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Resumé  

Sundhedsstyrelsen lancerede d. 1. marts år 2014 screening for colon- og rektalcancer til borgere mellem 

50-74 år. Da sygeplejersker fremadrettet vil møde patienter og pårørende som indgår i 

screeningsprogrammet, fokuserede specialet på at skabe en større forståelse for familiers oplevelser af 

diagnosticering af en screenet coloncancer. 

Ud fra en familieorienteret tilgang beskrev to homogene familier den diagnostiske oplevelse fra 

screeningstilbuddet til diagnosen, var præget af chok og dyb fortvivlelse men også optimisme og 

rationalitet. Familiernes interne relationer og eksistensgrundlag blev påvirket hvor pårørende blev en 

væsentlig ressource i patienternes reaktioner af diagnosen. Efter operationen fandt patienterne håb og 

troen på fremtiden, trods visheden om det ukendte mikroskopisvar. 

Undersøgelsen afspejlede et pilotstudie, som introducerede beskrivelser af fælles og ensartede krisefulde 

og lidelsesfulde oplevelser for familier. Analysefundenes familieorienterede fremgangsmåde og teoretiske 

forforståelse af lidelse kan inspirere og validere fremtidig nødvendig kvantitativ og kvalitativ forskning af 

fænomenet.  
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Summary 

 

Family experiences of diagnoses with coloncancer after participating in screening – A qualitative 

interview-study.  

On March 1st 2014, The Danish Health Services launched screenings for colon and rectal cancer for citizens 

between the ages of 50-74. As designated nurses will meet patients and their relatives entering the 

screening program, this master’s thesis seeks to develop wider knowledge towards understanding the lived 

experiences of families during the diagnostic of a screened coloncancer. 

Two homogenous families described their experiences from screening to diagnosis, as filled with chock and 

distress but also optimism and rationality. Family-internal relations and existences were affected where the 

family was a significant resource in patients’ reactions towards the diagnosis. After surgery, the patients 

found hope for the future, despite awareness of unknown test results. 

As a pilot study, this master’s thesis introduces the experiences of illnesses and crisis experiences for 

families. The family-orientated analytical approach and theoretical understanding of illness can inspire and 

validate future necessary qualitative and quantitative research of the phenomenon.   
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1.0 Indledning 

I Danmark er befolkningens middellevetid lavere end i Norge, Sverige og Island, hvor cancer bl.a. tilskrives 

som værende årsag til dette (1-3). En af de største og mest stigende cancerformer i Norden er coloncancer 

(3-6). Coloncancer er den 4. hyppigste cancersygdom i Danmark for mænd og 3. hyppigste for kvinder efter 

hhv. mammacancer, cancer pulmonis og prostatacancer (6). Incidensen og mortaliteten har været stigende 

igennem de sidste 10 år (3-4, 6-7). Flere europæiske lande har, eller er i gang med, at udføre screening for 

coloncancer med det formål tidligt at opspore og diagnosticere personer med særlig høj sygdomsrisiko, 

således incidensen og mortaliteten for coloncancer nedsættes og middellevetiden kan øges (4, 9-10).   

Sundhedsstyrelsen lancerede at screening for colon- og rektalcancer for mænd og kvinder i alderen 50-74 

år vil blive indført fra d. 1. marts, 2014 (8). Dette medfører at sygeplejersker fremadrettet vil møde 

patienter og deres pårørende som indgår i screeningsprogrammet. Idet screeningsprogrammet for 

coloncancer er et nyt initiativ vil herværende speciale have til formål at skabe øget indsigt i patienters- og 

pårørendes oplevelser af diagnosticering med coloncancer efter deltagelse i screening. Specialet kan 

således udvikle en baggrundsforståelse til sygeplejersker som i øget omfang vil møde disse patienter og 

pårørende i klinisk praksis.  

2.0 Baggrund  

Følgende afsnit redegør for coloncancer og argumenterer for relevansen af patientgruppen med 

sygdommen coloncancer. Ligeledes bliver indførelsen af det landsdækkende screeningprogram for colon- 

og rectalcancer argumenteret og problematiseret med afsæt i World Health Organisations (WHO) 

principper for screening (11-12). Ydermere bliver screeningsprogrammets implikationer for 

patientinvolvering i sygeplejen belyst og diskuteret for at redegøre samt diskutere patientinvolveringens 

præmisser i det landsdækkende screeningsprogram. Afslutningsvis udføres en systematisk 

litteraturgennemgang. Denne argumenterer for væsentligheden og nødvendigheden af at fokusere 

screeningsprogrammet for colon- og revtalcancer for at skabe øget indsigt i familiernes oplevelser af 

diagnosticering med coloncancer efter deltagelse i screening. 

2.1 Coloncancer – epidemiologi, ætiologi og behandlingsmuligheder 

Coloncancer er aktuelt et stigende sundhedsproblem for det danske samfund da incidensen i 2013 var på 

2.728 tilfælde (6). Prævalensen bliver ligeledes vurderet stigende fra 14.199 tilfælde i 2004 til 19.702 

tilfælde i 2013 (6). Sygdommen vedrører mænd og kvinder, idet 48,7 % af de nyopdagede tilfælde i 2013 

var kvinder og 51,3 % var mænd (6).   

Coloncancer er et særligt problem for den ældre, mandlige del af befolkningen (14). Dette skyldes at 
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risikoen for at udvikle coloncancer er lav før 50 årsalderen samt at overlevelsesraten er lavere for den 

ældre befolkning (14). Overlevelsesraten er bedre for kvinder, da risikoen for at dø af coloncancer indenfor 

5 år efter diagnosticeringen er 13 % mindre for kvinder end mænd (14). Coloncancer diagnosticeres for 

sent, da 25 % af patienterne i 2013 blev diagnosticeret med dissemineret sygdom (14).    

Flere genetiske faktorer og defekter øger risikoen for coloncancer f.eks. personer som selv har, eller 

tidligere har haft, colorectal cancer, divertikler eller kronisk inflammatoriske sygdomme (5, 15-16). 

Patienters sygdomshistorik udgør også risici eksempelvis patienter >40 år med blødning fra rectum, ændret 

defækatinsmønster, blødningsanæmi med tilhørende træthed, vægttab og abdominalsmerter, kvalme, 

opkast, melæna samt obstipation (4-5, 15, 17). Coloncancer kan således udvise uspecifikke symptomer, 

som også kan være symptomer på godartet sygdom, hvilket gør det vanskeligt at diagnosticere coloncancer 

tidligt (4, 15, 20). Miljømæssige faktorer som manglende indtag af kostfibre, grønsager, højt indtag af rødt 

kød, rygning, overforbrug af alkohol samt overvægt mistænkes også som risikofaktorer (4, 15, 18-19). Til 

sammenligning har motion og fiberrig kost en dokumenteret forebyggende effekt mod udvikling af 

coloncancer (15).  

Ved begrundet mistanke for coloncancer, indskrives patienten i et pakkeforløb på 37-41 dage med  henblik 

på at diagnosticere, behandle, samt forbedre prognose og livskvalitet  for patienten (5). Afhængig af 

risikogruppe og symptomer tilbydes patienten en sigmoideoskopi, koloskopi eller CT af colon, hvor biopsier 

tages og diagnose stilles (4-5, 9). Ved diagnosticering af coloncancer indskrives patienten i et accelereret 

behandlingsforløb på en kirurgisk afdeling med henblik på fjernelse af divertikler og/eller colonresektion, 

samt eventuel adjuverende/palliativ kemoterapi (4-5, 21). Dernæst vil patienten blive kontrolleret 1-3 

måneder efter afsluttet behandling/efterbehandling, hvor der kontrolleres for recidiv (5). Radikal operation 

er således den mest anvendte behandling (4). På trods af risikoen for komplikationer ved operationen, har 

denne behandling høj overlevelsesrate, da 75 % af alle opererede patienter er i live 5 år efter operation (4). 

Dermed medvirker behandlingen til øget latenttid (4).   

2.2 Screening for colon og rectalcancer  

Screening er et systematisk landsdækkende undersøgelsesprogram til en udvalgt befolkningsgruppe som 

antages, eller selv antager, at være raske (9, 10, 13). WHO har defineret 10 principper som screeningstests 

må efterleve, for at screeningsmetoden kan betegnes succesfuld (11-12). Principperne indebærer at 

screeningstestning skal benyttes til sygdom, som er et relevant sundhedsproblem for patienter. Der må 

foreligge en tilstrækkelig forståelse for sygdommen, hvor forståelsen kan medvirke til udvikling af en 

acceptabel behandling for patienten, hvilket kan forlænge latenttiden. Screeningstesten må medvirke til 

tidlig opsporing af den udvalgte sygdom og fremgå samfundsøkonomisk ud fra nytte- og pligtetiske 
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overvejelser. Screeningstesten må endvidere være funderet på en overensstemmende sundhedspolitik 

mht. hvilke patienter som skal tilbydes screeningstesten samt hvorledes testen skal evalueres. Ydermere 

må testen være acceptabel for den screenede population således screeningen kan gennemføres med 

mindst mulig besvær og gener for patienten (11-12). 

Ætiologien og epidemiologien viser at tidlig opsporing af coloncancer er nødvendig for patienters 

overlevelsesmuligheder. Dette argumenterer for relevansen af at indføre sundhedsrelaterede tilbud til 

tidlig opsporing af coloncancer, hvor screeningsprogrammet for coloncancer antages relevant at tilbyde til 

mænd og kvinder mellem 50-74 år (4). Relevansen af at tilbyde denne befolkningsgruppe screeningstesten 

skyldes endvidere at behandlingsforløbet har afsæt i effektivitet, da det afspejler et helhedsorienteret og 

veltilrettelagt forløb uden unødvendig ventetid (5).  

Før patienten kan diagnosticeres med coloncancer og indgå i et behandlingsforløb, må mistanke om 

coloncancer identificeres via symptomer eller påvisning af blod i fæces (5). Det landsdækkende 

screeningsprogram for colon- og rectalcancer kan effektivt og pålideligt påvise okkult blod i fæces og 

afspejler samfunds- og patientrelaterede fordele og ulemper (4, 11, 16, 20). Screeningsprogrammet er 

baseret på flere veldokumenterede nationale- og internationale redegørelser (4, 13, 15-16, 20, 22, 24-25). 

Screeningstesten inviterer danske borgere mellem 50-74 år til screening for colon- og rectalcancer med 

henblik på tidlig opsporing og diagnostik (4). Evidensen for testen er baseret på testens effektivitet til at 

påvise okkult blod i fæces vha. immunkemisk Fækal Occult Blod-test (iFOBT) (4, 24). Antistoffer i testen kan 

genkende antigener eller nedbrydningsprodukter fra humant blod (4). Testen tilskrives højere sensitivitet 

(60-91 %) og specificitet (91-98 %) end andre kendte metoder (4, 24-25). Aflæsningen af resultaterne er 

troværdige grundet maskinelle aflæsninger (4). iFOBT angives som værende samfundsøkonomisk, idet 

metoden kan nedsætte incidensen (5 %) og mortaliteten (14 %), samt opspore tidlige udviklinger af 

coloncancer (4, 5, 24).  

Screeningsprogrammets succes forudsætter en deltagelsesprocent på 60 %, samt tidlig opsporing af cancer 

hos mindst 40-50 % af de deltagende personer (16, 20). Gennemførlighedsundersøgelser fra Vejle og 

Københavns Amt 2005-2006 viste, at screeningprogrammet var muligt at organisere og implementere i det 

danske samfund (22). Hos 64 % af de screenede borgere blev der tidligt opsporet cancertilfælde (22). 

Undersøgelserne viste dog, at deltagelsesprocenten var 48 % hvilket var lavere end anbefalet (16, 22). 

Litteratur indikerede, at manglende viden om coloncancer sygdommen, symptomer og diagnostisk risiko 

kunne være én af mange årsager til den lave deltagelsesprocent (20, 23). Dette faktum underbyggede 

behovet for målrettet information omkring coloncancer sygdommen, screeningstesten og diagnostiske 

undersøgelser (20, 23). Det blev senere dokumenteret, at en deltagelsesprocent på minimum 40 % ville 
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være omkostningseffektiv (20). En lav deltagelsesprocent kan dog være problematisk, idet dette kan 

medføre, at færre kræfttilfælde opdages tidligt (20). Således vil flere patienter modtage omfattende 

behandlinger så som stråle- eller kemoterapi samt akut operation, hvilket vil øge belastningen for såvel 

patienten, samt samfundsøkonomien (20).  

Litteratur angiver at udførelsen af screeningsprogrammets metode iFOBT angives enklere for patienterne 

end øvrige kendte metoder (4, 8, 24). Dette skyldes, at intervallet for opsamling og indsendelse af 

fæcesprøver omhandler én forsendelse til screening for okkult blod hver andet år, når indføringsfasen fra år 

2014-2017 er gennemgået (4, 8, 26). Litteratur viser, at screeningsprogrammet forekommer acceptabel for 

den danske befolkning, da befolkningen generelt er positiv overfor screening (20).  

Den lave deltagelsesprocent fra gennemførlighedsundersøgelsen fra Vejle og Københavns Amt kan 

indikere, at patienterne i undersøgelserne oplevede testen mere besværlig end litteraturen påpeger (22). 

Testens besværlighed underbygges i en spørgeskemaundersøgelse fra Københavns Amt i 2007 som viste at 

25 % af borgerne fandt det vanskeligt, eller meget vanskeligt, at indsamle prøven (22-23). Borgerne angav 

også at de fandt det ulækkert at opsamle fæcesprøver (20). Undersøgelsen angav følgende barrierer for 

deltagelse i screeningsprogrammet: testmetoden, besvær med udførelse af testen, at føle sig for rask til at 

udføre testen, frygten for et positivt svar, testens præcision, holdning til screening generelt, den 

udspurgtes alder samt mangel på information om sygdommen, symptomer og risikoen ved diagnostiske 

undersøgelser (22-23). Testens manglende enkelthed kom også til udtryk ved, at patienten må være 

fleksibel for at indgå i screeningsprogrammet og indordne sig efter systemet (17). Dette skyldes, at 

screeningstesten skal indsendes først på ugen, og ikke på helligdage eller i weekender, da prøven så 

forældes (17).  

Implementeringen af screeningsprogrammet vil medvirke til øget samfundsøkonomiske omkostninger pga. 

bl.a. etablerings- og driftsomkostninger, samt svarafgivelser (4). Eksempelvis skal 800.000 invitationsbreve 

udsendes og behandles per år (4, 20). Endvidere vil antallet af bl.a. koloskopier stige fra 22.000 

screeningsrelaterede til ca. 44.100 årligt, hvilket vil lede til øget behov for specialuddannede læger og 

sygeplejersker (4, 20). Endoskopi kan ligeledes lede til øget økonomiske omkostninger grundet risiko for 

perforering af colon, som vil kræve indlæggelse (4).   

Det anses ligeledes problematisk, at indførelsen af screeningsprogrammet vil medvirke til stigende incidens 

og dermed prævalens for coloncancer i screeningsprogrammets første runde, hvilket efterfølgende dog 

forventes at falde i de efterfølgende år (4). Tidligere erfaringer fra screeningsprogrammer for mamma- og 

cervixcancer viser dog, at incidensen generelt vil stige som konsekvens af implementering af national 

screening (6). Stigningen af incidensen og prævalensen for coloncancer vil således medvirke til, at flere 
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patienter vil få brug for sundhedsydelser (4, 6). Ligeledes kan testen identificere tilstande ud over 

cancersygdommen, som ellers ikke ville udvikle sig til sygdom (9, 10). Disse aspekter stemmer ikke overens 

med Sundhedsstyrelsens formål for screeningstesten (4, 9-10).    

Screeningstesten har en risiko for falsk-positive resultater, hvilket kan lede til omkostningsfuld 

overdiagnosticering og mulig overbehandling (4, 9). Falsk-negative resultater kan ligeledes forekomme, 

hvilket er et problem, da coloncancer ikke opspores tidligt, hvilket kan lede til dyrere behandling og 

dårligere prognose for patienter (4, 9). Påvisning af et positivt screeningsresultat kan lede til øget 

økonomisk byrde, da dette vil lede til operation (14). Dette vil også true patienternes helbred grundet risiko 

for operationelle komplikationer (14). Et positivt screeningsresultat kan også medvirke til psykologiske 

belastninger for patienter, da falsk-positiv diagnosticering kan medføre unødvendige lidelser og 

sygeliggørelse af patienterne (4, 9). Tidlig opsporing af sygdom med dårlig prognose kan ligeledes betyde, 

at patienten får en længere periode med anerkendt sygdom, også kendt som lead time bias (9, 10, 25). 

Patienterne kan i forbindelse med en screeningstest opleve nervøsitet for en cancerdiagnose, men der er 

ikke dokumenteret længerevarende psykologiske langtidseffekter (4, 16, 20). 

2.3 Sygepleje til patienter og pårørende i udrednings- og diagnostiske forløb for coloncancer 

Det er politisk og lovmæssigt besluttet, at individuel- og organisatorisk patientinddragelse skal tilbydes og 

evalueres i sygeplejen til bl.a. patienter med coloncancer og deres pårørende (4-5, 27-31). Gennem dialog 

med sundhedsprofessionelle er hensigten med patientinddragelse, at sikre, at beslutninger vedrørende 

sundhedsfaglige ydelser er relateret til patientens og pårørendes behov, ønsker, værdier, viden, 

præferencer og ressourcer (4, 32-33). Individuel patientinddragelse til patienter med coloncancer må 

dermed bl.a. bestå i at udlevere information som understøtter patientens og de pårørendes mulighed for et 

aktivt acceptabelt tilvalg eller fravalg af screening- og diagnostiske undersøgelser (4, 27, 32).  

Litteraturen beskriver patientinvolveringens samfundsøkonomiske og patientorienterede fordele såsom 

mestring af sygdom, lighed i sundhed, livskvalitet, autonomi, tilfredshed blandt patienter og pårørende 

samt forbedring af kvaliteten af plejen og patientsikkerheden, da patienters viden om bl.a. sygdomsforløb 

og symptomer kan forebygge fejl (29, 33-35). Patientinddragelse er ligeledes ønsket af læger og 

sygeplejersker i praksis (36-37).  

Trods tilgangens fordele kritiseres patientinddragelse bl.a. for at blive indført med henblik på politisk 

bestemte effektiviseringsstrategier og besparelser i sundhedsvæsenet (38). Patientinddragelse kan dermed 

understøtte sundhedsvæsenets stigende opfattelse af den informationssøgende patient, som agerer aktivt 

for egen sundhed (33, 39). Patientinddragelse kan således risikere at understøtte den ideale patientrolle og 

ikke patienters og pårørendes ønsker, behov og ressourcer (32-33). Dette kan betyde, at patienter med 
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coloncancer selvstændigt må agere informationssøgende iht. screeningstesten og aktivt vælge 

screeningstesten og den diagnostiske behandling til eller fra.  

Patientinvolvering ved screening og diagnostiske undersøgelser for coloncancer forekommer i mindre grad 

grundet screeningsprogrammets udførelse. Ved screeningstesten for coloncancer får patienten tilsendt 

instruks og remedier til opsamling og forsendelse af screeningstesten (17, 26). Efter 10 dage sendes 

screeningsresultatet personligt til patienten og patientens egen praktiserende læge (17, 26). Ved et positivt 

screeningssvar vil forsendelsen indeholde information om den diagnostiske undersøgelse, som skal bookes 

inden for 14 dage (4, 26). Processen viser, at patienten først kommer i direkte kontakt med 

sundhedspersonale ved de diagnostiske undersøgelser hvis patienten selvstændigt tager telefonisk kontakt 

til egen læge. Således kan det diskuteres, hvorvidt det landsdækkende screeningsprogram har rammerne til 

patientinddragelse med mindre patienten aktivt søger kontakten. Screeningsprocessen kan anses 

problematisk, da den stiller store krav til patientens informationsgrundlag, for at patienten kan træffe til- 

eller fravalg af screeningstesten og/eller det diagnostiske tilbud. Spørgeskemaundersøgelsen fra 

Københavns Amt fra 2007 dokumenterede dette problem idet patienter efterspurgte større 

informationsgrundlag (22). Manglende patientinddragelse kan også medvirke til, at patienterne ikke har 

forståelse for konsekvensen af deltagelsen i screeningsprogrammet, da et positivt screeningssvar kan 

forekomme. Mangel på patientinvolvering i screeningsprogrammet gør det dermed vanskeligt at sikre, at 

det ikke kun er ressourcestærke patienter, som med afsæt i et solidt informationsgrundlag har de rette 

betingelser for at træffe valg omkring deltagelse i screeningsprogrammet og diagnostiske undersøgelser. 

Screeningsprogrammets manglende rammer for patientinddragelse kan være vanskelig at prioritere i et 

sundhedsvæsen, hvor fremtidens sygepleje bl.a. vil blive udfordret af besparelser og opgaveglidninger fra 

læger til sygeplejersker (38, 40). Dette kan fjerne fokus fra behovet for øget patientinvolvering ved 

screeningstests og diagnostiske tilbud.   

Da screeningsprogrammet er et nyt initiativ i Danmark argumenterer foregående afsnit for yderligere 

indsigt i patienters og pårørendes oplevelser af at blive diagnosticeret med coloncancer med afsæt i et 

screeningsprogram. Dette kan medvirke til at påvise og diskutere screeningsprogrammets succes. 

3.0 Litteraturgennemgang  
Da diagnosticeringen af coloncancer tager udgangspunkt i påvisning af okkult blod i fæces, vil en del af 

screeningsoplevelsen tage udgangspunkt i modtagelse af et positivt screeningssvar. Følgende 

litteraturgennemgang blev derfor udført med det formål at give en kritisk indsigt i aktuelle nordiske - og 

internationale litteraturbeskrivelser af patienters og pårørendes oplevelser af at få et positivt fæcal okkult 
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blod screeningssvar. Denne testprøve, blev valgt da denne test anvendes i det landsdækkende 

screeningsprogram for colon og rectalcancer (4).  

3.1 Søgestrategi 

Der blev foretaget kæde-, fritekst- og systematiske litteratursøgninger for at sikre maksimal præcision og 

genfinding (41). Kædesøgning blev anvendt ved at skimte identificerede studiers referencer, citationer samt 

for at finde inspiration til relevante emneord (41). De systematiske søgninger tog afsæt i databaserne: 

SweMed+, CINAHL og PubMed grundet deres nordiske og omfattende internationale sygeplejefaglige 

indhold (41, 42). Søgningerne blev kombineret med fritestsøgninger for at udvide søgningerne (41). 

Litteratursøgningen blev udarbejdet i samarbejde med en bibliotekar for at sikre en relevant 

litteratursøgningsproces (41).  

Ved in- og eksklusion af litteratur blev studierne gennemlæst vha. fire stadier: forståelse af studierne ved 

læsning af titel og abstract, gennemlæsning af studierne for at opnå omfattende forståelse, studiernes 

indhold blev nedbrudt i dele for at forstå helheden (analytisk forståelse) og til sidst syntetisk forståelse af 

studierne, hvor en ”ny” forståelse af studierne blev opnået sammenlignet med den første gennemlæsning 

(43). Læsningen havde afsæt i Niels Buus et al. og hans ti spørgsmål til empiriske studier for at sikre 

systematisk udforskning (41). Læsningsprocessen blev valgt for at sikre, at udvælgelsesprocessen tog afsæt 

i systematiske gennemlæsninger, således indforstået læsning blev undgået (51).   

Litteraturen blev inddraget efter vurdering af deres studiedesigns metodologiske kvalitetskrav iht. Anne 

Laceys kritiske spørgsmål (44). Dette blev gjort for at sikre systematisk vurdering af studiernes reabilitet, 

validitet og relevans (44). Systematikken i udvælgelsen blev bevaret ved at relevante studier blev 

downloadet og sorteret i mapper efter udvalgte databaser.   

Med afsæt i flere søgninger blev kontrollerede emneord, fritekstord og boolske operatorer vurderet 

relevante i samarbejde med bibliotekaren til at identificere relevant litteratur (Figur 1). Emneordene blev 

defineret iht. databasernes thesaurus. Colorectal Neoplasm blev valgt, da det var det overordnede 

emneord for coloncancer og dækkede således over flere relevante underliggende emneord. Emneordene 

blev anvendt forskelligt i databaserne, da disse ikke kunne overføres ukritisk grundet databasernes 

forskellige MeSH terminologier (41) (Figur 1). AND og OR blev valgt for at opnå relevant overlapning og 

foreningsmængde mellem søgninger (41,42) (Figur 1).  
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Inklusionskriterier 

 Peer-reviewed artikler. 

 Voksne fra 50-74 år. 

 Empiriske studier som indfanger patienter 

med coloncancer og deres pårørendes 

oplevelser af at diagnosticeres med 

coloncancer med afsæt i et 

screeningsprogram.  

 Studier på norsk, svensk, engelsk, og dansk. 

 Publikationsår ≥2005. 

 

 

Eksklusionskriterier 

 Ikke peer-reviewed artikler.   

 Voksne ≤50 år eller ˃74 år. 

 Empiriske studier med sundheds-

professionelles perspektiver. 

 Empiriske studier som ikke indfanger 

patienter med coloncancer og deres 

pårørendes oplevelser af at diagnosticeres 

med coloncancer med afsæt i et 

screeningsprogram. 

 Studier som ikke er på norsk, svensk, engelsk 

eller dansk. 

  Publikationsår  <2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In- og eksklusionskriterier er skitseret i figur 2 (Figur 2). Disse blev valgt for at sikre identificering af relevant 

nutidig litteratur med fokus på søgningens formål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Udvælgelsesproces 

Efter flere systematiske søgninger blev de systematiske søgninger i figur 3 udvalgt (Figur 3) (Bilag 1-3). Ud af 

102 referencer blev seks studer identificeret (Figur 3)(45-50). Fire artiklers blev udvalgte og deres 96 

referencer og 408 lignende studier blev skimtet i PubMed ved at læse titler og abstracts (47-50). Jeg 

anvendte citationsfunktion som et led i kædesøgningen for at finde yderligere artikler. De fire udvalgte 

artikler var citeret 14 gange. Ved læsning af de 13 citationernes titler og abstracts blev de fire artikler 

genfundet men ingen nye artikler blev identificeret. Én reference kunne ikke findes. Kvalitetsvurderingerne 

af de fire artikler medførte ét studie blev frasorteret. Dette skyldes manglende sufficient beskrivelse af 

inkluderede informanter, samt mangel på baseline data, hvorved data fra det kvantitative studie ikke kunne 

generaliseres eller fremstod validt (47).  

AND AND 

Figur 1. Udvalgte søgestrategi. Ovenstående afspejler udvalgte emneord.  

Figur 2. In- og eksklusionskriterier til litteratursøgningen 
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3.3 Fund  

Det Hollandske studie af Kapidzig et al udarbejdede i 2012 et spørgeskemaundersøgelse vedrørende 

personers livskvalitet ud fra emotionel-, fysisk-, og social påvirkning ved modtagelse af et positivt eller 

negativt screeningssvar (48). Forfatterne konkluderede at en positiv FOBT-test ledte til minimal psykologisk 

påvirkning. Forfatterne viste at personer med et positivt testresultat angav, at fra 1-100, var deres 

gennemsnitslige fysiske- (48.3 vs. 47.1) og mentale sundhed (51.6 vs. 51.1) lavere end hos personer som 

modtog et negativt testsvar. Det positive testresultat ledte kun til minimal emotionel påvirkning, som blev 

angivet som 1.79 vs. 1.03 ud af en mulig score fra 0-15. Den fysiske score blev angivet som 1.11 vs. 0.73 ud 

af en score fra 0-12. Studiets personer angav også minimal social påvirkning i forhold til personerne med et 

negativt testresultat, hvilket blev angivet som 0.78 vs. 0.46 ud af en score fra 0-9. Forfatterne fandt 

angstniveauet større ved positive screeningsresultater, da angstniveauet blev angivet som 43.8 vs. 43.3 ud 

fra en score mellem 20-80. Personerne scorede deres livskvalitet fra 0-1 hvilket viste, at personer med et 

positivt testresultat havde lavere livskvalitet end dem med et negativt resultat (0.82 vs. 0.85)(48). 

Figur 3. Flowdiagram over udvælgelsesprocessen. 
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Brasso et al udarbejdede i 2010 en dansk spørgeskemaundersøgelse med fokus på personers scoring af 

somatiske-, depressive- og angstsymptomer ved påvisning af et positivt testresultat (49). Studiet viste at et 

positivt screeningsresultat medvirkede til kortvarig psykologisk påvirkning, hvor yngre mænd håndterede 

testresultatet bedre end kvinder. Ældre mænd (65+) sammenlignet med yngre oplevede gennemsnitslig 

flere somatiske- (RR 0.53 (95 % CI: 0.42-0.64) vs. RR 0.40 (95% CI: 0.33-0.48)) og depressive symptomer (RR 

0.50 (95% CI: 0.39-0.60) vs. RR 0.38 (95% CI:0.31-0.45)). Der blev ikke dokumenteret forskel i ældre og 

yngre mænds angstsymptomer. Kvinder med alderen <65 år havde signifikant færre angstsymptomer (0.56 

(95 % CI: 0.45-0.66)) end ældre kvinder over 65 år (RR 0.66 (95 % CI: 0.51-0.81)). Der blev ikke fundet 

forskel relateret til depressive- og somatiske symptomer for kvindernes alder. Mændene oplevede færre 

angstsymptomer end kvinderne. Tre måneder efter et positivt testresultat var angstsymptomer signifikant 

højere (RR 0.40 (95 % CI: 0.34-0.47)) end for personer med et negativt testresultat (RR 0.24 (95 % CI: 0.19-

0.28)). Efter 12 måneder forekom ingen signifikant forskel af angivne symptomer i relation til de to 

testgrupper (49) 

Laing et al udarbejdede i 2014 en spørgeskemaundersøgelse i Washington, USA (50). Resultaterne viste, at 

personer med et positivt testresultat havde højere risiko for bekymring for diagnosticering af coloncancer 

(RR: 2,3. 95 % CI: 0.92- 4.5),  påvirkning af deres humør (RR: 3.82. 95 % CI: 1.09-13.43) og oplevelse af angst 

(38,8 vs. 30,9) end personer med et negativt testresultat. Antal af personer med et positivt testresultat, 

som oplevede påvirkning af humøret, var femdoblet fra baseline (4,4 %) til 7-14 dage efter testresultat 

(20,6 %). Fire måneder det positive testresultat forekom der fortsat en højere sandsynlighed for bekymring 

for en colon cancer diagnose end for personer som modtog et negativt testresultat (RR: 1,76. 95 % CI: 0.81-

3.83), mens humørforstyrrelser faldt nær baseline og angstoplevelsen var ikke eksisterende (50). 

3.4 Refleksion over litteratursøgning 

Søgningerne identificerede tre studier som gav et uoverensstemmende indblik i hvordan det kan opleves at 

diagnosticeres med en screenet coloncancer med afsæt i et positivt fæcal okkult blod screeningssvar. 

Søgningerne viste lav præcision, da litteraturen i databaserne havde en overvægt af litteratur som 

diskuterede testens fordele og ulemper for iFOBT og koloskopi, patienters holdninger, barrierer og adfærd i 

relation til screeningsmetoder, samt hvordan deltagelsen i screeningsprogrammer for colonrectal cancer 

kunne øges (BILAG 1-3). Der forekom ikke kvalitative eller kvantitative studier som undersøgte både 

pårørendes og patienters oplevelser ved diagnosticering af et positivt screeningssvar. I samarbejde med 

bibliotekaren blev det vurderet at de udvalgte databaser samt søge- og læsningsstrategierne skabte gode 

betingelser for at identificere relevante studier (51). Der blev rejst tvivl om hvorvidt det var muligt at øge 

præcisionen yderligere. Dette skyldtes det fænomen, at diagnosticeret med en screenet for coloncancer 
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diagnose er et forholdsvis nyt fænomen, hvorved der kunne forekomme mindre antal publikationer end 

ved større kendte fænomener. Da fænomenet er forholdsvis nyt tilkendegav bibliotekaren at nyere artikler 

først får tildelt MeSH termer efter ca. 6 måneders publikation, hvilket kunne vanskeliggøre identificeringen 

af nyere relevant litteratur. Det kunne ikke udelukkes, at der kunne forekomme studier som havde 

undersøgt fænomenet i andre databaser. Trods det lavt antal studier, valgte jeg ikke at foretage søgninger i 

flere databaser, da formålet med søgningen var at give et kritisk internationalt og nordisk indblik og ikke 

foretage en udtømmende litteraturgennemgang.  

3.5 Afgrænsning, formål og problemformulering 

Litteratursøgningens tre studier viste forskellige uoverensstemmende resultater i graden af påvirkning ved 

et positivt screeningsresultat for coloncancer. Den manglende forekomst af kvantitative og kvalitative 

studier blev anset problematisk da dette kunne skabe indsigt i patienters og pårørendes oplevelser af have 

et familiemedlem diagnosticeres med en screenet coloncancer. Dette kan betyde at sygeplejersker ikke har 

den nødvendige baggrundsforståelse og forståelse for patienters og pårørendes situationer af den 

screenede diagnostiske oplevelse i mødet med disse familier i klinisk praksis. Kandidatspecialet havde 

derfor til formål at skabe øget forståelse for dette fænomen. Specialet blev udarbejdet med afsæt i 

følgende problemformulering: 

Hvordan beskriver familier deres oplevelser af at et familiemedlem er diagnosticeret med coloncancer efter 
at have deltaget i screening? 

4.0 Metode 
Følgende afsnit vil redegøre og argumentere for de metodiske valg og fravalg, som blev foretaget med 

henblik på, at specialet efterlever det implicitte krav der stilles til sammenhæng og struktur i udformning, 

organisering og afrapportering i videnskabelige afhandlinger (51-52). The Illness Beliefs Model blev udvalgt 

til undersøgelsens teoretiske referenceramme, og vil i det følgende blive beskrevet, defineret og 

præciseret, for at tydeliggøre den tilgang og de begreber, der dannede grundlaget for undersøgelsen. 

Ligeledes vil par-interviews, valg af informanter, interviewguide og analysemetode, samt mine 

kommunikative- og etiske overvejelser blive argumenteret og ekspliciteret, således undersøgelsens 

forudsætninger belyses. 

4.1 The Illnss Beliefs Model  

Problemformuleringen blev formuleret åbent og bredt, hvorved jeg ønskede at fokusere undersøgelsen ud 

fra en teoretisk referenceramme (52-53). Referencerammen blev valgt for at forebygge, at undersøgelsen 

ikke blev baseret på personlige holdninger, samt så der kunne stilles dybdegående og relevante faglige 
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spørgsmål i undersøgelsen, som rakte ud over personlige erfaringer (52). Ved anvendelsen af teoretiske 

definerede begreber kunne undersøgelsens forudsætninger og fund deslige kommunikeres effektivt til 

læseren (52). Teorien kunne ydermere medvirke til valg af relevant metodik i undersøgelsen (52). 

Med henblik på eksplicitering af teoribegrebet blev teori opfattet i henhold til følgende definition: 

”En kreativ og stringent strukturering af ideer som præsentereret foreløbigt, formålsbestemt 
og systematisk syn på fænomener.” (51, s. 77) 

Definitionen viser, at referencerammen kan udgøre en teori eller model til at fokusere, specificere og 

nuancere undersøgelsens tilgang til familiernes oplevelser af diagnosticeringen med en screenet 

coloncancer (52). Valgte af teorien havde til hensigt at fungere som undersøgelsens forforståelse og ikke 

som et aktivt analytisk værktøj (53- 54). 

Lorraine Wrights og Janice Bells model The Ilness Beliefs Model blev udvalgt som undersøgelsens teoretiske 

referenceramme (Figur 4) (55). I vurderingen af modellens relevans blev et grundigt kendskab til modellens 

budskab etableret, med inspiration fra Marit Kirkevolds spørgsmål til analyse og vurdering af sygeplejeteori 

(56). Disse overvejelser belyses i det efterfølgende afsnit. 

The Illness Beliefs Model har til formål at lindre og heale menneskets sygdomslidelse i mødet med alvorlig 

sygdom (55). Modellen fokuserede undersøgelsen på et lidelsesperspektiv, som kunne være vanskeligt at 

identificere uden modellens begreber og antagelser (51-52, 55). Lidelsesperspektivet blev anset relevant i 

anvendelsessammenhæng med undersøgelsens sygeplejefaglige kontekst, idet sygeplejerskens 

virksomhedsområde bl.a. omhandler lindring af lidelse (28). Fænomenet lidelse er ydermere velkendt samt 

tidligere belyst og anvendt i sygeplejen, eksempelvis ud fra Katie Erikssons og Janice Morses lidelsesteorier 

(57-58). 

The Illness Beliefs Model er en klinisk praksismodel, som blev udviklet over 25 år i byen Calgary, Canada, 

med udgangspunkt i digitale optagelser af terapeutiske samtaler mellem sygeplejersker og familier (55). 

Modellen er udviklet med afsæt i antagelserne fra Huberto Maturanas og Francisco Varelas publikation The 

Tree of Knowledge: The Biolotical Roots of Understanding (59). Modellen er baseret på en systemisk 

familieorienteret tilgang som har afsæt i flere teorier og begreber fra sygepleje-, system-, udviklings- og 

kommunikationsteorier (55, 60-61). Den familieorienterede tilgang blev anset relevant, da den er stigende 

anvendt, efterspurgt og anbefalet inden for sygeplejen (60). International og nordisk litteratur fra bl.a. 

Sverige og Island legitimerer og evaluerer eksempelvis modellens anvendelighed til familier som 

diagnosticeres med alvorlig sygdom, herunder cancer (62-69).   

Modellen blev bl.a. udviklet til sundhedsprofessionelle, som yder pleje og omsorg til familier, som har 
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oplevet alvorlig lidelse, funktionsnedsættelse eller sorg (55). Modellen blev udviklet grundet forfatterne 

identificering af mangel på praksis- og videnskabelige tilgange til at definere, undersøge og heale individers 

og familiers lidelse indenfor, og på tværs af, systemer (55, 60). Wright & Bell angiver at det ikke er 

sygdommen, men de beliefs individet besidder, som har størst betydning for lidelsesoplevelsen (55). Wright 

& Bell fokuserer derfor på beliefs da disse har indvirkning på menneskets forestilling og forståelse af 

sygdom (55). Dermed har de indvirkning på hvordan sygdomslidelsen kommer til udtryk i individets og 

familiens livsførelse, da beliefs vil påvirke og påvirkes af menneskelige relationer (55). Wright & Bell 

angiver, at beliefs frembringes og synliggøres via individers sproglige tilkendegivelser omkring deres liv og 

relationer (55). Figur 4 demonstrerer at modellens fokus på patientens, familiens og de 

sundhedsprofessionelles beliefs, hvor disse angives som ligeværdige, adskilte og overlappende i mødet med 

sygdomslidelse (Figur 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen er udviklet til at identificere, understøtte, udforske, anerkende og udfordre familiers beliefs ved: 

a) skabe en kontekst til forandring af beliefs, b) skelne mellem sygdoms beliefs, c) udfordre indskrænkende 

beliefs og d) styrke faciliterene beliefs (55). Teorien anvendes i kærlighedsfulde terapeutiske samtaler som 

gennemføres i et ligeværdigt samarbejde mellem patienten og familien. Heri kan dette systematiske og 

relationelle perspektiv lindre og heale emotionel, spirituel, og/eller fysisk sygdomslidelse (55).  

Undersøgelsen lod sig inspirere af forfatternes differentiering mellem forskellige typer beliefs (55). Denne 

afgrænsning blev baseret på differentiering af de pårørendes og patienters forskellige fundamentale-, 

indskrænkende- og faciliteterne- beliefs, for at skabe forståelsen for familiernes lidelsesoplevelser ved 

diagnosticering af en screenet coloncancer (55). Der blev differentieret imellem følgende fire beliefs:   

• Beliefs omkring diagnosen.  

Figur 4. Illness Beliefs Model 
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• Beliefs omkring ætiologi.  

• Beliefs omkring sygdommens prognoser.  

• Beliefs omkring religion/spiritualitet. 

Ovenstående beliefs medførte indsigt i: a) hvilke tanker familierne tilskrev diagnosen, b) hvilken årsag 

(eksistentiel, genetisk, historisk etc.) familierne tilskrev sygdommens fremkomst, c) hvordan familierne 

anså sygdomsprognosen for fremtiden d) familiernes religiøse/spirituelle og/eller filosofiske, politiske, eller 

psykologiske ideologier og deres indflydelse på oplevelsen af diagnosticeringen (55). 

4.2 Begrebsafklaring 
Følgende afsnit afklarer forforståelses udvalgte teoretiske begreber (55). Begrebernes definitioner og 

beskrivelser blev nøje udformet, da disse kunne tillægges forskellige betydninger afhængig af kontekst (51). 

Begrebet belief blev ikke oversat, da jeg ikke kunne identificere en oversættelse, som ville være tro mod 

begrebets oprindelige betydning. 

4.2.1 Beliefs 

Wright & Bell angiver, at beliefs er den usynlige linse individet anskuer sit liv ud fra, samt guider sine valg, 

adfærd og følelsesmæssige respons i mødet med systemer (55). Beliefs har følgende synonymer: attitude, 

forklaringer, konstruktioner, præmisser, antagelser, præferencer, værdier, forventninger, meninger, 

fordomme og kognitive repræsentationer (55). Beliefs defineres som:  

”A belief is the ”truth” of a particular reality that influences bio-psychosocial-

 spiritual structure and functioning.” (55, s. 27).  

Definitionen fremfører at individets beliefs har afsæt i Wrights & Bells unikke bio-psykosociale-spirituelle 

menneskesyn, hvor beliefs må forstås ud fra individets sociale- og kulturelle kontekst (55). Desuden angiver 

Wright & Bell at der kan forekomme ensartede, forskellige eller mere acceptable beliefs relateret til mødet 

med alvorlig sygdom afhængig af kultur, kontekst eller system (55). Menneskesynet medvirkede til, at to 

familiemedlemmer i undersøgelsen kunne have forskellige oplevelser og beliefs relateret til 

diagnosticeringen af den screenede coloncancer.  

Wright & Bell angiver beliefs plastiske, da disse kontinuerligt kan tilegnes, udvikles, raffineres, bekræftes og 

udfordres i mødet med systemer (Figur 4) (55). Dermed blev det antaget at patienters og pårørendes 

beliefs relateret til den diagnostiske oplevelse kunne tydeliggøres, udfordres og styrkes i samspillet med 

familiemedlemmer, sundhedsprofessionelle og/eller sundhedsvæsnet ved diagnosticeringen. Jf. Wright & 

Bell kan diagnosticering af alvorlig sygdom medvirke til intens psykologisk og fysisk påvirkning og respons 

ved at påvirke individets celler og krop samt individers fundamentale beliefs, familiesystemet og individets 
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struktur (55). Derfor kunne beliefs have dramatisk indvirkning på, hvordan familier oplevede og opfattede 

diagnosticeringen.   

I undersøgelsen blev der differentieret imellem forskellige typer af beliefs for at nuancere forståelsen af 

familiernes diagnostiske oplevelser. Jf. Wright & Bell anses de fundamentale beliefs mest betydningsfulde 

for individets liv, da identitet, følelser, adfærd og relationer udvikles i et relationelt samspil med de 

fundamentale beliefs (55). Faciliterene beliefs kan øge muligheden for løsninger som kan reducere lidelse 

og indbyde til healing i håndteringen af alvorlig lidelse (55). Indskrænkende beliefs kan nedsætte 

muligheden for at opdage løsninger, hvilket kan forværre lidelsesoplevelsen (55). 

4.2.2 Lidelse 

Forfatterne definerer lidelse frem for begrebet sygdomslidelse som anvendes synonymt med hinanden 

(55). Undersøgelsens forståelse af lidelse blev defineret ud fra følgende citat:  

”Psychical, emotional or spiritual anguish, pain and distress. Experiences of suffering can 
include serious illness that alerts one’s life and relationship as one knew them; forced 
exclusion from everyday life; the strain of trying to endure; longing to love or be loved; acute 
or chronic pain; and conflict, anguish, or interference with love in relationships.” (55, s. 74).  

Definitionen viser, at lidelse var relateret til Wrights & Bells bio-psykosociale-spirituelle menneskesyn (55). 

Sygdomslidelse vil komme til udtryk via fysisk, emotionel-, spirituel-, relationel- og eksistentiel lidelse, som 

ville påvirke menneskets eksistensgrundlag. Kærlighed blev anset som en essentiel bestanddel af begrebet, 

da mangel på kærlighed også ville bevirke til sygdomslidelse. 

4.3 Informanter 

Undersøgelsens udvælgelse af familier var funderet på Wrights & Bells definitioner af familien: 

”A group of individuals who are bound by strong emotional ties, a sense of belonging, and a 
passion for being involved in one another’s lives.” ”(...) individuals who ”give a damn” about 
one another (…)” ”(...) the family is who they say they are.” (61, s. 50). 

Definitionerne udgør en bred definition, hvorved familier i undersøgelsen blev defineret ud fra patientens 

subjektive anvisninger (61). Definitionerne styrkede undersøgelsen, da disse rakte ud over den traditionelle 

forståelse af familier, som angives at være bundet af blodlinje eller ægteskab (70). Definitionen skabte 

mulighed for, at betydningsfulde mennesker, ud over den genetiske familie, kunne inddrages. 

Definitionerne kunne således imødekomme nutidens og fremtidens forskellige familiekonstellationer, som i 

højere grad vil være baseret på forskellige familieforhold, med mange sociale relationer ud over den 

biologiske familie (70).  



 
 

19 
 

Inklusionskriterier 

 Familier, hvor patienter er diagnosticeret 
med coloncancer efter deltagelse i 
screening. 

 Mandlige patienter. 

 Patienter mellem 50-74 år. 

 Patienter, der har været operativt 
behandlet for coloncancer. 

 Familier bestående af minimum én 
pårørende. 

 Familiemedlemmer over 18 år. 

 Familier, der forstår og taler dansk 

 

 

Eksklusionskriterier 

 Familier, hvor patienter ikke er diagnosticeret 
med coloncancer efter deltagelse i screening. 

 Kvindelige patienter. 

 Patienter, som ikke er operativt behandlet for 
coloncancer. 

 Patienter uden pårørende. 

 Familier med medlemmer under 18 år. 

 Familier som ikke taler og forstår dansk. 

 Kognitivt påvirkede familiemedlemmer. 

 Familier, hvor patienter har fået en midlertidig 
eller permanent stomi. 

 

 

Familierne blev strategisk udvalgt på baggrund af homogene karaktertræk (Tabel 1) (53, 71). 

Homogeniteten medvirkede til, at nuancerede meningsfulde enheder kunne identificeres på tværs af 

subgruppen, hvor fundene kunne afspejle dybde og troværdigged i modsætningen til en bred og overfladisk 

analyse (71-72). Dybden og troværdigheden kunne ligeledes være vanskelig at opnå i en smal heterogen 

gruppe, ved tilfældig informantsammensætning, eller ved et stort antal informanter, hvilket underbyggede 

valget af homogeniteten (72).    

Kriterierne i tabel 1 afspejlede undersøgelsens inklusionskriterier (Tabel 1). Patienten skulle være en mand 

mellem 50-74 år, som havde deltaget i det landsdækkende screeningsprogram, da aldersgruppen var 

problemformuleringens målgruppe (4-5). Mænd blev udvalgt, da empiriske studier viser, at oplevelsen af 

diagnosen af coloncancer forekommer forskellig afhængig af kønnet (73). Kvinders oplevelser beskrives 

som større emotionel påvirkning, med fokus på diagnosens fysiske konsekvenser, hvor mænd besidder 

fatalistiske holdninger til diagnosticeringen (73-74). Patienter med midlertidig eller permanent stomi blev 

ekskluderet for at bevare homogeniteten, da litteratur viser, at stomi kan lede til andre spørgsmål, tanker 

og udfordringer relateret til patienters selvbillede og seksualitet, som patienter uden stomi ikke i lige så høj 

grad vil være optaget af (73, 75-76). En ensartet behandlingsstrategi blev valgt for, at familiens oplevelser 

havde afsæt i samme erfaringsgrundlag. Familierne måtte bestå af minimum én pårørende, da dette var 

tilstrækkeligt til at få indsigt i familiens oplevelser. Familiemedlemmerne måtte være minimum 18 år, forstå 

og tale dansk, samt være kognitivt upåvirket, for at familiemedlemmerne kunne skabe indsigt i projektets 

betingelser, afgive informeret samtykke samt udtrykke relevante udsagn. 

 

 

 

 

 

 

 

Antallet af familier blev ikke fastlagt på forhånd, men grundet specialets tidsdimension blev det antaget, at 

3-4 familier var mulige at inddrage. Undersøgelsen ledte til inddragelse af to familier (Tabel 2). I løbet af 

rekrutteringsperioden blev en tredje familie identificeret, men fravalgt da pårørende havde begyndende 

demens. Jeg adspurgte ledelser fra de to udvalgte organkirugiske sengeafdelinger som rekrutterede 

Tabel 1. Udvalgte in- og eksklusionskriterier for familierne. 
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Informanter Alder Relation Beskæftigelse   Civil status 

Familie 
Poul 68 Patient Erhvervsuddannelse                Gift 
Hanne 40 Datter Mellemlang uddannelsesniveau          Gift                
Bent 69 Ven Erhvervsuddannelse                Gift 
 
Familie 
Peter 72  Patient Længerevarende uddannelsesniveau             Enkemand 
Jørgen 83 Svoger Kort uddannelsesniveau                Gift 
 
 

 

familierne, om familieantallet skyldtes undersøgelsens opstillede kriterier. Ledelsen tilkendegav, at der ikke 

var indlagt flere mandelige patienter som blev diagnosticeret med en screenet coloncancer i 

rekrutteringsperioden. Denne problematik af at informanter kan forsvinde ved rekrutteringsperioder 

anerkendes af eksisterende litteratur (77). De to familier blev anset relevante og tilstrækkelige i udførelsen 

af undersøgelsen, da litteratur angiver, at én strategisk informant kan være tilstrækkelig, hvis blot der 

indsamles rige og nuancerede beskrivelser (53). Ligeledes afhang antallet af undersøgelsens formål, og da 

undersøgelsens formål var at få øget forståelse for familiers oplevelser, blev de to familier vurderet 

tilstrækkelige (78-79).  

 

 

 

 

 

 

4.4 Par-interviews 

Undersøgelsen blev udarbejdet ud fra en kvalitativ forskningstilgang, da undersøgelsens formål var at 

indfange forståelse for familiernes oplevelser af den screenede coloncancer diagnose. Da 

problemformuleringen havde afsæt i en eksplorativ tilgang til fænomenet, tog undersøgelsen 

udgangspunkt i familiernes sproglige tilkendegivelser, som kom til udtryk i familiernes interaktioner (79). 

Derfor blev interviewforskning vurderet relevant til at forstå og indfange familiers synspunkter omkring 

deres livssituationer og livsverdner relateret til den diagnostiske oplevelse (78-79). Målet var at komme så 

tæt på interviewpersonens oplevelser som muligt, og formulere et detaljeret og sammenhængende 

tredjepersons perspektiv på diagnosticeringen (79).   

Interviewundersøgelsen blev planlagt og udført med inspiration fra Kvales og Brinkmanns seks faser: 

Tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering (78). Faserne 

afspejlede et idealiseret forløb hvor velovervejede metodiske beslutninger relateret til undersøgelsens 

validitet, verifikation, etiske implikationer og konsekvenser løbene blev vurderet (78).  

Det semistrukturerede interview blev valgt da dette kunne opmuntre familierne til frie fortællinger som 

havde afsæt i mine udvalgte teoretiske begreber og antagelser (43, 71). Samtidig indebar tilgangen 

Tabel 2. Oversigt over karakteristika for inkluderede familier.  
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fleksibilitet til at udsagn og fortællinger kunne forfølges og nuancere oplevelserne, på trods af afvigelser fra 

interviewguiden (71, 78-79).  

Der blev udført ét par-interview med hver familie med inspiration fra flere studier (80-84). Morris et al 

beskriver par-interviews som en kvalitativ metodologi, som ligger mellem fokusgruppeinterviews og 

enkeltinterviews (80). Jf. Forbat kan metoden benyttes til to eller flere personer som indgår i et intimt 

forhold til hinanden (81). Litteraturen angiver at informanter har evalueret tilgangen som acceptabel og 

komfortabel til personer med colon- og rectalcancer til at frembringe rige og valide beskrivelser (80-84). 

Taylor & De Vocht angiver, at pårørendes oplevelser ville påvirke hvordan diagnosen opleves af patienten, 

hvilket stemmer overens med Wrights & Bells antagelser af, at individet påvirker og påvirkes af omliggende 

systemer (55, 84). Dermed kunne par-interviews sikre, at familierne blev forstået ud fra deres sociale og 

kulturelle kontekst. Flere studier angiver at par-interviews inddragelse af patienten og pårørende kan 

berige og nuancere ligheder og forskelligheder af familiernes oplevelser, da familiemedlemmer kan 

påminde, udfordre og nuancere de oplevelser, fortællinger eller reaktioner som øvrige familiemedlemmer 

kan have glemt (80, 82, 84). Dette bevirker, at metoden kan indhente realistiske frem for idealiserede 

beskrivelser (82, 84). Ydermere kan inddragelsen af patienter og pårørende medvirke til kildetriangulering 

hvilket kunne validere undersøgelsens fund (43).  

Par-interviews kan udføres enkeltvis eller i fællesskab (80). Fælles par-interviews omhandler at patienter og 

pårørende interviewes sammen, hvor individuelle par-interviews indebærer adskilte interviews (80). Jeg 

valgte at anvende fælles par-interviews grundet dets mulighed for at inddrage patientens kulturelle og 

sociale kontekst som kunne skabe rige og nuancerede beskrivelser. Fravalget af individuelle par-interviews 

blev underbrygget af eksisterende litteratur, som kritiserer tilgangen for at tage afsæt i halvdelen af 

familien (81-82, 84). Tilgang kan endvidere indskrænke og fravælge oplevelser samt frasortere individets 

umiddelbare reaktioner, hvorved færre nuancer af diagnosticeringen kan indfanges (81-82, 84). Ydermere 

kan tilgangen medvirke til nervøsitet og uro, hvilket kunne lede til at familierne kunne få en opfattelse af, at 

der forekom hemmeligheder i familien (81-82, 84). 

4.5 Interviewguide 

Formålet med interviewguiden var at formulere spørgsmål på baggrund af undersøgelsen teoretiske 

forforståelse lidelse og beliefs.  Guiden havde ikke til formål at identificere teoriens begreber i familiernes 

udsagn, da undersøgelsens formål var at indhente familiernes oplevelser og ikke afprøvning af modellen 

(52). Guiden tog afsæt i følgende kronologiske emner: Oplevelse af udførelse af screeningstesten, 

reaktioner på diagnosen og konsekvenser af diagnosen (Bilag 4). Disse emner blev udvalgt for at få indsigt i 

hele familiernes diagnostiske fra screeningsoplevelsen til efter det operative forløb.  
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Jf. Kvale & Brinkmann var jeg i udarbejdelsen af interviewundersøgelsen et centralt redskab (78). Jf. Kvale & 

Brinkmann stiller interviewforskning krav til min sensitivitet for hvilke, hvornår og hvordan spørgsmålene 

skulle stilles for at kunne indfange, opmuntre og udvikle familiernes beskrivelser (78). For at understøtte 

mit noviceprægede håndværk af interviewemetoden indeholdte interviewguiden formulerede spørgsmål 

for at sikre velegnede og relevante spørgsmål. Der blev stillet dynamiske interviewspørgsmål, som var 

reformeret på baggrund af tematiske teoretiske spørgsmål (71, 78). Spørgsmålene var korte, enkle og åbne 

og henvendte sig til hele familien for både at indfange pårørendes og patienters fælles og forskellige 

oplevelser af diagnosticeringen (78). De åbne spørgsmål blev valgt for at opmuntre til fri, spontan, 

indholdsrige, deskriptive, oplevelsesmæssige og emotionelle beskrivelser, samt skabte betingelserne for at 

et positivt samspil, således patienters og pårørendes perspektiver kunne inddrages (71, 78, 85). De åbne 

spørgsmål blev eksempelvis formuleret som følgende: ”Hvilke tanker gjorde I jer omkring, at blive screenet 

for tarmkræft?”, ”Vil I fortælle mig om, hvordan I havde det, da I fik diagnosen tyktarmskræft?” og 

”Hvordan har diagnosen af tyktarmskræft påvirket jeres liv?”. Spørgsmål som var baseret på ”hvordan” blev 

oftest anvendt for at stimulere spontane beskrivelser (78). Dette blev gjort for at undgå spekulative 

beskrivelser som ville forhindre indsigt i familiernes reelle oplevelser (78). For at nuancere oplevelserne 

blev sondrende spørgsmål stillet: ”Kan I uddybe det?”, ”Hvordan husker du det?” og ”Kan I give mig et 

eksempel på dette?” (78). Jeg stillede følgende opfølgende spørgsmål for at efterprøve validiteten af min 

forståelse og fortolkning: ”Er det rigtig at du føler…?”, ”Jeg forstår det således ... er det rigtig forstået?” 

eller ”Mener du …?” (78). 

For at validere mine interviewspørgsmål ønskede jeg at pilotteste interviewene. Pilottestningen skulle 

omhandle afprøvning og modificering af mine udvalgte spørgsmål, mine interviewkvalifikationer samt 

kommunikative overvejelser, således at familier ikke blev unødvendigt forstyrret, og irrelevant data blev 

indsamlet (52, 71, 77). Da der blev inkluderede familier sent i forløbet blev pilottestningen ikke foretaget. I 

stedet foretog jeg en evaluering af interviewet efter gennemførslen af det første interview. Familien gav 

udtryk for, at spørgsmålene var forståelige og relevante. Ligeledes blev mine kommunikative- og 

relationelle egenskaber komplementeret. Jeg erfarede, at patienten periodevis overtog interviewet. 

Pårørende fik dog tilkendegivet enligheder og uenigheder, hvorved familiens forskellige og ensartede 

perspektiver blev indsamlet. Bevidstheden omkring patienternes dominans medvirkede til, at jeg 

fremadrettet var mere opmærksom på, at få hele familiens oplevelser ligeligt belyst.  

4.6 Kommunikative overvejelser 

Da interviewforskning foregår gennem menneskelige relationer var min interaktionen med familien 

afgørende for vidensproduktionen (79). Derfor gjorde jeg mig nedenstående overvejelser med afsæt i Hilde 
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Eides & Tom Eides kommunikative overvejelser samt Kvales & Brinkmanns kriterier for 

interviewkvalifikationer (78, 85).  

Interviewets forløb blev struktureret og styret iht. en begyndelse, midtdel og afslutning, da Eide & Eide 

angiver, at det kan være en kompleks og krævende opgave at åbne og lukke en samtale på en acceptabel 

måde (85). Struktureringen kan ligeledes medvirke til, at relationer og alliancer kan styrkes, hvorved 

familierne i undersøgelsen følte sig trygge til at involvere mig i deres tanker og følelser (85). Der forekom en 

briefing inden interviewets begyndelse for at opsummere interviewets formål, klargøre rammerne for 

samtalen samt besvare familiernes spørgsmål (78, 85). Dette blev valgt da briefing kan forebygge 

konfliktinteresser (78, 81). Dermed kunne familierne kunne være afklarede med undersøgelsens formål, 

samt deres roller og min interviewrolle. Midtdelen udforskede og fortolkede familiernes oplevelser iht. 

undersøgelsens udarbejdede interviewguide (78, 85). Interviewet blev afsluttet ved debriefing, som har til 

formål at tydeliggøre afslutningen (78, 85). Familierne fik således mulighed for at tilkendegive afsluttende 

bemærkninger eller spørgsmål. Jeg prioriterede ”small-talk” med familierne før og efter hvert interview da 

dette kan give en naturlig start og afslutning på samtaler og relationer (78). 

I udførelsen af interviewene medtænkte jeg aktiv lytning, verbale- og nonverbale overvejelser samt at 

fremstå oprigtigt interesseret, da dette jf. Eide & Eide kan medvirke til at anerkende oplevelser (78). Den 

nonverbale kommunikation indebar bl.a. øjenkontakt, en åben og henvendt kropsholdning samt nik eller 

bekræftende udsagn (78). Ved den verbale kommunikation opmuntrede jeg til fortælling samt afprøvede 

fortolkninger for at nuancere og validere min forståelse af familiens oplevelser af diagnosticeringen (78, 

85).  

4.7 Etiske overvejelser  

Undersøgelsens etiske overvejelser havde afsæt i de nordiske- og nationale sygeplejeetiske retningslinjer 

samt Helsinki deklarationen for at imødekomme undersøgelsens etiske implikationer (28, 86 87). 

Persondataloven vedr. behandling af personoplysninger og sundhedslovens aspekter af patienters 

retsstilling, samtykke og tavshedspligt blev ydermere overholdt (28, 86-90).   

Undersøgelsen efterlevede flere etiske principper om at gøre godt, ikke gøre skade og princippet om 

respekt for individets autonomi, da familiemedlemmernes velbefindende var min førsteprioritet i 

undersøgelsen (28, 86). Jeg var opmærksom på interviewenes nytteetiske perspektiv, da undersøgelsen 

afspejlede flere patientnære fordele som blev vurderet relevante i helhold at indfange familiernes 

diagnostiske oplevelser. Interview kan anerkende oplevelser, lette anstrengelser i relationer ved at 

italesætte oplevelserne samt lindre lidelse via interviewsituationens mulighed for at individer gensidigt 
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kunne udvise omsorg til hinanden (78-80, 84). Jeg var dog opmærksom på den magtrelation, som 

interviewsituationen ville afspejle grundet dens instrumentelle envejsdialog (78, 91). Da jeg definerede 

interviewsituationen, bestemte interviewtemaer og spørgsmål samt besluttede hvilke svar, som skulle 

uddybes, kunne jeg fremhæve nye nuancer i familiernes oplevelser, som kunne bidrage til nye 

indfaldsvinkeler i oplevelsen af diagnosticeringen (78). Magtfordelingen blev mindsket ved min løbende 

verificering af fortolkninger af familiernes oplevelser således afrapporteringen blev så nøjagtigt som muligt 

(78, 91). Jf. Taylor et al kan par-interviews endvidere frembringe sensitive emner omkring 

familiemedlemmers tanker, følelser eller beliefs (84). Jeg viste hensyn til disse emner ved at tilstræbe en 

neutral holdning og være opmærksom på familiernes verbale- og nonverbale kommunikation (81-82, 84-

85). Ved tvivl om sensitive emner fik modparten tilbudt at tilkendegive yderligere information til emnet (81, 

84). De sensitive emner kunne på den anden side medvirke til at familiens forskellige tanker, følelser og 

beliefs kunne belyses, diskuteres og lede til ny erkendelse for familierne samt bidrage til nuanceret indsigt 

for familiens oplevelse af diagnosticeringen (78).  

Patienternes retsstilling samt familiens integritet og autonomi blev respekteret i rekrutteringsprocessen, 

ved at patienten personligt blev kontaktet af afdelingssygeplejerskerne ved indlæggelse på de to udvalgte 

organkirugiske sengeafdelinger. Ledelsen orienterede familierne mundtligt og skriftligt med afsæt i 

anvisninger fra mit udarbejdede informationsmateriale til familierne og ledelsen (Bilag 5-6). Familierne fik 

udleveret informationsmaterialet, som beskrev undersøgelsens betingelser og familiens rettigheder 

herunder princippet om frivillighed, informeret samtykke, anonymisering, fortrolighed, tavshedspligt, 

muligheden for at tilbagetrække udsagnene, friheden til at stoppe interviewet samt destruering af 

transskriptioner den 1. juli 2015 (Bilag 5) (86-89). Dette sikrede, at familiernes deltagelse havde afsæt i et 

velinformeret beslutningsgrundlag (87). I udarbejdelsen af informationsmaterialet blev et aktivt talenært 

skriftsprog anvendt dvs. kortere sætninger, som var fri for fagtermer (92). Dette blev gjort for at skabe de 

bedste betingelser for informationsmaterialet fremstod forståeligt og klart for familierne. 

Sætningskonstruktionen indeholdte 14 ord i gennemsnittet pr. punktum, for at efterleve litteraturens 

anbefalinger af 12-15 ord (92).  Jeg var opmærksom på at udtrykke imødekommende signaler, som 

anerkendte familierne og deres unikke oplevelser ved at medtænke deres følelsesmæssige sårbare 

situationer og behov, samt tilbyde at besvare eventuelle spørgsmål (92). Familierne blev tilbudt et par 

dages betænkningstid inden projektdeltagelse for at sikre velovervejede beslutninger. Hvis familierne 

ønskede at deltage, blev jeg kontaktet af afdelingssygeplejerskerne med en aftalt dato for udførelsen af 

interviewet. Interviewene foregik i et uforstyrret lokale på afdelingerne, hvor der blev serveret kaffe og te 

for at fremme samtalen (93). Interviewene blev udført inden patienten blev udskrevet til andre 

sygehusafdelinger eller eget hjem. Dette sikrede, at oplevelsen af diagnosticeringen forekom forholdsvis 
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friske i familiernes erindringer, hvorved deres umiddelbare oplevelser af diagnosticeringen kunne 

indfanges. Interviewene havde en gennemsnitslig varighed på 52 minutter. Familierne underskrev 

samtykkeerklæring ved interviewenes start (Bilag 7). 

Fortroligheden og anonymiteten blev overholdt ved, at familierne fik tildelt fiktive navne ved 

afrapporteringen af analysefundene og analysens citater blev nøje udvalgt for at forhindre afsløring af 

familiernes identitet (78).   

For at overholde persondataloven blev det indsamlede materiale opbevaret på en ekstern harddisk, hvoraf 

kun jeg var bekendt med adgangskoden (77, 86). Efter telefonisk kontakt med datatilsynet foretog jeg ikke 

en anmeldelse af specialets problemstilling grundet specialet anonyme interviewundersøgelser samt 

indhentelsen af familiers skriftlige samtykke (86, 94).  

4.8 Analysemetode 

4.8.1. Hermeneutisk filosofi 

Da undersøgelsen tog udgangspunkt i familiernes sproglige tilkendegivelser, blev familiernes erkendelse og 

forståelse af diagnosticeringen fortolket med inspiration fra Hans-Georg Gadamers hermeneutiske filosofi 

(95). Valget skyldes Gadamars antagelse af, at sproglige ytringer afspejlede fortolkning (95-96). Da Gadamar 

angav, at det ikke var muligt at forstå uden at fortolke, kunne Gadamars filosofi medvirke til at indfange 

forståelsen af familiernes sproglige ytringer (95-96). 

Tekstfortolkningen i udarbejdelsen af analysefundene tog udgangspunkt i den hermeneutiske cirkels 

cirkelbevægelser, hvor udsagn blev forstået ud fra den diagnostiske oplevelse og omvendt (95-96). 

Undersøgelsens forforståelse var en del af cirklen, da undersøgelsens teoretiske og faglige perspektiver 

samt mine personlige forudsætninger fungerede som undersøgelsens fordomme. Jf. Gadamer må 

forforståelsen komme i spil, for at få denne bevidsthedshorisont afprøvet (95-96). Målet var derfor at opnå 

horisontsammensmeltning i interviewene, hvor min og familiernes bevidsthedshorisonter og forforståelser 

skulle ændres og udvides til at omfatte hinandens.  

Fortolkningen af analysefundene, analysen og efterfølgende diskussion tog afsæt i Kvales & Brinkmanns tre 

fortolkningskontekster: selvforståelse, kritisk commonsense-forståelse og teoretisk forståelse (78). Disse 

blev valgt for at fortolkningerne i undersøgelsen foregik på flere nuancerede niveauer. Disse omhandlede at 

formulere informanternes udsagn i et kondenseret udlæg, udvise en forståelsesramme som gik udover 

familiernes forståelse til en teoretisk forståelse, hvor udvalgte teorier i diskussionen bidrog til at berige 

fortolkerne af meningerne bag analysefundene (78).  
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4.8.2 Indholdsanalyse 

Analysen blev udformet med inspiration fra Satu Elo og Helvi Kyngäs induktive indholdsanalyse (97).  

Tilgangen blev valgt grundet dens anerkendelse inden for kvalitativ sygeplejeforskning til uudforskede 

fænomener (97). Metoden havde til hensigt at tematisk organisere samt kritisk fortolke og analysere 

empirien induktivt. Dvs. familiens udsagn blev kodet og kategoriseret således analysen bevægede sig fra 

det specifikke til det generelle (97). Analyseprocessen påbegyndte under interviewene, hvor fortolkninger 

løbende blev verificeret (78). Interviewene blev optaget digitalt for at fastholde koncentrationen på 

familiernes udsagn samt dynamikken imellem mig og familierne (78). Feltnoter blev ikke nedskrevet under 

interviewene, da disse kunne forstyrre samtalerne (78). Til gengæld blev interviewenes umiddelbare 

indtryk kort nedskrevet efter hvert interview med fokus på familiens centrale emner, for at mit samlede 

indtryk og vurderinger af familiens oplevelser kunne inddrages i analysen (53, 71).  

Som led i analyseprocessen blev interviewene transskriberede for at gøre disse håndterbare og 

tilgængelige, hvilket frem for blot at lytte til den digitale optagelse, kunne inspirere til nye fortolkninger (71, 

78). De digitale optagelser medvirkede til at interviewene gentagende gange kunne gennemlyttes og 

transskriberes, som et led i erkendelsesprocessen for at skabe en detaljeret forståelse for familiernes 

oplevelser (71, 78, 98). Det blev undladt at transskribere familiernes eksakte sætningskonstruktioner, dvs. 

pauser samt understregede eller forstærkede ord, da denne tegnsætning blev vurderet relevant i 

udarbejdelsen af diskursive- eller narrative analyser og dermed ikke til undersøgelsens tematiske analyse 

(98). Da det transskriberede materiale ikke fokuserede på sproglige detaljer, samt at undersøgelsen havde 

til formål at indfange familiernes umiddelbare oplevelser af diagnosticeringen, blev familiernes validering af 

det transskriberede materiale og analysefundene ikke anset nødvendigt (53). Jeg var dog opmærksom på, 

at transformationen fra ord til skrift var en dekontekstualisering af interviewene, hvoraf udsagnenes 

betydningsindhold kunne blive tabt (78-79, 99). Derfor blev lydfilerne løbende gennemlyttet i 

udarbejdelsen af analysen, da disse var undersøgelsens oprindelige udvalgte empiri. Transskriptionerne 

blev omhyggelig læst og rettet for fejl for at sikre korrekt tegnsætning og for ikke at manipulere udsagnene 

i bestemt retning (71, 99).  

Jeg valgte at anvende den elektroniske software Nvivo 9.0 i udarbejdelsen af analysen grundet dens 

mulighed for at øge kvaliteten af undersøgelsen samt validere analyseprocessen og dermed fundene (100). 

Dette skyldes, at Nvivo bidrog til at bevare overblikket over analysens helhed og dele, da NVivo sikrede at 

citater systematisk blev organiseret og kategoriseret samt kunne spores tilbage til det transskriberede 

materiale (78, 100-102). Nvivo skabte ydermere mulighed for ikke at identificere forventede fund, da 

forståelsen for fundene løbende kunne afprøves via Nvivos tekniske funktioner (100).   
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Eksempler på citater  Kodning  Gruppering  Kategorisering           Undertema          Hovedtema 
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reaktion 
 
 

 

 

Glæde over 
tidlig diagnosti-
cering 

 
 
Ændret 
rollefordeling 

Øget pligt- og 
ansvarsfølelse 

”(…) jeg fik et chok (…)” 

”Jeg tænkte lidt ”For pokker 

da!”. Jeg havde ikke drømt 

om at det skulle komme.” 

”(…) du har jo været akkurat 

som du plejer (…) Og så lige 

pludselig er du bare syg.” 

”(…) det er fordi jeg er bange 

for der sker ham noget (…)” 

”(…) jeg nåede at blive så 

bekymret.” 

”Jeg tager det her med 

knusende ro (…) Hvis ikke man 

ser rationelt på det så synes 

jeg man stikker blår i øjnene 

på sig selv (…)” 

”(…) det kan jo ikke nytte 

noget at blive chokeret.” ”Vi 

skal bare glæde os, hvis vi får 

opdaget det tidligt.” 

”Vi går ind og overtager fordi 

vi bliver så bekymrede.” 

”(…) jeg skyldte at blive ved 

med at være positiv, og sige 

til ham at det nok skulle gå.” 

Følelsesladet 
reaktion på 
diagnosen 
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positiv 
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Den induktive analyseproces indebar: åben kodning, kodningsark, gruppering, kategorisering og 

abstraktion (97) (Tabel 3). Første og andet analysetrin indebar åben kodning, hvor hvert interview blev 

gennemlyttet, det transskriberede materiale blev læst gentagne gange og umiddelbare grove kodninger 

blev foretaget (97). Tredje og fjerte trin omhandlede at reducere antallet af kodninger ved at citater med 

lignende indhold systematisk blev læst, sammenlignet, grupperet og kategoriseret til større kategorier for 

at øge forståelsen af fænomenet (97). Ved analyseprocessens femte analysetrin forekom en abstraktion, 

hvor endelige temaer og en generel beskrivelse af analysefundne blev udarbejdede (97). Alternative 

fortolkninger blev løbende søgt i analyseprocessen for at afprøve forståelsen af empirien (78). 

Tabel 3. Eksempler på analyseprocessen. 
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Analysefundene blev underbygget med relevante, korte og balancerede citater, som afspejlede den mest 

optimale repræsentation af teksten (78).  

5.0 Analysefund 

Følgende afsnit viser de temaer, der blev fremanalyseret i undersøgelsen. Analysen identificerede 

hovedtemaet: Når livet pludselig forandres, med følgende undertemaer: Stillingtagen til 

screeningstilbuddet, At være i et usikkert udredningsforløb, Når familien rammes af coloncancer og Tanker 

omkring en mulig fremtid. Præsentationen af analysefundene differentierede mellem patienters og 

pårørendes erfaringer. Ved fælles erfaringer blev betegnelsen familiemedlemmer anvendt. 

I analysen beskrev familierne forskellige og ensartede oplevelser af at blive diagnosticeret med coloncancer 

fra screeningstilbuddet til efter operationen. Familiemedlemmer udviste pligt til at udføre 

screeningstesten, mens nogle patienter beskrev tvivl om testens relevans. Efter indsendelse af 

screeningstesten beskrev nogle patienter uro og nervøsitet. Ved modtagelse af det positive screeningssvar 

tvivlede patienter på egen sundhed, mens andre fokuserede på muligheden af at opdage coloncancer 

tidligt. Familiemedlemmer beskrev, at diagnosen var præget af chok, frygt og usikkerhed for patientens 

fremtid. Andre familiemedlemmer angav, at reaktionen på diagnosen ledte til en rationel, konstruktiv og 

positiv tilgang, hvor det galt om at se forløbet fra en positiv indgangsvinkel. Familiemedlemmer beskrev 

glæde over diagnosen, da dette medførte tidlig behandling, hvor overlevelsesmulighederne blev forøget. 

Trods de forskellige reaktioner angav familiemedlemmer frygt og bekymring ved konfrontering af 

patientens død. Diagnosen ledte til, at familiernes relationer ændrede sig. Familierne fik et behov for at 

støtte hinanden, hvilket kom til udtryk ved, at familierne korrigerede hinansens viden om coloncancer 

sygdommen. Pårørende beskrev øget ansvars- og pligtfølelse for at tage vare på patienten, hvilket kom til 

udtryk ved ændrede rollefordelinger, hvor pårørende overtog behandlingsrelaterede beslutninger. 

Familierne berettede, at diagnosen medvirkede til et behov for at opretholde en facade for hinanden. Dette 

blev gjort for at familien kunne støtte i hinandens reaktioner, lede familien igennem forløbet samt for at 

bevare en positiv indstilling til diagnosen. Brugen af facaden ledte til, at familierne fik et behov for støtte 

fra netværket for at kunne udtrykke deres reaktioner på diagnosen. Efter operationen beskrev patienterne 

tro på helbredelse og håb for fremtiden. Det ukendte mikroskopisvaret var dog en faktor, som bidrog til en 

tvivl om fremtidens udsigter. Ligeledes berettede familiemedlemmer, at de revurderede værdier og fik nye 

prioriteter i form af at have mere kontakt med folk omkring sig, øget opmærksomhed på egen sundhed 

samt nyde og værdsætte livet. 
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5.1 Stillingtagen til screeningstilbuddet 

5.1.1 Pligt til at udføre testen 

De pårørende delte holdningen omkring, at screeningstesten burde udføres af pligt ved et screeningstilbud. 

Dette blev begrundet med ansvaret for at passe på sig selv, både for sin egen og pårørendes skyld, hvilket 

følgende citat viser: 

”(…) det tror jeg også, jeg har sagt til dig mere end en gang, det synes jeg, man har pligt til at 
lave… Man er nød til at passe på sig selv.” ”(…) Det skylder man sig selv og sine pårørende 
(…)” (Pårørende) 

Pårørende var ikke bange for testen, men anså screeningstesten som en ekstra sikkerhed for at bevare et 

godt helbred, da de mente at man ikke selv kunne mærke coloncancer i de tidligere stadier. Nogle patienter 

udviste taknemmelighed over at få tilbudt testen. Heri forekom en erkendelse af deltagelsens mulige 

konsekvens, hvilket medvirkede til en parathed til at modtage et positivt screeningssvar. Paratheden blev 

begrundet med tilliden til sundhedsvæsnet, i form af tillid til at screeningstesten kunne identificere cancer 

tidligt.  

”Jeg synes, det er alle tiders chance at have fået, og det er jeg glad for.” ”(…) jeg vidste, der 
var en mulighed for, at der blev fundet cancer (…)” ”(…) der er en stor sandsynlighed for, at 
man fanger en masse cancer på tidlige stadier (…)” (Patient)  

5.1.2 Tvivl om testens nødvendighed 

I modsætning til flere pårørende beskrev nogle patienter ængstelse og tvivl omkring udførelse af 

screeningstesten. Der blev tvivlet på testens nødvendighed, da nogle patienter angav, at de ikke følte sig 

syge. Testen kunne være spild af tid og medvirke til unødvendig nervøsitet. Alligevel medvirkede 

screeningstilbuddet til, at nogle patienter tvivlede på sit helbred, da der var en risiko for cancer. Følgende 

citat viser, hvordan tvivlen blev oplevet, samt hvordan denne patient brugte sine nærmeste pårørendes til 

at beslutte, hvorvidt screeningstesten skulle gennemføres: 

”(…) jeg var bange for den, da jeg fik den med brev.” ”(…) jeg syntes ikke, jeg fejlede noget, 
hvorfor skulle jeg så rende og bruge og spilde min tid på det? (…) jeg følte mig ikke syg (…)”  
”(…) det var satme tæt på, at jeg ikke ville da. Ja det var det.” ”(…) det er da hendes skyld 
altså. Jeg behøver ikke at holde derude (i skovkanten) og tænke ”hvad gør du, hvad gør du, 
hvad gør du?” (Patient) 

5.2 At være i et usikkert udredningsforløb 

5.2.1 Tvivl om kræft 

Nogle patienter beskrev, at perioden fra indsendelsen af screeningstesten til modtagelse af det positive 

screeningssvar var præget af usikkerhed og tvivl på fremtiden. Efter screeningsprøven blev afsendt 

oplevede nogle patienter tvivl om, om de var syge af kræft. Ventetidens usikkerhed og ubehagelighed var 
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svær at være i. Følgende citat viser, at hverdagen var præget af uro og nervøsitet for svaret, hvor livet 

pludselig kun drejede sig om at vente på at modtage screeningssvaret: 

”Det var vammelt, rigtig vammelt. Fordi du går hele tiden og siger til dig selv ”Ej pjat der er 
sgu ikke noget (…) Man går i usikkerheden (…)” ”(...) Man gider næsten ikke gøre noget, fordi 
man går og spekulerer hele tiden (…) jeg havde hele tiden denne der tvivl. Der kunne jo godt 
være noget.” (Patient) 

Nogle patienter beskrev at ventetiden var fyldt med en erkendelse af, at cancer kunne blive fundet. Dette 

ville være glædeligt, da coloncancer sygdommen dermed kunne opdages og behandles tidligt og 

overlevelseschancerne kunne øges. Dette illustreres i følgende citat: 

”(…) Jeg vidste, der var en mulighed for, at der blev fundet cancer, og det ville jeg være glad 
for, hvis der var. Men det er også mig, der er lidt mærkelig.” (Patient) 

Ved modtagelse af det positive screeningssvar beskrev nogle patienter den skriftlige overlevering som 

upersonlig. Oplevelsen af uvished og tvivl om situationens alvor var fortsat gennemtrængende for denne 

patients oplevelse: 

”Jamen det virkede lidt koldt, for maskine-agtigt (…)” ”(…) så går der ikke engang tre dage, så 
siger de telefonisk, at jeg skal op og scannes. Så sagde jeg ”Har jeg kræft?”. Det vidste hun 
ikke (…)” (Patient) 

Efter det positive screeningssvar valgte nogle patienter at foretage en planlagt rejse til udlandet for at se 

familie. Rejsen medvirkede til at det diagnostiske forløb blev udskudt 14 dage, hvor konsekvenserne af det 

positive screeningssvar kortvarigt blev glemt. Rejsen medvirkede til et gensyn med familien, som der 

eventuelt ikke blev mulighed for efter udredningsforløbets resultat. På trods af rejsen var patienten fast 

besluttet på at indgå og fuldføre udredningsforløbet ved hjemkomsten. 

”Det eneste jeg gjorde var, at jeg sagde til mig selv ”Nu vil jeg til Chile” (…) Så jeg skød det 14 
dage.” ”(…) det kan ikke nytte noget. Sådanne noget skal gøres. Det skal gøres efter 
bogen.”(Patient) 

5.3 Når familien rammes af coloncancer 

5.3.1 Oplevelse af chok og rationalitet ved diagnosticeringen 

Diagnosen blev tacklet forskelligt blandt familiemedlemmerne. Familiemedlemmer gav udtryk for, at 

diagnosen ledte til flere forskellige følelser, da diagnosen blev beskrevet som uventet, bekymring, trussel 

og chok. Pårørende beskrev, at de blev kede af det og bange. Dette var på trods af de pårørendes kendskab 

til udførelsen af screeningstesten. Pårørende udtalte, at patienten ikke virkede syg, men nøjagtig som han 

plejede, hvilket gjorde chokket endnu større. Patienter beskrev ligeledes, at chokket skyldtes, at patienten 

ikke havde følt sig syg i hverdagen op til diagnosticeringen. Ordet kræft blev for nogle patienter associeret 

med noget grimt, hvor canceren hurtigt måtte fjernes. Diagnosen havde medvirket til, at nogle patienter 
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mistede sin stolthed over at være sunde og raske. Følgende citat viser, at diagnosticeringen ledte til 

oplevelsen af pludselig at blive sygeliggjort. 

”(…) Jeg fik et chok (…)” ”Jeg tænkte lidt ”For Pokker da!” (…) nu skal jeg være syg?” ”(…) Det 
er grimt. Uha.” ”Jamen jeg blev sgu bange” ”Og du fejler ingenting. Men det gjorde jeg. Jeg 
var så stolt af at være pensionist, eller efterlønner. Det var de bedste fem år af mit man..” 
(Patient) 

Pårørende beskrev det vanskeligt at have en optimistisk indstilling til patientens overlevelseschancer. De 

beskrev, at diagnosticeringen ledte til frygt og ængstelse. Dette illustreres i følgende: 

”… der blev jeg sgu ked af det.” ”Den havde jeg ikke lige set komme.” ”Jeg synes, at det går 
mig altså noget på, at han ligger her, det gør det altså.” ”Jeg ved godt, vi ikke skal male 
fanden på væggen, men jeg har det bare skidt med det.” (Pårørende) 

Pårørende angav, at dagene efter diagnosen passerede hurtigt, hvor en følelse af at blive handlingslammet 

blev beskrevet: 

”(…) det er gået så hurtigt, det var i fredags, så man har nærmest ikke haft tid til at gøre 
noget ved det. Så der er også grænser for hvem man lige, når at sige det til.” (Pårørende) 

 
Andre familiemedlemmer angav at have en rationel reaktion på diagnosen. Deres reaktion fokuserede på 

svarets glædelige og positive aspekt, som omhandlede hurtigere behandling og dermed højere risiko for 

helbredelse. Familiemedlemmerne beskrev, at diagnosen ikke var præget af chok, da dette blev anset 

nyttesløst, da en rationel reaktion var den eneste rigtige måde at reagere på. Reaktionen på diagnosen 

underbyggede deres moral og bevidste valg af en rationel håndtering samt en beslutsomhed for at overleve 

diagnosen. Den rationelle reaktion kunne forekomme uforstående for folk udefra, men strategien virkede 

konstruktiv for disse familiemedlemmer. Deres rationelle indstilling medvirkede til, at de fremstod 

afklarede omkring diagnosen og dennes konsekvenser. Den rationelle reaktion illustreres i det følgende: 

”Glimrende (…)” ”Altså vi blev ikke særlig chokeret.” ”(…) jeg tager det her med knusende 
ro..” ”Vi skal bare glæde os, hvis vi får opdaget det tidligt.” ”(…) det kan jo ikke nytte noget at 
blive chokeret” ”(…) Det er den eneste måde jeg kan fungere på.” (Patient) 

Nogle familiemedlemmer tilkendegav, at livet ikke havde ændret sig siden diagnosen. Det viste sig dog, at 

diagnosen havde haft flere konsekvenser. Patienterne gav udtryk for, at diagnosen havde haft 

sundhedsmæssige og praktiske konsekvenser, hvilket vidnede om, at diagnosen havde indskrænket og 

ændret patientens hverdag i større omfang end de ville erkende: 

”Selvfølgelig har det haft konsekvenser, der er nogen som har skåret hul i mig.” ”Det kan 
have nogle praktiske konsekvenser” (Patient) 

Familiemedlemmernes rationalitet kom også til udtryk, da netværket blev informeret. Der blev gjort 

overvejelser omkring, hvornår og hvordan netværket skulle informeres. Ligeledes fik hele netværket det 

samme at vide for at forhindre unødvendig dramatik. Det var vigtigt for familiemedlemmerne at udvise ro 
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ved at udtrykke glæde og optimistisk for det videre forløb. Disse overvejelser udviste et ønske om ikke at 

være en byrde for andre ved at skabe unødvendig dramatik. Følgende citat illustrerer dette: 

”(…) jeg ringede til dem alle sammen i går, efter jeg var blevet opereret. De blev selvfølgelig 
kede af det, men jeg sagde, at jeg var kisteglad for, at det var blevet opdaget og ordnet.” 
”(…) der er ingen der kan være tjent med at blive dramatiseret for meget (...)” (Patient) 

5.3.2 Konfrontation med døden som grundvilkår 

Diagnosen ledte til, at alle familiemedlemmerne beskrev en konfrontation med døden som et grundvilkår i 

livet. Dette kom eksempelvis til udtryk ved, at nogle familiemedlemmer beskrev glæde og en indirekte 

lettelse af diagnosens tidlige identifikation af cancer, hvor et rationelt fokus på øget overlevelseschancer 

blev valgt. Dette viste en indirekte frygt og bekymring for, at patienten skulle dø af coloncancer 

sygdommen, da den tidlige diagnose skulle modvirke en tidlig død. Andre familiemedlemmer beskrev, at 

diagnosen ledte til, at de pludselige blev opmærksomme på, at patienten ikke længere var ung. Pårørende 

var pludselig blevet bange for at skulle miste patienten, hvilket de ikke følelsesmæssigt var klar til. 

Konfrontationen med døden medvirkede til at nogle pårørende beskrev at deres tanker oftere strejfede 

patienten. Ligeledes beskrev pårørende at patientens risiko for at død gjorde ondt at tænke på. Følgende 

citat illustrerer en pårørendes tanker ved konfrontation med patientens risiko for at dø: 

”For os er det jo katastrofalt, hvis han ikke er der (…)” ”(…) lige pludselig er vi blevet gjort 
opmærksom på, at han er blevet ældre(…)” ”(…) så snart man får at vide, at han er syg, så 
føler man sig også truet, fordi så kan han lige pludselig være væk. Det er der slet ingen af os, 
der er klar til.” (Pårørende) 

Nogle patienter beskrev at diagnosens konfrontation med deres egen død ledte til, at flere praktiske ting 

måttes udføres og tænkes over, for at sikre de efterladtes ve og vel: 

”Jeg følte mig da selv truet. Den kræft den truede mig da (…)”. ”Men så, det har jeg fortalt 
mig selv mange gange, du er jo ikke 17 år mere (...) Du er jo blevet gammel.” ”Der er flere 
ting, der skal udføres og tænkes over(…)” ”(...) jeg havde fundet alle papir, hvor hun skulle 
henvende sig (…) Hun (ægtefælle) kommer ikke til at lide.” (Patient) 

 

5.3.3 Familiernes relationer ændrede sig 

Diagnosen ledte til, at familiemedlemmer følte pligt til og øget behov for at hjælpe og støtte hinanden. 

Støtten kom til udtryk ved, at familiemedlemmer korrigerede og vejledte hinanden vedrørende forståelse 

af coloncancer sygdommen. Familiemedlemmernes vidensdeling udviste hjælp til hinanden med at begribe 

og forstå den nye truende situation. Eksempelvis korrigerede en pårørende familiemedlemmers forståelse 

af at celleforandringer kunne gå væk, hvorved coloncancer diagnosen ikke nødvendigvis var ensbetydende 

med cancer: 
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”(…) når piger får lavet gynækologiske undersøgelser, så får man at vide af lægen, at der er 
celleforandringer (…)” ”Den der polyp, den kalder de ikke en polyp mere, den kalder de en 
tumor. Og der er kræft i den.” (Pårørende) 

Pårørendes beskrev bekymring, pligt og ansvar for at hjælpe og støtte patienten. Nogle pårørendes og 

patienter angav at de fik et behov for at pårørende overtog beslutninger relateret til behandlingsforløbet. 

Dette viste familiens roller og relationer til ændrede sig ved, da patienten før diagnosen var familiens 

overhoved. Ligeledes kom de pårørendes øgede ansvar til udtryk ved deres behov for oftere at besøge og 

ringe til patienten på sygehuset samt tilbyde patienten praktisk hjælp. Følgende citater illustrerer de 

pårørendes nye behov og følelser: 

”Vi går ind og overtager, fordi vi bliver så bekymrede”. ”Jeg ved godt, at nogen gange tager 
vi for meget over, bestemmer for meget.” ”(…) jeg er bange for, at der sker ham noget, i bund 
og grund.” (Pårørende) 

”Jeg har måske brug for at gøre et eller andet (...)” ”(…) jeg skal være lidt pylret overfor ham 
(…)” ”Vi er jo den nærmeste familie i denne her del af landet, så jo.” ”Det er vigtigt, jeg lige 
har snakket med ham. Det har jeg det godt med.” (Pårørende) 

Nogle familiemedlemmer beskrev, at diagnosen også medvirkede til at relationerne i familien ændrede sig. 

De beskrev et nyopstået behov for at opretholde en facade overfor familien. Dette blev gjort for at støtte 

familien og opretholde en positiv indstilling til diagnosticeringen. Dette ledte til, at nogle 

familiemedlemmer følte et øget behov for at få støtte fra netværket ud over familien for at kapere egne 

følelser og reaktioner samtidig med, at de også måtte støtte familiens. Behovet for netværket skyldtes 

behovet for opmuntring, for at kunne opretholde troen på patientens fremtid. Facaden var midlertidig og 

havde til hensigt at beskyttede familierne for hinandens reaktioner og dermed diagnosens påvirkning af 

deres liv. Pårørende beskrev, at hvis der forekom en åbenhed og ærlighed omkring følelser og reaktioner, 

ville ingen i familien kunne lede og støtte de andre. Ligeledes følte pårørende en øget pligt og ansvar for at 

være positive for patientens fremtid, hvorved der ikke var plads til deres egne følelser af bekymring og frygt 

for fremtiden. Facaden kunne medvirke til at øge oplevelsen af usikkerhed, da familien gensidigt vidste 

hvad hinanden følte. Disse oplevelser illustreres i følgende citater: 

”(…) hvis man vender det hele med familien, så sidder vi jo og hyler til sidst alle sammen. Så 
er der ingen, der kan holde fanen høj (…) nogen gang er man også lige nød til at have af vide 
af nogle andre udefra, at det nu alligevel nok skal gå (..).” ”(…) jeg skyldte, at blive ved med 
at være positiv, og sige til ham, at det nok skulle gå.” (Pårørende) 

”Facaden skal heller ikke blive der for evigt, det er bare så man lige får styr på nogle ting (…)” 
(Pårørende) 

5.4 Tanker omkring en mulig fremtid  

5.4.1 Nyt håb for fremtiden 
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Efter operationen beskrev patienter refleksioner over det diagnostiske forløb i takt med, at reaktionen på 

diagnosen blev bearbejdet. I refleksionerne udviste patienterne et nyt håb for fremtiden. Dette kom til 

udtryk ved, at patienterne glædeligt så gennemførelsen af screeningstesten som værende det hele værd. 

Dette på trods af, at screeningstesten ledte til identificering af coloncancer. Den tidligere tvivl om 

udførelsen af screeningstesten blev efterfølgende fundet uforstående for nogle patienter, da canceren ikke 

nødvendigvis ville komme til udtryk ved fysiske ubehag. Glæden over at have overvundet tvivlen illustreres i 

det følgende: 

”(…) Allerede dengang prøven kom med posten, var jeg nervøs”. ”(...) Men det var så dumt. 
Du ved jo ikke om de har ret, eller om du har ret. Du ved jo ikke om du er syg (…)” ”(...) Jeg er 
glad for, at jeg fik sendt prøve ind (…) Det er helt sikkert.” (Patient) 

I takt med at patienterne fik troen på at overleve diagnosen, fik dens trussel og konfrontation med døden 

mindre betydning end tidligere. Døden blev nu erkendt som en del af livet: 

”(…) lige så sikkert som du er født, så skal du også dø. Der er ingen der ved, hvad tiden 
bliver.” (Patient) 

”(…) Når jeg dør engang så er det, fordi at jeg har brugt min tid op på jorden (…)” (Patient) 

Oplevelse af død, usikkerhed, frygt og bekymring blev efter operationen erstattet af troen på helbredelse. 

Dette ledte til begyndende tro og håb for fremtiden, hvilket kom til udtryk ved nogle patienternes rationelle 

refleksioner omkring mikroskopisvaret: 

”(…) Altså jeg forventer ikke, at jeg skal have efterbehandling af nogen som helst art (...) Og 
hvis jeg skal, siger jeg ”Nåh” (…)” ”Hvis det skal til, så skal det til. Det tager vi.” (Patient) 

Alligevel beskrev nogle patienter behovet for mikroskopisvaret for endelig at kunne få ro og komme tvivlen 

og usikkerheden til livs. Mikroskopisvaret var nødvendigt for at få et endegyldigt kendskab til håbet for 

fremtiden, hvilket kunne lede til, at patienterne kunne få bearbejdet diagnosen yderligere.  

”(…) jeg tror på det er væk. Det er helt sikkert. (...) Jeg vil jo gerne følge det helt ud, indtil det 
er ovre, så får jeg ro. Om det så er mere eller mindre (cancer tilbage) (…)” ”Man skal lige have 
chokket og så lige komme over det.” (Patient) 

Trods den fortsatte tvivl beskrev nogle patienter en oplevelse af stolthed over at have gennemført det 

screenede-, diagnostiske- og operationelle forløb. En patient benyttede følgende metafor i refleksionen 

over diagnosticeringen, hvilket illustrerede denne stolthed og begyndende tro på fremtiden: 

”(…) hvis skytten sidder og skyder på dig, puha. Så sætter du dig ned bagefter, og hvad har du 
gjort? Du er lige kommet over. Du har lige gjort noget særligt, fordi det var dig, der kom 
over.” (Patient) 

5.4.2 Revurdering af værdier og prioriteringer 

Diagnosticeringen af coloncancer medvirkede til at flere af familiemedlemmerne blev bevidste omkring 

livets skrøbelighed. Dette ledte til, at flere familiemedlemmer på flere områder revurderede værdier og fik 
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nye prioriteringer. Familiemedlemmer ville i fremtiden prioritere og blive mere opmærksomme på egen 

sundhed, ved at få sundere vaner og blive bedre til at gå til læge ved tegn på sygdom. Diagnosen havde 

medvirket til, at familiemedlemmer havde set sygdom fra et andet perspektiv end tidligere: 

”Det er sgu med at hvis man fejler et eller andet eller hænger i bremsen, så er det bare med 
at komme herind og blive undersøgt.” (Pårørende) 

”(…) inden vi kom på sygehuset, der gik tre uger, hvor jeg fandeme har været forkølet. Det 
var egentlig meningen, at jeg ville gå til læge. Jeg kunne næsten ikke få luft du... Så kiggede 
jeg ud, det pissede ned og så gad jeg ikke (…)” ”Hvis der er noget ”ding” så står jeg heroppe 
og hyler (…)” ”(…) de holder udenfor med en kiste (…)” (Patient) 

En pårørende underbyggede patientens ændrede syn på sundhed efter diagnosticeringen, hvilket følgende 

citat illustrerer: 

”(…) Han ville hverken frem eller tilbage, for ind ville han slet ikke (…) Og nu har han været, 
meget villig til, da han lige fik det spekuleret igennem, villig til at gøre stort set alt hvad de 
har sagt til ham.” (Pårørende) 

Nogle familiemedlemmer udtalte at diagnosticeringen medført, at de i fremtiden ønskede at prioritere sit 

netværk. Familiemedlemmerne ville begynde at prioritere sine venner og familie mere, sætte pris på dem, 

være mere tilstedeværende og lyttende: 

”Det er en af de ting, jeg vil lave om på. Jeg vil have mere med folk at gøre (...)” ”Ja blive 
bedre til at lytte og høre efter hvad folk har at sige, lige snakke med dem og sådanne noget.” 
”Jeg er sgu ligeglad med hus og have og alt muligt.”(Patient) 

For pårørende var det også vigtigt at få mere kontakt med patienten, hvilket følgende citat afspejler, da de 

pårørende følte behov for at gengælde hjælp, som tidligere var blevet modtaget fra patienten: 

”(…) Jeg vil ringe til ham lidt oftere og sikre mig, at han har det godt.” ”Jeg synes ikke det er 
en pligt, det er en selvfølge.” ”(...) Han har da hjulpet mig mange gange, på mange forskellige 
områder. Så kan jeg vist også gøre lidt gengæld, når jeg kan.” (Pårørende) 

Diagnosen havde også medført, at familiemedlemmerne gjort sig tanker om at nyde livet mere 

fremadrettet. Familiemedlemmerne tillagde dette stor værdi og følte pligt til at værdsætte livet inden det 

er for sent. Dette viste et behov for at være nærværende og blive bedre til at prioritere betydningsfulde 

valg, som gav livsglæde: 

”(…) vi har en pligt til at få så meget ud af livet, imens vi har det” (Patient) 

”(…) jeg tror da også, at noget af det du lærer af det her bagefter, det er da, at nogen gange 
er det bare bedre at stå op om morgenen og være glad og godt tilpas.” ”Jeg tror det er 
vigtigt, at man lærer at værdsætte…”(Pårørende) 

Patienterne gav udtryk for at sætte sig mål for at prioritere ting, som kunne bidrage til livsglæde på trods af 

risikoen for eget helbred. Eksempelvis gav en patient udtryk for overvejelser omkring at ryge pibe igen, som 

han tidligere havde nydt ved flere lejligheder: 
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”(…) dengang jeg røg pibe, da nød jeg at sidde med min pibe og en kop kaffe.” ”Jeg husker, at 
sidde i haven med en sådan pibetobak, åh det var dejligt. Og sin kaffe. Det var beroligende.” 
”Du slapper fuldstændig af.” ”(…) kan du lide at ryge, så kan du også lige så godt ryge 
pibetobak.. hvis jeg selv bestemmer, hvor lang tid jeg har tilbage, så er det okay.” (Patient) 

5.5 Sammenfatning  

Analysefundene viste, at pårørende og patienter havde flere fælles og forskellige oplevelser relateret til 

diagnosticeringen. Figur 5 indeholder de ord, som illustrerer pårørendes og patienters forskellige og 

ensartede beskrivelser af oplevelserne af, at diagnosticering med den screenede coloncancer (Figur 5). 

Figur 6 viser analysens fund af at familiernes oplevelser af diagnosticeringen var forskellige fra 

screeningstilbuddet til efter operationen (Figur 6).  

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 
 

                        
 

 

Figur 5. Ord som illustrer pårørendes og patienters fælles og forskellige beskrivelser i oplevelsen af 
diagnosticeringen med coloncancer efter deltagelse i screening. 
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6.0 Diskussion 
Følgende afsnit diskuterer undersøgelsens styrker og svagheder, og dermed analysefundenes pålidelighed 

ved at diskutere undertemaet: ”Når familien rammes af coloncancer ” og dennes subtemaer: ”Oplevelsen 

af chok og rationalitet ved diagnosticeringen”, ”Konfrontation med døden” og ”Familiernes relationer 

ændrede sig”.   

Eksisterende empiriske studier inddrages for at diskutere hvordan fundene bidrager til at nuancere 

eksisterende viden af hvordan familier kan opleve diagnosticering af en screenet coloncancer. De empiriske 

studier har afsæt i patienters og pårørendes oplevelser af en diagnosticeret coloncancer med afsæt i 

somatiske symptomer. Dette valg var betinget af manglende identificering af kvalitative og kvantitative 

studier relateret til familiers oplevelser af en screenet coloncancer diagnose.  

Efterfølgende diskuteres fundene imod The Illness Beliefs Model for at indkredse, hvilke beliefs der var 

aktuelle samt hvordan sygdomslidelse kom til udtryk i undersøgelsen (55). Wright & Bell angiver, at nogle 

beliefs er mere nyttige end andre i mødet med lidelsen, hvor nyttigheden afhænger af kliniske skøn og 

konteksten (55). Vurderingen må opvejes imod familiernes indbyrdes relationer, livsudfordringer, 

håndtering af og reaktion på alvorlig sygdom (55). Vurderingen af nyttigheden af familiernes beliefs tog 

dermed afsæt i min subjektive vurdering. Fundene blev ydermere diskuteret imod Johan Culbergs kriseteori 

med tilhørende kriseforlængende forsvarsmekanismer for at nuancere forståelsen og finde mening i 

familiernes oplevelser ud fra krisereaktioner (103-104). Teorierne blev udvalgt for at orientere sig i, 

indkredse og skabe dybere forståelse for analysefundene. 

Afslutningsvis blev undersøgelsens metodologiske valg- og fravalg relateret til analyseprocessen, den 

teoretiske referenceramme og betingelserne for undersøgelsens rækkevidde diskuteret imod Kristi 

Malteruds kvalitetskriterier relevans, validitet og refleksivitet samt Klaus Høyers grundmetafor 

”Dåseåbneren” (53, 105). Forfatterne blev udvalg da disse kunne skabe en bevidsthed og refleksivitet i 

bedømmelsen af undersøgelsens videnskabelige kundskab. 

6.1. Diskussion af undersøgelsens fund 

6.1.1 Oplevelsen af chok eller rationalitet ved diagnosticeringen 

Fundet viste at diagnosticeringen for familiemedlemmerne var præget af både bekymring og chok men for 

andre rationalitet og optimisme. Flere studier fandt lignende reaktioner på diagnosticeringen af 

coloncancer for familiemedlemmer så som: usikkerhed, chok, frygt, svært ved at opretholde en positiv 

Figur 6. Oversigt over familiernes oplevelser relateret til screeningsforløbets faser. 
Patient =  
Pårørende =  
Familiemedlemmer =  
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indstilling, trussel på livet og oplevelsen af et forandret liv (106-116). Lignende studier underbyggede 

undersøgelsens fund af familiemedlemmers rationelle og positive reaktioner på diagnosen, da studierne 

fandt: at patienter var positive, havde behov for at være realistiske og rationelle, og fravalgte urolige tanker 

og følelser (106-107, 109, 112, 115-116).  

Familiemedlemmernes oplevelser, kunne med afsæt i Wright & Bell antagelser, afspejle emotionel- og 

fysisk lidelse, da diagnosticeringen ledte til flere følelsesmæssige oplevelser samt fysiske og praktiske 

indskrænkelser (55). Fundene viste, at den rationelle tilgang, for nogle familiemedlemmer, blev valgt som 

den eneste mulighed for at undgå unødvendig chok og dramatik. Dette tydeliggjorde familiemedlemmernes 

fundamental belief af et ideologisk rationel og optimistisk perspektiv til livet, som blev udfordret. 

Rationaliteten kunne jf. Wrights & Bells antagelser afspejle en faciliterene belief relateret til sygdommens 

prognoser. Dette skyldtes at familiemedlemmers udsagn vidnede om, at den rationelle tilgang blev 

fastholdt igennem forløbet da denne strategi virkede konstruktivt for dem. Dermed kan rationaliteten og 

optimismen have hjulpet familierne positivt til at komme igennem forløbet, samt til at gennemleve de 

reaktioner som de oplevede i forløbet. 

Interviewsamtalerne udført kort tid efter diagnosticeringen, hvorved familiernes oplevelser af chok og 

rationalitet jf. Cullbergs antagelser kunne afspejle krisereaktioner i chok- og reaktionsfaserne (103-104). 

Særligt ville reaktionsfasen være aktuel, hvor familierne ville forsøge at omstille sig til situationen via 

forsvarsmekanismer (104). Med afsæt i Cullberg kan det ligeledes diskuteres hvorvidt familiemedlemmerne 

udviste forsvarsmekanismerne isolation og rationalisering i håndteringen af de oplevede følelser (104). 

Dette skyldtes at nogle familiemedlemmer undlod emotionelle reaktioner samt at den rationaliserende 

tilgang blev angivet som den eneste rigtige i håndtering af diagnosticeringen hvorved alternative reaktioner 

blev afvist. Familiemedlemmer udviste ydermere fornægtelse af situationens alvor og konsekvenser, da det 

blev angivet, at diagnosen ikke havde haft en betydelig indskrænkende indvirkning på livet på trods af 

praktiske og fysiske konsekvenser. Familiemedlemmer angav, at rationaliteten var værdifuld i håndtering af 

diagnosen. Cullberg angiver dog at fornægtelse af diagnosens vilkår kan lede til øget skuffelse og chok over 

ubehaget af operationen samt manglende håndtering af diagnosens realitet (104). Således kunne 

fastholdelsen af den rationelle indstilling samt afvisning af alternative strategier og emotionelle 

beskrivelser, lede til isolering, rationalisering og fornægtelse som kunne afspejle familiemedlemmers 

manglende håndtering af diagnosen realitet.   

6.1.2 Konfrontation med døden  

Dette analysefund viste at familiemedlemmer blev konfronteret med døden som et eksistentielt 
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grundvilkår. Eksisterende litteratur underbygger dette fund, da studier viser: at diagnosticeringen af 

coloncancer ledte til bekymring for patienters død samt en erkendelse af døden som eksistentiel 

grundvilkår (106-107, 111, 113-114, 116-117, 120).  

Det antages at familierne oplevelede emotionel-, eksistentiel og spirituel lidelse grundet konfronteringen 

med døden. Dette ledte til, at familiemedlemmernes fundamentale beliefs, relateret til patientens 

eksistensgrundlag og identitet af at være sund og rask, pludselig blev truet og udfordret.  Lidelsen kom til 

udtryk i familiemedlemmernes oplevelse af trussel, frygt og bekymring for patientens død. Ydermere kom 

dette til udtryk ved at nogle patienter beskrev handlinger, som skulle sikre pårørendes velbefindende ved 

en eventuel død. Familiemedlemmernes frygt for patientens død afspejlede således indskrænkene beliefs 

for patientens sygdomsprognose, da disse tanker ledte til lidelse som indskrænkede en konstruktiv tilgang 

til diagnosticeringen. Andre familiemedlemmer berettede om en glæde og optimisme ved den tidlige 

diagnosticering, da denne ledte til øget overlevelseschancer. Med afsæt i Wright & Bells antagelser, kunne 

optimismen på den ene side afspejle en faciliterene belief for patientens sygdomsprognoser, da den 

faciliterede en konstruktiv tilgang for familien. På den anden side kunne optimismen afspejle en 

indskrænkene belief, da optimismen kunne være et resultat af emotionel-, eksistentiel-, og spirituel lidelse. 

Dette skyldtes glædens og optimismens indirekte lettelse over en tidlig diagnosticering grundet frygten for 

at patienten skulle dø.  

På den anden side kunne familiemedlemmernes med beskrivelse af glæde over tidlig diagnosticering, med 

afsæt i Cullbergs antagelser, afspejle rationaliseringen, undertrykkelse, isolering og fornægtelse af 

patienternes mulige død. Disse forsvarsmekanismer kan jf. Cullberg medvirke til, at udvise manglende 

accept af situationens alvor og betydning (104). Denne identificering blev dannet med afsæt i 

familiemedlemmernes fokus på at den tidlige diagnosticering der kunne øge overlevelseschancerne. 

Familiemedlemmer angav at denne reaktion på diagnosen bevidst blev udvalgt da det var den eneste 

rigtige reaktion. Dette kunne afspejle at andre følelser som blev gennemlevet blev valgt fra. Undertrykkelse 

og isoleringen af følelser blev ligeledes identificeret ved familiemedlemmernes rationelle og udramatiske 

formidling af diagnosen til netværket. Denne glædelige reaktion på diagnosticeringen kunne dermed 

afspejle at nogle familiemedlemmer ikke accepterede situationens alvor eller betydning, hvilket ledte til 

forlængende krisereaktioner. 

6.1.3 Familiernes relationer ændrede sig 

Eksisterende empiriske studier underbyggede analysens fund af: familiemedlemmernes behov for at give 

støtte til hinanden samt at modtage støtte fra netværket, for at dele oplevelsen af diagnosticeringens 

emotionelle belastning og pårørendes øgede pligt- og ansvarsfølelse (106-109, 113-115, 118-119).  Et studie 
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fandt også, at pårørendes behov for: at støtte patienten skyldtes behovet for at give tilbage til patienten 

(113). Eksisterende empiri viste lignende fund af familiemedlemmers behov for: at fastholde en facade for 

at beskytte hinanden mod de følelser familiemedlemmerne gennemgik ved diagnosticeringen, at støtte 

familiemedlemmerne i diagnosticeringen samt bevare en positiv indstilling til diagnosen (73, 106-107, 109, 

113-114, 118, 120). Flere studier bekræftede patienternes behov for: at pårørende overtog beslutninger 

vedrørende behandlingsforløbet, hvilket i studierne ledte til tab af patienters maskulinitet (106-107, 113, 

117). Ingen studier berettede om pårørendes behov for at overtage behandlingsrelaterede beslutninger. 

Det antages at familiernes diagnosticering på den ene side afspejlede Wright & Bells antagelse af emotionel 

lidelse for familiemedlemmerne (55). Dette kom til udtryk ved deres øgede behov for at udvise støtte, søge 

netværkets støtte og øget for bekymring samt opmærksomhed på patienterne behov. Lidelsen blev 

funderet på truslen og udfordringen af den fundamentale belief omkring patientens død og således 

familiens eksistensgrundlag. Dette ledte til pårørendes øgede ansvars- og pligtfølelse i at støtte patienten, 

lede familien igennem forløbet hvor en positiv indstilling blev bevaret. Lidelsen og de ændrede behov 

bevirkede, at familiemedlemmerne opretholdte en facade overfor hinanden, hvilket resulterede i 

følelsesmæssig distancering og uærlighed og således emotionel- og relationel lidelse. På den anden side 

medvirkede truslen af familiens fundamentale belilef og lidelsen til et behov for loyalitet og samhørighed i 

familien hvor de støttede hinanden med viden samt var der følelsesmæssigt for hinanden. Truslen og 

udfordringen af familiernes eksistensgrundlag ledte således til at familiemedlemmer oplevede en 

faciliterene belief i håndteringen af diagnosen prognoser og ætiologi. Dette skyldtes at dødens trussel ledte 

til at familiemedlemmer i fællesskab skabte en positiv håndtering i forståelsen af diagnosen samt dennes 

ætiologiske årsager, hvilket hjalp dem til at begribe situationens alvor. 

Familiemedlemmernes oplevelse af bekymring, frygt og opretholdelse af en facade ledte til identificering af 

Cullbergs kriseforlængede forsvarsmekanismer undertrykkelse og isolering af følelser (103-104).  

Pårørende angav at diagnosticeringen medvirkede til et behov for at familien overtog beslutninger 

vedrørende behandlingsforløbet. Jf. Cullberg kan dette afspejlede en tendens til regression, da behovet 

viste et ønske om omsorg, relateret til tidligere psykiske udviklingstrin (104). Dette kan på den ene side 

afspejle en værdifuld aflastning af patienten. På den anden side kunne dette belaste pårørende og være en 

forklaring på pårørendes øgede pligt- og ansvarsfølelser. Regressionen kunne ydermere medvirke til at 

patienten udviklede øget afhængighed af de pårørende hvilket ville lede til længerevarende ændring af 

familimedlemmernes roller. 
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6.1.4 Sammenfatning 

Undersøgelsens fund genfindes i lignende empiriske studier. Dette viser, at undersøgelsen bidrager til at 

skabe ny viden relateret til, hvordan familier kan opleve diagnosticeringen af en screenet coloncancer 

diagnose. Endvidere viser undersøgelsen, at der forekommer visse ligheder med en coloncancer diagnose 

som er screenet samt baseret på somatiske symptomer. Diskussionen af fundene imod Wright & Bells 

antagelser, viser at familiernes diagnostiske oplevelser afspejlede flere lidelsesfulde oplevelser. Dermed 

bidrager diskussionen af teorierne imod analysefundene til at skabe dybere forståelse for, at 

analysefundene ved diagnosticeringen har flere emotionelle-, fysiske-, spirituelle- og eksistentielle 

konsekvenser. Diskussionen af fundene imod Cullbergs kriseteori påpeger at familierne udviste 

krisereaktioner med flere tilhørende kriseforlængende forsvarsmekanismer. Dette nuancerer 

diagnosticeringens emotionelle påvirkning af familiemedlemmerne. Diskussionerne af empiriske studier 

imod teorierne skaber således en nuanceret forståelse for familiemedlemmernes sårbare situationer, hvor 

deres sædvanlige livsførelse og eksistensgrundlag pludselig blev truet og ændret. 

6.2. Diskussion af Par-interviews 

Litteratur angiver på den ene side, at par-interviews kan berige og nuancere familiernes fælles og 

forskellige oplevelser ud fra familiens sociale kontekst, hvilket ikke er muligt i individuelle-par-interviews 

(80-84). Par-interviews indeholder lignende relationelle interaktioner som fokusgruppeinterviews, men 

fælles par-interviews har den styrke, at tilgangen inddrager fokusgruppeinterviewets dynamiske aspekt 

samt intimiteten fra individuelle interviews (80). Fælles par-interview medvirker endvidere til, at familierne 

kan støtte hinanden samt nuancere, erindre og udforske glemte oplevelser eller reaktioner, hvorved 

familiens umiddelbare fælles og forskellige oplevelser bliver inddraget, hvilket er formålet med metoden 

(80, 82, 84). Jeg erfarede litteraturens anvisninger af metodens metodiske fordele i undersøgelsen, da 

fundene afspejler nuancerede fund af familiernes forskellige og ensartede oplevelser ved 

diagnosticeringen. Dette er indfanget, da metoden skabte mulighed for en familieorienteret tilgang, hvor 

familierne løbende kunne tilkendegive hvor enig eller uenige de var med hinandens udsagn. Endvidere 

åbnede metoden op for relationens betydning i familierne, da fundene eksempelvis afspejler pårørendes 

behov for overtagelse af behandlingsrelaterede beslutninger. Dermed skabte par-interviews mulighed for 

at indfange oplevelser, som muligvis ikke kunne indfanges ved individuel par-interviews. Ligeledes var 

pårørende en stor støtte i genskabelsen af patienternes oplevelse fra screeningstilbuddet til efter 

operationen, da familiemedlemmerne i fællesskab kunne diskutere og nuancere forløbet.  

På den anden side afspejlede par-interviews svagheder, da metoden kan kritiseres for at 

familiemedlemmer kan dominere interviewene, hvilket kan forhindre en ligelig fordeling af informanters 
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beskrivelser hvorved indsigten kan forringes (80-82). Jeg erfarede kritikken i interviewene, da patienterne 

generelt tilkendegav flere udsagn end de pårørende. Jeg erfarede dog, at denne svaghed var en styrke i 

undersøgelsen, da det gav mening at tage udgangspunkt i patienternes fortællinger. Dette gav mulighed for 

at spørge ind til, hvorvidt pårørende vedkendte eller frasagde sig lignende erfaringer. Ydermere bevirkede 

dette til, at pårørende ofte selv tilkendegav ensartede og forskellige oplevelser. Jeg forebyggede, at 

patienten fuldstændig overtog interviewet ved at holde fokus på dette i samtalerne samt starte hvert 

interview med at understrege betydningen af, at alle familiemedlemmers perspektiver på diagnosticeringen 

blev omtalt. Ydermere kunne dette kritikpunkt også være vanskeligt at undgå i udarbejdelsen af 

undersøgelsen, da litteratur angiver at kritikken også tilskrives andre kvalitative tilgange, herunder 

fokusgruppeinterviews (84).  

Som tidligere angivet kan fælles par-interviews ligeledes kritiseres for at frembringe sensitive emner 

omkring familiemedlemmers tanker, følelser eller beliefs, hvilket kan betyde at visse aspekter af oplevelsen 

ikke fremringes (84). Fundene viser at familierne fik behovet for at opretholde en facade for hinanden. Det 

kan diskuteres hvorvidt tanker, følelser og årsager til facaden kunne nuanceres yderligere. Derfor kan det 

ikke udelukkes at dette aspekt kunne nuanceres yderligere hvis pårørendes tilstedeværelse ikke var aktuel i 

undersøgelsen. Dette kunne eksempelvis være udført ved anvendelse af individuelle par-interviews til 

metode- og kildetriangulering i undersøgelsen. 

På trods af metodens fordele og ulemper, viste analysefundene nuancerede fælles og ensartede 

beskrivelser, hvorved fælles par-interviews blev vurderet sufficient til at skabe valide analysefund af 

familiernes oplevelser ved diagnosticeringen af den screenede coloncancer diagnose.  

6.3 Diskussion af undersøgelsens kvalitet 

6.3.1 Analyseprocessen 

Malterud angiver at kvalitative forskere kan risikere for stor nærhed til stoffet, hvilket kan vanskeliggøre 

den kritiske refleksivitet og således have konsekvenser for fundenes validitet og relevans (53).  

Analyseprocessen afspejlede høj refleksivitet og intern validitet, da intersubjektiviteten og valideringer af 

undersøgelsens metodologiske valg- og fravalg løbende blev angivet, hvilket sikrede en hensigtsmæssig 

nærhed til stoffet. Subjektiviteten blev eksempelvis fremhævet ved, at jeg erkendte min indflydelse på 

udførelsen, hvilket resulterede i bevidste kommunikative overvejelser, da kommunikationen havde 

betydning for min perception og fortolkning af familiernes udsagn. Disse overvejelser skabte gode 

forudsætninger for, at komme så tæt på interviewpersonens oplevelser som muligt, at fundene fremstod 

autentiske, detaljerede og sammenhængende, samt at lydfilerne kunne indeholde en fælles forståelse af 

familiernes oplevelser. Nvivo medvirkede endvidere til høj refleksivitet, da softwaren hjalp med, at 
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analysefundenes fortolkninger løbende blev revurderede og udfordrede ved hjælp af dennes tekniske 

finesser. Nvivo sikrede yderligere høj refleksivitet og intern validitet, da analyseprocessen bevarede 

nærheden til familiernes sproglige tilkendegivelser ved at vende tilbage til de citater, som dannede 

baggrund for kodningerne. Dette sikrede, at fundene afspejler familiernes reelle oplevelser. Nvivo bidrog 

endvidere til at dokumentere samt formidle analyseprocessen og fundene, hvilket medvirkede til høj 

refleksivitet og høj interne validitet grundet muligheden for at gentage analyseprocessen. 

På den anden side kunne intersubjektiviteten i undersøgelsen have været udfordret yderligere. Jf. Malterud 

kan fundenes interne validitet øges, hvis informanter bliver tilbudt at gennemlæse analysefundene, så 

informanterne kan kommentere og udbedre misforståelser (53). Ligeledes kan dialogisk validering i 

analyseprocessen med andre forskere bidrage til at udfordre og validere analytiske fortolkninger og 

dermed validere fundene (53). Analysens løbende verificeringer af fortolkninger, par-interviews 

kildetrianguleringer samt diskussionen af The Illness Beliefs Model og Cullbergs kriseteori imod 

analysefundene sikrede dog, at forståelsen af fundene blev nuanceret, indkredset og udfordret. Dette 

medvirkede til, at forforståelsens forudsætninger ikke overdøvede familiernes oplevelser og medvirkede 

dermed til at afspejle høj intern validitet.  

6.3.2 Informanter  

Jf. Malterud vil en vellykket strategisk informantsammensætningen afspejle rig data og flere nuancerer af 

fænomenet (53). Fundene viser at undersøgelsens strategiske udvælgelsesproces medvirkede til, at 

fundene på den ene side afspejlede høj relevans og intern validitet, da relevante familier blev rekrutterede. 

På den anden side var rekrutteringen indskrænket grundet valget af homogeniteten, hvilket Malterud 

angiver at dette kan vanskeliggøre frembringelsen af nuancer af fundene (53). Undersøgelsen viste dog, at 

fundene afspejlede rig data med flere nuancer relateret til forskellen mellem patienter og pårørendes 

oplevelser. Homogeniteten medvirkede til at meningsfulde enheder blev identificeret på tværs af det 

mindre materiale.  

Jf. Malterud kan et lavt antal familier medvirke til, at datamætning ikke kan forekomme i undersøgelser, 

hvilket kan sænke kompleksitet af fænomenet (53). På den ene side kunne datamætningen medvirke til at 

validere fundene, da mætningen kunne skabe forudsætninger for fænomenet blev udtømt. Dermed kunne 

flere nuancer af fænomenet identificeres og inddrages. På den anden side afspejler undersøgelsen dybde 

og nuancer, som vurderes tilstrækkelige til at give et introducerende indblik i fænomenets kompleksitet, 

hvilket validerede undersøgelsens lave antal familier og ledte til høj intern validitet og relevans. 
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6.3.3 Anvendelsen af en teoretisk referenceramme 

Den teoretiske referenceramme blev ekspliciteret og udvalgt for at skabe bevidsthed omkring 

undersøgelsens forforståelse. Udvælgelsen af en teoretisk referenceramme kan jf. Malterud på den ene 

side bruges til at forstå og strukturere meningen af empirisk materiale og fund (53). På den anden side 

angiver Malterud, at referencerammen kan medvirke til en begrænset subjektiv horisont i fortolkningen af 

den indsamlede empiri (53). Klaus Høyer angiver, at en teoretisk referenceramme kan betragtes ud fra 

metaforen ”dåseåbneren”, som medvirker til at indkredse og åbne, men også afgrænse forståelsen i 

undersøgelsen, hvorved dele af fænomenet bliver fravalgt (105).  

Ud fra Høyer og Malterud kunne referencerammen på den ene side medvirke til en ensidig subjektiv 

fortolkning af den indsamlede empiri, som ville begrænse undersøgelsens fund. På den anden side erfarede 

jeg, at referencerammen ledte til høj refleksivitet, da den medvirkede til eksplicitering af den teoretiske 

forforståelse. Teorien ledte til høj relevans og høj intern validitet, da den bidrog til at undersøgelsen tog 

afsæt i udvalgte begreber som åbnede og specificerede et lidelsesperspektiv på familiernes diagnostiske 

oplevelser. Referencerammen ledte således til høj intern validitet, da modellen blev anvendt til at udforme 

forforståelsen og interviewguiden, hvorved jeg kunne spørge mere nuanceret og således skabe nuancerede 

fund. Referencerammens afgrænsning blev undgået, da jeg ud over den teoretiske forståelse besad en 

faglig og erfaringsmæssig forståelse af familiernes oplevelser, som også kom i spil i fortolkningsprocessen af 

familiernes oplevelser. Endeligt ville empiriens fund i sidste ende overvinde eventuelle teoretiske 

afgrænsninger og forventninger grundet undersøgelsens induktive tilgang, hvilket også modvirkede en 

eventuel afgrænsning.   

Da referencerammen kan afgrænse undersøgelsen, kan den også udpege hvilken type data der er væsentlig 

at indfange undersøgelser (105). Referencerammen kunne dermed på den ene side yderligere afgrænse 

undersøgelsen ved at begrænse metodiske valgmuligheder. På den anden side ledte afgrænsningen til høj 

intern validitet og relevans, da dette sikrede sammenhæng mellem teori og metode. Da modellen antog, at 

sygdomslidelse og familiernes beliefs kom til udtryk via familiernes relationelle sproglige samspil, blev 

fælles par-interviews derfor fundet relevant til at indfange familiernes diagnostiske oplevelser. Dette 

sikrede således høj intern validitet samt relevans af referencerammen. 

6.3.4 Undersøgelsens rækkevidde 

Jf. Malterud har en undersøgelse altid begrænsninger, hvor udvalgsstrategien er en særlig betingelse (53). 

Undersøgelsen afspejler høj relevans, da fundene viser, at undersøgelsen skaber en nuanceret indsigt i et 

forholdsvis nyt fænomen. Undersøgelsen afspejler dog lav ekstern validitet, da den indeholdte familier med 

mandlige patienter uden stomi. Dette bevirker, at fundene har lavere overførbarhed til kvinder eller mænd 
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med stomi. Familiernes besad endvidere sundhedsfaglige baggrunde, hvilket gav ensartede forudsætninger 

i undersøgelsen. Dog medvirkede fagligheden til lav ekstern validitet, da fundenes overførbarhed til familier 

med færre ressourcer og uddannelsesniveau må tages med forbehold og vurderes ud fra den enkeltes 

situation. Rekrutteringstidspunktet medvirkede ligeledes til lav ekstern validitet, da fundenes nuancer er 

relateret til familiernes umiddelbare indtryk af diagnosticeringerne. Således afspejler fundene ikke 

familiernes langvarige indtryk af diagnosticeringen. Lav eksterne validitet blev også identificeret ved, at 

fundene, som tidligere anvist, ikke blev funderet på datamætning, hvorved der kan forekomme manglende 

nuancer af fænomenet. Trods den lave eksterne validitet bevirkede undersøgelsens inddragelse af 

forskellige familiekonstellationer, til høj ekstern validitet, da analysefundene kan have overførbarhed til 

forskellige familietyper af forskellige sammensætninger. 

Jf. Malterud bevirker den kvalitative tilgang til undersøgelsen til visse begrænsninger i henhold til 

undersøgelsens overførbarhed grundet tilgangens manglende evne til at afspejle repræsentativitet (53). Jf. 

Høyer bevirkede ”dåseåbneren” til, at en foranderlig ontologi, som medvirker til en vis stabil opfattelse af 

verden, hvorved verden kan opleves forskellig, men overordnet forekommer ensartet (105). ”Dåseåbneren” 

har derfor betydning for en undersøgelses epistemologi, dvs. erkendelsen af viden, som hverken vil afspejle 

endegyldige forudsigelige resultater eller relative fund (105). Undersøgelsen kvalitative tilgang bevirker at 

fundene ikke afspejler ikke en fuldstændig afdækkende forståelse eller universelle lovmæssige sandheder 

om familiernes oplevelser. Undersøgelsens fund skaber en rig forståelse for familiernes umiddelbare 

oplevelser som mandelige patienter uden stomi fortalte i en specifik kontekst ud fra en udvalgt 

forskningstilgang. Analysefundenes overførbarhed til familier med lignende karakteristika eller i lignende 

kontekster må derfor vurderes ud fra forskelle og ligheder i beskrivelsen af undersøgelsen. 

7.0 Konklusion 

Formålet med undersøgelsen var at skabe en nuanceret indsigt i og forståelse for patienters og pårørendes 

oplevelser af at diagnosticeres med coloncancer efter deltagelse i screening. Dette måtte gøres for at 

danne en baggrundsforståelse som sygeplejersker kan medbringe i mødet med disse patienter og 

pårørende i klinisk praksis.  

Undersøgelsens inkluderede to homogene familiers oplevelser, hvor reaktionerne forløb fra dyb fortvivlelse 

til en rationel og optimistisk tilgang relateret til screeningstestens nødvendighed, konsekvenserne af det 

positive screeningssvar og diagnosticeringen af den screenede coloncancer diagnose. Patienter berettede 

at diagnosen også ledte til praktiske- og fysiske konsekvenser grundet det nødvendige operative indgreb 

hvor patienter og pårørende beskrev konfrontation med døden som eksistentielt grundvilkår. Dette skabte 
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et behov for, at patienter og pårørende støttede hinanden samt at de pårørende følte øget ansvars- og 

pligtfølelse for at udvise optimisme samt støtte og lede familien igennem forløbet. Dette ledte til at 

familiemedlemmer berettede om behovet for at pårørende overtog beslutninger relateret til 

behandlingsforløbet. Dette ledte til ændrede rollefordelinger og relationer i familien hvorved en facade i 

familien blev opretholdt. Patienter og pårørende havde derfor behov for at modtage støtte af netværket 

udenfor familiens rammer for at få udtrykt reaktionerne på diagnosticeringen. Efter operationen blev 

patienternes tvivl erstattet med en tro på helbredelse og håb for fremtiden. Det ukendte mikroskopisvar 

var dog en faktor, som bidrog til tvivl omkring fremtidens betingelser. Både pårørende og patienter gav 

udtryk for at revurdere værdier, og fik nye prioriteringer, så som at have mere kontakt til relationer, øget 

opmærksomhed på egen sundhed, samt nyde og værdsætte livet i fremtiden.  

Undersøgelsens analysefund kan genfindes i lignende empiriske studier, hvilket viser at undersøgelsen 

bidrager til at skabe ny viden relateret til hvordan familiers kan opleve diagnosticeringen af en screenet 

coloncancer diagnose. Diskussionen viser at familiernes diagnostiske oplevelser afspejlede flere 

lidelsesfulde oplevelser samt krisereaktioner hvor flere kriseforlængende forsvarsmekanismer blev 

gennemlevet. Dette skabte en dybere forståelse for familiernes sårbare situation hvor deres sædvanlige 

livsførelse og eksistensgrundlag pludselig blev truet og ændret. 

Undersøgelsen afspejler et pilotstudie som via en familieorienteret tilgang formåer at skabe en nuanceret 

forståelse for to homogene familiers ensartede og forskellige oplevelser relateret til det uudforskede 

fænomen af familiers oplevelser af en screenet coloncancer diagnose. Undersøgelsen kvalitative 

forskningstilgang og familiernes homogenitet og sundhedsfaglige baggrunde medvirker til at 

undersøgelsens fund ikke afspejler en fuldstændig afdækkende forståelse eller universelle lovmæssige 

sandheder af familiernes oplevelser. Undersøgelsens fund afspejler forståelse for hvordan oplevelserne 

blev fortalt i en specifik kontekst ud fra en udvalgt forskningstilgang. Analysefundenes overførbarhed til 

familier med lignende karakteristika eller i lignende kontekster må derfor vurderes ud fra forskelle og 

ligheder i beskrivelsen af undersøgelsen. Undersøgelsens familieorienterende tilgang samt teoretiske 

lidelsesfulde forforståelse kan fremadrettet anvendes til at inspirere og øge validiteten af fremtidige 

kvantitative og kvalitative forskningsprojekter af fænomenet. 

8.0 Perspektivering 

Undersøgelsen bidrager til at skabe øget forståelse for familiers oplevelser som diagnosticeres med 

coloncancer efter deltagelse i screening. Undersøgelsens fund afspejler familiernes lidelsesfulde og 

kriserelaterede reaktioner på diagnosticeringen som sygeplejersker i praksis må imødekomme. Ligeledes 
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understregede undersøgelsens fund familiens betydning fra screeningstilbuddet hvilket understreger 

betydningen af at sygeplejersker inddrager de pårørende på lige fod med patienten. Undersøgelsen fandt 

også at nogle patienter oplevede tvivl omkring deltagelse i screeningsprogrammet hvilker yderligere 

understreger behovet for at sygeplejersker må involvere familierne i beslutninger relateret til 

gennemførelse af screeningsprogrammet. 

Da sygeplejersker er en af de første faggrupper, som får kontakt med familierne efter diagnosticeringen, 

har sygeplejersker derfor har en unik mulighed for at bevare en indflydelsesrig sygeplejefaglig kontakt 

igennem screenings-, udrednings- og behandlingsforløbet. Dette kan give sygeplejersker og andre 

sundhedsprofessionelle mulighed for at inddrage patienterne i egne forløb, prioritere plejen efter deres 

ønsker og behov samt skabe en kontekst, hvor familier kan udtrykke de lidelser og krisereaktioner som kan 

opstå når et familiemedlem diagnosticeres med en screenet coloncancer.  

Det kan dog diskuteres hvorvidt sygeplejerskerne har muligheden for disse sygeplejefaglige ydelser. På den 

ene side angiver aktuelle sundhedspolitiske udspil et partnerskab mellem sundhedsprofessionelle samt 

patienter og pårørende, hvori behandlingsrelaterede beslutninger skal forekomme (121). På den anden side 

udviser sundhedspolitiske beslutninger effektivisering, prioriteringer og økonomiske nedskæringer i det 

danske sundhedsvæsen, herunder i Region Midt (122-123). Færre sygeplejersker i fremtidig klinisk praksis 

kan lede til forringede muligheder for patientinddragelse (4, 20). Dette kan betyde at det øgede antal 

patienter og pårørende kan opleve at have færre sparingspartnere til at drøfte indgåelsen i 

screeningsprogrammet. Ydermere kan det betyde at patienter som diagnosticeres med en screenet 

coloncancer vil få mindre støtte i deres lidelsesfulde kriseforløb. Ligeledes kan nedskæringerne understøtte 

den eksisterende ulighed i sundhed som florerer i det danske samfund hvor veluddannede gifte patienter 

bl.a. har bedre kræftbehandling, rehabilitering og overlevelsesmuligheder end enlige patienter med lavere 

uddannelsesniveau (124-125). Nedskæringer og manglende rammer til patientinvolvering kan således lede 

til at ressourcefattige familier med en screenet coloncancer får dårligere vilkår for at forebygge og 

identificere coloncancer tidligt samt blive helbredt og holde sig sunde. 

Undersøgelsen bidrager til at skabe et fokus som understreger betydningen af at sundhedsprofessionelle, 

politikere og forskere i fremtiden fokuserer mere på patienter og pårørendes oplevelser ved 

diagnosticering af coloncancer efter deltagelse i screening. Sygeplejerskerne må have forbedrede forhold 

og rammer til at kunne imødekomme familiernes behov samt håndhæve det partnerskab som skal sikre 

patientinvolvering fra tidspunktet hvor screeningstilbuddet bliver givet. Dette fokus og perspektiv anses 

essentielt for familier som diagnosticeres med en screenet coloncancer. Ligeledes anses dette fokus 

nødvendigt da screeningstesten er en tilgang som globalt og nationalt har stigende accept og udvikling i 
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sundhedsvæsnet hvilket kan det betyde, at flere skal screenes for cancer relaterede og somatiske 

sygdomme fremtiden (4).   
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Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 97,636 

S30 S2 AND S10 AND S16 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 2 

S29 S2 AND S20 AND S25 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 6 

S28 S1 AND S20 AND S25 Search modes - Interface - EBSCOhost Research 50,045 
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SmartText Searching Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 

S27 S1 AND S20 AND S25 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 0 

S26 S1 OR S20 OR S25 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 59,623 

S25 
S10 OR S13 OR S14 OR 
S23 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 23,181 

S24 S13 OR S14 OR S23 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 4,146 

S23 

(MH "Early Diagnosis") 
OR (MH "Early Detection 
of Cancer") 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 3,139 

S22 S1 OR S20 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 36,743 

S21 S2 AND S15 AND S20 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 8 
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Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 

S20 S3 OR S4 OR S5 OR S6 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 36,716 

S19 psycholo* 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 126,634 

S18 S2 AND S15 AND S17 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 7 

S17 S3 OR S4 OR S5 OR S8 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 24,601 

S16 
S3 OR S4 OR S5 OR S7 OR 
S8 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 36,716 

S15 
S9 OR S10 OR S11 OR S12 
OR S13 OR S14 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 27,100 

S14 "occult blood*" 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 1,086 
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Text 

S13 (MH "Occult Blood") 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 861 

S12 

(MH "Early Detection of 
Cancer") OR (MH "Early 
Diagnosis") 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 3,139 

S11 
(MH "Diagnostic Tests, 
Routine") 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 1,201 

S10 (MH "Health Screening") 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 19,768 

S9 
(MH "Diagnosis, 
Psychosocial") 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 2,933 

S8 
(MH "Adaptation, 
Physiological") 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 3,388 

S7 
(MH "Adaptation, 
Psychological") 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 13,790 
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S6 

(MH "Adaptation, 
Psychological") OR (MH 
"Adaptation, 
Physiological") 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 16,823 

S5 
(MH "Life Change 
Events") 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 3,460 

S4 (MH "Anxiety") 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 15,939 

S3 
(MH "Stress, 
Physiological") 

Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 2,157 

S2 
(MH "Colorectal 
Neoplasms") 

Search modes -
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 8,871 

S1 colorectal neoplasm 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 
Databases  
Search Screen - Advanced 
Search  
Database - CINAHL with Full 
Text 27 
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Bilag 2. PubMed søgehistorik 

 

Recent queries in PubMed. March, 25, 2015. 

Search          Query         
 Items found       Time 

#43 "Search ((((((((((""occult blood*"") OR ""Occult Blood""[Mesh]) OR   34
  10:05:28      
""Diagnostic Tests, Routine""[Mesh]) OR ""Diagnostic Tests, Routine/psychology"" 
[Mesh]) OR ""Mass Screening/psychology""[Mesh]) OR  
""Early Detection of Cancer""[Mesh]) OR  
""Early Detection of Cancer/psychology""[Mesh]) OR ""Early Diagnosis""[Mesh]))  
AND ((((""Life Change Events""[Mesh]) OR (""Stress Disorders, Traumatic""[Mesh]  
OR ""Stress, Psychological""[Mesh])) OR ""Anxiety""[Mesh]) OR  
""Adaptation, Psychological""[Mesh])) AND ""Colorectal Neoplasms""[Mesh]" 

#42 "Search ((((((((""Diagnostic Tests, Routine/psychology""[Mesh]) OR  
""Early Detection of Cancer/psychology""[Mesh]) OR  
""Mass Screening/psychology""[Mesh]) OR ""Diagnostic Tests, Routine""[Mesh])  
OR ""Occult Blood""[Mesh]) AND ""occult blood*"")) AND  
((((""Life Change Events""[Mesh]) OR (""Stress Disorders, Traumatic""[Mesh]  
OR ""Stress, Psychological""[Mesh])) OR ""Anxiety""[Mesh]) OR  
""Adaptation, Psychological""[Mesh])) AND ""Colorectal Neoplasms""[Mesh]"         8 

#41 "Search (((((""Diagnostic Tests, Routine/psychology""[Mesh]) OR  
""Early Detection of Cancer/psychology""[Mesh]) OR  
""Mass Screening/psychology""[Mesh]) OR  
""Diagnostic Tests, Routine""[Mesh]) OR ""Occult Blood""[Mesh])  
AND ""occult blood*"""      4447 

#40 "Search (((((((""occult blood*"") OR ""Occult Blood""[Mesh]) OR  
""Diagnostic Tests, Routine""[Mesh]) OR  
""Diagnostic Tests, Routine/psychology""[Mesh]) OR  
""Mass Screening/psychology""[Mesh]) OR ""Early Detection of Cancer""[Mesh])  
OR ""Early Detection of Cancer/psychology""[Mesh]) OR ""Early Diagnosis""[Mesh]"    37698 

#39 "Search (((""Life Change Events""[Mesh]) OR (""Stress Disorders, Traumatic""[Mesh]  
OR ""Stress, Psychological""[Mesh])) OR ""Anxiety""[Mesh]) OR  
""Adaptation, Psychological""[Mesh]"                            25709 

#38 "Search ""Colorectal Neoplasms""[Mesh]"                          151456 

#37 "Search ""Life Change Events""[Mesh]"                                                     19481 

#36 "Search personal reaction"      2281 

#35 "Search emotional reaction"                               1094 

#34 "Search ""Stress Disorders, Traumatic""[Mesh] OR  
""Stress, Psychological""[Mesh]"                          11647 
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#33 "Search ""Anxiety""[Mesh]"                             57243
      
#32 "Search ""Adaptation, Psychological""[Mesh]"                         102842
     
#31 "Search ""occult blood*"""     6325
   
#30 "Search ""Occult Blood""[Mesh]"    4397
   
#29 "Search Occult Blood”                             10073
   
#28 "Search ""Diagnostic Tests, Routine""[Mesh]"   7274
   
#27 "Search ""Diagnostic Tests, Routine/psychology""[Mesh]"        60
   
#26 "Search ""Mass Screening/psychology""[Mesh]"    1905
   
#25 "Search ""Early Detection of Cancer""[Mesh]"    9155
   
#24 "Search Early Detection of Cancer"                            31755
    
#23 "Search ""Early Detection of Cancer/psychology""[Mesh]"      429
   
#22 "Search ""Early Diagnosis""[Mesh]"                            23202
   
#21 "Related Citations for PubMed (Select 24220914)"      111
   
#20 "Search ((((((""Anxiety"") OR ""psychological*"")) OR ""Stress"")) AND  

((((((""mass screening"") OR ""feces"") OR ""Occult blood*"") OR  
""early detection of cancer"")) OR ""Delivery of health care"")) AND  
(""colorectal neoplasm"" OR ""colon cancer"" OR ""Colon neoplasm"")"       31
   

#19 "Search (((""Anxiety"") OR ""psychological*"")) OR ""Stress"""                        991783
   
#18 "Search ""Stress"""                           620814
   
#17 "Search ((((((((""mass screening"") OR ""feces"") OR ""Occult blood*"") OR  

""early detection of cancer"")) OR ""Delivery of health care"")) AND  
((""Anxiety"") OR ""psychological*"")) AND (""colorectal neoplasm"" OR  
""colon cancer"" OR ""Colon neoplasm"")"         19
   

 
#16 "Search (((((""mass screening"") OR ""feces"") OR ""Occult blood*"") OR  

""early detection of cancer"")) OR ""Delivery of health care"""                        256298
     

#15 "Search ""Delivery of health care"""                            80852
    
#14 "Search ((((((""mass screening"") OR ""feces"") OR ""Occult blood*"") OR  

""early detection of cancer"")) AND ((""Anxiety"") OR ""psychological*"")) AND 
(""colorectal neoplasm"" OR ""colon cancer"" OR ""Colon neoplasm"")"       19 
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#13 "Search (((""mass screening"") OR ""feces"") OR ""Occult blood*"") OR 
 ""early detection of cancer"""                          176224
   

#12 "Search ""mass screening"""                             84575
   

#11 "Search ((((""Anxiety"") OR ""psychological*"")) AND  
((""early detection of cancer"") OR ""Occult blood*"")) AND  
(""colorectal neoplasm"" OR ""colon cancer"" OR ""Colon neoplasm"")"       11 

 
#10 "Search (""Anxiety"") OR ""psychological*"""                         493723
    
#9 "Search ""psychological*"""                           374305
  
#8 "Search ((((""early detection of cancer"") OR ""Occult blood*"")) AND  

""Anxiety"") AND (""colorectal neoplasm"" OR ""colon cancer"" OR  
""Colon neoplasm"")"             6
   

#7 "Search (""early detection of cancer"") OR ""Occult blood*"""                          15748
    

#6 "Search ""early detection of cancer"""                            10040 
 
#5 "Search ""Anxiety"""                           163052 
 
#4 "Search ""Occult blood*"""      6325 
 
#3 "Search ""colorectal neoplasm"" OR ""colon cancer"" OR ""Colon neoplasm"""               32817

   
#2 "Search (((((""Diagnostic Tests, Routine""[Mesh]) OR ""Early Diagnosis""[Mesh]) OR  

""Early Detection of Cancer""[Mesh])) AND ((((""Attitude to Health""[Mesh])  
OR Attitude to Illness) OR Patient Attitudes) OR (""Narration""[Mesh] OR  
""Personal Narratives as Topic""[Mesh] OR  
""Personal Narratives""[Publication Type]))) AND ((""Colonic Neoplasms""[Mesh])  
AND ""Colorectal Neoplasms""[Mesh])"         34
   

#1 "Search (((((""Diagnostic Tests, Routine""[Mesh]) OR ""Early Diagnosis""[Mesh])  
OR ""Early Detection of Cancer""[Mesh])) AND ((((""Attitude to Health""[Mesh])  
OR Attitude to Illness) OR Patient Attitudes) OR (""Narration""[Mesh] OR  
""Personal Narratives as Topic""[Mesh] OR  
""Personal Narratives""[Publication Type]))) AND ((""Colonic Neoplasms""[Mesh])  
AND ""Colorectal Neoplasms""[Mesh]) Filters: published in the last 10 years"      31
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Bilag 3. SveMed+ søgehistorik.  

Nr Söksträng Antal träffar Tid 

1 Anxiety 912 2015-03-27 17:39:22 

3 Stress, Psychological 1609 2015-03-27 17:40:07 

4 Life Change Events 373 2015-03-27 17:40:36 

5 Adaptation, Psychological 1648 2015-03-27 17:41:01 

6 Diagnostic Tests, Routine 35 2015-03-27 17:41:26 

7 Early Diagnosis 367 2015-03-27 17:41:44 

8 Early Detection of Cancer 67 2015-03-27 17:41:52 

9 Mass Screening 1412 2015-03-27 17:42:17 

10 Occult Blood 46 2015-03-27 17:42:44 

11 Colorectal Neoplasms 755 2015-03-27 17:43:00 

12 #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 1782 2015-03-27 17:43:22 

13 #1 OR #3 OR #4 OR #5 3986 2015-03-27 17:43:46 

14 #11 AND #12 AND #13 0 2015-03-27 17:44:05 

15 #11 AND #13 4 2015-03-27 17:44:29 

16 #1 OR #3 OR #4 OR #5 3986 2015-03-27 17:45:38 

17 Colon 636 2015-03-27 17:45:56 

18 #16 AND #17 5 2015-03-27 17:46:08 

19 Colonic Neoplasms 335 2015-03-27 17:47:11 

20 #16 AND #19 1 2015-03-27 17:47:27 

21 Gastrointestinal Diseases 3882 2015-03-27 17:51:13 

22 Gastrointestinal Neoplasms 1090 2015-03-27 17:51:25 

23 #21 OR #22 3889 2015-03-27 17:51:36 
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24 #11 OR #21 OR #22 3890 2015-03-27 17:51:52 

25 #12 AND #16 AND #24 1 2015-03-27 17:52:20 

26 #16 AND #24 53 2015-03-27 17:52:37 

27 #16 AND #24 Limits: mesh_en:"stress psychological" 28 2015-03-27 17:54:46 

28 #16 AND #24 Limits: mesh_en:"adaptation psychological" 20 2015-03-27 17:55:05 

30 #16 AND #24 AND year:[2005 TO 2015] 31 2015-03-27 17:55:44 
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Bilag 4. Interviewguide 

 

 

  

Kronologisk rækkefølge Spørgsmål 
Eksempler på uddybende 
spørgsmål 

 
Oplevelse af udførelse af 
screeningstesten 
 

 
Hvilke tanker gjorde I jer 
omkring at blive screenet for 
tarmkræft? 
 
Hvilke tanker gjorde du dig i 
forbindelse med at tage 
afføringsprøven? 
 
Hvilke forventninger gjorde I jer 
med at sende afføringsprøven 
afsted? 
 
Fortæl mig om de tanker I fik da 
I fik det positive 
screeningsresultat? 
 

 
Hvordan oplevede I det? 
 
Kan I uddybe det? 
 
Kan I beskrive det for mig? 
 
Hvad mener du omkring det der 
skete? 

 
Reaktioner på diagnosen 
 

 
Vil I fortælle mig om hvordan I 
havde det da I fik diagnosen 
tyktarmskræft? 
 
Hvordan husker I den dag I fik 
diagnosen tyktarmskræft?  
 
Hvad er jeres forklaring på til at I 
udviklede tarmkræft? 
 

 
Hvad gjorde I på dagen? 
 
Hvordan var den dag? 
 
Hvem gjorde hvad? 
 
Hvordan husker du det? 
 
 
 

 
Konsekvenser af diagnosen 
 

 
Hvordan har diagnosen af 
tyktarmskræft påvirket jeres liv? 
 
Oplever I at jeres liv er 
anderledes i dag end før 
diagnosen? 
 
Kan I beskrive nogen tanker som 
har fyldt hos siden diagnosen? 
 
Hvad har I gjort jer nogle 
religiøse eller spirituelle tanker 
efter diagnosen? 
 

 
Kan I give mig et eksempel på det? 
 
Mener du det samme? 
 
Hvad synes du om det? 
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Bilag 5. Informationsmateriale til patienter og pårørende 

 
 
Informationsmateriale til patienter og pårørende 
 
Jeg er sygeplejerske og skriver mit afsluttende kandidatspeciale i sygeplejevidenskab, som en del af et afsluttende 
forløb på Århus Universitet. Jeg ønsker derfor at snakke med dig og dine nærmeste pårørende for at få en øget 
forståelse for, hvordan I har oplevet din diagnosticering af tarmkræft efter deltagelse i screening.  
 
Samtalen består i, at jeg får en snak med jer ud fra nogle spørgsmål, som har det formål at give mig indblik i jeres 
oplevelser. Der findes ingen forkerte eller rigtige svar, da jeg er interesseret i jeres unikke beskrivelser.  
 
Interviewet vil foregå i et lokale på afdelingen inden udskrivelse. Jeg forventer at samtalen har en varighed på ca. 45-
60 min. Interviewet vil blive elektronisk optaget hvor optagelsen slettes 1. juli 2015.  
 
Hvis I ønsker at deltage i projektet, bedes I tage kontakt til jeres sygeplejerske, som vil kontakte og informere 
afdelingssygeplejersken. Derefter vil I blive kontaktet telefonisk af mig, hvor vi aftale en dato for samtalen. 
 
Hvis I ønsker at deltage i projektet, indebærer det at: 
 

 Jeres deltagelse er frivillig, og I kan til enhver tid tilbagetrække jeres fortællinger. Hvis I trækker jer fra 
projektet, vil fortællingerne ikke blive anvendt.  

 Jeg har tavshedspligt, hvilket vil sige at jeres oplysninger bliver behandlet fortroligt og anonymt, også ved 
eventuel udgivelse. 

 Jeres beretninger vil blive opbevaret fortroligt, indtil opgaven er afsluttet 1. juli 2015. Herefter slettes de 
indsamlede lydfiler. 

 I giver tilladelse til, at jeg må læse i jeres journal for at få et indblik i jeres behandlingsforløb. 
 
 
For at jeg kan benytte vores samtaler i kandidatspecialet, har jeg brug for jeres skriftlige samtykke. Dette indebærer, 
at I skriftligt accepterer at deltage i en samtale med mig. Det skriftlige samtykke vil blive indhentet ved samtalens 
start.  
 
Hvis I får/har eventuelle spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte mig. Jeg vil besvare jeres spørgsmål hurtigst 
muligt.  
 
Jeg ser frem til at møde jer.  
 
Med venlig hilsen Miriam Sigurdsson, cand. cur. studerende. 
 
Telefon nr.: XXXXXXXX.  
E-mail adresse: miriam_sig@hotmail.com 
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Bilag 6. Informationsmateriale til ledelsen 

 
 
Informationsmateriale til ledelsen  
Efter aftale, skriver jeg mit afsluttende kandidatspeciale i sygeplejevidenskab på jeres afdeling, som en del af et 
afsluttende forløb på Århus Universitet. Jeg ønsker at undersøge, hvordan familier oplever at blive diagnosticeret med 
coloncancer efter deltagelse i screening. 
 
Formål  
Formålet med undersøgelsen er at afdække familiernes oplevelse af en diagnosticering med coloncancer efter 
foretaget screening, for at øge indsigten i familiernes oplevelser. Denne indsigt vil således kunne inddrages i 
sygeplejefaglige interventioner i klinisk praksis. 
 
Informanter 
Jeg ønsker at interviewe fire patienter med deres nærmeste pårørende. Familien defineres ud fra patientens 
angivelser, hvorved begrebet familie både kan indbefatte blodsbeslægtede samt andre sociale relationer. 
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i en homogen patientgruppe. Denne gruppe er blevet udvalgt, for at jeg i min 
analyse og bearbejdning af materialet kan finde meningsfulde enheder på tværs af den forholdsvis begrænsede 
empiri. Intentionen bag min afgrænsning af omtalte empiri er at begrænse de problematikker, der opstår ved brugen 
af en mere heterogen gruppe, jf. disse patienters meget forskelligartede oplevelser og indtryk. 

 Inklusionskriterier:  

 Familier, hvor patienter er diagnosticeret med coloncancer efter deltagelse i screening. 

 Mandlige patienter. 

 Patienter mellem 50-74 år. 

 Patienter, der har været operativt behandlet for coloncancer. 

 Familier bestående af minimum én pårørende. 

 Familiemedlemmer over 18 år. 

 Familier, der forstår og taler dansk. 
 

 Eksklusionskriterier:  

 Familier, hvor patienter ikke er diagnosticeret med coloncancer efter deltagelse i screening. 

 Kvindelige patienter. 

 Patienter, som ikke er operativt behandlet for coloncancer. 

 Patienter uden pårørende. 

 Familier med medlemmer under 18 år. 

 Familier som ikke taler og forstår dansk. 

 Kognitivt påvirkede familiemedlemmer. 

 Familier, hvor patienter har fået en midlertidig eller permanent stomi. 
Dataindsamling 
Dataindsamlingen består af interviews med en varighed af ca. 45-60 min. Interviewene udføres på afdelingen, inden 
familierne overføres til andre specialer eller udskrives.  

Rekruttering af deltagere 
Deltagerne identificeres af afdelingssygeplejerskerne på de udvalgte organkirugiske sengeafdelinger. Førnævnte 
afdelingssygeplejersker tager kontakt til familien og udleverer informationsmateriale , som jeg har udarbejdet til 
patienten og dennes pårørende. Familierne gives en betænkningstid på maks. 3 dage. Hvis familierne ikke ønsker at 
deltage, fritages familierne for yderlige henvendelser. Hvis familierne ønsker at deltage, kontakter 
afdelingssygeplejerskerne mig, hvorefter jeg tager telefonisk kontakt til familierne og aftaler en dato for interviewet. 
 
 
Med venlig hilsen Miriam Sigurdsson, cand. cur. studerende.   
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Bilag 7. Skriftlig samtykkeerklæring 
 

Skriftlig samtykkeerklæring 
 
Jeg/vi bekræfter herved, at jeg/vi vil deltage i Miriam Thune Sigurdssons undersøgelse af familiers oplevelser med at 
blive diagnosticeret med tarmkræft efter deltagelse i screening. 
 
Jeg/vi er indforstået med: 

 At deltagelsen er frivillig og det er uden konsekvenser at sige nej til deltagelse. 

 At jeg/vi på et hvilket som helst tidspunkt kan tilbagetrække mit/vores tilsagn om deltagelse. 

 At ingen informationer gives videre i en sådan form, at din/jeres identitet kan genkendes. 

 At fortrolige oplysninger slettes/markuleres d. 1. juli 2015. 

 At alle oplysninger der måtte indgå i opgaven/evt. publikationer anonymiseres. 
 
Familie:   
Dato: _________ Underskrift: _____________________________________________ 
 
   
Dato: _________ Underskrift: _____________________________________________ 
 
   
Dato: _________ Underskrift: _____________________________________________ 
 
 
Cand. cur. studerende:   
Dato: _________ Underskrift: _____________________________________________ 
 
 
 

 


