (Thøgersen 2004). Verden sanses med 

kroppen, og derfor kan krop og bevidsthed ikke adskilles ifølge Merleau-Ponty (Ibid.). 

 

I forskningsmetoden Reflective Lifeworld Research differentieres mellem en deskriptiv og en 

fortolkende tilgang til fænomenologien (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). I dette 

kandidatspeciale er den deskriptive tilgang essentiel, idet jeg søger en ren og ufortolket 

beskrivelse af fænomenet, som det opleves af informanterne. Denne deskriptive 

fænomenologiske forskningsmetode er epistemologisk funderet i Husserls og Merleau-Pontys 

udlægning af den fænomenologiske filosofi (Ibid.). 

For at skabe forståelse for Reflective Lifeworld Research følger nu en redegørelse for de 

væsentligste fænomenologiske grundbegreber, metoden er rodfæstet i; livsverden, 

intentionalitet, intersubjektivitet, reduktion og essens (Ibid.). 

 

5.2 Fænomenologiske grundbegreber 

Livsverden er den verden, mennesker eksisterer i og som tages for givet. Ifølge Husserl og 
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Merleau-Ponty kan mennesket ikke undslippe livsverden, og den komplekse levede 

virkelighed er dermed et eksistentielt vilkår. I livsverden er mennesket i den naturlige 

indstilling uden bevidst refleksion over handlinger og oplevelser; mennesket er bare (Ibid.). 

Fænomenologien søger at afdække denne prærefleksive og tavse livsverden, og derved 

tydeliggøre den mening mennesket tillægger livsverden (Zahavi 2001, 2003, Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström 2008). 

 

Intentionalitet er et andet nøglebegreb i fænomenologien. Intentionalitet kan beskrives ved, at 

mennesket altid oplever noget som værende noget bestemt, og oplevelsen er bestemt af 

dennes livsverden og historie. Forståelsen af intentionaliteten hænger uløseligt sammen med 

livsverden og de to begreber forudsætter således hinanden. Intentionaliteten er os givet ifølge 

Merleau-Ponty, der også peger på, at mennesket er dømt til at opleve mening qua sin 

kropslige eksistens i verden (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). 

 

Intersubjektivitet er et grundvilkår for den menneskelige eksistens. Mennesket er i verden 

sammen med andre og derved ser mennesker verden med en enshed, der giver mulighed for 

en intersubjektiv forståelse. Mennesker tilhører ikke blot samme verden, men konstituerer 

hinandens verdener og derved bliver det muligt at skabe forståelse for et givet fænomen på 

baggrund af andres oplevelser (Ibid.). 

 

Den fænomenologiske reduktion er også et centralt begreb i fænomenologien. Reduktionen er 

nødvendig for at sikre en åben og fordomsfri indstilling i udforskningen af fænomenet. Som 

undersøger må den naturlige indstilling tilsidesættes, som Husserl kalder det, og i stedet 

indtages den fænomenologiske indstilling (Ibid.). Alt det der normalt tages for givet i 

hverdagslivet som menneske, må sættes til genstand for refleksion som undersøger. Ifølge 

Husserl kan den fænomenologiske indstilling og reduktion opnås ved brug af epoché også 

kaldet brackteting, således at forhåndsantagelser om fænomenet ikke påvirker undersøgelsen 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, Zahavi 2001). Reduktionen nås ved, at den naturlige 

indstilling bibeholdes, men der sættes parentes om dens gyldighed (Zahavi 2001), og således 

indtages den fænomenologiske indstilling, der af Husserl beskrives som: ”... den 

uinteresserede tilskuers holdning…” (Husserl 1999, p. 54). 
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At klarlægge fænomenets essens er målet for den fænomenologiske forskning. Essensen 

skabes ikke af undersøgeren, den er allerede til stede i den intentionelle relation mellem 

undersøgeren og fænomenet. Målet med den fænomenologiske analyse er at frembringe og 

illuminere fænomenets essens, således at forståelsen af fænomenet øges i forhold til før. 

Essensen er et væsentligt begreb i fænomenologien, idet essensen konstituerer fænomenet – 

essensen er fænomenet og fænomenet er essensen. (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). 

 

5.3 Reflective Lifeworld Research som forskningsmetode 

Reflective Lifeworld Research er en deskriptiv fænomenologisk forskningsmetode til 

udforskning af livsverdensfænomener, udviklet af et forskerteam ledet af professor og 

sygeplejerske Karin Dahlberg (Norlyk og Martinsen 2008). 

Dahlberg et al. (2008) har omsat fænomenologien som beskrevet af Husserl og Merleau-

Ponty til en konkret forskningsmetode, og metoden bygger på de fænomenologiske 

grundbegreber som redegjort for i afsnit 5.2. 

Dahlberg et al. peger på, at Reflective Lifeworld Research ikke skal ses som en stringent 

forskningsmetode, men at metoden skal tilpasses det undersøgte fænomen. Det væsentligste 

ved brug af metoden er eksplicitering og argumentation for valg, således at åbenhed mod 

fænomenet sikres (Ibid.). Denne åbenhed eller fænomenologiske reduktion sikres ved epoché. 

Dahlberg el al. (2008) introducerer dog et andet begreb, idet de argumenterer for, at 

forforståelsen aldrig kan sættes helt i parentes. Dahlberg et al. anvender i stedet begrebet 

bridling, der betyder at tøjle. Dette begreb anerkender tilstedeværelse og indflydelse af 

forforståelse, men accentuerer samtidig betydningen af at tøjle den, således at den ikke 

påvirker åbenheden overfor fænomenet. I Reflective Lifeworld Research henfører begrebet 

bridling også til den tålmodighed og dvælen, der skaber åbenhed gennem hele undersøgelsen, 

således at fænomenet får mulighed for at vise sig gennem sin essens (Ibid.). 

Gennem bridling gives undersøgeren mulighed for at holde sin forforståelse tøjlet gennem 

undersøgelsesprocessen. Tillige bidrager begrebet bridling til en kontinuerlig søgen efter at 

fralægge sig den naturlige indstilling og indtage den fænomenologiske indstilling fremadrettet 

i undersøgelsen. Derfor vurderes metoden Reflective Lifeworld Research velegnet til at sikre 

en ren og ufortolket beskrivelse af fænomenet i denne undersøgelse, og er af den grund valgt 

som undersøgelsesmetode. 
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Udarbejdelsen af dette kandidatspeciales indledning, baggrund samt litteraturgennemgang (jf. 

afsnit 1-3) har affødt en bevidsthed og eksplicitering af min sundhedsprofessionelle 

forforståelse af fænomenet. I disse afsnit har jeg redegjort for dels min empiriske forforståelse 

som sygeplejerske og stråleterapeut, dels min teoretiske forforståelse artikuleret gennem 

litteraturgennemgangen. Gennem kandidatspecialets undersøgelse er, som nævnt ovenfor, 

bridling
11

 af denne forforståelse afgørende i forhold til at sikre åbenhed, således at fænomenet 

får mulighed for at vise sig og ikke blot blive reduceret til en refleksion af min forforståelse 

(Ibid.). 

 

6 Metode 

I dette afsnit redegøres og argumenteres for den konkrete anvendelse af metoden Reflective 

Lifeworld Research (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008) i dette kandidatspeciale. 

 

6.1 Åbne interviews som dataindsamlingsmetode 

I Reflective Lifeworld Research foregår dataindsamlingen i et intersubjektivt forhold mellem 

undersøgeren og informanten, hvor informanten repræsenterer det undersøgte fænomen 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008).  Dette intersubjektive forhold foregår i de to 

subjekters livsverden og understreger væsentligheden af en åben, men tøjlet indstilling (Ibid.). 

Som førnævnt er der ikke en fast model for, hvordan dataindsamling skal foregå. Fænomenet 

styrer metoden, og flere metoder kan anvendes, fx åbne interviews, narrativer og 

observationsstudier, gerne i kombination afhængig af fænomenets kompleksitet. Dog skal 

data kunne udtrykkes i tekst med henblik på analyse (Ibid.). 

I denne undersøgelse blev åbne interviews valgt som dataindsamlingsmetode, da fænomenet 

er oplevelse af hverdagslivet under kurativt intenderet strålebehandling for ikke-småcellet 

lungekræft. Da jeg ønsker en dybere forståelse af den mening hverdagslivet tillægges, er det 

ifølge Kvale og Brinkmann (2009) oplagt at foretage interviews. 

Da interviews af etiske overvejelser (jf. afsnit 6.2) blev foretaget ca. tre uger efter 

strålebehandlingens afslutning, blev de åbne interviews kombineret med den tilgang Dahlberg 

et al. (2008) kalder narrativer som introduktion til interview. Ved at bede informanterne om at 

notere stikord om oplevelsen af hverdagslivet under strålebehandling, søgte jeg at facilitere 

                                                 
11

 Fremefter vil det danske udtryk – at tøjle – blive brugt i stedet for det engelske udtryk – bridling.  
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informanternes hukommelse i forhold til oplevelsen. Stikordene skulle derved fungere som 

opvarmning i interviewsituationen (Ibid.). 

Dahlberg et al. (2008) understreger, at et åbent interview er præget af umiddelbarhed i 

interviewsituationen og ikke må være styret af en række spørgsmål, fx i form af en 

interviewguide. Som utrænet undersøger kan en liste over interesseområder i forhold til 

fænomenet dog medbringes til at støtte for hukommelsen, men fokus på den kan sætte 

åbenheden og den tøjlede indstilling på spil (Ibid.). Med henvisning til Ashworth peger 

Dahlberg et al. (2008) på at undersøgeren, uden at risikere den tøjlede indstilling, kan støtte 

sig til fragmenter af livsverden under interviewet (Ashworth 2003). Livsverdensfragmenterne 

er inspireret af Merleau-Ponty og ses i nedenstående tekstboks: 

 

 

 

 

 

De syv fragmenter hænger uløseligt sammen i livsverden og skal betragtes sådan, og ifølge 

Ashworth (2003) må de ikke anvendes som en tjekliste eller en referenceramme for 

interviewet, idet den fænomenologiske reduktion derved kompromitteres. 

 

Et åbent interview ledes af undersøgeren og bevæger sig gennem forskellige sekvenser. 

Åbningssekvensen indledes med et åbent klart formuleret spørgsmål, der giver informanten 

mulighed for at reflektere og beskrive et aspekt af livsverden i relation til fænomenet 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). I min undersøgelse var åbningsspørgsmålet: 

”Hvordan er en typisk dag for dig?” Det næste mere fokuserede spørgsmål var ”Hvordan var 

en typisk dag for dig, mens du gik til strålebehandling?” Derved kan der i informanten skabes 

en refleksion over strålebehandlingens påvirkning af hverdagslivet, der efterfølgende kan 

spørges yderligere ind til (Ibid.). Åbningssekvensen vil gå over i en opfølgningssekvens, hvor 

det typisk er informanten, der leder interviewets retning. Her er det væsentligt at lytte aktivt 

og spørge ind med henblik på uddybning. Vigtigst er det dog, at undersøgeren hele tiden 

søger at fralægge sig den naturlige indstilling og ikke tage svar eller udsagn fra informanten 

for givet (Ibid.). I praksis kan undersøgeren ifølge Dahlberg et al. (2008) ikke stille for mange 

opfølgende og afklarende spørgsmål, idet fokus i interviewet skal være på den betydning og 

mening, informanten tillægger fænomenet og ikke på undersøgerens umiddelbare forståelse. 

 

Fragmenter af livsverden 
 

        Selfhood             Sociality  

Embodiment                              Temporality                 Spatiality 

             Project               Discourse 

 

(Ashworth 2003) 
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6.2 Etiske overvejelser og formalia 

I dette afsnit redegøres for de etiske overvejelser, jeg foretog i forbindelse med udarbejdelse 

af en fænomenologisk interviewundersøgelse. De etiske refleksioner og beslutninger er taget 

med baggrund i ”Ethical guidelines for nursing research in the Nordic countries” af Northern 

Nurses’ Federation (NNF 2003) samt etiske overvejelser som beskrevet af Dahlberg et al. 

(2008). 

Indledningsvist kontaktede jeg klinikledelsen i den strålebehandlingsklinik, hvor jeg er ansat 

(bilag 2), for at opnå tilladelse til at henvende mig til patienter, der fik strålebehandling i 

klinikken, samt for at få mit undersøgelsesspørgsmål valideret af fagfæller. Tilladelse blev 

givet i februar 2014 (bilag 3). 

Deltagernes autonomi (NNF 2003) blev sikret ved information om fuldstændig frivillighed i 

deltagelse i undersøgelsen, samt at de når som helst kunne trække et samtykke tilbage (bilag 

4). 

Undersøgelsen blev ikke anmeldt til Datatilsynet, idet kandidatspecialer er frataget 

anmeldelsespligt pr. 15. maj 2012 (Datatilsynet 2014). Informeret samtykke fra deltagerne 

skal indhentes (Ibid.), hvilket blev gjort skriftligt i forbindelse med selve interviewet (bilag 5). 

Deltagernes ret til anonymitet og fortrolighed blev sikret ved opbevaring og behandling af 

personfølsomme data i henhold til Datatilsynets gældende regler (Ibid.). 

 

I designet af selve interviewundersøgelsen, overvejede jeg nøje hvornår i deltagernes 

strålebehandlingsforløb, jeg bedst kunne henvende mig og præsentere min undersøgelse, 

udlevere skriftlig deltagerinformation (bilag 4) samt invitere til deltagelse. Jeg valgte at 

henvende mig personligt til den enkelte deltager den næstsidste dag af 

strålebehandlingsforløbet. Herved skulle deltageren ikke både forholde sig til den daglige 

strålebehandling samt overveje deltagelse i min undersøgelse gennem længere tid. 

Baggrunden for dette var ”ikke at gøre skade” (NNF 2003), idet videnskabelige studier peger 

på, at den daglige strålebehandling kan opleves som en belastning for den enkelte (Larsson, 

Hedelin & Athlin 2007, Röing, Hirsch & Holmström 2007). ”Ikke at gøre skade” princippet 

(NNF 2003) var også retningsgivende for valg af interviewtidspunkt; ca. tre uger efter 

strålebehandlingens afslutning. Bivirkninger i et strålebehandlingsforløb debuterer typisk to 

uger inde i behandlingsforløbet og aftager ca. to uger efter sidste strålebehandling (Degerfält, 

Moegelin & Sharp 2008). Mens de sene bivirkninger af behandlingen typisk kan opstå fra ca. 
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seks uger efter afslutningen af behandlingen (Stone et al. 2003). Ved at interviewe deltagerne 

ca. tre uger efter afslutning var det sandsynligt, at de havde nået at komme sig efter de tidlige 

bivirkninger, de sene bivirkninger var ikke opstået og deltagerne var stadig så tæt på forløbet, 

at det var forventeligt, at de kunne huske oplevelsen af hverdagslivet under behandlingen. 

 

6.3 Valg af informanter 

I henhold til metoden Reflective Lifeworld Research skal udvælgelse samt antal af 

informanter afhænge af det undersøgte fænomens kompleksitet og ved ikke-komplekse 

fænomener kan det ofte være nok med fem deltagere i en undersøgelse (Dahlberg, Dahlberg 

& Nyström 2008). Nærværende undersøgelse drejer sig om hverdagslivet og vurderes ikke 

som værende særlig kompleks. Med baggrund i kandidatspecialets rammer og omfang, valgte 

jeg at inkludere tre informanter. Dette gjorde jeg, da jeg vurderede, at det var væsentligere at 

komme i dybden med færre data end at ende med et for omfattende datamateriale. Denne 

vurdering støttes af Norlyk og Martinsen (2008) og Harder (1990), der peger på, at kvalitet af 

data er væsentligere end mængde i en fænomenologisk undersøgelse. Vigtigt er det også at 

fremhæve, at antal informanter aldrig afhænger af mætning i data i undersøgelser baseret på 

Reflective Lifeworld Research (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). Metoden er 

epistemologisk funderet i fænomenologien, og derfor er det ikke meningsfuldt at tale om 

mætning, da mening og betydning aldrig vil være endelig, men altid kunne udvides og 

nuanceres (Ibid.). 

I forhold til variation af informanter er det væsentligste kriterium, at informanterne skal have 

oplevet fænomenet (Ibid.). Det betød, at informanterne havde været igennem et kurativt 

intenderet strålebehandlingsforløb for ikke-småcellet lungekræft. Informanterne skulle have 

boet i eget hjem og ikke på patienthotel under forløbet for at sikre hverdagslivsperspektivet 

(Jakobsen og Kristiansen 2014). Desuden kan der med fordel varieres på blandt andet alder, 

køn og uddannelsesniveau (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). I praksis var den store 

variation ikke mulig, da antallet af potentielle informanter var begrænset i den periode 

dataindsamlingen foregik. Udvælgelsen af informanter blev derfor baseret på tilgængelighed 

frem for en reflekteret udvælgelse i forhold til fænomenet. 

 

6.4 Præsentation af informanter 

Herunder følger en kort præsentation af de tre informanter, der deltog i undersøgelsen. De tre 



23 

 

 

informanter benævnes tilfældigt henholdsvis A, B og C og bogstaverne har ikke relation til 

deres rigtige navne. 

Informant A er en 68-årig kvinde. Er sygemeldt fra sit arbejde som psykolog. Havde før 

diagnosen blev stillet forestillet sig at skulle fortsætte sit arbejde en del år endnu. Var før 

behandlingen aktiv, både fysisk, intellektuelt, socialt og kulturelt. Informanten er fraskilt og 

bor alene i et etplans hus. Har to voksne døtre og to børnebørn samt et større antal nære 

venner. 

Informant B er en 65-årig mand. Er tidligere tømrer og har været på efterløn de seneste tre år. 

Har haft problemer med andre sygdomme end lungekræften siden han holdt op med at 

arbejde. Har været meget aktiv i en sportsforening gennem det meste af voksenlivet. Er gift og 

bor sammen med sin hustru i et toplans hus. Har to voksne børn og tre børnebørn. 

Informant C er en 72-årig mand. Har arbejdet i sundhedsvæsenet og gik på efterløn som 61-

årig efterfulgt af folkepension. Har haft problemer med KOL og astma gennem en del år, 

hvilket har medført en del begrænsninger i forhold til fysisk aktivitet. Foretrækker eget 

selskab og bruger sin tid på radio, tv samt litteratur, både historisk og filosofisk. Informanten 

er fraskilt og bor alene i en 1-værelses lejlighed på 1. sal uden elevator. Har to voksne døtre 

og nogle børnebørn. 

 

6.5 Praktisk gennemførelse af interviews og transskribering 

Herunder følger en beskrivelse af den praktiske gennemførelse af interviews samt 

overvejelser omkring transskribering. 

Alle tre interviews foregik i informanternes hjem, idet jeg på den måde forsøgte at 

kompensere for den asymmetri, der ifølge Dahlberg et al. (2008) altid vil opstå i en 

interviewsituation. Tilstedeværelsen i informanternes hjem gav også mulighed for at kunne 

spørge specifikt ind til hverdagslivet, på baggrund af visuelle indtryk og ikke blot ud fra det, 

der blev fortalt. 

Selve interviewsituationen indledtes med en præsentation af mig som klinisk 

sygeplejevejleder og kandidatstuderende, undersøgelsens formål samt information om 

fuldstændig frivillighed i forhold til deltagelse samt anonymitet og fortrolighed. Det skriftlige 

informerede samtykke (bilag 5) blev derefter underskrevet af informanten og mig. Når 

informanten var klar, blev den digitale lydoptager tændt, og det åbne interview begyndte. Ved 

afslutningen af interviewet spurgte jeg ind til, om informanten havde mere at tilføje. Efter 
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dette blev lydoptageren slukket og selve besøget rundet af med lidt snak om løst og fast. Alle 

informanter gav efterfølgende udtryk for, at det oplevedes som betydningsfuldt og vigtigt at 

deltage i undersøgelsen. De tre interviews varede henholdsvis 51, 48 og 66 minutter. 

 

I forbindelse med transskriberingen af de åbne interviews gjorde jeg mig flere overvejelser i 

forhold til at sikre et så validt tekstmateriale som muligt. Dahlberg et al. (2008) anfører med 

henvisning til Kvale, at et transskriberet interview altid vil være en konstruktion af de levede 

erfaringer, idet konteksten mistes. Derfor er det væsentligt, at undersøgeren er åben og 

eksplicit om, hvorledes transformation fra interview til tekst er forløbet (Ibid.). 

Jeg valgte, at transskribere de åbne interviews selv umiddelbart efter afholdelse. Dette gjorde 

jeg for at sikre det nonverbale sprogs tilstedeværelse i transskriptionerne og derved bevare en 

del af konteksten via min hukommelse af interviewsituationen. Nonverbalt sprog som latter, 

vrede, gestikuleren etc. blev i udskrifterne anført i parentes. Pauser i interviewet blev 

ligeledes markeret i teksten afhængig af længde (kort, mellem, lang). Kommatering er udført 

af hensyn til forståelsen af teksten frem for korrekthed i forhold til regler for tegnsætning. For 

at bevare autencitet er informanternes talesprog bevaret. Alle transskriptioner blev 

kontrolleret ved flere gennemlytninger og rettelse af transskriptionsfejl. Person- eller 

stedhenførbare oplysninger blev anonymiseret i tekstmaterialet, således at informanternes ret 

til anonymitet og fortrolighed blev sikret (Datatilsynet 2014). De tre interviews resulterede i 

tekst svarende til 50 normalsider til den efterfølgende analyse. 

 

6.6 Analyse af data 

Analysen i Reflective Lifeworld Research ligner andre deskriptive fænomenologiske 

metoders (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). En deskriptiv fænomenologisk analyse 

baseres på de indsamlede data, og undersøgeren inddrager ikke eksterne kilder, fx teori eller 

anden empiri i analysen. Formålet med den deskriptive fænomenologiske analyse er netop at 

beskrive fænomenet uden at søge fortolkning eller forklaring (Ibid.). 

Overordnet skal analysen gennemføres i en vekslen mellem helhed og del, og gennem hele 

processen skal den naturlige indstilling tilsidesættes til fordel for den fænomenologiske 

indstilling. Ifølge Dahlberg et al. (2008) forløber analysen i tre trin forudgået af en indledende 

læsning. Den indledende læsning er principielt ikke en del af analysen; men skaber et 

nødvendigt udgangspunkt for den analogt til transskriberingen af de åbne interviews, der også 
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er en forudsætning for den fænomenologiske analyse (Ibid.). 

I den indledende læsning er det væsentligt at bevare den åbne fænomenologiske indstilling til 

datamaterialet, og læsningen er fuldført, når der kort kan refereres karakteristika om 

informanten samt overordnede temaer i interviewet (Ibid.). 

 

I den første analysefase deles teksten ind i meningsenheder, for at gøre det omfattende 

tekstmateriale håndterbart. Konkret markeres i teksten når indholdet ændrer sig. Efterfølgende 

skal indholdet i teksten abstraheres til meningsenheder med relation til fænomenet. Analysen 

sker ved at stille spørgsmål til teksten som ”hvad bliver sagt”, ”hvordan bliver det sagt”, 

”hvad er indholdet” og vigtigst ”hvad er betydningen” (Ibid. p. 253). 

 

Anden fase indbefatter en gruppering af meningsenhederne på tværs af datamaterialet. Her 

grupperes og regrupperes enhederne i meningsklynger gennem en iterativ proces, indtil 

undersøgeren er sikker på den rette inddeling. Igen er den åbne tøjlede indstilling væsentlig, 

således at fænomenet gives mulighed for at vise sig og processen ikke afsluttes præmaturt 

(Ibid.). 

 

Den tredje og afsluttende fase i analysen sker ved, at meningsklyngerne samles i mønstre, der 

konstituerer fænomenet. Herefter skal fænomenets essens og dets konstituenter beskrives. 

Essensen er den uforanderlige beskrivelse af fænomenet og skal ideelt baseres på samtlige 

data med relevans for fænomenet. Essensen skal formuleres på et højere abstraktionsniveau 

end konstituenterne og bør være forholdsvis kort for at sikre en invariant beskrivelse. 

Afslutningsvis beskrives konstituenterne og deres indbyrdes relationer dybdegående, og de 

kan med fordel illustreres ved uddrag af data. Den detaljerede beskrivelse af konstituenterne 

har til formål at vise mangfoldigheden og nuancerne i det oprindelige datamateriale (Ibid.). 

 

Konkret foregik analysen i denne undersøgelse ikke så struktureret, som ovenstående 

redegørelse kunne indikere. Gennem analysen arbejdede jeg bevidst med at have en åben og 

tøjlet indstilling til de meninger og betydninger, der viste sig gennem datamaterialet. Dette 

gjorde jeg dels ved at reflektere over alternative betydninger i en given meningsenhed, 

samtidig med at jeg så den enkelte meningsenhed i forhold til helheden samt de andre 

meningsenheder. Dette kalder Dahlberg et al. (2008) at arbejde ”... in terms of figure and 
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background…” (Ibid. p. 251). Sideløbende blev interviews gennemlyttet flere gange, og det 

samlede datamateriale læst gentagne gange for at være sikker på, at betydningen af de enkelte 

meningsenheder også var i overensstemmelse med datamaterialet som helhed. I tekstboksen 

herunder ses et eksempel på dannelse af en meningsenhed: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne meningsenhed blev senere, efter yderligere analyse, en del af konstituenten; Accept af 

et ændret hverdagsliv (jf. afsnit 7.2.2). 

Gennem den afventende og cirkulære proces i arbejdet med meningsenhederne viste der sig 

langsomt et mønster i meningsklyngerne, og efterfølgende trådte fænomenets essentielle 

meningsstruktur og konstituenter frem. 

 

7 Undersøgelsens resultater 

Fænomenets essens afdækket gennem den fænomenologiske analyse præsenteres 

indledningsvist, efterfulgt af en dybdegående og nuanceret beskrivelse af fænomenets 

konstituenter illustreret ved uddrag af datamaterialet. Dernæst beskrives konstituenternes 

indbyrdes relationer kort. Afslutningsvis foretages en sammenfatning af undersøgelsen, og der 

peges på særligt centrale resultater identificeret gennem den fænomenologiske analyse. 

 

7.1 Fænomenets essens 

Den essentielle meningsstruktur af fænomenet, oplevelsen af hverdagslivet under kurativt 

intenderet strålebehandling for ikke-småcellet lungekræft, er karakteriseret ved håb om 

helbredelse, der fungerer som kompas i et amputeret hverdagsliv. For at kunne navigere i 

hverdagslivet er mødet med sundhedsvæsenet og samarbejdet med de sundhedsprofessionelle 

tillige afgørende. Informanterne oplever et hverdagsliv, der midlertidigt er sat på standby, 

mens udfordringen med at komme igennem strålebehandlingsforløbet har første prioritet. 

Uddrag fra interview: ” … kroppen ville ikke være med, altså det følte jeg ikke… så jeg kunne jo 

bare gøre det i morgen sagde jeg til mig selv…”. 

 

Indhold: Strålebehandlingens bivirkninger er så invaliderende, at kroppen siger fra, hvilket 

informanten affinder sig med. 

 

Betydning: Accept af en begrænset fysisk formåen. 
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Oplevelsen af hverdagslivet er endvidere karakteriseret af en søgen efter accept af en 

begrænset fysisk formåen. Samtidig bliver struktur og forudsigelighed en nødvendighed for at 

kunne navigere i hverdagslivet. Informanterne oplever desuden, at et behov for både nærhed 

og afstand i mellemmenneskelige relationer træder tydeligt frem. 

 

7.2 Fænomenets konstituenter 

Gennem den fænomenologiske analyse af datamaterialet viste fænomenets essens sig gennem 

fire konstituenter; Strålebehandlingen som et livsmål, Accept af et ændret hverdagsliv, 

Mellemmenneskelige relationer på godt og ondt samt Mødet med sundhedsvæsenet. I de 

følgende afsnit beskrives konstituenterne uddybende og nuanceret, således at righoldige 

detaljer fra informanternes oplevelser og betydninger heraf kommer til udtryk, og derved 

sammen med den essentielle meningsstruktur danner fænomenets essens. Fænomenets 

essentielle meningsstruktur og konstituenterne samt deres indbyrdes relation er søgt illustreret 

i nedenstående figur 7.2. 

 

                     

                   Figur 7.2 

 



28 

 

 

Formålet med figuren er at supplere den narrative beskrivelse af fænomenet, således at 

forståelsen af fænomenet øges, velvidende at en figur altid vil være en kontekstløs 

konstruktion og derfor aldrig vil kunne yde fænomenets kompleksitet fuld retfærdighed. 

Dobbeltpilene i figuren illustrerer konstituenternes tætte relation og gensidige interaktion, 

mens selve figurens struktur repræsenterer kompasset i den essentielle meningsstruktur. 

 

 

7.2.1 Strålebehandlingen som et livsmål 

Konstituenten, Strålebehandling som et livsmål, identificeredes gennem mange af de 

oplevelser i hverdagslivet, informanterne tillagde betydning. Informanterne oplevede, hvordan 

strålebehandlingen nødvendigvis måtte få første prioritet i deres hverdagsliv, såfremt de 

skulle være i stand til at gennemføre den. De begrænsede fysiske og mentale ressourcer blev 

derfor kanaliseret ind i denne prioritet. Informant A beskrev betydningen af 

strålebehandlingen på følgende vis: ”… livet er umiddelbart sat på standby… så det [et 

normalt hverdagsliv] optog mig ikke, fordi det handlede jo om at du skal igennem 

behandlingen, så alt andet var ligegyldigt…”. Herved gav informanten udtryk for, at det ikke 

fandtes vigtigt at forsøge at opretholde et normalt hverdagsliv under strålebehandlingen. 

Tillige var et forsøg på dette ej heller muligt på grund af bivirkningerne fra behandlingen. På 

den vis blev resten af hverdagslivet sekundært i forhold til strålebehandlingen – altså 

midlertidigt sat på standby. Gennemførelse af strålebehandlingen blev derfor et mål med livet 

og tillagdes endda betydning af et arbejde, der skulle klares og gerne klares godt analogt til 

informanternes beskrivelse af deres tidligere og nuværende arbejdsliv. Informant B beskrev 

betydningen således: ”… så det er jo som at gå på arbejde ikk’, når man kørte ind for at få 

stråler… 33 dage, ansat i 33 dage [med entusiasme i stemmen]…”. Gennem denne betydning 

oplevedes en anerkendelse af strålebehandlingen som en stor bedrift, der betød at 

strålebehandlingen blev tolerabel og mulig at gennemføre. At strålebehandlingen fik 

betydning som et livsmål, blev også tydeligt gennem den oplevelse af tomrum, informanterne 

følte efter behandlingens afslutning. Som Informant A beskrev: ”… nu har jeg levet for noget, 

nemlig at overleve behandlingen, og så var livsmålet jo væk…”, mens informant B tillagde 

oplevelsen denne mening: ”… det er ligesom lidt i et limbo ikk’…”.  Denne oplevelse af 

tomrum blev særligt forstærket af, at informanterne af radiobiologiske årsager skulle vente 

flere måneder på svar på, om behandlingen havde haft den kurativt intenderede effekt. 

Informanterne anerkendte og forstod dette vilkår, men oplevede alligevel et tomrum pga. den 
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manglende afklaring af helbredelse. 

 

For at kunne navigere i hverdagslivet under strålebehandlingen tillagde informanterne håb om 

helbredelse stor betydning. Håb om helbredelse fungerede derfor som et kompas, når 

livsmålet var svært at holde i fokus, idet hverdagslivet kunne opleves kaotisk med de daglige 

strålebehandlinger og bivirkninger som fatigue, smerter, kvalme, opkast og dyspnø. Derfor 

søgte informanterne at holde modet oppe ved at fokusere på gennemførelse af 

strålebehandlingen – livsmålet. Dette til trods for at informanterne var bevidste om, at 

prognosen for helbredelse var ringe. Informant A tillagde håbet mening på denne vis: ”… men 

det er altså 20 % hvor man kan stoppe tilfældene… og det er det, du skal satse på, for det er 

den afdeling du skal være i… statistikken den kommer aldrig til at se godt ud…”. Så ved at 

sætte fokus på, at der er 20 % der bliver helbredt, skabes det håb, der er nødvendigt for at 

kunne navigere i hverdagslivet. Informant B brugte også håb om helbredelse aktivt for at 

komme igennem behandlingen, ved at fokusere på det positive og skubbe sorte tanker væk: 

”… jamen jeg er jo overbevist om at blive rask jo, det tror jeg på… det kan godt være jeg skal 

nogle omveje først… men rask det tror jeg på…”. Betydningen af dette uddrag vidner også 

om, hvor væsentligt det var for informanten at understrege troen på helbredelse, dels overfor 

mig som interviewer, men i særdeleshed overfor sig selv. 

 

Livsmålet, at gennemføre strålebehandlingen, viste sig også gennem den betydning 

informanterne tillagde at gøre noget aktivt selv. Her blev aktiviteter forbundet med at få 

motion vurderet højt. Det være sig at komme på gaden og at cykle lidt dagligt eller at gå til og 

fra stationen i forbindelse med transport til og fra strålebehandlingsklinikken. Som Informant 

C udtrykte det: ”… det er, at jeg cykler når jeg handler og jeg handler hver dag… og jeg 

køber ikke mere ind at jeg ved, at jeg skal ud og handle igen i morgen…”. På den måde kunne 

informanten sikre sig et minimum af motion under strålebehandlingsforløbet. En anden 

informant brugte meget energi på aktivt at forsøge at lindre nogle af de mange oplevede 

bivirkninger. Dels ved at søge rådgivning hos sygeplejersker både i 

strålebehandlingsklinikken og ambulatoriet, dels ved kontakt til egen læge. Informanten fandt 

det betydningsfuldt at søge lindring, selvom det kunne opleves nyttesløst: 

”… så ringede jeg til min læge og så sagde jeg, det virker ikke så godt med morfin, og 

så fik jeg noget andet… og så virkede det heller ikke så godt, så ringede jeg til 

ambulatoriet… jeg ringede jo sådan lidt rundt og så blev det lidt rodet…” (Informant 

A). 
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Uddraget illustrerer betydningen af at forsøge at lindre bivirkningerne, men at gøre noget 

aktivt selv, også kunne skabe rod i hverdagslivet. For alle informanter var der dog også 

perioder i strålebehandlingsforløbet, hvor der kun var overskud til at gennemføre den daglige 

strålebehandling og aktiviteter, som at handle dagligt eller gå til og fra stationen, måtte 

sorteres fra. Dage hvor hverdagslivet blot bestod af den daglige strålebehandling, idet den 

som livsmål havde første prioritet. Derved er denne konstituent tæt forbundet med 

konstituenten Accept af et ændret hverdagsliv, der beskrives i næste afsnit. 

 

7.2.2 Accept af et ændret hverdagsliv 

Konstituenten, Accept af et ændret hverdagsliv, viste sig gennem informanternes gentagne 

oplevelser af et meget forandret hverdagsliv. Informanterne oplevede, hvordan et hverdagsliv 

med mange forskellige aktiviteter blev reduceret til ganske få på grund af strålebehandlingens 

bivirkninger. Fra at have haft et aktivt hverdagsliv med blandt andet sociale, fysiske, 

intellektuelle og kulturelle aktiviteter blev informanternes verdener meget små. Derfor 

tillagdes aktiviteter, der tidligere havde været vigtige for informanterne nu en ændret og 

mindre betydning. Hverdagslivets opgaver i relation til eksempelvis det daglige hushold blev 

nedprioriteret. Som Informant B beskrev: ” … kroppen ville ikke være med, altså det følte jeg 

ikke… så jeg kunne jo bare gøre det i morgen sagde jeg til mig selv…”. Ved at udskyde 

opgaverne både fysisk og mentalt oplevede informanten en accept af, at hverdagslivet var 

begrænset af bivirkningerne. Modsat oplevedes også en misundelse på andre patienter, der 

umiddelbart var i stand til at opretholde et normalt hverdagsliv under strålebehandlingen. 

Dette blev tydeligt for informanten gennem den daglige konfrontation med andre 

tilsyneladende raskere patienter i venteområdet i strålebehandlingsklinikken. Som Informant 

B udtrykte: 

”… ja det har jo tæret, fordi der ikke har været kræfter til noget andet ikk’, jeg har 

ikke haft energi til noget andet end strålebehandlingen… dem [patienter set i 

venteområdet] der bare kommer ind og kører videre på arbejde, det må sku være 

dejligt…” 

 

Det viste sig også gennem analysen, at informanterne forsøgte at finde mening i andre 

hverdagsaktiviteter end tidligere, eller tillægge større mening til aktiviteter, der hidtil ikke 

havde været særligt vigtige. Dette kunne være litteratur, tv, radio eller andre stillesiddende 

aktiviteter. Informanterne oplevede, at aktiviteter i hverdagslivet blev reduceret til det, der nu 

var muligt rent fysisk for den enkelte. Som Informant A udtrykte det: 
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 ”… jeg lå kun i sengen, jeg kunne ikke køre ind til hospitalet, så mine venner måtte 

køre mig, og jeg lå i sengen fra jeg kom hjem… til sidst spiste jeg ikke, jeg drak ikke og 

jeg gjorde ingenting. Jeg lå bare og ventede på at næste dag skulle komme, så jeg 

kunne komme ind og få nogle stråler… jamen det var et helvede…”. 

 

Til trods for dette amputerede hverdagsliv formåede informanten at navigere i det, således at 

det ændrede hverdagsliv blev accepteret trods helvedet. Tillige var det også betydningsfuldt 

for informanterne at erkende, at det var nødvendigt at bede om hjælp i det ændrede 

hverdagsliv. Det være sig at blive kørt til og fra strålebehandling af venner, lade sine døtre 

handle ind for sig eller blive hentet på stationen af sin hustru, fordi der bare ikke var flere 

kræfter tilbage til at gå hjem. At turde og kunne bede om hjælp var medvirkende til accepten 

af det ændrede hverdagsliv. 

 

Et andet perspektiv, der var væsentligt i forhold til accept af et ændret hverdagsliv, var den 

betydning struktur og forudsigelighed fik. Informanterne tillagde det stor betydning at have 

styr på strålebehandlingsforløbet. Viden om og enshed i strålebehandlingstiderne gav en 

struktur og forudsigelighed i hverdagslivet, der derved affødte en følelse af kontrol i en ellers 

ukontrollabel situation. Den oplevede kontrol betød, at det blev muligt for informanterne at 

navigere gennem de begrænsninger, der karakteriserede det ændrede hverdagsliv. Det betød 

meget for informanterne at vide, at når strålebehandlingen var klaret, og helst om 

formiddagen, så havde de resten af dagen til sig selv. Dette kunne virke paradoksalt, idet 

informanterne gav udtryk for, at de ikke foretog sig noget særligt om eftermiddagen. Men 

viden om, at eftermiddagen stod til rådighed blev tillagt betydning og gav en følelse af kontrol 

i hverdagslivet. Som Informant C udtrykte: 

” … og så vil jeg gerne have sådan nogen forpligtelser der [om strålebehandlingen] 

ryddet af vejen, og når det er det, så OK så har jeg resten af dagen til rådighed… jeg 

kan ikke rigtig klare noget der kommer bag på mig, jeg skal have tid til at indordne 

mig…”. 

 

Betydningen af struktur og forudsigelighed kunne også vise sig ved, at indkøb eller besøg hos 

familie og venner skulle planlægges i god tid, for at være realistiske at gennemføre. 

 

Accept af et ændret hverdagsliv var også afhængig af menneskelige relationer og 

konstituenten, Mellemmenneskelige relationer på godt og ondt, blev derfor væsentlig i denne 

accept. 
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7.2.3 Mellemmenneskelige relationer på godt og ondt 

Konstituenten, Mellemmenneskelige relationer på godt og ondt, reflekteredes i udstrakt grad i 

hverdagslivets betydningsfulde oplevelser. Informanterne tillagde nærhed i 

mellemmenneskelige relationer stor betydning, idet de oplevede, hvordan det ændrede 

hverdagsliv også ændrede karakteren af deres mellemmenneskelige relationer. Oplevelserne 

betød, at informanterne følte, at der blev draget omsorg for dem i langt større udstrækning end 

tidligere. Dette kunne eksempelvis være ved en langt større nærhed i daglige telefonsamtaler 

med sine døtre. Som Informant C udtrykte: 

”… når vi taler, og det gør jeg jo i telefon, så taler jeg jo også længe med specielt 

mine døtre ikke, og jeg har sagt til dem at de endelig skal sige til hvis de har noget 

andet at lave, men det er sjældent under en halv time når vi taler [med glæde i 

stemmen]…” 

 

Uddraget viser, hvor betydningsfuldt det opleves at have nærheden i relationen til sine døtre, 

samtidig med at informanten er bevidst om, at han ikke ønsker at være til ulejlighed. Derved 

rummer betydningen af de mellemmenneskelige relationer også en form for ambivalens.  

Det betydningsfulde i nærheden i relationerne til andre mennesker oplevedes også på andre 

måder under strålebehandlingen. Særligt Informant A oplevede, hvordan det ændrede 

hverdagsliv intensiverede hendes mellemmenneskelige relationer og styrkede hendes netværk 

generelt: ”… ja de [familie og venner] er blevet meget mere omsorgsfulde og kommer her 

meget mere på en helt anden måde ikk’… altså vi er kommet meget tættere…”. 

Hverdagslivet, der før strålebehandlingen havde været mere privat for informanten, fik ny 

betydning, idet det nu blev delt i langt større udstrækning i relationen med andre mennesker. 

At dele små oplevelser, som vintergækkerne i haven, blev fundet særdeles betydningsfuldt i 

det amputerede hverdagsliv. Som beskrevet ved den forrige konstituent, fik hverdagslivets 

foreteelser derved tillagt nye og ændrede betydninger. Dette blev udtrykt således af Informant 

A: 

”… nu snakker vi jo sammen hver dag ikke, så snakker man jo også om … ja om 

vintergækkerne i haven og de er virkelig vokset og ser meget bedre ud i dag end i går 

ikk’… det ville jeg ikke have brugt så meget tid på at fortælle om før…”. 

 

Udover at opleves som meningsgivende i det amputerede hverdagsliv, blev nærheden i de 

mellemmenneskelige relationer også vurderet som en nødvendighed. Informant B var særlig 

plaget af fatigue under strålebehandlingen og havde derfor meget lidt overskud til at indgå i 

sociale relationer. Alligevel valgte informanten at bruge sine gode dage på 
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mellemmenneskelige relationer, idet han anerkendte nødvendigheden af dem. 

Ikke kun de nære mellemmenneskelige relationer var betydningsfulde under 

strålebehandlingsforløbet. Relationer af mere upersonlig og overfladisk karakter blev også 

tillagt mening. Som Informant C oplevede i den fælles patienttransport til og fra 

strålebehandlingen. I dette forum delte informanten oplevelser fra sit hverdagsliv med andre 

og oplevede stor mening ved dette. Informant C udtrykte betydningen således: 

”… jeg kunne godt lide det der med [at snakke med de andre i patienttransporten], det 

er mærkeligt nok når jeg nu siger at jeg har det glimrende med mig selv og være 

alene… men at komme lidt rundt og snakke med forskellige mennesker… og når turen 

var lang nok til at snakke færdig, ja så var det en af de gode dage [med smil og glæde 

i stemmen]…”. 

 

På den måde fik informanten dækket et behov for mellemmenneskelige relationer på et mere 

uforpligtende niveau. 

 

Informanterne oplevede samtidig, at de mellemmenneskelige relationer også kunne give 

udfordringer i hverdagslivet. Der opstod derfor et behov for også at holde afstand i 

relationerne for at kunne navigere i hverdagslivet. Dette viste sig tydeligt for Informant A, der 

var meget plaget af bivirkninger under strålebehandlingen. Informanten oplevede et pres fra 

sin familie og venner om at øge sit indtag af mad og drikke i forløbet. Dette var dog forbundet 

med så meget smerte og ubehag, at informanten fandt det nødvendigt at snyde sine pårørende 

for at undgå at spise og drikke, og dermed skabtes en afstand i relationen. Informant A 

udtrykte betydningen på denne vis: 

” … jeg havde jo ikke sådan en gennemgående person ikk’ [om familie og venner]… 

de kunne jo ikke rigtigt følge med… jeg snød jo også… så sagde jeg at jeg havde spist, 

men det havde jeg ikke…”. 

 

For Informant B var det en anderledes afstand i relationen, der tillagdes mening. Informanten 

magtede ikke at indgå i relationer, hvor sygdommen og behandlingen ikke blev ekspliciteret. 

Relationer hvor alle bare lod som om, alt var godt, hvilket det ifølge informanten slet ikke var. 

Samtidig havde informanten svært ved at tale om sygdom og behandling selv og derved 

skabtes en afstand i de mellemmenneskelige relationer i hverdagslivet. Som Informant B 

udtrykte: 

”... der er ingen tvivl om at selskabelig anlagt er man i væsentlig grad mindre, når 

man kører det der [strålebehandlingen] igennem… og jeg tror heller ikke folk er så 

interesserede i at komme og besøge én, fordi det er jo lidt grimt det der at snakke 

om…”. 
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På den vis kunne forestillinger om andres tanker og reaktioner på sygdom og behandling 

skabe et behov for afstand i de mellemmenneskelige relationer. 

 

Konstituenten er tæt forbundet til konstituenten, Mødet med sundhedsvæsenet, der beskrives i 

næste afsnit, idet dette møde som oftest sker gennem en mellemmenneskelig relation. 

 

7.2.4 Mødet med sundhedsvæsenet 

Konstituenten, Mødet med sundhedsvæsenet, blev også tydelig gennem de betydninger, 

hverdagslivet oplevelser blev tillagt. Informanterne oplevede, hvordan et godt samarbejde 

med de sundhedsprofessionelle kunne påvirke oplevelsen af hverdagslivet i positiv retning.  

Betydningen af at føle sig imødekommet og taget alvorligt i samarbejdet var væsentligt for 

informanterne. Dette kunne eksempelvis være i forhold til håndtering af strålebehandlingens 

bivirkninger. At opleve, at man som patient og menneske blev taget alvorligt og forstået blev 

særlig meningsfuldt for Informant A: ”… ja forståelsen og det med at man ikke er til besvær 

med sine gener, men at de tager det alvorligt… de er så venlige og man føler sig ikke som en 

klods om benet…”. Oplevelsen af ikke at være til besvær blev derfor tillagt stor betydning i 

forhold til at kunne navigere i hverdagslivet. Samarbejdet med de sundhedsprofessionelle 

skabte også en følelse af tryghed og sikkerhed i en teknologitung kontekst. Informanterne 

oplevede, at stråleterapeuterne varetog den tekniske del af behandlingen på kompetent vis, 

hvilket blev oplevet betryggende. Samtidig tillagde informanterne det betydning, at der i 

relationen også var en menneskelighed baseret på interesse og humor. Som informant C 

udtrykte om relationens betydning: ”… jeg var tryg, jeg var meget tryg ved den… og flere af 

dem [stråleterapeuterne] havde også sådan en gnist af humor…”. 

 

Ikke blot relationen til de sundhedsprofessionelle havde betydning i forhold til oplevelsen af 

mødet med sundhedsvæsenet. Informanterne fandt det betydningsfuldt, at 

strålebehandlingsklinikkens fysiske rammer ikke blev oplevet hospitalsagtigt. På den måde 

oplevede informanterne at føle sig mere som mennesker end som patienter, når de kom til den 

daglige strålebehandling. Informant B tillagde de fysiske rammer mening på følgende vis: ”… 

det er ikke så voldsomt hospitalsagtigt i min verden… fordi de fleste de er selvhjulpne, går 

frem og tilbage [i venteområdet], drikker kaffe og spiser en sandwich…”. Denne normalitet, 

hvor informanten ikke konfronteres med svært syge patienter, oplevedes betydningsfuldt i 
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forhold til ikke at føle sig sat i en patientrolle. Oplevelsen blev også forstærket af andre mere 

hospitalsagtige oplevelser, informanten havde i forbindelse med kemoterapibehandlingen. 

Som informanten tillagde betydning således: 

”… og kemobehandlingen det er jo sådan lidt hospitalsfabriksagtigt, altså man har 

taget sådan en sygestue og revet sengene ud og flyttet nogle stole ind, og der sidder 

man så til 2 til 10 patienter med hver sin plasticdunk [kemoterapien]…” (Informant B). 

 

Informanten oplevede, hvordan dette stod i kontrast i forhold til strålebehandlingsklinikken, 

hvor der ikke blev oplevet en konfrontation med sygdom og behandling på lignende vis. 

Samtidig anerkendtes dog det betydningsfulde i et effektivt sundhedsvæsen, der som fabrik 

producerede raske mennesker. 

 

I mødet med sundhedsvæsenet oplevede informanterne også, at de havde indflydelse på 

eksempelvis strålebehandlingstiderne. Ved brug af denne indflydelse skabtes den nødvendige 

struktur og forudsigelighed, som det begrænsede hverdagsliv fordrede. En struktur og 

forudsigelighed, der gav informanterne en følelse af kontrol. Informanterne tillagde det også 

betydning at bruge den smule indflydelse, de havde i et regelstyret sundhedsvæsen. Som 

Informant B udtrykte om de regler og forhold, man som patient er underlagt i 

sundhedsvæsenet: 

”… du er underlagt regler, ja, men der er enkelte af dem du har indflydelse på, så 

hvorfor ikke bruge den? ... det er sådan jeg ræsonnerer ikk’… det der og det der kan 

jeg ikke lave om på, lad være at tænk på det, men det der kan jeg godt lave om på, det 

kan jeg godt snakke med dem om…”. 

 

Så på den vis blev det betydningsfuldt og gav en følelse af kontrol, når tiderne til 

strålebehandling blev tilpasset den enkelte informants ønsker og hverdagsliv. 

 

Oplevelsen af indflydelse hang også sammen med oplevelse af anerkendelse. Informanterne 

oplevede, i mødet med de sundhedsprofessionelle, en anerkendelse af dem som mennesker 

med individuelle oplevelser. Dette blev tydeligt for Informant C, hvis hverdagsliv blev beriget 

af oplevelsen af at kunne bidrage med noget til sundhedsvæsenet gennem deltagelse i små 

projekter. Dette kom til udtryk på følgende vis: ”… på den måde er jeg ikke bare en patient, 

som man skal prøve at helbrede, men vi [om sundhedsvæsenet] er egentligt interesserede i at 

du [om sig selv] kan bidrage med noget…”. Anerkendelsen gik også den anden vej i mødet 

med sundhedsvæsenet. Informanterne oplevede det som betydningsfuldt at give udtryk for 



36 

 

 

taknemmelighed og anerkendelse af de mellemmenneskelige relationer med de 

sundhedsprofessionelle. Derfor oplevedes det som betydningsfuldt at bruge tid i hverdagslivet 

til at finde den bedste måde, hvorpå denne anerkendelse kunne vises. Som Informant A 

udtrykte: 

”… og så gik jeg og brugte meget tid på at nu skal jeg købe en ordentlig æske 

chokolade til dem [stråleterapeuterne] når jeg holder op ikk’.. og det kredsede jeg 

meget om, hvilken en forretning… åhh nu var den lukket og sådan noget, nå så kom vi 

ind i en anden forretning og jeg fik også købt den der chokolade til stor glæde…”. 

 

Anerkendelsen af den betydningsfulde relation med stråleterapeuterne blev derved 

legemliggjort gennem opgaven med udvælgelse af den helt rigtige æske chokolade. 

 

Mødet med sundhedsvæsenet blev overvejende tillagt stor og positiv betydning i 

informanternes hverdagsliv. Der viste sig dog også en anden side af mødet, der kunne påvirke 

informanternes oplevelse af håb. Ved sundhedsvæsenets store fokus på det informerede 

samtykke oplevede informanterne, at håbet kunne være svært at opretholde.  Netop håb om 

helbredelse og troen på at blive rask var afgørende for at kunne navigere i hverdagslivet, og 

grundigheden i det informerede samtykke med fokus på den ringe prognose kunne derfor 

opleves nyttesløst af informanterne. På den måde kunne sundhedsvæsenet spille en 

dobbeltrolle i forhold til håb, dels ved at give håb i form af behandling, men også ved at tage 

håb gennem det informerede samtykke. 

 

7.3 Konstituenternes indbyrdes relationer 

Konstituenternes indbyrdes relationer er søgt anskueliggjort dels gennem de nuancerede 

beskrivelser af konstituenterne, i overgangene mellem de enkelte beskrivelser samt gennem 

figur 7.2. De fire konstituenter er tæt forbundne og en uddybning af alle de indbyrdes 

relationer vil være meget omfattende. Det skal dog yderligere fremhæves, at konstituenterne, 

Accept af et ændret hverdagsliv og Strålebehandlingen som et livsmål, blev hinandens 

forudsætninger, idet strålebehandlingen fik første prioritet ved at acceptere et ændret 

hverdagsliv. Samtidig med at accepten af et ændret hverdagsliv gav mulighed for at tillægge 

strålebehandlingen betydning af livsmål. Desuden er konstituenten, Mellemmenneskelige 

relationer på godt og ondt, tæt forbundet med Accept af et ændret hverdagsliv og Mødet med 

sundhedsvæsenet, idet relationer til andre viste sig særlig betydningsfulde i de to 

konstituenter. Så på den vis er de fire konstituenter sammenflettet og udspringer af den 
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essentielle meningsstruktur, håb om helbredelse, der fungerer som kompas i et amputeret 

hverdagsliv. Forståelsen af den enkelte konstituent kan derfor udvides gennem beskrivelserne 

af de øvrige og er således også et udtryk for the whole – the parts – the whole, som Dahlberg 

et al. (2008, p.236) accentuerer betydningen af. 

 

7.4 Sammenfatning af centrale resultater 

Den fænomenologiske analyse i dette kandidatspeciale havde til formål at uddybe og 

nuancere forståelsen af fænomenet, oplevelsen af hverdagslivet under kurativt intenderet 

strålebehandling for ikke-småcellet lungekræft. Gennem den essentielle meningsstruktur og 

de fire konstituenter blev fænomenets essens således afdækket. Den essentielle struktur af 

fænomenet er karakteriseret ved håb om helbredelse, der fungerer som kompas i et amputeret 

hverdagsliv. Håb om helbredelse bliver derved retningsgivende i de betydningsfulde 

oplevelser i informanternes hverdagsliv og er således også til stede i de fire konstituenter, der 

danner fænomenets essens. 

Strålebehandlingen som et livsmål omhandlede vigtigheden af strålebehandlingen i 

hverdagslivet. Nødvendigheden af at gennemføre strålebehandlingen, for at bevare håb om 

helbredelse, var dominerende. Den anden konstituent, Accept af et ændret hverdagsliv, 

handlede om en anerkendelse af, at hverdagslivet var ændret og derved blev tillagt en anden 

betydning. Konstituenten, Mellemmenneskelige relationer på godt og ondt, beskrev hvordan 

relationerne kunne ændre betydning i hverdagslivet, idet der opstod et behov for både nærhed 

og afstand i relationerne. Den sidste konstituent, Mødet med sundhedsvæsenet, dækkede 

særligt over relationerne til og samarbejdet med de sundhedsprofessionelle. Et samarbejde og 

en relation, der i stor udstrækning oplevedes anerkendende. Mødet havde tillige en iboende 

dobbelthed i sig, idet det både kunne indgyde og fratage håb hos informanterne. 

Betydningen af håb viste sig altså særlig væsentlig i denne undersøgelse, og begrebet håb vil 

derfor danne udgangspunkt for en del af kandidatspecialets diskussion. 

 

8 Diskussion af undersøgelsens resultater 

Indledningsvist diskuteres undersøgelsens resultater, i form af de fire konstituenter, med 

relevante resultater identificeret i kandidatspecialets litteraturgennemgang, jf. afsnit 3. 

Dernæst søges en dybere og mere nuanceret forståelse af fænomenet, oplevelse af 

hverdagslivet under kurativt intenderet strålebehandling for ikke-småcellet lungekræft, 
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gennem en diskussion af håbets centrale betydning for informanterne i denne undersøgelse. 

Denne fremgangsmåde støttes af Dahlberg et al. (2008), der peger på, at både empiri og teori 

kan udvide forståelsen af samt kaste nyt lys over resultaterne i et Reflective Lifeworld 

Research studie. 

Håbets betydning i denne undersøgelse diskuteres med tre forskellige udlægninger af håb. 

Udvælgelsen af de tre er sket ud fra en antagelse om, at forskellige perspektiver og forståelser 

af håb kan uddybe og nuancere betydningen.  Udlægningerne kan karakteriseres som 

henholdsvis filosofisk (Marcel 1951, 1956, 1967, 2010), empirisk (Hammer, Mogensen & 

Hall 2009) og teoretisk (Snyder 2002, Snyder, Rand & Sigmon 2005). De tre udlægninger af 

håb præsenteres inden diskussionen i hvert sit afsnit for at skabe en forståelse og baggrund for 

diskussionens indhold. Baggrunden for denne sene præsentation og anvendelse af teori i 

kandidatspecialet begrundes i den fænomenologiske metodes epistemologiske grundlag, idet 

introduktion af teori eller anden empiri i et Reflective Lifeworld Research studie først er 

tilladt efter den deskriptive analyse, da åbenheden og den tøjlede indstilling ellers 

kompromitteres (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). 

Afslutningsvis opsummeres diskussionen og der peges på væsentlige betydninger af håb i 

denne undersøgelse. 

 

8.1 Diskussion af resultater i forhold til den eksisterende litteratur 

Konstituenten, Strålebehandlingen som et livsmål, viste sig i undersøgelsen blandt andet 

gennem håbet og troen på helbredelse. Betydningen af håb identificeres i flere studier fra 

litteraturgennemgangen. I studiet af Ekfors og Petersson (2004) findes, at håbet og troen på, at 

det nok skulle gå, var vigtigt i forhold til at klare strålebehandlingen. Gamble (1998) peger 

også på betydningen af håb i sit studie. Analogt til mine resultater finder Gamble (1998), at 

fokus på strålebehandlingen er med til at opretholde og fremme håb hos deltagerne. 

Informanterne i min undersøgelse satte livet på standby for at gennemføre den 

strålebehandling, der var blevet livsmål for dem og derved støttede dem i at bevare håb om 

helbredelse. Dette kan anskues som at betale en pris for helbredelse, hvilket genfindes i 

studiet af Gamble (1998), hvor deltagerne i høj grad var villige til at betale prisen for 

helbredelse, og strålebehandlingens gennemførelse fik derved første prioritet hos dem. 

 

En anden konstituent var betydningen af Accept af et ændret hverdagsliv. Informanterne i min 
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undersøgelse anerkendte nødvendigheden af dette for at komme igennem 

strålebehandlingsforløbet. Samtidig var accepten en konsekvens af, at et normalt hverdagsliv 

ikke længere var muligt for informanterne. Modsat finder Ekfors og Petersson (2004), at 

deltagerne i deres studie langt hen ad vejen forsøger at opretholde et normalt hverdagsliv, og 

at det i stor udstrækning også er muligt for dem. Denne forskel kan sandsynligvis forklares af 

tidspunktet for gennemførelsen af studiet, nemlig i den anden uge af strålebehandlingsforløbet 

(Ibid.), og derved inden de tidlige bivirkninger af strålebehandlingen kan forventes at 

debutere (Degerfält, Moegelin & Sharp 2008). Lowe og Molassiotis (2011) finder, analogt til 

mine resultater, at et normalt hverdagsliv er svært at opretholde under strålebehandling. Men 

hvilken betydning et normalt hverdagsliv tillægges af deltagerne i studiet, bliver ikke 

ekspliciteret (Ibid.).  Poirer (2011) finder, at fatigue påvirker rollefunktioner under 

strålebehandling. Særligt for deltagere med lungekræft findes problemer med at opretholde 

funktioner på alle områder; altså daglige gøremål, job/uddannelse samt sociale relationer. I 

stor udstrækning er dette fund kongruent med mine resultater i forhold til oplevelsen af et 

ændret og begrænset hverdagsliv. 

 

I forhold til konstituenten, Mellemmenneskelige relationer på godt ondt, hvor betydningen af 

både nærhed og afstand i relationer fandtes væsentligt, identificeredes ét studie, der 

understøttede dette resultat. Ekfors og Petersson (2004) finder, at behovet for støtte gennem 

mellemmenneskelige relationer er nødvendigt for at mestre strålebehandlingen og 

bivirkningerne. Samtidig oplever deltagerne i studiet også et behov for at trække sig fra 

sociale relationer, idet relationer kræver energi, både fysisk og mentalt (Ibid.). Ifølge Ekfors 

og Petersson (Ibid.) kan udfordringer i hverdagslivet derfor føre til social isolation for 

deltagerne. På lignende vis oplevede informanterne i min undersøgelse et behov for både 

nærhed og afstand i mellemmenneskelige relationer, dog ikke i så udtalt grad, at det førte til 

social isolation. Denne forskel kan måske igen forklares ved tidspunktet for studiets 

gennemførelse. Det er muligt at forestille sig, at behovet for nærhed og afstand pendulerer 

gennem et strålebehandlingsforløb, og jo længere tid der går, jo flere bivirkninger (Degerfält, 

Moegelin & Sharp 2008) og begrænsninger i hverdagslivet kan der opleves, hvilket 

nødvendiggør behovet for nærhed i relationerne. 

I forhold til betydningen af mellemmenneskelige relationer til de sundhedsprofessionelle var 

der flere studier, der pegede på væsentligheden af dette, hvilket diskuteres i forhold til den 
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sidste konstituent. 

 

Konstituenten, Mødet med sundhedsvæsenet, og derved betydningen af en 

mellemmenneskelig relation med de sundhedsprofessionelle og samarbejdet med dem, 

genfindes i flere studier. Lig resultaterne i min undersøgelse, hvor særligt anerkendelse og 

oplevelse af ikke at være til besvær var væsentligt, finder Gamble (1998), at anerkendelse og 

imødekommenhed fra de sundhedsprofessionelle er særdeles betydningsfuldt i hverdagslivet. 

Tillige peges på, at det er væsentligt for deltagerne at opleve sig taget alvorligt i forhold til 

bivirkninger, symptomer etc. (Ibid.), hvilket understøtter mine resultater. Betydningen af 

struktur og forudsigelighed i strålebehandlingsforløbet gennem samarbejdet med de 

sundhedsprofessionelle identificeret i min undersøgelse, genfindes i studiet af Ekfors og 

Petersson (2004). Deltagerne finder det også betydningsfuldt at have styr på 

strålebehandlingsforløbet i et samarbejde med de sundhedsprofessionelle, således at 

hverdagslivet kan fortsætte så ukompliceret som muligt (Ibid.), hvilket bekræfter mine 

resultater. Tryghed og sikkerhed i samarbejdet med de sundhedsprofessionelle i den 

teknologitunge kontekst fandtes væsentlig i min undersøgelse, der understøttes af Ekfors og 

Petersson (2004), ved at deres deltagere også oplever det betydningsfuldt at have kompetente 

læger og sygeplejersker omkring sig i forbindelse med strålebehandlingen. 

 

Gennem denne diskussion af resultaterne med den eksisterende litteratur, kan det konkluderes, 

at forskning om den mening og betydning fænomenet tillægges, er begrænset. Undersøgelsen 

i dette kandidatspeciale introducerer derfor nye perspektiver på fænomenet, oplevelsen af 

hverdagslivet under kurativt intenderet strålebehandling for ikke-småcellet lungekræft, 

samtidig med at den bekræfter dele af den sparsomme eksisterende videnskabelige litteratur 

på området. 

 

8.2 Præsentation af de tre udlægninger af håb 

8.2.1 Håb som udlagt af Marcel 

Gabriel Marcel er en fransk filosof, der indskriver sig i filosofiens historie med en 

nytænkning i form af en konkret eksistensfilosofi. Som Merleau-Ponty (jf. afsnit 5.1) var 

Marcel optaget af den kropslige eksistens og anskuede også kroppen som en del af og 
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uadskillelig fra selvet. Marcel’s forfatterskab
12

 er omfattende og kredser blandt andet om den 

konkrete menneskelige eksistens, tro, håb og kærlighed (Rendtorff 2003). 

For Marcel er håb et mysterium, og håb er derfor af en universel karakter. Det, at håbe, er 

ikke forbundet med at håbe på noget specifikt, idet et sådant håb blot er et udtryk for et ønske, 

en desire. Desire er ifølge Marcel karakteriseret ved jeg’et og en utålmodighed i forhold til at 

opnå det givne ønske (Marcel 1967). Modsat udspringer det sande håb ikke af jeg’et, men er 

forbundet i langt højere grad til et fællesskab, et vi. Gennem denne intersubjektivitet skabes 

håb i en samhørighed mellem mennesker (Marcel 1951, Marcel 1967), som Marcel formulerer 

på følgende vis: ”I hope in thee for us…” (Marcel 2010, p. 54). På den vis bringes håb til live 

i den enkelte gennem en samhørighed med andre. Marcel’s filosofi kredser også om 

paradokset at uden fortvivlelse og håbløshed, kan håb ikke eksistere. Håb er et svar på 

håbløshed og fortvivlelse, og håb er størst, når livet ser mørkest ud. Marcel udtrykker dette 

forhold således: 

”It remains true, nevertheless, that the correlation of hope and despair subsists until 

the end; they seem to me inseparable… the world we live in permits absolute despair, 

yet it is only such a world that can give rise to an unconquerable hope…” (Marcel 

1956, p. 28). 

 

Marcel peger også på, at håb ikke er muligt uden erkendelse af fangenskab. Dette fangenskab 

kan tage forskellige former, eksempelvis gennem sygdom og behandling. Marcel finder, at det 

sande håb kan identificeres ved, at den syge ikke blot ønsker at blive rask, idet dette ville være 

et udtryk for desire. Men at det ægte håb skabes, ved at den syge siger til sig selv – Du bliver 

rask! (Marcel 1951). Derved ligger det i håbets væsen at ekskludere facts og realiteter om 

sygdommens prognose, således at troen på at blive rask får overtaget. Altså kan håb 

overskride den empiriske evidens og derved blive transcendent ifølge Marcel (1956). 

 

8.2.2 Håb som udlagt af Hammer et al. 

Kristianna Hammer er sygeplejerske, cand. cur. og ph.d. og har forsket i håbets betydning for 

syge mennesker. I forbindelse med sin ph.d. afhandling om oplevelsen af håb hos kvinder 

med nydiagnosticeret underlivskræft, udarbejdede Hammer i samarbejde med Mogensen og 

Hall en kvalitativ metasyntese af håbets betydning for både syge og raske mennesker 

                                                 
12

 Udover arbejdet med sin eksistensfilosofi, delvis funderet i den kristne tro, var Marcel også dramatiker og 

forfattede flere skuespil omhandlende eksistentielle temaer (Rendtorff 2003). 
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(Hammer, Mogensen & Hall 2009). Metasyntesen
13

 samlede 15 kvalitative studier foretaget i 

vestlige lande, og der identificeredes seks dimensioner udtrykt gennem metaforer, der 

illustrerede håb uafhængigt af helbredsstatus (Ibid.). 

Den første dimension er Living in hope – a being dimension, der drejer sig om en 

grundlæggende tro på livet og dets udfald. Den beskrives også som en indre væren-

dimension, der bærer et positivt livssyn. Den indre væren bliver ifølge Hammer et al. plejet af 

en ydre gøren-dimension; Hoping for something – a doing dimension. Dette drejer sig om at 

gør noget aktivt i livet, at sætte sig mål for at støtte håb i situationen. Hope as a light on the 

horizon – a becoming dimension henfører til at føle håb som et pejlemærke i livet, en blivende 

dimension. At have en solid livsgejst og at forestille sig at kunne leve længere eller at blive 

rask. Hammer et al. beskriver det også som at have en åndelig drivkraft. Dimensionen, Hope 

as a human-to-human relationship – a relational dimension, er forbundet med 

mellemmenneskelige relationers betydning. Hammer et al. finder herved, at relationer til 

andre mennesker er meningsfulde i forhold til håb. Både nære relationer men også relationer 

til sundhedsprofessionelle, hvor anerkendelse af den mellemmenneskelige ligeværdighed kan 

påvirke oplevelsen af håb (Ibid.). Hope vs. Hopelessness and despair: two sides of the same 

coin – a dialectic dimension henfører til de tanker om håb, Marcel (1956) baserer sin filosofi 

på, at håb ikke kan eksistere uden håbløshed og fortvivlelse. Håb har derfor to sider, er 

dialektisk, og håb kan altid genfindes, selv når det synes tabt. Den sidste dimension, 

identificeret af Hammer et al. beskrives som Hope as weathering a storm - a situational and 

dynamic dimension. I denne illustreres håb som et redskab til at komme igennem en storm, 

eksempelvis et sygdomsforløb. En energisk drivkraft, der er karakteriseret ved en 

beslutsomhed og en tro på fremtidig eksistens (Hammer, Mogensen & Hall 2009). 

 

8.2.3 Håb som udlagt af Snyder 

Charles Snyder er en amerikansk psykolog, der betragtes som en af den positive psykologis 

grundlæggere (Olsen 2011). Snyder beskriver selv sin opfattelse af håb analogt til en regnbue: 

”A rainbow is a prism that sends shards of multicoloured light in various directions. It lifts 

our spirits and makes us think of what is possible. Hope is the same – a personal rainbow of 

the mind” (Snyder 2002, p. 269). Snyder er repræsentant for en målorienteret opfattelse af håb 

og peger på håb som et tredelt begreb, der består af målsætning, pathways thinking og agency 
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 Metasyntesen er baseret på Noblit og Hare’s metode til meta-etnografi (Hammer, Mogensen & Hall 2009). 
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thinking (Snyder, Rand & Sigmon 2005). At sætte sig mål, kort- eller langsigtede, er den 

første del. Snyder peger på, at mål skal være opnåelige og ofte indeholder en form for 

uvished. Pathways thinking drejer sig om at kunne forestille sig måder, hvorpå målet kan 

opnås, jo flere måder jo højere oplevelse af håb (Ibid.). Agency thinking henfører til den 

praktiske handling i forhold til de forestillede muligheder og derved målopnåelse. Snyder 

antager i sin Hope Theory, at pathways thinking og agency thinking stimulerer hinanden og 

derved opnås en additiv effekt (Ibid.). Tillige peger Snyder på, at mennesker kan inddeles i 

high-hope og low-hope mennesker. Mennesker med højt håb er i langt større udstrækning i 

stand til at sætte sig mål, forestille sig alternative veje til at nå målet samt at føre målene ud i 

livet (Ibid.). High-hope mennesker er også karakteriseret ved en assertiv indstilling og i stand 

til at sige til sig selv: Jeg kan godt! (Ibid.). 

 

8.3 Diskussion af håbets betydning i undersøgelsens resultater 

I denne del af diskussionen af undersøgelsens resultater vil den essentielle meningsstruktur og 

de fire konstituenter blive diskuteret i forhold til de tre udlægninger af håb præsenteret i de 

forrige afsnit. I teksten vil resultater fra min undersøgelse være anført i kursiv for at skabe en 

differentiering mellem forståelserne af håb. For at illustrere konstituenternes indbyrdes 

forbundethed er diskussionen ikke inddelt i afsnit, men konstituenterne trækkes frem, når de 

viser sig i gennem de forskellige forståelser af håb. 

 

Den essentielle meningsstruktur, håb om helbredelse, der fungerer som kompas i et amputeret 

hverdagsliv, kan karakteriseres som et håb, der gjorde det muligt for informanterne at komme 

igennem strålebehandlingsforløbet. Umiddelbart kan dette håb anskues som meget konkret og 

i Marcel’s (1967) forståelse af håb derfor som en desire. Men samtidig med at håb om 

helbredelse tog en konkret form, tillagdes håb også en mere universel betydning (Ibid.) 

gennem den faste tro på at klare sig igennem strålebehandlingsforløbet, trods bevidstheden 

om sygdommen og behandlingens ringe prognose. Som Marcel (1956) peger på, ligger det i 

håbets væsen at overskride og transcendere den empiriske evidens, således at håb kan findes 

og bevares til trods for dystre fremtidsudsigter. På den vis blev håb transcendent for 

informanterne i nærværende undersøgelse, og viste sig derfor som et håb og ikke blot en 

desire i Marcel’s forståelse (1956,1967). 
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Håb om helbredelse kan også anskues ud fra dimensioner af håb som præsenteret i 

metasyntesen af Hammer et al. (2009). Her kan forståelsen af håb om helbredelse udvides 

gennem flere af de fundne dimensioner. Dels fungerede håb om helbredelse som et kompas, et 

pejlemærke for informanterne og dermed kan resultatet ses analogt til dimensionen – Hope as 

a light in the horizon, som Hammer et al. (Ibid.) finder. Gennem håb om helbredelse blev det 

muligt for informanterne at se en vej gennem strålebehandlingsforløbet. Ved at informanterne 

satte sig livsmålet at gennemføre strålebehandlingen kom dimensionen – Hoping for 

something – til syne. Denne dimension benævnes også en doing-dimension, idet den drejer 

sig om at sætte mål og derved skabe håb (Ibid.). Denne doing-dimension blev væsentlig for 

informanterne, idet de tillagde at gøre noget aktivt selv, stor betydning i hverdagslivet. Så i 

forståelsen af Hammer et al. (Ibid.) var den aktive deltagelse med til at støtte og pleje håb for 

informanterne og derved skabe mulighed for at kunne leve i håb. At leve i håb kan ifølge 

Hammer et al. (Ibid.) beskrives ved dimensionen – Living in hope – og denne fostres netop af 

doing-dimensionen. 

Forståelsen af resultaterne, Accept af et ændret hverdagsliv og strålebehandlingen som et 

livsmål, kan udvides gennem Snyder’s teori om håb (Snyder, Rand & Sigmon 2005). Gennem 

accepten af det ændrede hverdagsliv formåede informanterne at komme igennem 

strålebehandlingsforløbet. Dette kan anskues som et udtryk for pathways thinking og særligt 

agency thinking (Ibid.). Informanterne havde sat sig et mål, som Snyder (Ibid.) peger på, er 

væsentligt i forhold til oplevelsen af håb. Dette mål, livsmålet, blev udlevet gennem accepten 

af det ændrede hverdagsliv, der derved kan ses som en kombination af pathways og agency 

thinking i Snyder’s forståelse (Ibid.). 

Informanterne i min undersøgelse besad tillige en assertiv indstilling til håb om helbredelse. 

Dette viste sig ved, at de både eksplicit og implicit gav udtryk for troen på, at de blev raske 

igen. Ifølge Snyder (Ibid.) kan det derfor tyde på, at informanterne i min undersøgelse kan 

karakteriseres som high-hope mennesker, idet assertivitet er forbundet med højere oplevelse 

af håb (Ibid.). Den assertive indstilling støttede derved håb og muligheden for at komme 

igennem strålebehandlingen og derved opnå målsætningen (Ibid.); at blive rask. Dette kan 

anskues analogt til Marcel’s (1951) tanker om væsentligheden i at kunne sige til sig selv og 

tro på: At jeg bliver rask! Hammer et al. (2009) identificerer også denne assertivitet som en 

væsentlig faktor i forhold til at oplevelse af håb gennem dimensionen, Living in hope – a 

being dimension (Ibid.). I min undersøgelse kom dimensionen til udtryk ved, at informanterne 
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grundlæggende havde tillid til, at de kom igennem strålebehandlingen og ud på den anden 

side som raske mennesker. 

En anden måde at uddybe forståelsen af resultaterne, et hverdagsliv sat på standby og som 

konsekvens deraf accept af et ændret hverdagsliv, er gennem Marcel’s (1951) tanker om 

anerkendelse af fangenskab som en forudsætning for håb. For at opretholde håb om 

helbredelse, var en erkendelse og accept af fangenskab i form af det ændrede hverdagsliv 

nødvendig. Så i denne forståelse af Marcel (1951) var oplevelse af fangenskab nødvendigt for 

at kunne opretholde håb om helbredelse. 

Resultaterne i min undersøgelse viste ikke tydeligt den dialektiske dimension af håb som 

Hammer et al. (2009) peger på. Den dialektiske dimension af håb (Hammer, Mogensen & 

Hall 2009), karakteriseret ved at håb ikke kan eksistere uden håbløshed og fortvivlelse, er lig 

de tanker Marcel (1956) bygger sin filosofi på. At denne dimension ikke fandtes i min 

undersøgelse, kan muligvis forklares ved den håbefulde tilstand, informanterne fortsat 

oplevede på interviewtidspunktet, qua fokusset på deres livsmål, strålebehandlingens 

gennemførelse og succes. Det er dog plausibelt at forestille sig, at håbet kan være udsprunget 

af en følelse af håbløshed, som en kræftdiagnose med en ringe prognose sandsynligvis vil 

afstedkomme (Olsen 2011). 

Mellemmenneskelige relationer havde stor betydning for oplevelsen af hverdagslivet i denne 

undersøgelse og gennem Hammer et al.’s (2009) perspektiver, får håb derved en relationel 

dimension. Håb støttes af nærhed i de mellemmenneskelige relationer ifølge Hammer et al. 

(Ibid.), hvilket understreger behovet for denne nærhed hos informanterne, i forhold til at 

kunne opretholde håb om helbredelse. At håb er en konsekvens af en intersubjektiv 

samhørighed, som anført af Marcel (1951, 1967), sås ikke tydeligt i resultaterne. 

Betydningen af mødet med sundhedsvæsenet og samarbejdet med de sundhedsprofessionelle, 

gennem den vigtige oplevelse af at blive anerkendt som mennesker og ikke blot som patienter, 

støttede den relationelle dimension af håb (Hammer, Mogensen & Hall 2009). Dermed kan 

mellemmenneskelige relationer styrke oplevelsen af håb (Ibid.). Modsat resultaterne i min 

undersøgelse tillægges mellemmenneskelige relationer ikke betydning i Snyder’s (Snyder, 

Rand & Sigmon 2005) teori om håb. Snyder (Ibid.) peger på oplevelsen af håb som funderet i 

individet og står med denne opfattelse langt fra Marcel’s tanker om håb som udspringende af 

et fællesskab (1951, 1967). Dermed præsenterer Marcel og Snyder to væsensforskellige 

ontologiske udgangspunkter, hvor Marcel’s filosofi om håb er baseret på en 
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mellemmenneskelig interdependens analog til Løgstrups (1996) tanker om den menneskelige 

eksistens. Hvorimod Snyder’s teori om håb kan anskues som langt mere individualistisk 

funderet, hvilket jeg, på linje med kritikere af den positive psykologi (Skov 2010), finder 

problematisk. Udlægningen af den relationelle dimension af håb, som Hammer et al. (2009) 

præsenterer, læner sig op af Marcel’s filosofi og accentuerer nødvendigheden af de 

mellemmenneskelige relationers betydning for oplevelse af håb i denne undersøgelse. 

 

Diskussionen af håbets betydning for fænomenet, oplevelsen af hverdagslivet under kurativt 

intenderet strålebehandling for ikke-småcellet lungekræft, i dette kandidatspeciale med tre 

udlægninger af håb, på et filosofisk, empirisk og teoretisk plan, nuancerede og udvidede 

forståelsen. Således komplementerede de tre tilgange til håb hinanden, og gennem 

diskussionen fandtes, at særligt betydningen af den relationelle dimension af håb viste sig at 

være væsentlig. Samtidig peger diskussionen også på vigtigheden i at have en assertiv 

indstilling til livet i forhold til at skabe og fostre håb i en svær situation. At håb ikke kan 

eksistere uden fortvivlelse og håbløshed viste sig ikke tydeligt i denne undersøgelse, men 

ifølge Marcel (1956) og Hammer et al. (2009) er dette alligevel et menneskeligt grundvilkår, 

idet håb og håbløshed er eksistentielt forbundne (Marcel 1956, Hammer, Mogensen & Hall 

2009). 

 

9 Diskussion af metode og vurdering af resultater 

I dette afsnit redegøres indledningsvis kort for den generelle kritik af fænomenologi som 

forskningsmetode og specielt som metode i sygeplejeforskningen. Der argumenteres i 

henhold til Dahlberg et al. (2008) for hvilke kriterier, der skal vurderes i et Reflective 

Lifeworld Research studie. Efterfølgende vurderes den konkrete anvendelse af metoden 

kritisk. Afslutningsvist vurderes undersøgelsens resultater i forhold til forskningsmetodens 

kriterier for generaliserbarhed (Ibid.). 

 

9.1 Diskussion af den fænomenologiske metode 

Fænomenologien som forskningsmetode er gennem tiden blevet kritiseret. Et af de store 

kritikpunkter ved særligt den deskriptive fænomenologi er, at undersøgeren aldrig kan sætte 

sin forforståelse helt i parentes, og at den fænomenologiske reduktion derfor er en illusion 

(Ibid.). I sygeplejeforskningen hørtes i slutningen af 1990’erne flere kritiske røster, blandt 
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andre fra Paley (1997), der argumenterede for at sygeplejeforskere ikke burde henvise til 

Husserl i fænomenologisk forskning. Paley’s synspunkt var, at det ikke var muligt at 

operationalisere Husserls fænomenologi, som Paley mente, at sygeplejeforskerne gjorde 

(Ibid.). Efterfølgende gendrev Giorgi (2000) kritikken ved at argumentere for at Paley ikke 

forstod, at sygeplejeforskerne ikke bedrev fænomenologisk filosofi, men fænomenologisk 

forskning. Netop dette faktum er essentielt, når der tales om fænomenologi som 

forskningsmetode, som tidligere redegjort for i afsnit 5 – Metodologi. Derfor skal en 

fænomenologisk undersøgelse vurderes i forhold til den fænomenologiske metodes kriterier 

og ikke i forhold til filosofien endsige andre paradigmers kriterier (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström 2008). 

Ifølge Dahlberg et al. (2008) skal et Reflective Lifeworld Research studie vurderes i forhold 

til objektivitet og validitet. For at sikre objektivitet må undersøgeren forsøge at se uforudsete 

aspekter af fænomenet og dermed være indstillet på at ændre sit hidtidige syn. Samtidig skal 

undersøgelsen fremstå med en indre logik og en klar argumentation for at sikre validitet. 

Vurdering af objektivitet og validitet i et Reflective Lifeworld Research studie drejer sig om 

åbenheden gennem undersøgelsesprocessen, og har således rod i det epistemologiske 

fundament (Ibid.). Dahlberg et al. (2008) anfører, at objektivitet og validitet kan sikres ved at 

have en åben og tøjlet indstilling gennem alle undersøgelsen faser, og derfor skal objektivitet 

og validitet sikres fra begyndelsen. I de følgende afsnit følger derfor en redegørelse for denne 

åbne og tøjlede indstilling gennem udvalgte faser af undersøgelsen. 

 

9.1.1 Kritisk vurdering af søgestrategi, litteraturgennemgang og afgrænsning 

Søgestrategien blev tilrettelagt under hensyntagen til sikring af åbenhed både i søgeord og 

valg af databaser, samtidig med at strategien skulle matche kandidatspecialets omfang og 

rammer. I en søgen efter åbenhed valgte jeg at medtage både kvalitative og kvantitative 

forskningsresultater i litteraturgennemgangen, idet jeg herved tøjlede min forforståelse af 

kvantitativ forskning som minimalt bidragende til belysning af en kvalitativ 

oplevelsesorienteret problemstilling. Dette viste sig væsentligt, da særligt de kvantitative 

forskningsresultater var retningsgivende for, hvorledes problemstillingen blev afgrænset og 

problemformuleringen efterfølgende valideret og indplaceret i den videnskabelige kontekst. 

Åbenheden og den deraf følgende objektivitet og validitet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 

2008) vurderes derfor høj i ovenstående faser af undersøgelsen. 
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9.1.2 Kritisk vurdering af udvælgelse af informanter 

Informanterne i denne undersøgelse blev som beskrevet i afsnit 6.3 udvalgt på baggrund af 

tilgængelighed. Denne tilgængelighed afhang dels af inklusionskriterierne, dels af ydre 

faktorer uden for min indflydelse. Eksempelvis var der flere potentielle deltagere, der pga. 

komorbiditet og komplikationer ikke kunne gennemføre strålebehandlingen og dermed ikke 

deltage. En deltager udgik, idet hendes tilstand efter strålebehandling var så svækket, at det 

var etisk uforsvarligt at gennemføre et interview inden for den fastsatte tidsramme. Det 

vurderes derfor, at åbenheden i udvælgelsen af informanter blev kompromitteret på baggrund 

af ydre omstændigheder og for smalle inklusionskriterier. Sammensætningen af informanter 

endte dog alligevel med en vis variation i forhold til alder, køn og uddannelsesniveau som 

anbefalet af Dahlberg et al. (Ibid.). 

 

9.1.3 Kritisk vurdering af åbne interviews 

Som tidligere anført i afsnit 6.1 valgte jeg at støtte mig til de fragmenter af livsverden, 

Ashworth (2003) beskriver med henvisning til Merleau-Ponty, under de åbne interviews. Det 

blev dog alligevel ganske klart for mig efter at have gennemført og transskriberet det første 

interview, hvor komplekst det er at foretage et åbent interview. I min søgen efter at lytte til 

informanten og stille uddybende og afklarende spørgsmål, mistede jeg fokus på fænomenet. 

Det betød, at interviewet indeholdt rige og interessante beskrivelser af at blive diagnosticeret 

med og være syg af lungekræft, men færre beskrivelser af hverdagslivet under 

strålebehandling. Tillige fremstod informanten i det første interview meget overvejet i sine 

udtalelser og beskrev umiddelbart ikke sine oplevelser spontant og ureflekteret, hvilket 

formentlig kunne tilskrives informantens beskæftigelse som psykolog. Denne erfaring gjorde, 

at jeg i de næste interviews havde langt større opmærksomhed på fænomenet og styrede 

interviewet i højere grad, end jeg initialt havde forestillet mig. Dette styrker objektivitet og 

validitet i undersøgelsen, idet Dahlberg et al. (2008) påpeger, at tilpasning af 

undersøgelsesmetoden undervejs i processen er en måde, hvorpå åbenheden kan bevares. 

Forventningen om at anvende narrativer til facilitering af informanternes hukommelse og 

opvarmning i interviewsituationen lykkedes ikke, idet ingen af informanterne havde noteret 

stikord om hverdagslivet under strålebehandling. Alle tre informanter havde dog stadig 

hverdagslivet under strålebehandlingen præsent i bevidstheden samtidig med, at de var 

begyndt at komme sig efter behandlingen. Det vurderes derfor, at tidspunktet for interviews 
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var velvalgt, men at fokus på fænomenet under interviews blev kompromitteret pga. 

manglende erfaring med åbne interviews. 

 

9.1.4 Kritisk vurdering af min rolle som undersøger 

Som novice i den kvalitative forskning og i særdeleshed i Reflective Lifeworld Research, har 

jeg gennem undersøgelsen søgt at bevare en ydmyghed og en åbenhed overfor metoden. Dette 

kan ifølge Dahlberg et al. (2008) være svært, idet novicer ofte er mere afhængige af at følge 

fastlagte metoder end den erfarne forsker. Netop erfaring, dygtighed og den særlige omhu en 

erfaren forsker besidder, er med til at skabe kvalitativ forskning af høj kvalitet (Ibid.). 

Alligevel har jeg som novice, med kyndig vejledning fra en erfaren forsker, valgt at prøve 

kræfter med metoden for at opnå en erfaring, der kan bygges videre på. Igennem 

undersøgelsens faser har jeg kontinuerligt søgt at holde mig åben og tøjlet. Dette viste sig 

blandt andet ved at min forforståelse af, at lungekræftpatienter lever med følelsen af skyld og 

skam i hverdagslivet, jf. afsnit 2.4, ikke blev oplevet af informanterne, og således viste 

fænomenet sig at have andre betydninger end forventet. I perioder førte 

undersøgelsesprocessen andre steder hen end forventet, jeg fulgte med og tilpassede min 

undersøgelse den nye situation. Men på trods af en indgående forståelse af 

forskningsmetodens epistemologiske grundlag, formåede jeg ikke helt at undgå de 

metodologiske faldgruber, der er typiske for en novice (Ibid.). 

 

9.2 Vurdering af resultater 

I lighed med kriterierne objektivitet og validitet er generaliserbarhed også et kriterium, der 

skal vurderes i et Reflective Lifeworld Research studie (Ibid.). Ifølge Dahlberg et al. (2008) 

skal der kunne opnås en eller anden grad af generaliserbarhed, for at undersøgelsen kan 

karakteriseres som videnskabeligt arbejde
14

. Det er væsentligt, at niveauet af 

generaliserbarhed sættes i relation til det undersøgte fænomen, kontekst samt undersøgelsen 

som helhed (Ibid.); åbenheden er det primære kriterium igen. Vigtigt er det dog at 

understrege, at resultaterne af en fænomenologisk undersøgelse altid er kontekstuelle og altid 

vil kunne udvides og nuanceres. Dahlberg et al. (2008) peger på, at graden af uforanderlighed 

i meningsstrukturen kan være retningsgivende for graden af generaliserbarhed. Jeg vurderer, 

at meningsstrukturen var forholdsvis uforanderlig i undersøgelsen, og resultaterne kan 

                                                 
14

 Videnskabeligt arbejde skal i denne sammenhæng forstås som resultatet af en undersøgelse i et 

kandidatspeciale i sygepleje. 
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overføres til lignende kontekster. Dette kunne være hos andre kræftpatienter med en ringe 

prognose i et længerevarende og bivirkningstungt strålebehandlingsforløb, eksempelvis 

patienter med spiserørskræft (Sundhed.dk 2014b). Sundhedsvæsenets opbygning og 

indbyggede autoritetsstrukturer må også tages i betragtning i spørgsmålet om 

generaliserbarhed, idet mødet med sundhedsvæsenet var betydningsfuldt i oplevelsen af 

fænomenet. Jeg vurderer derfor, at resultaterne kan overføres til lande med et sundhedsvæsen 

opbygget og organiseret lig det danske, eksempelvis de nordiske lande (Magnussen et al. 

2009). 

Samlet vurderes det derfor, at denne undersøgelse kan bidrage til forståelse af hvilken 

betydning hverdagslivet tillægges under strålebehandling for en livstruende kræftsygdom. 

Men på baggrund af det lille antal informanter i undersøgelsen og de metodologiske 

udfordringer antruffet undervejs er den videnskabelige brugbarhed af resultaterne 

begrænsede. 

 

10 Konklusion 

Det overordnede formål med undersøgelsen i dette kandidatspeciale var at opnå en dybere og 

mere nuanceret forståelse af fænomenet, oplevelsen af hverdagslivet under kurativt intenderet 

strålebehandling for ikke-småcellet lungekræft. 

Formålet udsprang dels af en sygeplejefaglig forforståelse af et hverdagsliv fyldt med 

udfordringer fra sygdom og en bivirkningstung behandling i kombination med en oplevelse af 

en vilkårlig sygeplejefaglig indsats til patientgruppen. Samtidig pegede litteraturen på, at 

forskning i relation til patienter med lungekræft er underprioriteret. Litteraturgennemgangen 

bekræftede dette, og særligt kvalitativ forskning om patienternes oplevelser under 

strålebehandling er begrænset. 

På den baggrund udarbejdedes en deskriptiv fænomenologisk interviewundersøgelse, der 

gennem patientperspektivet undersøgte fænomenet, oplevelsen af hverdagslivet under kurativt 

intenderet strålebehandling for ikke-småcellet lungekræft, som oplevet og udtrykt af tre 

patienter. 

Resultaterne i undersøgelsen viser sig gennem den essentielle meningsstruktur, håb om 

helbredelse, der fungerer som kompas i et amputeret hverdagsliv. Dette håb kommer til 

udtryk ved, at strålebehandlingens gennemførelse får højeste prioritet, bliver et livsmål, og 

som konsekvens heraf bliver accept af et ændret og begrænset hverdagsliv essentiel. Et 
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hverdagsliv der er karakteriseret ved betydningen af mellemmenneskelige relationer og et 

behov for både nærhed og afstand i disse. De mellemmenneskelige relationer kommer også til 

syne i mødet med sundhedsvæsenet, og i dette møde opleves anerkendelsen af en 

mellemmenneskelig ligeværdighed særlig betydningsfuld og er medvirkende til opretholdelse 

af håb om helbredelse. 

Håbets betydning i hverdagslivet viser sig derfor at være meget væsentlig i denne 

undersøgelse. Gennem diskussion af resultaterne med tre forskellige udlægninger af håb 

identificeres flere centrale aspekter. Mellemmenneskelige relationer fostrer og medskaber håb 

om helbredelse i den enkelte, det være sig både personlige relationer eller relationer med de 

sundhedsprofessionelle. Undersøgelsen peger derved på, at mellemmenneskelige relationer er 

en forudsætning for oplevelse af håb. På samme vis er accepten af et ændret hverdagsliv, og 

dermed erkendelse af fangenskab, også nødvendig for oplevelse af håb. Diskussionen peger 

tillige på, at en assertiv indstilling hos den enkelte, i forhold til troen på at blive rask, støtter 

håb om helbredelse under strålebehandlingsforløbet. Gennem denne assertive indstilling til 

helbredelse gives håb mulighed for at overskride den empiriske evidens, og håb kan derved 

blive transcendent. 

 

11 Perspektivering 

I perspektiveringen vil der, ud fra en samlet vurdering af undersøgelsen, foreslås 

implikationer for klinisk praksis. Desuden vil betydningen af det informerede samtykke for 

oplevelse af håb problematiseres. 

Dahlberg et al. (2008) anfører med henvisning til Gadamer, at anvendelse af resultaterne skal 

ses som en integreret del af undersøgelsen, idet viden skal sættes i spil for at blive 

meningsfuld. Som konsekvens af undersøgelsens formål omfatter perspektiveringen også 

derfor en overvejelse af, hvordan den øgede forståelse af fænomenet fremadrettet kan bidrage 

til en forbedring og evidensbasering af den sygeplejefaglige indsats. 

Mellemmenneskelige relationer viste sig betydningsfulde i hverdagslivet og særligt i relation 

til oplevelse af håb. Dette resultat kunne anvendes i den sygeplejefaglige indsats gennem et 

øget fokus på sygepleje, der stimulerer og støtter relationer og relationsdannelse hos patienten 

i et strålebehandlingsforløb. En indsats kunne rettes mod patienter med færre 

mellemmenneskelige relationer gennem en tættere sygeplejefaglig opfølgning i 
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strålebehandlingsforløbet. Derved kunne relationen med de sundhedsprofessionelle støtte 

patienternes hverdagsliv og oplevelse af håb. 

Resultaterne peger også på, at det bør overvejes, hvilken betydning forvaltningen af det 

informerede samtykke kan have for patienternes oplevelse af håb. Der er en risiko for, at det 

informerede samtykke kan blive en ansvarsfraskrivelse fra sundhedsvæsenets side, frem for 

den oprindelige intenderede beskyttelse af patientens autonomi, som kapitel 5 – Patienters 

medinddragelse i beslutninger – i Sundhedsloven er et udtryk for (Retsinformation 2014b). 

En øget opmærksomhed på det substantielle i Sundhedsloven fra de sundhedsprofessionelles 

side, nemlig at information om sygdom og behandling skal tilpasses det enkelte menneskes 

forudsætninger, ønsker og behov (Ibid.), kan være formålstjenligt her snart ti år efter lovens 

vedtagelse. På den måde kan det forhåbentlig undgås, at mødet med sundhedsvæsenet, 

repræsenteret ved det informerede samtykke, kan tage håb fra patienterne. 
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Bilag 1: Søgeprotokol 

Som beskrevet i afsnit 3.2 blev der gennemført en systematisk struktureret litteratursøgning i 

de tre sundhedsvidenskabelige databaser; PubMed, CINAHL og PsycINFO. 

Overordnet blev nedenstående bloksøgning brugt. Der blev søgt både med fritekst og 

tesuarus. 

 

 

                 #1       #2     #3 

 

Søgning i CINAHL: 

Search: 

#1: MH lung neoplasms OR lung neoplasms OR lung cancer  

#2: MH radiotherapy OR radiotherapy OR (radiation therapy)  

# 3: MH life experiences OR (lived experiences) OR (everyday life) OR (life experiences) OR 

(life change events) OR (life changes) OR (daily activities) OR experiences  

 

MH= Major Heading; CINAHLs betegnelse for tesaurus. 

 

#1 AND #2 AND #3 = 17 referencer 

 

Alle 17 titler gennemset, 8 irrelevante referencer ekskluderet på baggrund af in- og 

eksklusionskriterier. 

9 tilbageværende referencer, abstracts gennemlæst, 2 irrelevante referencer ekskluderet på 

baggrund af in- og eksklusionskriterier. 

 

7 referencer inkluderet til endelig vurdering. 

Lungekræft: 

 

lung cancer OR        
lung neoplasms  

  AND 

Strålebehandling: 

 

 radiotherapy OR 
radiation therapy 

  AND 

Hverdagsliv:  

   everyday life OR 
lived experiences OR 
life experiences OR 

life change events OR 
life changes OR     

daily activities OR 
experiences 
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Søgning i PubMed: 

 

Search: 

#1: (lung neoplasms[MeSH Terms]) OR (lung neoplasms) OR (lung cancer) 

#2: (radiotherapy[MeSH Terms]) OR radiotherapy) OR (radiation therapy) 

#3: (life change events[MeSH Terms]) OR (everyday life) OR (lived experiences) OR (life 

experiences) OR (life change events) OR (life changes) OR (daily activities) OR experiences 

 

MeSH Terms er PubMeds betegnelse for tesaurus. 

 

#1 AND #2 AND #3 = 299 referencer 

 

Filter: engelsk og nordisk = 228 referencer 

 

Alle 228 titler gennemset, 204 irrelevante referencer ekskluderet på baggrund af in- og 

eksklusionskriterier. 

24 tilbageværende referencer, abstracts gennemlæst, 13 irrelevante referencer ekskluderet på 

baggrund af in- og eksklusionskriterier. 

 

11 referencer inkluderet til endelig vurdering. 

 

Søgning i PsycINFO: 

 

Search: 

#1: (lung neoplasms) OR (lung cancer) 

#2: su(radiation therapy) OR radiotherapy OR (radiation therapy) 

#3: su(life experiences) OR su(life changes) OR su(daily activities) OR (lived experiences) 

OR (everyday life) OR (life change events) OR experiences OR (life experiences) OR (life 

changes) OR (daily activities)  

 

su = subjects; PsycINFOs betegnelse for tesaurus. 
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#1 AND #2 AND #3 = 40 referencer 

 

Filter: engelsk og nordisk = 39 referencer 

 

Alle 39 titler gennemset, 30 irrelevante referencer ekskluderet på baggrund af in- og 

eksklusionskriterier. 

9 tilbageværende referencer, abstracts gennemlæst, 3 irrelevante referencer ekskluderet på 

baggrund af in- og eksklusionskriterier. 

 

6 referencer inkluderet til endelig vurdering. 

 

Samlet søgeresultat: 

Samlet gav det 24 referencer, der reduceredes til 16 efter fjernelse af dubletter.  

Af de 16 artikler var 4 artikler baseret på kvalitativ metode. Én af de 4 artikler blev 

ekskluderet efter grundig gennemlæsning pga. manglende relevans for problemstillingen; 

dermed var der 3 kvalitative artikler tilbage. 

De resterende 12 artikler var baseret på kvantitativ forskningsmetode. Af de 12 artikler var 

der 3 der ikke kunne fremskaffes via AU biblioteket pga. høj alder, én blev ekskluderet pga. 

manglende relevans for problemstillingen og dermed endte antallet på 8 artikler. 

Inkluderet i litteraturgennemgangen blev således 3 kvalitative artikler og 8 kvantitative 

artikler, i alt 11 artikler. 

 

De 11 artikler fremgår af nedenstående tabel: 

 

Artikel  

 

Forfatter – årstal 

Tidsskrift 

 

Titel 

 

 

Database 

 

1 

Gamble, K. (1998) 

 

European Journal of Cancer Care. 

Communication and information: the 

experience of radiotherapy 

patients. 

PubMed 

CINAHL 

PsycINFO 

 

2 

Ekfors, H & Petersson, K (2004) 

 

Oncology Nursing Forum 

A qualitative study of the experiences 

during radiotherapy of Swedish 

patients suffering from lung cancer. 

 

PubMed 

CINAHL 

 

3 

Lowe, M. & Molassiotis, A. (2011) 

 

Lung Cancer 

A longitudinal qualitative analysis of 

the factors that 

influence patient distress within the 

lung cancer population.  

PubMed 
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Artikel  

 

Forfatter – årstal 

Tidsskrift 

 

Titel 

 

 

Database 

 

4 

Chan, C., Richardson, A. & Richardson, J. 

(2011) 

 

Journal of Pain and Symptom 

Management 

Managing symptoms in patients with 

advanced lung cancer during 

radiotherapy: results of a 

psychoeducational 

randomized controlled trial.  

PubMed 

 

5 

Clark, M. et al. (2013) 

 

Cancer 

Randomized Controlled Trial of 

Maintaining Quality of Life During 

Radiotherapy for Advanced Cancer.  

 

PsycINFO 

 

6 

Christman, N. & Cain, L. (2004) 

 

 

Oncology NursingForum 

The effects of concrete objective 

information and 

relaxation on maintaining usual activity 

during radiation therapy.  

 

PubMed 

 

7 

John, L. (2001) 

 

Oncology Nursing Forum 

Quality of life in patients receiving 

radiation therapy for non-small cell 

lung cancer.  

 

PubMed 

 

8 

Langendijk, J. et al. (2001) 

 

Journal of  Clinical Oncology 

Prospective study on quality of life 

before and after radical radiotherapy in 

non-small-cell lung cancer.  

 

PubMed 

 

9 

Langendijk, J. et al. (2002) 

 

International Journal of Radiation 

Oncology, Biology, Physics 

Quality of life after curative 

radiotherapy in Stage I non-small-cell 

lung cancer.  

 

PubMed 

 

10 

Poirer, P. (2011) 

 

Oncology Nursing Forum 

The Impact of Fatigue on Role 

Functioning During Radiation  

Therapy.  

 

PubMed 

CINAHL 

PsycINFO 

 

11 

Turner, N. (2007) 

 

Psycho-Oncology 

 

Psychological distress and concerns of 

elderly patients treated with palliative 

radiotherapy for lung cancer.  

PsycINFO 
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Bilag 2: Brev til klinikledelsen 

4.februar 2014 

Kære Kirsten, Hans og Jytte. 

Som I ved, er jeg i gang med Kandidatuddannelsen i Sygepleje ved Aarhus Universitet og er netop 

påbegyndt mit kandidatspeciale. 

Min speciales omdrejningspunkt er oplevelse af hverdagslivet under strålebehandling. Mere specifikt 

ønsker jeg at undersøge: 

Hvordan oplever patienter med ikke-småcellet lungekræft hverdagslivet under kurativt 

intenderet strålebehandling? Og hvordan kan disse oplevelser anvendes i forhold til at 

understøtte patientens behov for sygepleje og rehabilitering i behandlingsforløbet.  

Jeg vil derfor bede om tilladelse til at kontakte 3-5 patienter, som er det antal, jeg planlægger at 

interviewe. Interviewene vil foregå i marts 2014 og specialet forventes afsluttet juni 2014.  

Undersøgelsen er ikke anmeldt til Datatilsynet, da opgaver på kandidatniveau er undtaget fra 

anmeldelsespligt pr. 15. maj 2012. Informeret samtykke fra deltagerne skal dog stadig indhentes, 

hvilket sikres ved informationsbrev og samtykkeerklæring, se vedhæftede kopier. 

Undersøgelsen er et kvalitativt interviewstudie, hvor den fænomenologiske-hermeneutiske metode 

Reflectice Lifeworld Research anvendes.  

Inklusionskriterier for deltagelse i undersøgelsen er: 

- Patienter med ikke-småcellet lungekræft. 

- Patienterne skal have gennemført kurativt intenderet strålebehandling, 

behandlingskode LU026. 

- Strålebehandlingen skal være afsluttet inden for den sidste måned ved interviewets 

gennemførelse. 

Jeg forventer selv at identificere potentielle deltagere ved brug af Timeplanner. Deltagerne vil blive 

udvalgt i henhold til den anvendte metode, Reflective Lifeworld Research. Jeg vil efterfølgende selv 

kontakte deltagerne, informere om undersøgelsen og indhente samtykke. 

Formålet med undersøgelsen er at få en dybere forståelse af patienternes hverdagsliv under 

strålebehandling, således at sygepleje og rehabilitering kan ske med udgangspunkt i dette. 

Forhåbentlig vil undersøgelsen skabe ny viden, der kan gavne kommende lungekræftpatienter. 

Baggrunden for undersøgelsen er dels at afdække det vidensdeficit, der er i forhold til oplevelse af 

hverdagslivet under strålebehandling for lungekræft. Dels at skabe evidens på området, der kan 

anvendes i forhold til Finsencentrets målsætning om en mere patientcentreret pleje og behandling i 

henhold til Planetree. 

 

Med venlig hilsen 

 

Suzanne Petri, Stud. Cur. 

Klinisk sygeplejevejleder 

Onkologisk Klinik, Afsnit for Stråleterapi 3981 
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Bilag 3: Tilladelse fra klinikledelsen 
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Bilag 4: Informationsbrev til informanter 

En undersøgelse af oplevelse af hverdagen under strålebehandling for lungekræft. 

 

Jeg skriver til dig, da jeg er i gang med en undersøgelse af hvordan patienter med lungekræft oplever 

hverdagen under et strålebehandlingsforløb. 

Formålet med undersøgelsen er at få en klarere forståelse af patienternes hverdagsliv, således at 

sygepleje og rehabilitering kan ske med udgangspunkt i dette. Forhåbentlig vil undersøgelsen skabe ny 

viden og forståelse, der kan gavne kommende patienter, der skal have strålebehandling for lungekræft. 

 

Jeg er uddannet stråleterapisygeplejerske og har arbejdet i Onkologisk Klinik, Afsnit for Stråleterapi i 

7 år. Gennem det seneste 1½ år har jeg været i gang med Kandidatuddannelsen i Sygepleje ved Aarhus 

Universitet. Undersøgelsen vil indgå i mit afsluttende kandidatspeciale, der forventes afsluttet i juni 

2014. 

 

Til undersøgelsen har jeg brug for at interviewe patienter med lungekræft, der har været i gennem et 

strålebehandlingsforløb. Derfor vil jeg spørge dig, om du kunne have lyst til at deltage.  

Interviewet, der vil forløbe som en samtale, vil være af ca.1 times varighed og vil finde sted ca. 3 uger 

efter du har afsluttet din strålebehandling. Samtalen kan foregå hjemme hos dig, eller et andet sted vi 

aftaler. Samtalen vil have fokus på, hvordan du har oplevet din hverdag, mens du har gået til daglig 

strålebehandling. Hvis du har overskud til det, må du gerne inden vi mødes skrive et par stikord ned 

omkring din oplevelse af hverdagen under strålebehandling, som vores samtale kan tage udgangspunkt 

i. 

Interviewet vil blive optaget digitalt og skrevet ned og det vil kun være mig, der har adgang til 

lydoptagelsen og det nedskrevne materiale. Alt materiale bliver slettet, når undersøgelsen er afsluttet i 

juni 2014.  

Du er sikret fuld anonymitet, og derfor vil eventuelle genkendelige oplysninger om dig blive fjernet. 

Det er fuldstændig frivilligt, om du vil deltage i undersøgelsen, og du kan til enhver tid fortryde et 

tilsagn. Fortryder du deltagelse vil det på ingen måde have indflydelse på den behandling og pleje, du 

modtager i Onkologisk Klinik. 

 

Hvis du har lyst til at deltage i undersøgelsen, skal du underskrive en samtykkeerklæring, der 

medbringes til interviewet. 

Du er meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 61 69 31 43 eller pr. e-mail 

suzanne.petri@studcur.au.dk , hvis du har yderligere spørgsmål til undersøgelsen.  

 

Er du interesseret i at deltage, må du gerne kontakte mig hurtigst muligt pr. telefon eller e-mail. 

Jeg har brug for besked om du har lyst til at deltage i undersøgelsen senest 14/3-2014. 

 

På forhånd tak og med venlig hilsen 

 

Suzanne Petri 

Klinisk sygeplejevejleder, Stud. Cur. 

Onkologisk Klinik, Afsnit for Stråleterapi. 

suzanne.petri@studcur.au.dk 

Telefon: 61 69 31 43 

mailto:suzanne.petri@studcur.au.dk
mailto:suzanne.petri@studcur.au.dk
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Bilag 5: Samtykkeerklæring 

 

Samtykke til deltagelse i en undersøgelse af oplevelse af hverdagen under 

strålebehandling for lungekræft. 

 

Jeg giver hermed mit samtykke til, at jeg vil deltage i interviewundersøgelsen i forbindelse 

med Suzanne Petris kandidatspeciale. 

 

Formålet med undersøgelsen er at få en dybere forståelse af patienternes hverdagsliv under 

strålebehandling, således at sygepleje og rehabilitering kan ske med udgangspunkt i dette.  

Undersøgelsen søger at skabe ny viden, der kan gavne kommende lungekræftpatienter. 

 

Desuden er jeg informeret om: 

 At det er fuldstændig frivilligt at deltage i interviewet. 

 At jeg når som helst kan trække mit samtykke tilbage. Dette vil ikke få indflydelse på 

min nuværende eller fremtidige behandling og pleje i Onkologisk Klinik. 

 At interviewet bliver optaget digitalt. Interviewudskrift og lydoptagelse bliver 

behandlet fortroligt og slettet ved undersøgelsens afslutning i juni 2014. 

 At jeg er sikret fuld anonymitet. Eventuelle genkendelige oplysninger om mig vil ikke 

fremgå af kandidatspecialet. 

 

Jeg bekræfter med min underskrift, at jeg har fået skriftlig og mundtlig information om 

undersøgelsen og gerne vil deltage. 

 

 

Dato: _________ 

 

 

________________________________                  _________________________________ 

                        Deltager                            Suzanne Petri  

 

 


