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Resumé 

Baggrund: Kun få studier har belyst hvorledes unge med kræft oplever sig inddraget i beslutninger 

der træffes i behandlingsforløbet.  

Formål: At opnå en dybere forståelse for hvordan unge kvinder med kræft oplever sig inddraget i 

de beslutninger der er blevet truffet gennem deres behandlingsforløb. 

Metode: Specialet havde en kvalitativ tilgang og placerede sig inden for Paul Ricoeurs fænomeno-

logiske-hermeneutiske position. En Ricoeur-inspireret analyse og fortolkningsmetode, dannede 

grundlag for bearbejdning af det empiriske materiale indsamlet ved interview af fire unge kræft-

ramte kvinder i alderen 18-29 år.  

Fund: Tre temaer udgjorde undersøgelsens fund: ”En effektiv, men upersonlig behandling”, ”Et 

intenst forløb hæmmer medinddragelse”, ”Manglende evne til at lytte og indgå i dialog”. 

Diskussion: Undersøgelsens fund blev sammenholdt med videnskabelige studier på området samt 

Katrin Hjort, Kari Martinsen og Erik Riiskjærs teoretiske perspektiver, hvorved fundene blev ind-

placeret i en samfundsvidenskabelig kontekst. 

Konklusion: Undersøgelsen konkluderer, at flertallet af de unge kræftramte kvinder ikke oplever 

sig inddraget i beslutningsprocesser i behandlingsforløbet.  
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Abstract 

Title: Young women with cancer – A qualitative study of young women diagnosed with cancer and 

their experience of involvement in the decision-making throughout their treatment. 

Background: Few studies have addressed how young cancer patients are experiencing involve-

ment in the decision-making throughout their treatment.  

Aim: To get deeper knowledge of how young female cancer patients are experiencing involvement 

in the decision-making throughout their treatment.  

Method: The study had a qualitative approach and within the phenomenological hermeneutical 

position of Ricoeur. A Ricoeur-inspired analysis and interpretation method was the foundation in 

the analysis of the empirical material collected through interviews of four young female cancer 

patients aged 18-29. 

Findings: Three themes made the results of the study: “An efficient, but impersonal treatment”, 

“An intense treatment process inhibits participation” and “Missing ability to listen and engage in 

mutual dialogue”. 

Discussion: The findings were compared to scientific studies within the same field of science and 

Katrin Hjort, Kari Martinsen and Erik Riiskjær as theoretical perspectives, applying these findings in 

a social science context.  

Conclusion: The study concludes that most of the young female cancer patients do not experience 

involvement in the decision-making throughout their treatment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Indholdsfortegnelse 

1.0 Introduktion 5 
1.1 Sygeplejefaglig problemstilling 5 

1.1.1 Patientinddragelse 5 
1.1.2 Fælles beslutningstagning 8 
1.1.3 Unge med kræft - en ny patientgeneration 8 
1.1.4 Unge med kræft – en kompleks patientgruppe 9 
1.1.5 Unge med kræft – en sårbar patientgruppe 10 
1.1.6 Unge med kræft – en overset patientgruppe 10 

1.2 Litteraturgennemgang 11 
1.3 Afgrænsning 14 

2.0 Problemformulering 14 

3.0 Informationssøgning 14 
3.1 Strategi for informationssøgning 15 
3.2 Udvælgelse af videnskabelige artikler 17 

4.0 Metode 19 
4.1 Dataindsamlingsmetode 19 

4.1.1 Udvælgelse af informanter 19 
4.1.2 Kontakt til informanter 21 
4.1.3 Det kvalitative interview 21 
4.1.4 Interviewguide 22 
4.1.5 Interviewsituation 22 
4.1.6 Transskribering 23 
4.1.7 Juridiske og etiske overvejelser 24 

4.2 Undersøgelsens videnskabsteoretiske ståsted 24 
4.2.1 Ricoeurs fænomenologiske-hermeneutiske position 25 
4.2.2 Forforståelse 26 

4.3 Analyse og fortolkningsmetode 26 
4.3.1 Den naive læsning 26 
4.3.2 Strukturanalysen 27 
4.3.3 Kritisk fortolkning og diskussion 27 

5.0 Fund 28 
5.1 Den naive læsning 28 
5.2 Strukturanalysen 29 

5.2.1 En effektiv, men upersonlig behandling 30 
5.2.2 Et intenst forløb hæmmer medbestemmelse 33 
5.2.3 Manglende evne til at lytte og indgå i dialog 37 

5.3 Kritisk fortolkning og diskussion 39 
5.3.1 En effektiv, men upersonlig behandling 39 
5.3.2 Et intenst forløb hæmmer medbestemmelse 42 
5.3.3 Manglende evne til at lytte og indgå i dialog 44 

6.0 Diskussion af metode 46 
6.1 Diskussion af dataindsamlingsmetode 47 
6.2 Diskussion af analyse og fortolkningsmetode 50 

7.0 Konklusion 51 

8.0 Perspektivering 52 

9.0 Litteraturliste 55 



 4 

10.0 Bilagsfortegnelse 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1.0 Introduktion 

Specialet omhandler unge kvinder med kræft og deres oplevelse af, at blive inddraget i de beslut-

ninger der er blevet truffet gennem deres behandlingsforløb. 

 

I det følgende afsnit beskrives den sygeplejefaglige problemstilling som danner udgangspunktet 

for nærværende undersøgelse. Herefter følger en struktureret litteraturgennemgang som indpla-

cerer undersøgelsen i en videnskabelig kontekst. På baggrund af problemstillingen samt litteratur-

gennemgangen sammenfattes og afgrænses til en problemformulering. 

 

1.1 Sygeplejefaglig problemstilling 

1.1.1 Patientinddragelse  

I henhold til Sundhedslovens kapitel 5: ”Patienters medinddragelse i beslutninger – informeret 

samtykke”, har patienter ret til, at blive inddraget i de beslutninger der vedrører deres egen be-

handling (Regeringen 2014b). En behandling må kun indledes, hvis patienten har givet sit samtyk-

ke på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson (ibid.). Informationen skal 

omhandle helbredstilstand, behandlingsmuligheder, risiko for komplikationer og bivirkninger. In-

formationen skal gives på en hensynsfuld måde, og være tilpasset patientens individuelle forud-

sætninger (ibid.).     

 

Patientinddragelse1 prioriteres både regionalt og nationalt. Sygehus Lillebælt lancerede i 2014 en 

femårig programplan med hvilken visionen er at udvikle sygehuset til et patientcentreret kræftsy-

gehus (Sygehus Lillebælt 2014). Dette søges opnået ved fokus på samarbejde, hvormed partner-

skab med patienten, dialog og involvering er centrale aspekter. Den patientoplevede kvalitet er ét 

af de fokusområder, som indsatsen rettes imod (ibid.). To indikatorer for den patientoplevede 

kvalitet fokuserer særligt på patientinvolvering. Standarden er, at mindst 95% af de kræftpatienter 

                                                        
1
 Patientinddragelse eller patientinvolvering har begges til fælles, at delagtiggøre patienter i deres egen behandling, 

hvilket er udgangspunktet for dette speciale (Riiskjær 2014a p. 87). At begreberne indbyrdes kan have forskellige 

nuancer tillægges ikke væsentlig betydning. Derfor sidestilles begreberne og anvendes synonymt i dette speciale. 



 6 

der kommer i kontakt med hospitalet oplever sig involveret i eget forløb, hvor udgangspunktet er 

patientens personlige behov og ønsker (ibid.).  

Ligeledes arbejder Danske Regioner på en fælles vision og handleplan der forventes offentliggjort i 

foråret 2015 (Danske Regioner 2014). Denne skal sikre bedre inddragelse af patienter med henblik 

på at skabe bedre patientoplevelser og sammenhængende behandlingsforløb (ibid.).  

Aarhus Universitetshospital igangsatte ved udgangen af 2014 et projekt der skal forsøge, at styrke 

inddragelse af patienter i egen behandling ved hjælp af metoden fælles beslutningstagning (Vi-

denscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet a). 

Herudover er der er øget politisk interesse for patientinddragelse, idet Regeringen har afsat 300 

millioner kroner til en strategi for styrket inddragelse af patienter (Regeringen 2014a).  

I Den Danske Kvalitetsmodels akkrediteringsstandarder for sygehuse findes nye standarder for 

patientinddragelse der, skal medvirke til at sikre, at patientens viden, præferencer og behov ind-

drages i beslutninger omkring deres behandling Her eksemplificeres fælles beslutningstagen som 

en metode til at gennemføre intentionerne (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæse-

net 2012). 

Ovenstående viser, at patientinddragelse har høj prioritet i sundhedsvæsenet og fortsat vil have 

det i de kommende år.  

Patientinddragelse indebærer, at de sundhedsprofessionelle inddrager patienten i de beslutnin-

ger, der skal træffes i patientens behandlingsforløb og har fokus på at patientens præferencer og 

værdier inddrages aktivt i beslutningen (Riiskjær 2014a pp. 86-87). For at opnå visionen om im-

plementering af patientinddragelse i sundhedsvæsenet, kræver det, at de sundhedsprofessionelle 

såvel som patienten er villige til at indgå et partnerskab baseret på ligeværdighed og dialog (ibid.). 

 

I danske undersøgelser er de sundhedsprofessionelles og patienternes perspektiver på inddragelse 

belyst. Ud fra formen og omfanget af patientinddragelse tyder disse undersøgelser på, at der er 

potentiale for at inddrage patienterne mere i praksis. 

 

En spørgeskemaundersøgelse fra 2014 viser, at de sundhedsprofessionelle ønsker at inddraget 

patienterne i behandlingen, men at det kun sker i begrænset omfang (Videnscenter for Brugerind-

dragelse i Sundhedsvæsenet 2014). Der hersker mange forskellige forståelser af patientinddragel-
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se, hvor den primære forståelse relaterer sig til at informere patienten derfor læner sig tæt op af 

det informerede samtykket i Sundhedsloven (ibid.).  

 

Det er problematisk, at der ikke arbejdes ud fra en fælles definition, idet patientens oplevelse af 

inddragelse i eget forløb formodentlig vil være afhængigt af den sundhedsperson patienten møder 

og dennes forståelse af begrebet.    

Fordelene ved patientinddragelse er øget livskvalitet hos patienterne, øget patientsikkerhed samt 

bedre behandlingskvalitet (ibid.). Herudover kan det medvirke til en effektiv brug af patientens 

viden og ressourcer, hvilket kan have en positiv indflydelse på sundhedsvæsenets ressourcefor-

brug (Riiskjær 2014b p. 325). Patienterne vil ofte foretrække mindre indgribende og dermed billi-

gere behandlinger. Ligeledes tyder det på, at hospitalsbesøg samt indlæggelser kan mindskes, så-

fremt patienterne får indflydelse på tilrettelæggelsen af deres kontrolforløb på hospitalerne (Vi-

denscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet b). 

Trods øget fokus på patientinddragelse i national sammenhæng er patientinddragelse endnu ikke 

fuldt implementeret i det danske sundhedsvæsen, hvilket kan forklares med baggrund i de organi-

satoriske forhold (Hjøllund Pedersen et al. 2015). 

De sundhedsprofessionelle oplever, at mangel på personaleressourcer, mangel på tid til individuel 

patientkontakt samt manglende viden om og metoder til at inddrage patienterne i egen behand-

ling er væsentlige barrierer for at inddrage patienterne i praksis. Andre barrierer for inddragelse er 

utilstrækkelige fysiske rammer og svær sygdomstilstand hos patienterne (Videnscenter for Bruger-

inddragelse i Sundhedsvæsenet 2014). I litteraturen beskrives, at flertallet af patienterne gerne vil 

inddrages (Kirsten Lomborg 2013). 

 

En patientgruppe, der ønsker en større grad af inddragelse i behandlingen er kræftpatienter. 

Barometerundersøgelsen viser, at der er uoverensstemmelse mellem kræftpatienters præferencer 

for inddragelse og den faktiske oplevelse gennem behandlingsforløbet (Barometer undersøgelsen 

2013  (Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse 2013) . Mere end hver tredje af de ad-

spurgte kræftpatienter oplever sig ikke tilstrækkeligt involveret i beslutninger, der vedrører deres 

behandling og pleje (ibid.). 
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Det står således klart, at patienter, herunder kræftpatienter ønsker, at blive inddraget i behandlin-

gen og tilmed ønsker at blive inddraget, når der skal træffes beslutninger omkring behandlingen 

(ibid.). 

1.1.2 Fælles beslutningstagning 

Fælles beslutningstagning eller på engelsk ”shared decision making” er et underbegreb til patient-

involvering (Riiskjær 2014a pp. 94-96). Fælles beslutningstagning er en effektiv og valideret meto-

de, der kan fremme implementeringen af patientinvolvering i sundhedsvæsenet (Videnscenter for 

Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet a). USA er langt fremme i arbejdet med fællesbeslutnings-

tagning, hvor det første center ”The Center for Shared Decision Making” åbnede i 1999 (Dart-

mouth-Hitchcock ). Her kan patienter benytte sig af en række beslutnings-støtteværktøjer med 

henblik på aktivt at kunne indgå i beslutninger omkring deres behandling (ibid.). I Danmark er 

”Center for Fælles Beslutningstagning” under etablering på Vejle Sygehus, hvor hensigten er at 

udvikle beslutningsstøtteværktøjer til gavn for kræftpatienter med henblik på at kunne deltage 

aktivt i beslutningstagningen omkring deres behandling (Polat 2014). Fælles beslutningstagning 

defineres som: 

 

”der er mindst to personer til stede, den professionelle og patienten. Begge parter deler informati-

oner med hinanden, og tager skridt i retning af at opnå enighed om en foretrukken behandling. 

Beslutningen træffes i fællesskab” (Riiskjær 2014a p. 95). 

 

Fælles beslutningstagning udgør et partnerskab mellem den sundhedsprofessionelle og patienten, 

baseret på dialog og ligeværdighed (ibid.). Den grundlæggende tanke er, at lægen bidrager med 

sin faglige viden herunder fordele og ulemper ved behandlingen, og at patientens præferencer og 

erfaringer inddrages aktivt i samtalen. Målet er at nå frem til en fælles beslutning omkring be-

handlingen (ibid.). SDM som metode rummer potentiale for øget patienttilfredshed, idet patienten 

kan få medindflydelse på egen behandling  (Bredahl Jacobsen, Albeck & Hjelholt Pedersen 2008) . 

1.1.3 Unge med kræft - en ny patientgeneration 

I Danmark rammes hvert år omkring 1.300 unge i alderen 15-39 år af kræft . Ud af de ca. 37.000 

personer i Danmark der hvert år rammes af kræft udgør denne gruppe således ca. 4% (Statens 

Serum Institut 2013, Kræftens Bekæmpelse 2012). 
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Incidensen af kræft blandt unge mænd og kvinder er ikke ligeligt fordelt. I perioden 2002-2012 var 

der 6266 nye tilfælde af kræft blandt mænd i alderen 15-39 år, hvorimod incidensen af kræft 

blandt kvinder i samme aldersgruppe og samme periode var 8799 tilfælde (NORDCAN 2014).  

I litteraturen benævnes unge med kræft som en del af det 21. århundredes individualiserede pati-

entkultur (Hølge-Hazelton 2008). Denne nye patientgeneration er kendetegnet ved et kritisk syn 

på autoriteter, at stille nye krav til de sundhedsprofessionelle og de metoder, der tages i anven-

delse (ibid.). De accepterer i mindre grad sundhedsvæsenets standardiserede tilgange, men vil 

mødes som hele mennesker, med individuelle ønsker og behov og ønsker tilmed medinddragelse 

og medindflydelse på beslutninger der vedrører egen behandling (Færch, Harder 2009, Hølge-

Hazelton 2008). 

I den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser fra 2013 er et tema ”Inddragelse og ind-

flydelse i eget behandlingsforløb” (Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse 2014) . Her fremhæves, at den samlede andel af patienter der har en 

forventning om at blive inddraget i egen behandling, vil stige i fremtiden som følge af at de unge, 

der har et større ønske om at blive inddraget, bliver ældre og formodentlig vil bibeholde deres 

ønske om inddragelse (ibid.). 

Ifølge Riiskjær er de aktive og mest kritiske patienter at finde blandt unge kvinder (Riiskjær p. 321). 

Dette understøttes af et review fra 2004 der inkluderer studier med kræftpatienter Et af resulta-

terne viser, at særligt unge kvinder ønsker at spille en mere aktiv rolle i beslutningsprocessen end 

mænd  (Say, Murtagh & Thomson 2006) . 

1.1.4 Unge med kræft – en kompleks patientgruppe 

I litteraturen er der ikke enighed om hvordan unge aldersmæssigt defineres. WHO definerer ung-

domsårene som alderen fra 10-19 år eller perioden fra puberteten starter til man i alle væsentlige 

henseender kan regnes som voksen (Boisen et al. 2013 p. 431). Denne definition kan imidlertid 

diskuteres, da nogle sikkert vil mene, at en 10 årig stadig defineres som et barn og i hvilke væsent-

lige henseender regnes man som voksen? 

Kræftens Bekæmpelse definerer unge som værende én gruppe i aldersspektret 15-39 år (Kræftens 

Bekæmpelse 2012). Dette er en bred definition og det må formodes, at der er stor forskel på at 

være 15 og 39 år i forhold til fysisk, psykisk og social udvikling. Andre danske artikler mener ikke 

der kun kan tales om én gruppe, men at der bør skelnes mellem to grupper. Her er eksempler på 
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at inddele de unge alderen 15-21 år eller 15-25 år og de unge voksne i alderen 21-40 år, 15-29 år 

eller 25-40 år (Hølge-Hazelton 2008, Francis, Olsen 2013, Hølge-Hazelton 2007). 

I den videnskabelige litteratur der omhandler unge kan alderen varierer fra 13-55 år (Hølge-

Hazelton 2008). Alene det at de unge er så svære at afgrænse aldersmæssigt viser, at patientgrup-

pen er meget kompleks. 

1.1.5 Unge med kræft – en sårbar patientgruppe  

En kræftdiagnose er en stor psykisk belastning for alle mennesker, uanset hvilken livsfase det be-

finder sig (Boisen et al. 2013 p. 433). Alligevel må det formodes, at nogle livsfaser er karakteriseret 

af særlige udfordringer, hvor det at få en kræftdiagnose vil gøre disse mennesker særligt sårbare.  

Ungdomsårene er en livsfase der er karakteriseret af øgede indre og ydre krav til individet. Ung-

dommen er det tidspunkt i livet hvor der sker flest forandringer og mennesket udvikler sig mest. I 

disse år frigør den unge sig fra forældrene og søger i stedet skabe sin egen selvstændige identitet. 

Tanker omkring fremtiden i forhold til ønsker og håb om uddannelse, karriere samt stiftelse af 

egen familie, begynder i disse år (Hølge-Hazelton 2007, Riis Olsen 2012, Hølge-Hazelton 2008). 

Ungdomsårene er således en særligt sårbar periode grundet udviklingsmæssige opgaver samt ek-

sistentielle refleksioner.  

En kræftdiagnose i ungdomsårene øger derfor sårbarheden, idet selvstændigheden trues som føl-

ge af øget afhængighed af eksempelvis forældre (Boisen et al. 2013 p. 434). Ligeledes hersker 

uvisheden om fremtiden, hvor den unges ønsker om uddannelse og skabelse af egen familie bliver 

til usikre størrelser (Riis Olsen 2012). 

1.1.6 Unge med kræft – en overset patientgruppe 

I 2002 opfordrede WHO til udvikling af et mere ungevenligt sundhedsvæsen og der er udgivet flere 

praktisk anvendelige retningslinjer med henblik på at udvikle sundhedsvæsenet i denne retning 

(Boisen et al. 2013 p. 226). Alligevel findes der i Danmark kun to onkologiske ungdomsafsnit med 

plads til i alt otte unge patienter. Det ene ungdomsafsnit findes på Aarhus Universitetshospital 

med plads til fire unge kræftpatienter i alderen 15-22 år (Hølge-Hazelton 2008 p. 19). Kræftværket 

på Rigshospitalet blev indviet i januar 2015 og er et særligt ungdomsafsnit med fire sengestuer og 

et fællesrum specielt til unge med kræft i alderen 15-29 år (Rigshospitalet 2015). 

Flertallet af de unge vil derfor opleve, at deres behandlinger finder sted på børne- eller voksenaf-

delinger, hvor den typiske patient enten er i førskolealderen eller over 60 år. De unge oplever sig 
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således alt for gamle eller alt for unge sammenlignet med de andre patienter de omgås (Hølge-

Hazelton 2008). 

 

I nyhederne blev det for nyligt belyst, at kræftramte unge er en af de mest forsømte grupper i det 

danske sundhedsvæsen (Thiesen 2014). 

Jyllands Posten bragte i 2013 en artikel hvor det blev problematiseret, at sundhedsvæsenet ikke er 

i stand til at imødekomme de unge kræftramtes behov, hvorfor de oplever sig overset (Klindt 

2013). Manglende dialog, manglende involvering i behandlingen samt manglende forskning om-

kring unge med kræft var blandt de problemstillinger der blev omtalt i artiklen (ibid.).  

I litteraturen beskrives unge med kræft også som en overset patientgruppe i det danske sund-

hedsvæsen (Hølge-Hazelton 2008, Riis Olsen 2012). Herudover beskriver litteraturen, at der findes 

begrænsede studier der beskæftiger sig med unge med kræft og deres oplevelser og behov, hvil-

ket tyder på, at kræftramte unge også er en overset gruppe i forskningen (ibid). 

 

Kræftens Bekæmpelse sætter i 2015 fokus på, at styrke inddragelsen af unge kræftpatienter i eget 

behandlingsforløb, at belyse deres oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet samt at styrke den 

fælles beslutningstagen (Kræftens Bekæmpelse 2013). På den baggrund er det relevant at under-

søge hvilken forskning der på nuværende tidspunkt foreligger på dette område med udgangspunkt 

i de unges perspektiv.  

1.2 Litteraturgennemgang  

På baggrund af den systematiske litteratursøgning blev der identificeret 5 videnskabelige studier 

som omhandler kræftpatienter og deres præference for og oplevelse af inddragelse i beslutnings-

processer. Disse studier gennemgås i dette afsnit. Den systematiske informationssøgning præsen-

teres længere fremme i specialet. 

På trods af at studierne ikke fokuserer udelukkende på unge med kræft og deres inddragelse i be-

slutninger, men kræftpatienter generelt i forhold til beslutningstagning, blev de alligevel vurderet 

relevante at inkludere i litteraturgennemgangen, da der antageligt må være nogle aspekter hos 

den generelle gruppe af kræftpatienter som kan relateres til unge med kræft og deres oplevelse af 

samme fænomen. 

Artiklerne er publiceret i perioden 2003-2013 og er fra Canada, England, Tyskland og Norge.  
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I et systematisk review publiceret i 2008 af Hubbard m.fl. var formålet, at sammenfatte eksiste-

rende forskning omhandlende kræftpatienters præferencer for at blive inddraget i behandlingsbe-

slutninger  (Hubbard, Kidd & Donaghy 2008) . Reviewet inkluderede 31 studier fra perioden 1994-

2004. Reviewet konkluderede, at patienterne i hovedparten af studierne ønskede at indgå i en 

samarbejdende rolle med lægen i beslutningstagningen, og i kun få af studierne ønskede patien-

terne at indtage en aktiv eller passiv rolle i beslutningsprocessen (ibid.). Ligeledes påpeges det, at 

patienters præferencer for inddragelse i beslutninger ikke kan forudsiges, idet deres ønsker og 

behov kan ændre sig gennem behandlingsforløbet (ibid.). De sundhedsprofessionelle skal til en 

hver tid spørge ind til den enkelte patients individuelle ønsker for inddragelse. Slutteligt beskrives, 

at der er behov for flere undersøgelser på området. Specielt er det uklart hvordan faktorer som 

alder og køn har indflydelse på kræftpatienters ønskede rolle i beslutningstagningen omkring de-

res behandling (ibid.). 

 

Ovenstående review understøttes af en nyere kvalitativ undersøgelse fra 2008 af Kvåle & Bondevik 

(Kvåle, Bondevik 2008). Studiets formål var, at opnå indsigt i hvad kræftpatienter opfatter som 

væsentligt i forhold til begrebet patientcentreret pleje. Der blev gennemført 20 interviews med 

kræftpatienter i alderen 40-70 år (ibid.). Der blev fremanalyseret tre betydningsfulde temaer. Ét 

tema var fælles beslutningstagning, herunder information, patientens præferencer og ønsker samt 

diskussion af behandlingsmuligheder sammen med lægen (ibid.). Undersøgelsen fremhæver, at 

fundene ikke må generaliseres ud til den bredere gruppe af kræftpatienter, idet patienter kan ha-

ve forskellige præferencer og oplevelser af hvad de finder betydningsfuld for en patientcentreret 

praksis (ibid.).  

Det blev konkluderet, at der mangler kvalitative undersøgelser på området, idet hovedparten af 

de studier der fokuserer på patientcentrering, herunder fælles beslutningstagning har en kvantita-

tiv tilgang (ibid.).  

 

I et andet kvalitativt studie fra 2013 af O´Brien m.fl. var formålet, at beskrive en gruppe bryst-

kræftramte kvinders oplevelse af at blive inddraget i behandlingsbeslutningen. Der blev foretaget 

interviews med 19 kvinder i alderen 40-74 år (O'Brien et al. 2013).  
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Fundne viste, at kvinderne opfattede information, betænkningstid samt netværket som væsentli-

ge aspekter i forhold til at kunne træffe beslutninger vedrørende deres behandlingen. Undersøgel-

sen konkluderer, at der er behov for flere kvalitative undersøgelser på området for at opnå en 

bedre forståelse for kræftpatienters perspektiver på inddragelse (ibid.).   

 

I et kvalitativt studie fra 2013 af Ernst m.fl. blev det undersøgt hvilke årsager, der lå til grund for at 

hæmatologiske patienter havde et mindre ønske om, at indgå i beslutningstagning sammenlignet 

med andre onkologiske patientgrupper (Ernst et al. 2013). Der blev gennemført 11 interviews med 

hæmatologiske patienter i alderen 39-70 år. Undersøgelsen viste, at patienterne oplevede barrie-

rer der dels relaterede sig til deres sygdom og dels til de sundhedsprofessionelle, hvilket forhin-

drede dem i at indgå i en fælles beslutning (ibid.). Undersøgelsen fremhævede slutteligt, at frem-

tidig forskning bør rette fokus på beslutningstagningen mellem patient og de sundhedsprofessio-

nelle samt undersøge hvilke faktorer der kan påvirke denne proces (ibid.). 

 

Det sidste inkluderede studie er blev publiceret i 2003 af Elit m.fl. og havde til formål at undersøge 

hvorvidt kvinder med ovariecancer oplevede, at de havde valget mellem flere behandlingsmetoder 

og om de ønskede at deltage i beslutninger omkring deres behandling (Elit et al. 2003). Dette blev 

undersøgt gennem et kvalitativt interviewstudie med 21 kvinder med ovariecancer i alderen 47-77 

år. Fundene viste, at flere faktorer bevirkede, at kvinderne ikke var parate til at indgå i en beslut-

ning omkring deres behandling (ibid.). Kvinderne havde blandt andet svært ved at rumme infor-

mationen fra de sundhedsprofessionelle, de følte sig pressede ud i bestemte behandlinger, og der 

var mangel på tid til at tale behandlingsmulighederne igennem. Flertallet af kvinderne blev ikke 

stillet overfor valget mellem flere behandlingsalternativer (ibid.).  

 

Sammenfattende viser litteraturgennemgangen, at der er behov for flere kvalitative studier på 

området. Dette med henblik på, at opnå en dybere forståelse for kræftpatienters oplevelser af at 

blive medinddraget i beslutningsprocesser. Det er uklart hvilke faktorer der kan påvirke beslut-

ningsprocessen. 
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Litteraturgennemgangen viser, at der ikke identificeret videnskabelige studier der belyser hvordan 

unge med kræft oplever sig inddraget i beslutninger i deres behandlingsforløb. Dette understøtter 

den tidligere nævnte påstand om, at der en er overset patientgruppe i forskningen. 

1.3 Afgrænsning 

Med afsæt i den indledende beskrivelse af den sygeplejefaglige problemstilling samt litteraturgen-

nemgangen afgrænses denne undersøgelse til, at fokusere på unge kvinder med kræft og deres 

oplevelse af at blive inddraget i beslutninger gennem behandlingsforløbet. Der afgrænses til fælles 

beslutningstagning, da det er en metode til at opnå en patientinddragende praksis (Riiskjær 2014a 

pp. 95-96). Herudover er inddragelse af unge kræftpatienter samt styrkelse af den fælles beslut-

ningstagning, som tidligere beskrevet, et indsatsområde hos Kræftens Bekæmpelse i 2015. Der 

forligger på nuværende tidspunkt ikke dansk eller international forskning på området. Således er 

formålet med undersøgelsen, at opnå en dybere forståelse for unge kvinder med kræft og deres 

oplevelse af, at blive inddraget i de beslutninger der er blevet truffet gennem behandlingsforløbet. 

2.0 Problemformulering 

- Hvordan oplever unge kvinder med kræft sig inddraget i de beslutninger der er ble-

vet truffet gennem deres behandlingsforløb? 

3.0 Informationssøgning 

Litteratursøgningen er et centralt element i opgaveskrivningen, som kan identificere mangler i den 

videnskabelige litteratur inden for et specifikt emne og udgør dermed et vigtigt argument for en 

undersøgelses relevans (Buus et al. 2008). 

I det følgende afsnit gennemgås litteratursøgningen. Først beskrives strategien for litteratursøg-

ningen og herefter følger en beskrivelse for udvælgelsen af de studier der indgik i litteraturgen-

nemgangen.  
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3.1 Strategi for informationssøgning 

Indledningsvis blev der foretaget en bevidst tilfældig søgning på Google, Sygeplejersken og AU 

Library, som er Aarhus Universitets Library søgedatabase. Følgende danske søgeord dannede 

grundlag for denne søgning: unge, kræft, inddragelse, involvering og beslutningstagning. På AU 

Library blev følgende engelske søgeord anvendt og kombineret: ”young adults”, ”decision making” 

og cancer. Den indledende søgning dannede grundlag for identificering af relevante artikler der 

gav inspiration til andre relevante søgeord til brug i den videre og mere systematiske søgning (Bu-

us et al. 2008). Den indledende søgning er en vigtig del af søgeprocessen, idet relevante søgeord 

er en forudsætning for at identificere relevante videnskabelige artikler inden for problemstillingen 

i databaserne (Buus et al. 2008, Bjerrum 2005 p. 35). 

 

Herefter blev der foretaget en systematisk søgning efter videnskabelig litteratur til brug i littera-

turgennemgangen og i diskussionen af undersøgelsens fund. Denne søgning var specifikt rettet 

mod, at identificere artikler hvis omdrejningspunkt var unge med kræft og deres oplevelse af at 

blive inddraget i beslutninger. 

Denne søgning blev foretaget i Klinisk Sygepleje samt i Forskningsdatabasen, for at afdække hvor-

vidt problemstillingen var undersøgt i en dansk kontekst. Nogle af de artikler der her fremkom var 

relevante til indkredsning af problemstillingen, men var ikke relevante til brug i litteraturgennem-

gangen, eftersom de enten fokuserede på unge med kræft ud fra et sygeplejeperspektiv, sygeple-

jefaglige kompetencer i plejen af unge kræftramte eller omhandlede andre problematikker, der 

ikke var specifikke for denne undersøgelses problemstilling. Således tyder det på, at der ikke fin-

des dansk forskning der belyser problemstillingen med udgangspunkt i de unges perspektiv. 

Herefter blev der foretaget systematiske søgninger i de internationale sundhedsvidenskabelige 

databaser PubMed, CINAHL, Svemed+ og den samfundsvidenskabelige database PsycINFO der alle 

har referencer til engelsksproget litteratur (Buus et al. 2008). Søgestrategien var bloksøgning i alle 

fire databaser, for dermed at skabe systematisk, struktur og overblik i selve søgeprocessen samt 

den efterfølgende dokumentation heraf (ibid.). På den følgende side ses bloksøgningen (figur 1). 
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Figur 1: Bloksøgning med søgeord i forhold til problemstillingen  

 

Af ovenstående figur 1 ses termerne OR og AND som kombinerede søgeordene og henholdsvis 

udvidede (OR) og indsnævrede (AND) søgningerne (ibid.). Af søgeprofilen fremgår det, at søgnin-

gerne blev foretaget med udgangspunkt i kontrollerede emneord i det omfang det var muligt. 

Formålet med emneordssøgning, var at opnå et mere præcist søgeresultat med relevante referen-

cer omkring problemstillingen (Buus et al. 2008). Disse emneord har forskellige betegnelser i data-

baserne: PubMed betegnes de (MeSH), i CINAHL (MH), i SveMed+ (MeSH) og i PsycINFO (Thesau-

rus). Enkelte, for problemstillingen relevante søgeord blev søgt i fritekst, da de ikke var defineret i 

databasens emneordsregister (ibid.). 

 

Søgningerne i de internationale databaser resulterede i mange referencer, dog var det kun et me-

get begrænset antal studier der blev vurderet relevante for problemstillingen. På den baggrund-

blev søgekriterierne udvidet til at fokusere på kræftpatienter generelt i forhold til inddragelse i 

beslutninger for dermed at øge muligheden for at identificere relevant forskning.  

Litteratursøgningen blev indledt 2. februar 2015 og blev afsluttet 18. februar 2015. 
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3.2 Udvælgelse af videnskabelige artikler 

Udgangspunktet for udvælgelsen af videnskabelige studier til litteraturgennemgangen var de un-

ges perspektiv på beslutningstagning. Følgende inklusions- og eksklusionskriterier blev fastsat for 

udvælgelsen:  

 

Inklusionskriterier: 

- Kvantitative og kvalitative studier samt litteraturstudier. 

- Studier på dansk, svensk, norsk og engelsk. 

- Tidsmæssig afgrænsning: Studier publiceret i 2002 og fremefter. Denne periode er valgt, 

idet WHO i 2002 første gang opfordrede til udvikling af et ungevenligt sundhedsvæsen der 

skulle være effektivt, egnet og acceptabelt for unge (Boisen et al. 2013 p. 226). Dette må 

antageligvis også afspejle sig i forskningen.  

Eksklusionskriterier: 

- Studier der ikke udelukkende fokuserer på unge med kræft eller kræftpatienter generelt i 

forhold til at opleve sig inddraget i beslutninger i behandlingsforløbet. 

 
Udvælgelsen af studier til videre gennemlæsning foregik først ved en vurdering af artiklernes titel 

samt gennemlæsning af abstract. De tilbageværende artikler blev gennemlæst helt, hvorefter 

yderligere artikler blev ekskluderet, idet en stor del af de fremkomne artikler omhandlede kræft-

patienters generelle perspektiv på at have kræft samt deres generelle behov i sygdomsforløbet. 

Derudover fokuserede flere studier på andre patientgrupper end kræftpatienter i forhold til be-

slutningstagning, hvorfor disse artikler også blev ekskluderet. Endvidere fokuserede nogle studier 

både på de unges, forældrenes og de sundhedsprofessionelles perspektiver på inddragelse i be-

slutningsprocesser. Disse studier blev ligeledes fravalgt, idet det ikke var muligt at isolere de unges 

perspektiv. Ligeledes inkluderede nogle af artiklerne både kræftpatienter og andre patientgrupper 

og deres oplevelse af beslutningstagning, hvorfor også disse blev ekskluderet. 

Studier hvor fokus var at evaluere et medicinpræparats effekt blev ligeledes fravalgt. Slutteligt 

blev studier med fokus på palliative behandling af kræftpatienter også ekskluderet. 

Processen for udvælgelse af artikler kan ses af flowdiagrammet der følger på næste side (figur 2). 
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Figur 2: Flowdiagram 
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4.0 Metode  

I enhver undersøgelse er det undersøgelsesspørgsmålet der bør afgøre hvilken forskningsmetode 

der anvendes  (Christensen, Nielsen & Schmidt 2012 p. 61)  Da specialet, som tidligere beskrevet, 

havde til formål, at opnå en dybere forståelse af unge kræftramte kvinders oplevelser, var det op-

lagt at anvende en kvalitativ tilgang til at opnå viden om dette felt (Brinkmann, Tanggaard 2010b 

p. 17). Videnskabsteoretisk placerede undersøgelsen sig indenfor Paul Ricoeurs (herefter Ricoeur) 

fænomenologiske-hermeneutiske position. Dataindsamlingen bestod af fire semistrukturerede 

interviews med unge kræftramte kvinder.  

 

Metodeafsnittet er inddelt i tre dele. I første del beskrives fremgangsmåden for dataindsamlingen. 

I anden del beskrives undersøgelsens videnskabsteoretiske ståsted, herunder min forforståelse. I 

tredje del beskrives metode til bearbejdning af det empiriske materiale2. 

4.1 Dataindsamlingsmetode 

Følgende afsnit har til hensigt at gennemgå fremgangsmåden for indhentning af data til nærvæ-

rende undersøgelse. Indledningsvist præsenteres udvælgelse og etablering af kontakt til informan-

terne3. Herefter følger en beskrivelse af det kvalitative forskningsinterview inspireret af Kvale og 

Brinkmann (Kvale, Brinkmann 2009), herunder beskrivelse af interviewsituation, interviewguide, 

transskribering og juridiske og etiske overvejelser. 

4.1.1 Udvælgelse af informanter 

I henhold til problemformuleringen er undersøgelsen afgrænset til at fokusere på unge kvinder 

med kræft, da kræft forekommer hyppigere blandt unge kvinder sammenlignet med unge mænd 

(NORDCAN 2014). Som tidligere beskrevet tyder det på, at unge kvinder med kræft er nogle af de 

meste kritiske patienter og de ønsker ligeledes at spille en mere aktiv rolle i beslutningstagningen 

end unge mænd  (Say, Murtagh & Thomson 2006, Riiskjær 2014c p. 321) . 

                                                        
2 Det empiriske materiale, teksterne og interviewteksterne anvendes synonymt om de transskribe-
rede interviews.  
3 Informant, interviewperson og deltager anvendes i denne undersøgelse synonymt om den per-
son der bliver interviewet. 
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Undersøgelsen blev aldersmæssigt afgrænset til at fokusere på de 18-29 årige. Et inklusionskriteri-

um var, at informanterne skulle være myndige, hvorfor 18 år blev fastsat som den som den laveste 

alder for inklusion.  

Da kræft favner bredt var det et bevidst valg ikke, at afgrænse undersøgelsen til én fælles kræftdi-

agnose, da det ikke var diagnosen der var det centrale i denne undersøgelse, men fællesnævne-

ren, at de var unge og havde gjort erfaringer med sundhedsvæsenet. 

Da formålet var, at undersøge problemstilingen i en dansk kontekst, var det et kriterium, at infor-

manterne skulle være dansktalende og have haft kontakt med det danske sundhedsvæsen. Ligele-

des var det et ønske, at undersøge problemstillingen i en nutidig kontekst, hvorfor informanterne 

ved interviewtidspunktet, skulle være i et igangværende behandlingsforløb eller have afsluttet et 

behandlingsforløb inden for en tidsperiode på maksimum tre måneder, for dermed at have deres 

oplevelser fra behandlingsforløbet så friskt i erindringen som muligt. Et yderligere kriterium var, at 

kvinderne skulle have haft en kræftdiagnose i tre måneder eller derover for at kunne bidrage med 

relevante oplevelser i henhold til problemformuleringen.  

For bedre overblik over inklusions og eksklusionskriterier for informanter, se nedenstående figur 

3. 

 

Figur 3: Inklusion og eksklusionskriterier for informanter 
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4.1.2 Kontakt til informanter 

Etablering af kontakt til potentielle informanter blev indledt med en skriftlig henvendelse til 

”Kræftrådgivningen” (se bilag 1) hvor formålet undersøgelsen blev præsenteret. 

Kræftrådgivningen formidlede en kontakt til en kontaktperson i ”Ungkræft”, - et netværk for unge 

kræftramte i alderen 15-39 år (Kræftens Bekæmpelse 2012). Kontaktpersonen var imødekom-

mende over for et samarbejde og sendte forespørgslen ud til medlemmerne af netværket, hvoref-

ter interesserede og potentielle informanter kunne henvende sig frivilligt via mail til kontaktper-

sonen, som så videregav kontaktoplysningerne på informanterne til mig. 

De informanter som viste interesse for deltagelse fik tilsendt informationsmateriale omkring un-

dersøgelsen (se bilag 2), og det blev ligeledes sikret, at den enkelte informant indfriede de fastsat-

te inklusionskriterier. Herefter blev der aftalt tid og sted for afholdelse af interview. 

I alt fire informanter udviste interesse for at deltage og opfyldte ligeledes de fastsatte inklusions-

kriterier. For yderligere information omkring informanterne se bilag 3. 

4.1.3 Det kvalitative interview 

Gennem det kvalitative forskningsinterview indhentes beskrivelser af de oplevelser, tanker og fø-

lelser, der gør sig gældende hos interviewpersonen og gennem fortolkning af disse beskrivelser 

søges at opnå en forståelse for de temaer der kommer til udtryk i informantens lisverden (Kvale, 

Brinkmann 2009 pp. 44-45). På den baggrund blev det vurderet relevant, at anvende det kvalitati-

ve forskningsinterview som dataindsamlingsmetode, eftersom formålet med undersøgelsen netop 

var at opnå en dybere forståelse for de unge kvinders oplevelser. Således var der fin kongruens 

mellem undersøgelsens formål og det kvalitative interview som dataindsamlingsmetode  (Chri-

stensen, Nielsen & Schmidt 2012 p. 61) . 

Livsverden er et centralt begreb inden for fænomenologien og skal forstås som den verden men-

nesket lever i og tager for givet. Det er en verden som mennesket kender og møder i form af hver-

dagslivet (Kvale, Brinkmann 2009 p. 47). Det er verden som fremtræder for vores bevidsthed, en 

umiddelbar oplevelse af verden som der ikke forud er reflekteret over (ibid.). 

En semistruktureret interviewform udgjorde rammen for interviewene. Denne interviewform har 

en åben og fleksibel tilgang til interviews samtidig med at den tager hensyn til at interviewet har 

et formål og dermed har nogle på forhånd fastlagte temaer og emner som søges belyst (Kvale, 

Brinkmann 2009 pp. 41-50). Med interviewformens åbne tilgang menes, at interviewguiden består 
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af forslag til spørgsmål, der er åbne og neutrale. Dette giver interviewpersonerne mulighed for at 

beskrive de fænomener som optager dem i deres livsverden, samt det de oplever som vigtigt og 

betydningsfuldt i forhold til emnet for undersøgelsen (ibid.). Det semistrukturerede interview er 

ligeledes fleksibelt, idet intervieweren har mulighed for, at afvige fra de på forhånd formulerede 

spørgsmål og forfølge nye og interessante fænomener der kommer til udtryk gennem interviewet 

(ibid.). 

4.1.4 Interviewguide 

For at opnå en struktur for interviewene blev der udarbejdet en interviewguide (Kvale, Brinkmann 

2009 p. 151). Denne var udførlig og spørgsmålene var struktureret i temaer (se bilag 4). Trods in-

terviewguiden tilnærmelsesvist kunne minde om et struktureret interview, var den ikke tænkt som 

en kronologisk gennemgang af samtlige spørgsmål, men havde funktion som inspirationskilde og 

ledetråd såfremt informanten skulle gå i stå i sin fortælling og ikke formåede at starte fortællingen 

igen på eget initiativ.  

Således var interviewguiden ikke bindende for interviewet, og det var derfor muligt, at fokusere på 

informanternes fortælling, forfølge interessante emner og spørge mere indgående til disse (ibid. p. 

151). Spørgsmålene og forslag til mulige samtaleemner blev udformet med udgangspunkt i pro-

blemformulering, hvilket er hensigtsmæssigt, da det kan give nuancerede og varierede informati-

oner, at anskue forskningsspørgsmålet i et andet perspektiv. For at sikre interviewpersonerne for-

ståelse af spørgsmålene, blev disse formuleret i et enkelt hverdagssprog (ibid. pp. 152-153).  

I udarbejdelsen af interviewguiden blev der lagt vægt på, at formulere spørgsmålene med åben 

karakter, hvormed det blev muligt for interviewpersonerne, at ytre sig om det de oplevede som 

væsentligt og betydningsfuldt at få frem i interviewet (ibid. pp. 153-155).   

4.1.5 Interviewsituation 

Alle interviews blev indledt med en briefing, hvor jeg kort introducerede undersøgelsens formål. 

Dernæst blev der informeret om, at samtalen blev optaget og afklarede eventuelle spørgsmål in-

den interviewets start (Kvale, Brinkmann 2009 pp. 148-150). Interviewene blev indledt med et 

spørgsmål der omhandlede deltagernes arbejde, studie eller familie for dermed, at få en god ind-

gangsvinkel til interviewet og gøre situationen så natulig som muligt. Herefter tog interviewet ud-

gangspunkt i det indledende, åbne spørgsmål fra interviewguiden: ”Kunne du tænke dig at fortæl-
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le mig lidt om hvordan du har oplevet mødet med sundhedsvæsenet?” hvorved der blev åbnet op 

for en spontan fortælling fra informanten (ibid. p. 155).  

I interviewsituationen søgte jeg, at skabe tillid mellem informanterne og jeg ved at lytte til deres 

fortælling og udvise interesse for deres fortælling (ibid. p. 173-176). Dette søgte jeg at imøde-

komme ved at nikke, at smile og holde øjenkontakt med dem samt stille uddybende spørgsmål til 

deres fortælling, hvormed jeg som interviewer også var medskaber af informantens fortælling 

(ibid.). Der blev ikke taget noter under interviewet, hvilket var et bevidst valg, idet øjenkontakten 

herved kunne gå tabt og informantens frie talestrøm kunne således blive afbrudt. Herudover søgte 

jeg at afholde mig fra at afbryde, da jeg herved kunne risikere, at betydningsfulde aspekter fra 

informantens livsverden ville gå tabt (ibid.). For at give tid til en refleksion accepterede jeg pauser, 

hvormed der var mulighed for, at nye interessante beskrivelser fra informantens livsverden kunne 

opstå (ibid.). Inden interviewet blev afsluttet skimmede jeg interviewguiden igennem, hvorved jeg 

blev opmærksom på eventuelle relevante og uberørte emner.  

Alle interviews blev afsluttet med en debriefing, hvor interviewpersonerne blev spurgt til om de 

have mere at tilføje til samtalen inden jeg afbrød optagelsen (ibid. p. 149). 

4.1.6 Transskribering 

Interviewene blev transskriberet for dermed at strukturere hvert interview i en form der egnede 

sig til analyse. Ved transskription, transformeres den mundtlige samtale til skriftlig form, hvorved 

det empiriske materiale bliver til i form af tekst som gøres til genstand for analyse (Kvale, Brink-

mann 2009 pp. 199-202). Ved lydoptagelsen af interviewet sker en første abstraktion fra den fysi-

ske samtale mellem informanten og intervieweren, hvor kropssproget går tabt. Den efterfølgende 

transskription af lydoptagelsen medfører endnu en abstraktion, hvorved stemmeleje og den fysi-

ske stemning i det hele taget går tabt (ibid.). Alle interviews blev transskriberet ordret, dog blev 

mine ”bekræftende ja’er” samt informanternes ”øhh” , ”jah”, ”tja” og ”hmm” udeladt, idet det 

ville virke forstyrrende på den efterfølgende analyse og fortolkning. Transskriptionerne er foreta-

get i Word. For at forbedre interviewene fra gang til gang, valgte jeg selv at transskribere alle in-

terviews, hvorved jeg blev opmærksom på min egen interviewstil. Efter transskription blev hver 

interviewtekst sammenlignet med interviewoptagelsen for dermed at sikre, at alle detaljer var 

medtaget (ibid. pp. 202-207) 
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4.1.7 Juridiske og etiske overvejelser  

I henhold til Datatilsynet er der ingen krav om anmeldelse og indhentning af tilladelse til indsam-

ling af personfølsomme oplysninger i forbindelse med specialeopgaver (Datatilsynet 2015, Rege-

ringen 2012). Dog er der krav om, at der forud for indsamling og registrering af personfølsomme 

oplysninger indhentes informeret samtykke fra informanterne (ibid.). I nærværende undersøgelse 

gav informanterne skriftlig samtykke (se bilag 5) til at deltage i undersøgelsen på baggrund af 

skriftlig og mundtlig information forud for interviewet. Informanterne blev gjort opmærksomme 

på, at deltagelsen var frivillig og at de til enhver tid kunne tilbagetrække deres samtykke og der-

med udgå af undersøgelsen uden konsekvenser. Endvidere blev interviewpersonerne informeret 

om, at lydoptagelserne ville blive opbevaret og behandlet fortroligt og slettet efter brug (ibid.). 

Informanterne blev ligeledes informeret om, at de personfølsomme oplysninger som fremkom i 

interviewene blev behandlet fortroligt og at deres identitet ville optræde anonymt i undersøgel-

sen, idet jeg er underlagt tavshedspligt jævnfør Sundhedslovens §40 (Regeringen 2012).  

Som følge af den asymmetrisk magtrelation mellem informant og interviewer samt valget om, at 

interviewe en sårbar patientgruppe, er etiske refleksioner forud for interviewet foretaget. Ifølge 

Kvale og Brinkmann er det vigtigere, at reflektere over magtens rolle i interviewsituationen, end at 

forsøge at udligne den (Kvale, Brinkmann 2009 pp. 50-52, 95).  

Forskningsinterviewet adskiller sig væsentligt fra en almindelig hverdagssamtale mellem to ligestil-

lede personer, idet interviewets omdrejningspunktet er defineret af intervieweren som også kon-

trollerer hvilke spørgsmål der stilles og hvilke svar der ønskes uddybet. Forskningsinterviewet er 

således en professionel samtale mellem to personer der ikke er ligestillede (ibid.). Derfor var målet 

med interviewet, at gøre situationen så naturlig og tryg for informanterne som muligt, så de havde 

rum til at tale frit. Derfor blev det foreslået, at interviewet kunne finde sted i deltagernes eget 

hjem, hvis det var i overensstemmelse med deres ønske. Inden interviewets start blev der åbnet 

op for småsnak med interviewpersonerne vedrørende hverdagsemner som f.eks. vejret, deres 

hjemlige omgivelser og deres familie for at opnå en så uformel stemning som muligt.  

4.2 Undersøgelsens videnskabsteoretiske ståsted 

I det følgende afsnit beskrives Ricoeurs fænomenologiske-hermeneutiske position som dannede 

ramme for undersøgelsen. Herefter følger et afsnit omkring min forforståelse. 
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4.2.1 Ricoeurs fænomenologiske-hermeneutiske position 

Den franske filosof Paul Ricoeur (1913-2005) var inspireret af den østrigske filosof Edmund Husserl 

(1859-1939) (Hermansen, Rendtorff 2002 pp. 11-14) . Husserl grundlagde fænomenologi som filo-

sofiske retning i begyndelsen af 1900 tallet. Fænomenologi er læren om fænomener, sådan som 

de fremtræder for den menneskelige bevidsthed  (Jacobsen, Tanggaard & Brinkmann 2010 pp. 

185-186) . Fænomenologien søger, at give en fordomsfri beskrivelse af et fænomen sådan som det 

fremtræder for det menneskelige subjekt i erfaringen. Hermed menes, at de tidligere erfaringer og 

antagelser der har relation til fænomenet tilsidesættes, så at sige ”sættes i parentes”, for dermed 

at møde fænomenet fordomsfrit og med en så åben tilgang som muligt (ibid. 188-189). Ricoeur 

tog dog afstand fra Husserls tænkning, idet han ikke mente, at fænomenologiens beskrivende til-

gang var tilstrækkelig til at kunne forstå menneskets handlingsliv (Hermansen, Rendtorff 2002 p. 

14). Ricoeur afviste således Husserls tænkning om muligheden for en absolut essensbeskrivelse af 

et fænomen, idet han mente, at beskrivelsen af et fænomen altid ville afhænge af menneskets 

forforståelse. Ricoeur supplerede derfor fænomenologien med hermeneutikken, idet han anså 

fortolkning som en forudsætning for at kunne opnå erkendelse og dermed forstå menneskets 

handlingsliv (ibid. p. 14). 

I nærværende undersøgelse var hermeneutikken udgangspunkt for at fortolke og forstå den livs-

verden der kom til udtryk gennem interviewene. Gennem transskription af interviewene blev ”den 

levende tale” omformet til tekst. I denne sammenhæng er det relevant at nævne begrebet Distan-

cering som er et vigtigt punkt i Ricoeurs hermeneutik (ibid. pp. 19-21). Ifølge Ricoeur er distancen 

mellem læser og tekst er en betingelse for fortolkning og forståelse. Denne distancering sker når 

den levende tale nedskrives til tekst, hvormed teksten bliver ”objektiv” og åben for fortolkning 

(ibid.). Dermed står Ricoeurs tanker om fortolkning i modsætning til Hans Georg Gadamers forstå-

else. Ifølge Gadamer besværliggør enhver form for objektiv distance fortolkningen, hvilket be-

grænser forståelsen af teksten (ibid.).  

I hermeneutikken er fortolkning et grundlæggende præmis for at kunne forstå. Centralt i herme-

neutikken er den hermeneutiske cirkel, hvor princippet er, at enkeltdelene forstås ud fra helheden 

og helheden ud fra enkeltdelene (Thisted 2010 p. 64). Ricoeurs tanker om tekstfortolkning er i 

overensstemmelse med den hermeneutiske cirkel, idet Ricoeur skriver: 

”Teksten er mere end summen af delene, idet den har en meningsstruktur, som ytrer 
sig i forholdet mellem helhed og dele. Derfor bliver fortolkningen af tekstens mening 
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en cirkulær proces, en bevægelse mellem helhed og dele. Helhedens mening (eller 
helheden som tekstens mening) omfatter delene, dvs. giver mening til delene, men 
den kan omvendt kun nås gennem delene, hvori den ytrer sig” (Ricoeur 1979, s. 69) 
 

I nærværende undersøgelse betød den fænomenologiske-hermeneutiske tilgang, at jeg med en 

åben indstilling til interviewteksterne søgte, at nå ind til de unge kvinders oplevelse af at blive ind-

draget i beslutninger gennem deres behandlingsforløb og gennem fortolkning af det empiriske 

materiale opnå en dybere forståelse af deres oplevelser. 

4.2.2 Forforståelse 

I forhold til nærværende undersøgelse opfattes min forforståelse som de erfaringer og det teoreti-

ske fundament, jeg har opbygget gennem min uddannelse til sygeplejerske. Herudover beror min 

forforståelse omkring problemstillingen dels på den viden der foreligger i det indledende afsnit, 

dels på litteraturgennemgangen, da dette har styrket mit teoretisk fundament omkring emnet. 

Ifølge Ricoeur er forforståelsen en forudsætning for at opnå en ny forståelse. Ligeledes mener Ri-

coeur, at mennesker har forskellig forforståelse og vil dermed have forskellige tolkninger af den 

samme tekst, idet forforståelsen afhænger af menneskets livserfaringer (Hermansen, Rendtorff 

2002 pp. 19-21).  

4.3 Analyse og fortolkningsmetode  

Til bearbejdning af det empiriske materiale blev anvendt en Ricoeur-inspireret analyse og fortolk-

ningsmetode udlagt af Anders Lindseth & Astrid Nordberg (herefter Lindseth & Nordberg) (Lind-

seth, Norberg 2004). Metoden bevæger sig fra overfladefortolkning til dybdefortolkning på tre 

analytiske niveauer: 1) den naive læsning, 2) strukturanalyse og 3) kritisk fortolkning og diskussion 

(ibid.). Lindseth og Nordbergs udlægning af disse tre niveauer illustrerer fortolkningsprocessens 

bevægelse fra forståelse til forklaring og dernæst fra forklaring til forståelse hvorved en ny forstå-

else opnås (ibid.). I de følgende afsnit gennemgås de tre niveauer. 

4.3.1 Den naive læsning 

På dette niveau gennemlæses teksten gentagende gange med henblik at danne et overblik samt 

en umiddelbar første forståelse af hvad teksten handler om. Dette fordrer en åben tilgang til tek-

sten, hvori læseren er opmærksom på de elementer i teksten som gør indtryk og berører(Lindseth, 

Norberg 2004). Indtrykkene fra den naive læsning nedskrives i et tekstnært sprog. Denne første 
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forståelse af tekstens handling har karakter af ”gæt”, da teksten, som tidligere beskrevet, er fri-

gjort og distanceret fra informantens oprindelige intention og teksten har indtaget den talendes 

plads (Lindseth, Norberg 2004, Ricœur 1979 pp. 197-198).  

Relateret til nærværende undersøgelse blev hver interviewtekst gennemlæst gentagende gange, 

hvormed der blev dannet en første antagelse om hvordan unge kvinder med kræft oplever sig 

inddraget i de beslutninger, der er blevet truffet gennem deres behandlingsforløb. Denne første 

forståelse af teksterne, blev nedskrevet i et deskriptivt og tekstnært sprog (Lindseth, Norberg 

2004). 

4.3.2 Strukturanalysen 

Den naive læsning følges af strukturanalysen, hvor de gæt og antagelser der opstod omkring tek-

stens handling i den naive læsning søges bekræftet eller afkræftet gennem strukturanalysen. 

Strukturanalysen udgør den forklarende moment mellem den naive læsning og den kritiske for-

tolkning og diskussion, hvortil læseren skiftevis tilnærmer sig og distancerer sig fra teksten (Lind-

seth, Norberg 2004). 

I nærværende undersøgelse blev der på dette niveau foretaget en inddeling af hver interviewtekst 

i mindre enheder, såkaldte meningsenheder. Disse meningsenheder bestod af citater fra teksten i 

form af dele af en sætning, én hel sætning, flere sætninger eller et afsnit som udtrykte hvad tek-

sten sagde (ibid.). Disse meningsenheder blev sammenholdt med de antagelser der opstod på 

baggrund af den naive læsning af interviewteksterne og blev igennem forklaring samlet i betyd-

ningsenheder. Strukturanalysen er således en dialektisk proces mellem forståelse og forklaring - 

mellem del og helhed, hvor læseren prøver at forstå ”hvad der siges” og forklare ”hvad der tales 

om”, og gennem denne forklaring opnå en dybere forståelse af teksten (ibid.). Gennem forklaring 

af meningsenhederne blev betydningsindholdet trukket frem, hvorudfra der blev fremanalyseret 

fælles temaer der karakteriserede interviewteksterne (ibid.). Temaerne blev ikke formuleret i ab-

strakte begreber, men i en kondenseret sprogform der lå beskrivelserne i interviewteksterne nært, 

for dermed at være så tro mod den levede erfaring som muligt (ibid.).   

4.3.3 Kritisk fortolkning og diskussion 

På dette niveau udvides dialektikken mellem forklaring og forståelse, idet de fremanalyserede 

temaer fra strukturanalysen diskuteres og forstås ud fra anden litteratur og forskning, hvorved det 

bliver muligt at opnå en dybere forståelse for det fænomen som undersøges (Lindseth, Norberg 
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2004). I relation til nærværende undersøgelse, blev de fremanalyserede temaer fra strukturanaly-

sen  belyst med fire kvalitative studier fra litteraturgennemgangen samt Katrin Hjort (herefter 

Hjort), Kari Martinsen (herefter Martinsen) og Erik Riiskjær (herefter Riiskjær) som relevante teo-

retiske perspektiver. Disse teoretiske perspektiver uddybes i den kritiske fortolkning og diskussion 

af undersøgelsens fund.  

Ved at inddrage videnskabelige studier og andre teoretiske perspektiver distanceres teksten yder-

ligere, hvormed der åbnes op for en dybere forståelse af hvordan unge kvinder med kræft oplever 

sig inddraget i der beslutninger, som er blevet truffet gennem deres behandlingsforløb (ibid.).  

5.0 Fund 

I de følgende afsnit præstenteres først den naive læsning af interviewteksterne. Herefter følger 

strukturanalysen hvor temaer, som udgjorde undersøgelsens fund blev fremanalyseret. Slutteligt 

følger en kritisk fortolkning og diskussion af de fremanalyserede temaer fra strukturanalysen.  

5.1 Den naive læsning 

I dette afsnit beskrives den umiddelbare, første forståelse af interviewteksterne som dannede 

grundlag for den efterfølgende strukturanalyse. 

 

Teksterne beretter om informanternes modsætningsfyldte oplevelser med sundhedsvæsnet gen-

nem deres behandlingsforløb. De korte såvel som lange behandlingsforløb beskrives meget detal-

jeret og efterlader et indtryk af en periode i deres liv som står klart i deres erindring. Et forløb der 

med ordene stærkt, hurtigt og effektivt fremstår intenst og ud fra et samlet helhedsindtryk af tek-

sterne opleves som et godt og positivt forløb rent behandlingsmæssigt. Dog syntes det effektive 

og intense behandlingsforløb, at medfører nogle problemstillinger der gør, at deltagernes samlede 

oplevelse af behandlingsforløbet fremstår knap så positivt. Der er beskrivelser af, at de beslutnin-

ger der skal træffes i relation til deres behandling skal ske her og nu hvis de ønsker en bedre chan-

ce for at overleve, og de gives ikke mulighed for at tænke beslutningerne igennem. I disse beslut-

ningsprocesser synes der ikke umiddelbart, at være noget valg for informanterne, da de præsente-

res overfor ”valget” mellem én behandling eller ingen behandling. Lægen fremstår som den aktive 

i beslutningsprocessen hvorimod informanten er mere passiv. Ligeledes er der flere beskrivelser af 
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at personalet vurderer på informanternes vegne og spørger ikke direkte ind til informanternes 

egne forventninger og ønsker. 

Et fænomen informanterne beskriver meget, er personalet. De beskriver dem som søde, rare og 

glade, men efterlyser en personlig relation til dem. Kvinderne efterspørger, at de professionelle i 

højere grad spørger ind til dem, og at tiden ikke blot fokuseres på behandlingen og de fysiske bi-

virkninger. Informanterne nævner flere gange, at personalet har svært ved at lytte og de efterlyser 

ligeledes svar, forklaringer og begrundelser på deres bekymringer og spørgsmål. I henhold til per-

sonalet beskriver informanterne endvidere, at de har kontakt til mange nye læger og sygeplejer-

sker gennem behandlingsforløbet, hvilket umiddelbart medfører frustration, utryghed og mangel 

på tillid.   

5.2 Strukturanalysen 

Gennem strukturanalysen blev der fremanalyseret tre temaer som indfangede det betydningsfylde 

for kvinderne i forhold til at opleve sig inddraget i beslutninger gennem behandlingsforløbet. Disse 

tre temaer er: 

 

- En effektiv, men upersonlig behandling 

- Et intenst forløb hæmmer medbestemmelse 

- Manglende evne til at lytte og indgå i dialog 

 

Temaerne fremstilles i det følgende som adskilte vel vidende, at grænserne mellem dem  kan være 

flydende. Meningsenhederne, der understøtter hvert tema, blev udvalgt på baggrund af det der 

syntes mest typisk på tværs af teksterne. De meningsbærende citater blev sammenholdt med før-

stehåndsindtrykket af teksterne opnået gennem den naive læsning. Det skal påpeges, at informan-

ternes perspektiver på temaerne er forskellige, særligt skiller en af informanternes perspektiver 

sig ud fra de andres. Denne informants udsagn anvendes til, at bekræfte det de andre informanter 

efterspørger. 

I det følgende præsenteres strukturanalysens fund med udgangspunkt i de tre temaer. 

På den følgende side ses figur 4 som et uddrag af strukturanalysen og eksemplificerer hvordan 

strukturanalysen blev foretaget. 
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Figur 4: Uddrag fra strukturanalysen 

5.2.1 En effektiv, men upersonlig behandling 

Et tema der fremkom i alle interviews handlede om kvindernes oplevelse af deres behandlingsfor-

løb. Trods det at informanterne ikke har fælles diagnose og ikke gennemgår den samme behand-

ling giver de udtryk for, at være positivt overrasket over mødet med et godt sundhedssystem. Del-

tagerne karakteriserer deres behandlingsforløb med ordet effektivt. På den ene side oplever in-

formanterne, at den behandlingsmæssige del forløber planmæssigt og går hurtigt. På den anden 
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side giver deres beskrivelser af mødet med de sundhedsprofessionelle også indtryk af at persona-

let ikke møder dem personligt. To informanter beskriver:  

”Behandlingsmæssigt har jeg fået den bedste behandling jeg kunne få, jeg er kommet 
hurtigt til operationer, jeg er kommet hurtigt i gang med kemo og hurtig i gang med 
strålebehandling og hver eneste gang er det bare gået så stærkt, så stærkt. Det har 
været rigtig søde mennesker der har behandlet mig, men på det emotionelle plan der 
er de bare dumpet alle sammen, altså virkelig… med et brag (…)!”. 
 
”(…) nu har jeg været inde i det her forløb i snart 10 år og der har ikke på noget tids-
punkt været én (læge og sygeplejerske) som er kommet hen til mig og har spurgt: ”X 
(navn), hvordan har du det egentlig med alt det her?” (…) de giver mig behandlingen 
og spørger: har du kvalme, hovedpine, mavepine, ja andre komplikationer, men 
”Hvordan har du det egentlig med at være kræftsyg?” - Det er aldrig kommet over 
deres læber (…)”. 

 
Det første udsagn belyser oplevelsen af, at de professionelle var rare, men at de ikke formår at se 

informantens menneskelige side, hvilket også var en gennemgående oplevelse blandt de andre 

kvinder. Informanterne oplever, at personalet prioriterer tiden på selve behandlingsdelen og bi-

virkninger til behandlingen. Ud fra informanternes beskrivelser har de sundhedsprofessionelle 

således fokus på de tekniske og fysiske aspekter af behandlingen. Kvinderne oplever, at sundheds-

professionelle ikke møder dem som hele mennesker med individuelle behov: 

”Altså man føler bare man er et tal i rækken (…) man kommer ind i den ene ende og 
ud i den anden ende (…) der mangler noget personligt, lidt hensynstagen til de for-
skellige og hvad de lige har behov for og i særdeleshed, at man som ung ikke har de 
samme behov som en på 5 år eller en på 80 år (…)”. 
 

Ovenstående citat belyser at sundhedsvæsenet tilgang til patienter får informanten til at føle sig 

som et nummer. Ud fra informantens udsagn beskrives sundhedsvæsenet som en fabrik, hvori 

patienterne kører på samlebånd - hver patient tildeles den samme behandling og der tages ikke 

hensyn til patienternes forskellighed. En anden informant beskriver ligeledes hvordan hun oplever 

mødet med de sundhedsprofessionelle som værende upersonligt, idet de sundhedsprofessionelle 

møder hende med en objektiv tilgang: 

”Jeg kom ned til ham (lægen) og han skulle først og fremmest høre: ”jamen hvordan 
står det til fysisk?” Nå, men det var sådan og sådan og sådan.. ”jamen hvordan står 
det så til psykisk?” (…) Man følte bare han havde sådan et tjekskema.. fysisk – tjek, 
psykisk – tjek. Et andet spørgsmål var måske bare: ”hvordan har du det X(navn)?”. 
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Ovenstående citat belyser, at lægen er så optaget af de spørgsmål han skal gennemgå sammen 

med kvinden, at han ikke formår at omsætte dem fra skrift til talesprog og kommunikere med in-

formanten på almindelig vis. 

Nogle af informanterne påpeger, at årsagen til den manglende personlige kontakt med personalet 

kan findes i de sundhedsprofessionelles ”berøringsangst over for unge” og ”manglende mod”. An-

dre mener det skyldes, at de sundhedsprofessionelle har ”manglende overskud” til de dybere sam-

taler som følge af sundhedspersonalets pressede arbejdsforhold: 

”Tiden har været presset. For det første er de jo altid én til to timer forsinket og så 
ved man jo godt, at der ikke er tid til de store spørgsmål. Det er sådan noget hu hej 
ind: ”Nå, men du ser egentlig godt ud, dine blodprøver ser fine ud, så du kan godt 
starte behandling - det var hyggeligt at se dig!” - Altså der er ikke den der, hvordan 
har du det så? Er der noget du har tænkt på siden sidst? Er der noget vi kan hjælpe 
med? – altså der er tryk på”. 
 

Citatet peger på, at tiden til konsultation og samtale med informanten er knap, da personalet er 

bagefter tidsplanen, hvorfor der ikke er tid til de dybere personlige samtaler. Ligeledes viser in-

formantens  udsagn at kommunikationen forløber envejs og den personlige kontakt nedprioriteres 

i det korte møde.  

 

Det var en gennemgående oplevelse hos kvinderne at de havde kontakt til mange forskellige læger 

eller sygeplejersker gennem behandlingsforløbet. Samtalerne bar præg af at personalet ikke havde 

læst kvindernes journaler grundigt nok og havde dermed sparsomt forudgående kendskab til kvin-

derne, deres situation og det behandlingsforløb de gennemgik. Dette medførte frustration hos 

kvinderne, da det betød, at de skulle fortælle deres sygdomsforløb til det forskellige sundhedspro-

fessionelle af flere omgange. En informant beskriver: 

”Jeg kunne virkelig godt bruge en kontaktsygeplejerske. Når man ringer derover at 
vedkommende ved hvad man snakker om. Eller når man møder op, at de faktisk ken-
der til mig og ved hvad jeg har været igennem og at jeg ikke skal forklare mit syg-
domsforløb 25 millioner gange, hvor de kunne gå ud og læse det i journalen (…) i og 
med man ikke har nogen kontaktperson så er der ikke en hvor man kan sige ”hej, kan 
du huske vi aftalte?”, nej det er en ny hver gang”. 
 

Citatet viser, at kvinden føler sig ukendt i kontakten med sundhedsvæsnet som følge af manglende 

stabil kontakt til få professionelle. Informanten efterlyser derfor en stabil kontakt i sundhedsvæ-

senet der ved hvem hun er og hvad hun har været igennem. Ligeledes giver to andre informanter 
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udtryk for, at den manglende gennemgående kontakt til få sundhedsprofessionelle forbindes med 

utryghed, uforudsigelighed og manglende stabilitet: 

”(…) har en ny læge hver gang, det synes jeg ikke er så rart (…) jeg kan ikke overskue, 
at skulle fortælle hele min historie, det føler jeg hører med. Jeg kan ikke forestille mig, 
at lægerne sidder og læser hele ens journal. Nogle gange så gør det bare, at jeg ikke 
spørger om de ting som jeg egentlig ville have spurgt om”. 

 
”når jeg skulle til lægesamtale for at få ordineret kemo mødte jeg en ny læge hver 
gang (…) jeg kan godt li struktur og forudsigelighed (…) kunne godt lide hvis det hav-
de været den samme læge (…) eller i hvert fald ikke en NY hver eneste gang. Jeg kan 
ikke mindes, at jeg har været inde ved den samme to gange”. 
 

Hos disse kvinde medfører utrygheden og uforudsigeligheden en manglende tillid til den sund-

hedsprofessionelle, hvormed den ene kvinde undlader at åbne op og stille spørgsmål og tage ak-

tivt del i samtalen. Ud fra informanternes udsagn tillægges den manglende kontinuitet i persona-

let en negativ betydning, idet det hindrer informantens aktive medvirken i behandlingen. 

Modsat oplever én kvinde, at have en gennemgående læge i behandlingsforløbet, hvilket medfø-

rer tryghed og tillid til lægen: 

”(…) jeg stoler på ham (lægen) med hele mit liv.. det er den samme der er gået igen i 
10 år (…) det har betydet alt, at det har været ham alle 10 år og jeg kender ham så 
godt og han kender mig så godt (…) altså det der med, at man er blevet personlig, det 
betyder rigtig meget (…) bare det, at man har den der fortrolighed, at for ham bety-
der jeg mere end bare en patient der går i glemslen (…)”. 

 

Kvindens udsagn bekræfter dermed det som efterspørges blandt de andre informanter, idet én 

stabil kontakt gennem længere tid medfører, at der etableres en personlig relation, hvormed der 

skabes en indre tryghed hos kvinden og et godt tillidsbånd til lægen. Således kan manglende kon-

tinuitet i personalet tolkes som en barriere for, at patienterne inddrages i behandlingen, da stabile 

kontakter forbindes med tryghed og etablering af tillid. 

5.2.2 Et intenst forløb hæmmer medbestemmelse 

Informanternes inddragelse i beslutninger blev karakteriseret gennem beskrivelser af det intense 

behandlingsforløb, hvor hurtig behandling var nødvendig. Tidsrammen fra det blev opdaget at 

kræften var progredieret til behandlingen skulle iværksættes var kort. Behandlingerne var livsvig-

tige og skulle derfor igangsættes hurtigst muligt såfremt informanterne skulle have en bedre 
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chance for at overleve. Kvinderne oplevede derfor, at beslutninger i relation til deres behandling 

skulle træffes øjeblikkeligt uden tid til eftertanke. To informanter beskriver: 

”(…) Svulsten var blevet kæmpe, kæmpe stor (…) den var vokset til gigantstørrelse, 
den var på størrelse med en mindre knytnæve.. og min læge sagde: ”der skal ske no-
get X (navn), der skal ske noget nu!” Så jeg lå på operationsbordet en uge efter, der 
var ikke noget at gøre, der var bare ingen diskussion!”. 

 
”(…) hver eneste gang der har været en kæmpe beslutning så har den været nu og her 
- du skal tage beslutningen NU! (…) altså det kunne jeg ikke klare i mit hoved, det var 
da kun fordi jeg følte mig yderst presset til det (behandling), det var tæt på, at jeg 
havde sagt ”så stopper vi” (…) men jeg blev presset ud i det (…) der har ikke været 
noget alternativ på noget tidspunkt (…) de store ting bliver smidt i hovedet, fordi der 
har hun alligevel ikke noget at skulle have sagt”. 

 

Med de to ovenstående citater belyses, at informanternes mulighed for at blive inddraget i be-

slutningstagningen omkring deres behandling er begrænset. Dette kommer særligt til udtryk gen-

nem det første udsagn, hvor en af kvinderne giver udtryk for, at lægen præsenterer operation som 

den eneste behandlingsmulighed.   

I det andet citat beskriver en anden informant, hvordan hun oplever sig presset ud i en specifik 

behandling. Dette opleves som svært og stressende, idet hun ikke har fået forudgående informati-

on og er således ikke forberedt på at skulle igennem denne behandling. Kvinden oplever snarere, 

at information omkring store beslutninger, som skal træffes omkring behandlingen kommer plud-

seligt og uventet hvilket kan være svært at rumme mentalt. Ud fra kvindernes beskrivelser, tyder 

det på at deres manglende mulighed for at blive inddraget i behandlingsbeslutninger er at sidestil-

le med et informeret samtykke, da der ikke præsenteres alternative behandlingsmetoder.  

Informanterne står overfor ”valget” mellem en specifik behandling eller ingen behandling og de 

stilles således ikke overfor et reelt valg: 

”De beslutninger der har været, har været operation eller ej, det er næsten besluttet 
af sig selv (…)”. 
 

Trods kvinderne ikke har en reel valgmulighed og ikke er i tvivl om hvorvidt de skal tage imod be-

handlingen eller ej, er det vigtigt for dem, at have tid til at tænke informationen igennem og væn-

ne sig til tanken omkring behandlingens mulige konsekvenser for deres fremtidige liv:  

”(…) det var faktisk først dagen før de (personalet) forklarede omfanget af 
den(operationen) (…) da jeg møder op får jeg at vide, at der er 99% sandsynlighed for 
at jeg skal have stomi (…) det var jeg ikke forberedt på (…) jeg manglede noget in-
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formation om hvad jeg egentlig mødte op til (…) jeg kunne jo bogstaveligt talt være 
vågnet op med stomi uden at have vidst det. Det er da noget man lige skal nå at ven-
de inde i hovedet (…) hvis jeg havde haft en uges tid til at vænne mig til det, så havde 
jeg nok haft mere ro på inden jeg skulle ind og opereres (…)”.     
 

Ud fra ovenstående citat, tyder det på at informanten ikke har fået tilstrækkelig information om-

kring behandlingen forud for samtalen med personalet. Ligeledes medfører den manglende be-

tænkningstid over informationen utryghed hos informanten forud for at behandlingen igangsæt-

tes. Informantens udsagn peger på, at hun gerne ville have haft informationen nogle dage før ope-

rationen, da den kunne have fysiske såvel som psykiske konsekvenser for en ung kvinde midt i ty-

verne.  

Som følge af det intense forløb prioriteres tiden til samtale ikke, og der er eksempler på, at infor-

manterne skal træffe vigtige beslutninger med konsekvenser for fremtiden på et ikke-informeret 

grundlag:   

”Jeg blev mødt i omklædningsrummet, da jeg skulle ind og have stråler hvor hun (sy-
geplejersken) siger: ”har du taget stilling til om du vil have opereret en æggestok 
ud?” Det var en uge inde i behandlingsforløbet (…) jeg kunne godt have tænkt mig, at 
der var en læge der lige havde hevet os til side og sagt: ”hvis du vælger at få taget en 
æggestok ud så har du de her muligheder i fremtiden” (…) jeg blev bare spurgt ind til 
det lige inden jeg skulle ind og ha strålebehandling (…) starten af forløbet var meget 
intenst, så der var ikke så meget snak om det, det synes jeg er ærgerligt (…) det kun-
ne have været rart, at have fået noget information omkring det (…) jeg synes jo det er 
en ret vigtig beslutning (…) jeg blev ikke hevet til side og fik de her ting at vide, det fo-
regik bare sådan lige hurtigt ”har du tænkt over det?”. 
 

Citatet peger på, at de sundhedsprofessionelle har en forudindtaget holdning til patientens be-

slutning, idet informanten først præsenteres for muligheden om at få opereret en æggestok ud, 

efter behandlingen er igangsat. Informanten efterlyser, at denne samtale var prioriteret højere, 

men er dog bevidst om, at årsagen skyldes, at forløbet i starten var meget intenst. Informanten 

stilles overfor beslutningen i et omklædningsrum lige inden hun skal have stråleterapi, som var det 

en almindelig hverdagsbeslutning.  

Én af informanterne skiller sig særligt ud fra de andre, idet det er hendes oplevelse at lægen giver 

hende information omkring behandlingen i rette tid og på en fyldestgørende måde, hvormed hun 

har nogle dage til at vænne sig til tanken, inden behandlingen igangsættes: 
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”for at jeg (læge) kan fjerne svulsten helt, så bliver jeg nødt til at tage nogle af syns-
banerne, så du kan komme til at miste noget af synet på venstre øje. Så det var et ret 
svært valg (…) han (læge) gav mig tid hen over weekenden til at tænke over det (…) 
det var rart, at jeg fik tid til at tænke det igennem over weekenden (…) det er en stor 
beslutning lige at få fyret i hovedet (…) ”vil du miste noget af dit syn eller vil du have 
en bedre chance for at overleve?”, man vil jo selvfølgelig have en bedre chance for at 
overleve, men at miste sit syn… puuuuh”. 

 

Informantens udsagn tydeliggør, at betænkningstid er godt for hendes psykiske velbefindende, og 

bekræfter således det de andre informanter mangler. 

 

Informanterne beskriver flere eksempler på hvordan de oplever, at de sundhedsprofessionelle 

forsøger at vurderer på deres vegne uden at spørge ind til deres præferencer. Tre informanter 

beskriver:  

”(…) hun (lægen) sagde, at sådan som jeg reagerede kunne jeg ikke få flere informa-
tioner (…) Jeg skulle komme igen ugen efter og så ville hun give mig mere informati-
on. Det tog lang tid, at finde ud af hvad det var jeg fejlede - om det var alvorligt eller 
om jeg kunne leve med det (…) Lægen sagde, at jeg ikke ville få noget ud af informa-
tionen, da jeg alligevel ikke ville kunne huske det (…) selvom hun vurdere, at jeg ikke 
ville få noget ud af informationen, kan det nu godt være, at jeg alligevel ville få noget 
ud af at det (…)”. 
 
”(…) de (sygeplejerskerne) havde måske lidt svært ved at forstå, at jeg psykisk ikke 
var længere nede og blev ved med at mene, at jeg skulle have psykologhjælp og dit 
og dat, hvor jeg ikke lige var på det stadie”. 
 
”(…) mine læger tog en dag af gangen og sagde: ”Det er ikke fordi vi vil holde noget 
hemmeligt for dig, men nu informerer vi dig om det der sker her og nu, så den be-
handling du skal have senere, den informerer vi dig om når vi nærmer os. Du har så 
mange ting du skal kunne rumme lige nu” (…) det var det de havde bedst erfaring 
med, men jeg er bare ekstremt nysgerrig, så der var nogle ting som jeg egentlig gerne 
ville have en uddybning på”. 

 
De tre citater belyser, hvordan de sundhedsprofessionelle ud fra deres erfaring, og hvad der er 

fagligt korrekt vurderer hvad der er til informanternes bedste. Ud fra informanternes udsagn tyder 

det på, at de sundhedsprofessionelle ikke skønner rigtigt. Udsagnene giver indtryk af, at kvinderne 

har andre behov og ønsker, der rækker ud over personalets skøn og faglige standarder. 
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5.2.3 Manglende evne til at lytte og indgå i dialog 

Relationen til de sundhedsprofessionelle blev af informanterne beskrevet med ordene manglende 

evne til at lytte og indgå i dialog. Kvinderne forsøger, at tage aktiv del i egen behandling ved at 

læse på internettet og lave lister med spørgsmål. En informant beskriver oplevelsen og formålet 

med at søge information om sin sygdom på internettet:  

”(…) det (internettet) er også lidt deprimerende et eller andet sted.. Der ligger alle 
mulige historier om folk der ikke klarer den (…) Jeg er sikker på at der sagtens er nog-
le der vil kunne blive mere syge af det, hvis man kan sige det sådan (…) men så har 
man trods alt en indgangsvinkel, så man måske kan få lidt information ud af dem (…) 
jeg tænker hvis man ikke møder op med noget som helst, så er det heller ikke sikkert 
man får noget ud af personalet, så har man jo ligesom ikke noget at sige – hvad tæn-
ker I her eller er det her rigtigt?”. 

 

Med dette citat udtrykker kvinden, at hun ser informationssøgningen på internettet omkring sin 

sygdom som en mulighed for at kunne indgå i dialog med sundhedsprofessionelle. Informantions-

søgningen er er dog også en kilde til ekstra bekymring og tristhed, hvilket også er oplevelsen 

blandt de andre informanter, der beskriver informationen på internettet med ord som ”øv-

historier” og ”skræmmende”. Trods kvinderne på eget initiativ forsøger at forberede sig på dialog 

med de sundhedsprofessionelle omkring deres behandling, imødekommes deres spørgsmål og 

bekymringer ikke. De bliver i stedet mødt med en afvisende holdning fra personalets side. Fælles 

for alle informanterne er, at de beskriver at personalet ”lukker” dialogen når de stille spørgsmål. 

Informanterne efterlyser, at personalet sætter ord på deres bekymringer og giver dem svar og 

faglige begrundelser på deres spørgsmål. En kvinde beskriver: 

”(…) når jeg havde nogle spørgsmål blev jeg mødt med: ”det ser vi til” eller ”det går 
nok over” ! En dag efter jeg havde fået kemo, faldt min kropstemperatur til 35.9. Jeg 
blev nervøs, fordi det havde jeg aldrig oplevet før (…) ville gerne vende det med en 
læge, fordi jeg synes det var ubehageligt og han sagde: ”jamen så længe at du ikke 
har feber så skal du ikke være nervøs” - og det var egentlig bare det svar jeg fik (…) 
der var ikke nogen forklaring på hvorfor min temperatur faldt, jeg skulle bare være 
glad for jeg ikke blev syg og fik feber (…) jeg kunne godt have brugt en simpel forkla-
ring på, hvorfor det var sådan (…) jeg kan godt lide, at det bliver uddybet, så jeg for-
står hvorfor det sker”. 
 

Citatet illustrerer, at lægen ikke lytter til informantens spørgsmål og dermed ikke tager hånd om 

hendes bekymringer, eftersom han svarer i en helt anden retning end det hendes spørgsmål om-

handler. Herudover beskriver informanterne gentagende gange, at personalet ikke lytter til deres 

bekymringer og deres erfaringer:  



 38 

”(...) når jeg spurgte om noget, så tog lægerne det ikke til sig (…) jeg spurgte ind til 
sygdommen, spurgte ind til symptomer på sygdommen (…) nogle gange sagde de ba-
re: ”det har ikke noget med sygdommen at gøre” - uden at gå dybere ind i det (…) De 
har bare lukket den med det samme. Jeg er med i en Facebook-gruppe hvor der er 
andre der har den samme sygdom, og jeg ved fra mange af dem, at de har de samme 
symptomer. Så er det jo oplagt at spørge lægen: ”kan man gøre noget ved det eller er 
det bare noget jeg skal leve med?” Jeg vil bare gerne have et svar (…) det kunne være 
rart, hvis lægen tog det til sig og så ville undersøge det nærmere - bare ville gøre et 
forsøg på at lytte”. 

 
Citatet belyser, hvordan kvinden med sin viden forsøger, at indgå i dialog med lægen om de symp-

tomer som hun selv mener, er tegn på sygdommen. Dog er det ikke muligt, at få en forklaring fra 

lægen, da han ikke er i stand til at lytte og acceptere hendes erfaringer, eftersom disse ikke stem-

mer overens med hans faglige viden. Ud fra informantens udsagn tyder det på, at lægen har en 

firkantet tankegang, som kun tager højde for, at patienterne altid følger det der står skrevet i læ-

rebøgerne. Det tyder ikke på, at der tages højde for patienternes forskellighed, hvilket bekræftes 

af udsagn fra to andre informanter: ”der er ikke plads til individuelle patienter, det er meget kasse-

tænkning” og ”man kan ikke afvige fra den vej der er angivet”.  

 

En af informanterne skiller sig særligt ud, idet hun modsat de andre oplever, at de sundhedspro-

fessionelle gerne vil lytte til hendes erfaringer, idet de anser hende som specialist på sin egen syg-

dom: 

”Vi kan diskutere de forskellige bivirkninger og hvilke muligheder der er for at be-
handle dem. Der kan jeg hjælpe til med hvad jeg ved hvad der er af muligheder (…) 
jeg må meget gerne komme med nogle idéer til hvad der kan hjælpe. På det punkt ser 
de mig som eksperten, det er mig der er eksperten på min egen sygdom og ekspert på 
mine bivirkninger (…) de prøver at inddrage mig i forhold til hvad jeg har erfaret (…) 
de lytter til hvad der fungerer for mig, hvilke piller der virker for mig (…) det vil de 
meget gerne høre (…) der føler jeg mig meget inddraget”. 

 

Citatet viser, hvordan informanten oplever, at personalet udviser interesse for hvordan behand-

lingen påvirker hende og vil gerne lytte til de erfaringer hun har gjort sig omkring lindring af bivirk-

ninger gennem et længerevarende sygdomsforløb. Ligeledes åbner de sundhedsprofessionelle op 

for en dialog og diskussion omkring behandlingsmuligheder.  

Dette medfører, at informanten føler sig meget medinddraget i sin behandling.  
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Kvindens udsagn bekræfter således, at åbenhed samt sundhedspersonalet evne til at lytte og ind-

gå i dialog omkring behandlingen medfører følelsen af at være inddraget i egen behandling, hvilket 

de andre informanter ikke tilsvarende oplever. 

5.3 Kritisk fortolkning og diskussion 

I de følgende afsnit vil fundene, som tidligere beskrevet, blive sammenholdt med fund fra de fire 

kvalitative studier der indgik i litteraturgennemgangen. For at indplacere undersøgelsen i en sam-

fundsvidenskabelig kontekst belyses fundene ligeledes ud fra Hjort, Martinsen og Riiskjærs teore-

tiske perspektiver. Herved bliver det muligt at opnå en dybere forståelse for informanternes ople-

velse af inddragelse. 

5.3.1 En effektiv, men upersonlig behandling  

Informanterne beskrev deres inddragelse i beslutninger gennem temaet en effektiv, men uperson-

lig behandling. Gennem strukturanalysen blev behandlingsforløbets dobbelthed belyst. Et forløb 

der behandlingsmæssigt fungerede effektivt og optimalt, men også et forløb hvor informanterne 

savnede og efterlyste personlig kontakt med de sundhedsprofessionelle. Kvinderne beskriver 

mange perspektiver på, at mødet med de sundhedsprofessionelle er upersonligt. Disse perspekti-

ver kommer til udtryk i beskrivelser af den sparsomme og pressede tid til konsultation og samtale. 

Som følge heraf prioriteres tiden på selve behandlingsdelen og informanternes fysiske komplikati-

oner til behandlingen. Kvinderne oplever ikke at blive imødekommet som personer og deres men-

neskelige side overses. Tilmed oplever informanterne mange skiftende kontakter i forløbet hvilket 

medfører et manglende kendskab til informanterne som personer og den behandling de gennem-

går. Disse perspektiver understøttes af et canadisk kvalitativt interviewstudie fra 2003, hvor for-

målet var at undersøge hvordan kvinder med ovariecancer oplevede at blive inddraget i beslutnin-

ger i relation til deres behandling (Elit et al. 2003). Studiet peger på, at informanterne oplever at 

forholdet til sundhedspersonalet bliver upersonligt, som følge af at behandlingsforløbet er effek-

tivt. Ligeledes beskriver nogle af informanterne i studiet, at den manglende kontinuitet i persona-

let betyder, at der ikke etableres en personlig relation til de professionelle (ibid.). Modsat nærvæ-

rende undersøgelse beskriver det canadiske studie også eksempler på, at nogle af informanterne 

oplever, at have kontakt til få læger i behandlingsforløbet hvilket betyder at informanterne karak-

teriserer relationen til lægerne som et stærkt, personligt forhold (ibid.). Tilmed beskriver infor-
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manterne i studiet, at lægerne udviser forståelse for deres situation, udviser omsorg overfor dem 

og giver sig god tid til at tale med dem. Dette betyder at informanterne værdsætter lægerne højt 

og føler sig trygge i deres selskab, hvilket medfører at de har tillid til lægens anbefalinger (ibid.). I 

henhold til nærværende undersøgelse beskrev kvinderne, at de mange skiftende kontakter til for-

skelligt personale medførte utryghed og uforudsigelighed, hvilket resulterede i manglende tillid til 

de sundhedsprofessionelle. Således kan det diskuteres om denne afvigelse fra det canadiske stu-

die, skyldes kulturforskelle og ressourceforskelle i to landes sundhedsvæsener.  

Det canadiske studie understøtter således, at en god personlig relation til de sundhedsprofessio-

nelle er betydningsfuld for, at patienterne føler sig trygge i forløbet og har tillid til personalet 

hvormed de har tiltro til, at personalets anbefalinger er til deres bedste.  

 

Informanternes oplevelse af at behandlingsforløbet var effektivt men upersonligt, kan forstås ud 

fra Hjorts tanker om moderniseringen af den offentlige sektor, herunder sundhedsvæsenet. Hjort 

påpeger, at kvaliteten i og af de professionelles arbejde påvirkes som følge af disse forandrings-

processer. Hjort definerer kvaliteten i de professionelles arbejde, som de professionelles mulighed 

for at træffe beslutninger på baggrund af et professionelt skøn (Hjort 2008b pp. 31-36). Dog er de 

professionelles mulighed for at udøve deres faglige, etiske og sociale værdier reduceret, herunder 

muligheden for at foretage selvstændige faglige vurderinger der tager hensyn til brugernes (heref-

ter patienter) individuelle ønsker og behov (ibid. p 35). Ifølge Hjort er årsagen hertil en intensive-

ring af de professionelles arbejde, øget krav om dokumentation, standardisering af arbejdsopga-

verne samt efterlevelse af fastsatte kvalitetskrav. Kvaliteten af de professionelles arbejde begræn-

ses således til hvorvidt de professionelle formår at indfri de fastsatte krav. Dog er disse kvalitets-

krav ikke nødvendigvis i overensstemmelse med det de professionelle selv opfatter som kvalitet 

(Hjort 2008a pp. 103-111). Ændringerne i de professionelles arbejde medfører, at de professionel-

les tid til den direkte patientkontakt bliver kortvarig hvormed kvaliteten af relationen mellem de 

professionelle og patienterne påvirkes (ibid. pp. 111-114). Hjort påpeger, at når de professionelle 

ikke har frihed til at disponere selvstændigt kan det have konsekvenser for patienternes mulighed 

for at blive inddraget i behandlingen (Hjort 2008b p. 35).  

Hjort fremhæver relations arbejdet som et område der udfordres af ovenstående forandringspro-

cesser. Den mindre tid til patienten medfører at det bliver sværere at lære den individuelle patient 
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at kende, hvorfor det bliver vanskeligere at etablere en god relation imellem dem. Kontakten mel-

lem patienten og personalet kan således blive anonym og upersonlig (Hjort 2008a pp. 111-113).  

 

Ovenstående perspektiver som Hjort fremhæver kan diskuteres. På den ene side kan de menne-

skelige aspekter overskygges når arbejdet effektiviseres og standardiseres, hvilket informanternes 

udsagn understøtter. Ligeledes kan dannelse af en god relation mellem patienterne og de sund-

hedsprofessionelle have sværere forudsætninger når tidsrammen er kort, hvilket er i tråd med 

informanternes oplevelser. På den anden side kan effektivisering og standardisering ikke anses 

som barrierer for dannelse af en god relation, trods tiden til patientkontakt er kort. Ifølge Martin-

sen kan en god relation nemlig opnås ved, at sygeplejersken forsøger at være nærværende i det 

korte møde med patienten  (Martinsen 2012).   

Ligeledes stiller jeg mig kritisk overfor hvorvidt standardisering af arbejdsopgaverne har konse-

kvenser for kvaliteten af de professionelles arbejde. På den ene side kan standarder være med til 

at sikre, at de professionelle når omkring alle vigtige aspekter ved behandlingen og personen som 

helhed. Modsat formodes det, at de sundhedsprofessionelle vil prioritere deres fokus på patienten 

forskelligt, hvis skønnet alene er pejlemærke for de professionelles arbejde. Dette fordi personalet 

sandsynligvis vil have forskellige forestillinger om hvad de opfatter som kvalitet af deres arbejde 

og derfor vil prioritere deres fokus på patienten forskelligt. Standardisering af arbejdsopgaverne 

kan formodentligt være med til at sikre, at der også frigives tid og dermed mulighed for nærvær og 

personlig kontakt med patienten. 

 

Hjorts eksempler på de forandringsprocesser der sker i den offentlige sektor herunder øget fokus 

på intensivering og effektivisering af de professionelles arbejde kan belyse hvorfor informanterne 

oplever, at forløbet er effektivt og upersonligt.  

Ud fra Hjorts perspektiver kan det sammenfattes, at de unge kvindernes inddragelse i beslutninger 

i behandlingsforløbet hæmmes, idet de professionelles faglige råderum og deres mulighed for at 

fortage fagligt begrundede skøn, der skal sikre at den enkelte patients behov og ønsker om ind-

dragelse tilgodeses, er indskrænket som følge af standardisering og effektivisering af de professio-

nelles arbejde. 
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5.3.2 Et intenst forløb hæmmer medbestemmelse 

Informanternes inddragelse i beslutninger blev beskrevet gennem temaet et intenst forløb hæm-

mer medbestemmelse. Tiden fra kræften blev opdaget til behandling skulle igangsættes var kort og 

beslutninger skulle træffes hurtigt. Informanterne stod ikke overfor et valg mellem flere behand-

lingsmuligheder, hvorfor de oplevede deres inddragelse i beslutninger begrænset. Dette fund un-

derstøttes af et tysk studie (Ernst et al. 2013). I studiet beskrives, at kræftpatienter oplever, at 

beslutningstagningen omkring mulige behandlingsmetoder tilsidesættes som følge af, at de har en 

livstruende sygdom der kræver at behandlingen igangsættes med det samme, såfremt den skal 

være effektiv og hermed give patienterne de bedste chancer for at overleve. Tiden fra diagnose 

stilles til behandlingen indledes er derfor kort (ibid.). Dog adskiller fundene i nærværende under-

søgelse sig fra fundene i det tyske studie, idet informanterne her påpeger, at deres inddragelse i 

beslutningsprocesser også begrænses af kræftdiagnosen, idet den medfører sårbarhed hos patien-

terne (ibid.). Som følge af denne sårbarhed oplever informanterne i det tyske studie sig magteslø-

se og foretrækker derfor, at indtage en passiv rolle i beslutningstagningen, da de ikke kan træffe 

rationelle beslutninger (ibid.). Informanterne i nærværende undersøgelse gav ikke umiddelbart 

udtryk for, at de oplevede kræftdiagnosen som en emotionel belastning, der forhindrede dem i at 

tage aktivt del i beslutninger omkring behandlingen. Derimod oplevede informanterne i nærvæ-

rende undersøgelse, at det var stressende, hvis de pludseligt og uventet blev fyldt med informati-

on omkring en beslutning, der skulle træffes med det samme uden forudgående information her-

om. I relation til dette finder et canadisk studie, at kræftpatienter oplever, at information omkring 

behandlingen er en forudsætning for at kunne tage aktivt del i behandlingsbeslutninger (O'Brien et 

al. 2013). Dog beskriver informanterne, at de føler sig overvældet og hjælpeløse når disse beslut-

ninger skal træffes, eftersom de sundhedsprofessionelle formidler informationen på én gang 

(ibid.). Informanterne føler sig derfor ikke klar til at træffe en fornuftig beslutning med det samme 

og er derfor nødt til at gå hjem og tænke informationen igennem først (ibid.). Modsat gav infor-

manterne i nærværende undersøgelse ikke udtryk for, at have betænkningstid over den informa-

tion og de beslutninger de blev stillet overfor. 

Således kan det diskuteres om denne afvigelse fra det canadiske studie skyldes, at informanterne i 

det canadiske studie har brystkræft og de stilles over for en beslutning der rummer flere behand-

lingsalternativer og derfor gives der betænkningstid (ibid.). Dette er ikke tilfældet for informanter-
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ne i nærværende speciale hvor ingen af kvinderne har et valget mellem flere behandlingsmulighe-

der.  

Informanterne i nærværende undersøgelse beskriver hvordan de oplever sig presset ud i en speci-

fik behandling af lægen og beskriver ligeledes lægen som den aktive og den der fører ordet i sam-

talen, hvormed lægen fremstår paternalistisk. Dette fund understøttes af det tidligere nævnte 

canadiske studie hvor informanterne ligeledes beskriver, at de føler sig presset ud i en behandling 

af deres læge (Elit et al. 2003).  

 

Informanternes oplevelse af, at behandlingsforløbet var intenst og hæmmede deres medbestem-

melse kan forstås ud fra Martinsens teori om omsorgens udartninger (Martinsen 2010). Ifølge 

Martinsen er etablering af en tillidsrelation mellem fagudøver og patienten afhængig af om fag-

udøveren udviser sårbarhed, er sensitiv og oprigtig i relationen. Dette tillidsforhold kan brydes hvis 

omsorgen udarter sig på paternalistisk vis (ibid. pp. 150-158). Martinsen beskriver paternalisme 

som en magt der ikke begrundes i faglighed og hvor der ikke tages hensyn til patientens bedste. 

Når omsorgsgiveren er paternalistisk fratages patienten muligheden for at blive inddraget i sin 

egen livssituation (ibid.).  

Martinsen taler for, at svag paternalisme skal være styrende for fagudøverens handlinger hvormed 

det er muligt at opbygge et tillidsforhold. Med Martinsen forstås svag paternalisme som en magt 

der begrundes ud fra et fagligt skøn der baserer sig på faglige viden, solidaritet eller intuition, og 

hvor målet altid er at gavne den enkelte patient (ibid.).   

 

Med Martinsens teori kan det tyde på, at informanterne oplever, at de sundhedsprofessionelle er 

paternalistiske, da lægerne eksempelvis fremstår som de aktive og dem der fører ordet i samtaler-

ne omkring deres behandling og de beslutninger der skal træffes i relation hertil. Ligeledes præ-

senteres kvinderne for én behandlingsmulighed og behandlingen er dermed på forhånd givet. In-

formanterne føler sig presset ud i behandlingerne som følge af den kort tidsramme for handling. 

En informant oplever, at personalet har en forudindtaget holdning til hendes beslutning, hvorfor 

hun først sent i forløbet stilles over for beslutningen uden information om egne muligheder og 

beslutningens konsekvenser for fremtiden. Dog skal disse eksempler fra informanterne ses i lyset 

af, at de har en livstruende sygdom, hvor behandling her og nu er nødvendig for deres overlevel-
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seschancer. Det kan diskuteres hvorvidt de sundhedsprofessionelle informanterne møder, er pa-

ternalistiske. 

På den ene side kan informanternes beskrivelser pege på, at de professionelle er paternalistiske i 

deres handlinger, idet informanterne oplever begrænset inddragelse i beslutningerne. Omvendt 

kan de professionelles handlinger og dét at de ”presser” informanterne ud i specifikke behandlin-

ger anskues ud fra Martinsens begreb om svagpaternalisme, idet de foreskrevne behandlinger 

givetvis er til informanternes bedste, da det kan øge deres overlevelseschancer. Således formodes 

det, at de sundhedsprofessionelle kan komme til at fremstå paternalistiske uden at det i virke-

ligheden er deres intention at være det, som følge af at forløbet er intenst, tiden er presset og 

behandlingerne skal igangsættes hurtigt.  

Informanterne beskriver ligeledes, at de sundhedsprofessionelle ud fra deres faglighed og erfarin-

ger forsøger, at vurdere hvad der er til informanternes bedste. Ud fra informanternes udsagn prø-

ver de sundhedsprofessionelle at gavne dem ved eksempelvis at foreslå psykologhjælp og anbefa-

le dem at tage orlov. I lyset af Martinsens teori om svag paternalisme, anses dette som god om-

sorg fra de sundhedsprofessionelles side, eftersom de forsøger at fortage et kvalificeret fagligt 

skøn der har til hensigt at gavne kvinderne. Dog stiller jeg mig kritisk overfor hvorvidt de sund-

hedsprofessionelle på baggrund af deres faglighed, deres intuition og solidaritet med patienten 

kan foretaget et kvalificeret fagligt skøn der altid vil være til patientens bedste. Ud fra informan-

ternes udsagn i strukturanalysen kan det nemlig tyde på, at de sundhedsprofessionelle ikke altid 

skønner rigtigt.  

5.3.3 Manglende evne til at lytte og indgå i dialog 

Det sidste tema der karakteriserede informanternes inddragelse i beslutninger var de sundheds-

professionelles manglende evne til at lytte og indgå i dialog. Et flertal af informanterne beskrev, at 

de sundhedsprofessionelle mødte dem med en afvisende og lukket holdning når de forsøgte at få 

et svar eller en forklaring på deres spørgsmål og bekymringer omkring sygdommen. Herudover 

beskrev informanterne, at personalet havde svært ved at lytte til deres erfaringer i relation til syg-

dommen, da disse ikke stemte overens med personalets faglige forståelse. I modsætning hertil 

viser et norsk studie, at patienterne oplever, at sygeplejerskerne respekterer dem som individuelle 

personer og ikke bare som patienter (Kvåle, Bondevik 2008). Ligeledes oplever informanterne i 

studiet, at sygeplejerskerne opfordrer dem til at fortælle deres ønsker og sygeplejerskerne udviser 
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ligeledes interesse for at lytte til disse ønsker. På den baggrund karakteriserer informanterne i det 

norske studie relationen til sygeplejerskerne som et partnerskab (ibid.). Det kan diskuteres hvad 

denne forskel i fund skyldes, men en forklaring kan være, at over halvdelen af de inkluderede in-

formanter i det norske studie gentagende gange har været indlagt på den afdelingen hvor under-

søgelsen er foretaget (ibid.). Hermed formodes det, at informanterne har et godt kendskab til per-

sonalet i afdelingen. Modsat foregik informanternes behandlinger i nærværende studie oftest am-

bulant, hvorfor de oplevede kontakten til personalet mere upersonlig, idet den var meget kort. 

Dog oplevede én informanterne i dette speciale, at personalet imødekom hendes erfaringer med 

sygdommen, var villige til at lytte til disse erfaringer og gå i dialog med hende omkring behand-

lingsmuligheder. En forklaring herpå kan være, at hun havde gennemgået et langt behandlingsfor-

løb og havde jævnligt kontakt til den samme afdeling og læge, med hvem hun havde en god relati-

on.  

Nærværende undersøgelses fund er ikke yderligere beskrevet i de andre inkluderede studier, hvor-

for det er uvist om personalets manglende evne til at lytte og indgå i dialog er særligt for gruppen 

af unge kræftpatienter eller om det er et aspekt der ikke er fundet betydningsfuld blandt andre 

kræftpatienter i relation til deres inddragelse i beslutningsprocesser.   

Således tyder det på, at personalets manglende evne til at lytte og gå i dialog med kvinderne er 

betydningsfuld for etablering af partnerskaber mellem patienten og de sundhedsprofessionelle. 

 

Informanternes oplevelse af, at personalet ikke formåede at lytte og gå i dialog med dem kan for-

stås yderligere ud fra Riiskjærs perspektiver på partnerskabstankegangen (Riiskjær 2014c). Ifølge 

Riiskjær er dialog, ligeværdighed og gensidig forståelse centrale aspekter i etableringen af et part-

nerskab mellem patienten og den sundhedsprofessionelle (ibid. p. 318). Ligeledes påpeger Riis-

kjær, at et partnerskab forudsætter et stabilt forhold mellem patienten og den sundhedsprofessi-

onelle, således at den personlige kontakt imellem dem styrkes (ibid.). Endvidere beskriver Riiskjær, 

at et partnerskab patient og sundhedsperson imellem forudsætter nogle rammer i form af tid og 

rum, der understøtter patientens følelse af at være en person. Centralt i en partnerskabsbaseret 

praksis er den fælles beslutningstagning (ibid. p. 314) 
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Riiskjærs tanker om en partnerskabsbaseret praksis kan belyse hvordan informanterne oplever sig 

inddraget i beslutninger. Ud fra Riiskjær er relationen mellem informanterne og de sundhedspro-

fessionelle ikke baseret på et partnerskab, eftersom informanterne oplever at de professionelles 

ikke formår at lytte indgå i dialog med dem. Ligeledes beskriver informanterne, at personalet ikke 

accepterer deres erfaringer med sygdommen, hvilket ifølge Riiskjær er centralt for etablering af et 

partnerskab, herunder den fælles beslutningstagning. 

 

Riiskjærs perspektiv på partnerskabstanken kan ligeledes forklare informanternes oplevelse af 

inddragelse i beslutninger i forhold til de to forudgående fund Et effektivt, men upersonligt forløb 

og Et intenst forløb fremmer paternalisme. I lyset af Riiskjær, er etablering af et partnerskab fun-

damentet for den fælles beslutningstagning. Da informanterne eksempelvis oplever kontakt til 

meget forskelligt personale, og manglende tid til samtale, vanskeliggøres partnerskabstankegan-

gen i det sundhedsvæsen informanterne møder.   

 

Med udgangspunkt i Riiskjærs perspektiver stiller jeg mig afslutningsvist kritisk overfor hvorvidt 

partnerskabstankegangen herunder den fælles beslutningstagning i virkeligheden er realistisk i 

nutidens såvel som fremtiden sundhedsvæsen. Dette understøttes af Hjorts perspektiver på mo-

derniseringen af den offentlige sektor der medfører øget fokus på effektivisering og standardise-

ring af arbejdet hvilket antydes også i informanternes udsagn.  

Riiskjær indtager selv en kritisk holdning til partnerskabstanken, idet han påpeger, at det er tvivl-

somt hvorvidt ringere ressourcerammer i sundhedsvæsenet vil resultere i mere patientinddragelse 

(Riiskjær 2014c p. 314).  

6.0 Diskussion af metode 

I følgende afsnit vil undersøgelsens metodiske styrker og svagheder diskuteres og kritisk vurderes. 

Udgangspunktet for diskussionen af metode er de generelle kriterier for validitet, reliabilitet og 

generaliserbarhed. På trods af disse begreber er af positivistisk karakter, argumenterer Kvale og 

Brinkmann for, at begreber er anvendelige inden for interviewforskning, hvis de blot omformes til  

dagligdagsbegreber i form af pålidelighed, gyldighed og generalisering (Kvale, Brinkmann 2009 pp. 

270-272). 
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Undersøgelsens formål var, at opnå en dybere forståelse for unge kvinder med kræft og deres op-

levelse af at blive inddraget i de beslutninger der er blevet truffet gennem deres behandlingsfor-

løb. For at opnå viden herom, blev det semistrukturerede interview anvendt som metode til data-

indsamling. Undersøgelsen placerede sig indenfor Ricoeurs fænomenologiske-hermeneutisk posi-

tion og til bearbejdning af det empiriske materiale blev anvendt en Ricoeur-inspireret analyse og 

fortolkningsmetode. Således er der søgt, at opnå kohærens gennem hele undersøgelsen, da pro-

blemstillingen, dataindsamlingsmetoden, det videnskabsteoretiske afsæt samt analyse og fortolk-

ningsmetoden placerede sig inden for den kvalitative tradition (Brinkmann, Tanggaard 2010c pp. 

491-493). 

Den kvalitative tilgang har været funktionel til at give svar på undersøgelsens problemformulering 

og dermed argumenteres for, at undersøgelsen er gyldig (Kvale, Brinkmann 2009 pp. 271-272). 

6.1 Diskussion af dataindsamlingsmetode 

Undersøgelsens metodiske fremgangsmåde til indhentning af empiri er beskrevet med baggrund i 

metodelitteratur. Ligeledes er interviewguiden vedlagt som bilag, hvormed det er muligt for en 

anden person, at gentage undersøgelsen i en tilsvarende eller lignende kontekst eller blot lade sig 

inspirere af fremgangsmåden og spørgsmålene i guiden. På den baggrund har jeg søgt, at gøre 

undersøgelsen transparent, hvilket er et afgørende kvalitetskriterium i kvalitativ forskning (Brink-

mann, Tanggaard 2010c p. 491).  

Ifølge Kvale og Brinkmann er kvaliteten af interviewet afgørende for gyldigheden af de temaer der 

efterfølgende fremanalyseres og væsentligt er her interviewerens færdigheder og erfaring (Kvale, 

Brinkmann 2009 p. 100). Kvale og Brinkmann betegner ligeledes interview som et håndværk der 

mestres gennem øvelse (ibid. p. 105). Således kan det have påvirket gyldigheden af de fremanaly-

serede temaer, at jeg er novice inden for dette felt. Imidlertid fremhæver Kvale og Brinkmann, at 

kvaliteten af et interview også afhænger af interviewerens viden omkring interviewemnet, da det 

giver mulighed for at stille kvalificerede spørgsmål til informanten (ibid. p. 100). Det kan derfor 

anses som en styrke, at jeg har et teoretisk kendskab til emnet, hvilket har bidraget til udformnin-

gen af relevante spørgsmål og samtaleemner til interviewguiden (Brinkmann, Tanggaard 2010a pp. 

37-38). Ved at stille opfølgende spørgsmål til informanterne har jeg søgt, at verificere min forstå-

else af informanternes svar med den hensigt, at højne troværdigheden af mine fortolkninger og 

dermed troværdigheden af undersøgelsens fund  (Kvale, Brinkmann 2009 pp. 194-196, Brinkmann, 
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Tanggaard 2010c p. 493). I henhold til mine etiske overvejelser forud for interviewene, lykkedes 

det, at gennemføre interviewene i informanternes eget hjem, hvilket jeg mener har medvirket til 

at balancere den asymmetriske magtrelation. Jeg formoder således, at informanterne har følt sig 

mere trygge ved situationen, hvilket har givet dem mulighed for at talte frit omkring interviewem-

net. Med baggrund i mine etiske refleksioner har jeg søgt, at højne troværdigheden af undersøgel-

sens fund.  

Det kan diskuteres hvorvidt mit teoretiske kendskab og dermed min forforståelse omkring pro-

blemstillingen har påvirket undersøgelsens validitet, idet jeg har båret den med mig gennem hele 

undersøgelsesprocessen. Dog har jeg i udarbejdelsen af interviewguiden søgt, at være min forfor-

ståelse bevidst ved at formulere spørgsmålene med åben karakter og uden ledende elementer. 

Ligeledes har jeg i interviewsituationen samt i bearbejdningen af det empiriske materiale, forsøgt 

at været opmærksom på denne forforståelse og forholdt mig refleksivt og kritisk til den. I inter-

viewsituationen tilstræbte jeg, at været åben overfor nye og uventede aspekter i informanternes 

svar. 

 

Ifølge Tangaard og Brinkmann er det vigtigt, at begrunde selektionen af deltagere i undersøgelsen 

i forhold til antal og art (Brinkmann, Tanggaard 2010c p. 492). Selvom Tanggaard og Brinkman an-

giver inklusion af 3-5 informanter som et tilstrækkeligt antal i en undersøgelse, findes ingen gylden 

regel for hvor mange informanter der skal inkluderes i kvalitativ forskning og antallet vil derfor 

altid bero på tid, ressourcer og formålet med undersøgelsen (Brinkmann, Tanggaard 2010a pp. 32-

33). Nærværende undersøgelse er udgangspunkt for et speciale og derfor blev det skønnet, at 

inklusion af 4-5 informanter ville udgøre et tilstrækkeligt dataindsamlingsgrundlag til at besvare 

undersøgelsens problemformulering. Det kan diskuteres om inklusion af flere informanter havde 

været mere hensigtsmæssigt. På den ene side, tales der inden for kvalitativ forskning om et mæt-

ningspunkt, med hvilket der menes, at antallet af interviews ikke er fastsat på forhånd, men at 

intervieweren bliver ved med at gennemføre interviews indtil der ikke fremkommer nye oplysnin-

ger om det der ønskes viden om (ibid.). På den anden side påpeges det, at det er bedre at gen-

nemføre få interviews frem for mange, idet få interviews sikrer et bedre overblik over det empiri-

ske materiale samt en bedre bearbejdning af empirien, hvormed muligheden for dybdegående 

analyse og fortolkning øges (ibid.).  
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I forhold til arten af informanter var det et bevidst valg kun at inkludere kvinder, idet jeg ikke øn-

skede at diskutere kønsspecifikke forskelle. Derudover var et inklusionskriterium, at informanter-

ne skulle være i alderen 18-29 år. Således udgør de inkluderede informanter umiddelbart en snæ-

ver patientgruppe. Alligevel kan det diskuteres om det havde været hensigtsmæssigt, at indskræn-

ke inklusionskriterierne yderligere, eksempelvis afgrænse til en fælles diagnose og afgrænse læng-

den af deltagernes sygdomsforløb. På den ene side kunne det havde været fordelagtigt, da det i 

interviewsituationen blev det tydeligt, at en informant havde haft et meget langt sygdomsforløb i 

forhold til de tre andre informanter, hvilket syntes at have betydning for hendes oplevelse i relati-

on til problemformuleringen. Det kunne derfor have gjort fundene mere overførbare såfremt in-

formanterne havde befundet sig samme sted i sygdomsforløbet og haft fælles diagnose, idet varia-

tionen dermed var blevet mindre. På den anden side kan det være en fordel, at informanterne har 

forskellige karakteristika i forhold til eksempelvis alder, køn, forskellig diagnose og længde af syg-

domsforløb for dermed at gøre undersøgelsens fund overførbare i forhold den generelle gruppe af 

unge kvinder med kræft. Valget om kun, at interviewe kvinder i en snæver aldersgruppe kan såle-

des være en svaghed ved undersøgelsen. Dog mener jeg det er en fordel, idet det kan styrke fun-

denes overførbarhed til en specifik kontekst.  

Da undersøgelsen udgør en mindre kvalitativ undersøgelse der omhandler en snæver persongrup-

pe, kan fundene ikke umiddelbart overføres til andre kontekster. Dog anvender Kvale og Brink-

mann begrebet analytisk generaliserbarhed, der handler om, at overføre fund til lignende kontek-

ster ved at foretage en analyse af forskelle og ligheder i begge undersøgelser (Kvale, Brinkmann 

2009 pp. 185-187). 

 

Fælles for de fire informanter er, at de er medlemmer af netværket Ungkræft og har meldt sig til 

at deltage i undersøgelsen ved at svare på en forespørgsel fra en kontaktperson fra foreningen. 

Således argumenteres for, at alle fire informanter havde relevante erfaringer i forhold til undersø-

gelsens problemstilling. Det formodes, at de inkluderede informanterne er forholdsvis ressource-

stærke, idet de foruden kræftdiagnose og behandling, deltager i netværket Ungkræft og samtidig 

formår, at bidrage med deres oplevelser til nærværende speciale. Således stiller jeg mig kritisk 

overfor, om informanterne repræsenterer den bredere gruppe af kræftramte kvinder i alderen 18-

29 år, idet der ikke umiddelbart indgår mindre ressourcestærke kvinder i projektet. Trods dette 
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mener jeg, at fundene kan være vejledende i en dansk kontekst, idet unge med kræft som tidligere 

beskrevet udgør en lille patientgruppe i Danmark.  

6.2 Diskussion af analyse og fortolkningsmetode 

Den Ricoeur-inspirerede analyse og fortolkningsmetode er en anerkendt og anvendt metode i 

sundhedsvidenskabelig forskningsprojekter i de nordiske der kan bidrage til at opnå indsigt i og 

forståelse for betydningsfulde aspekter i menneskets livsverden (Dreyer 2010, Lindseth, Norberg 

2004, Pedersen 1999). 

I denne undersøgelse blev Lindseth og Nordbergs udlægning af den Ricoeur-inspireret analyse og 

fortolkningsmetode anvendt (Lindseth, Norberg 2004). Denne udlægning har været anvendelig til, 

at give indsigt i unge kræftramte kvinders oplevelse af at blive inddraget i beslutninger og har til-

med bidraget til at opnå en dybere forståelse herfor. Det anses som styrke, at have anvendt den 

Ricoeur-inspirerede metode i nærværende undersøgelse, idet strukturanalysen har været en 

hjælp til, at skabe struktur og overblik mellem forklaringen af informanternes udsagn og de frem-

analyserede temaer. I strukturanalysen blev de fremanalyserede temaer styrket med citater fra 

empirien, med den hensigt at højne troværdigheden af analysen. Ifølge Ricoeur er der ikke kun én 

mulig fortolkning af en tekst, da tolkningen er afhængig af menneskets forforståelse, der beror på 

de livserfaringer man har gjort sig og er dermed forskellig fra person til person (Hermansen, 

Rendtorff 2002 pp. 19-21) 

Gennem præsentation af Ricoeurs videnskabsteoretiske position samt beskrivelse af de tre ni-

veauer for analyse og fortolkning med baggrund i metodisk litteratur, er der søgt at skabe transpa-

rens i fremgangsmåden, hvormed kvaliteten og gyldigheden af undersøgelsens fund synes højnet 

(Brinkmann, Tanggaard 2010c p. 491). Ligeledes er der søgt, at skabe transparens i den måde 

hvorpå strukturanalysen er foretaget, hvilket er illustreret med et uddrag fra strukturanalysen i 

opgaven. Herved er det er muligt, at se sammenhængen mellem meningsenheder, betydningsen-

heder og det fremanalyserede tema. Herudover er det beskrevet hvad min forforståelse beror på, 

hvormed det er muligt for læseren at afgøre på hvilket grundlag fortolkningerne er fortaget og på 

den måde vurdere om fundene er gyldige.  

Alternativt kunne en anden analysemetode have været anvendt til bearbejdning af det empiriske 

materiale. Et eksempel er meningskondensering, hvor det empiriske struktureres, kategoriseres og 

kondenseres (Kvale, Brinkmann 2009 pp. 227-230). Dog syntes denne analysemetode at være på 
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niveau med overfladefortolkning, modsat den Ricoeurs-inspirerede analyse og fortolkningsmeto-

de, der netop bevæger sig fra overfladefortolkning til dybdefortolkning (Lindseth, Norberg 2004). 

Den kritiske fortolkning og diskussion udgør niveauet for dybdefortolkning, hvor undersøgelsens 

fund blev forklaret ud fra anden forskning og hvor en dybere forståelse opstod. Herved er der mu-

lighed for at opnå ny viden der kan bidrage med ny mulige handlinger til praksis (Dreyer 2010 p. 

99).  

7.0 Konklusion 

En struktureret litteraturgennemgang viste, at unge med kræft og deres oplevelse af inddragelse i 

beslutningsprocesser i behandlingsforløbet er sparsomt belyst i dansk såvel som international kon-

tekst. 

Specialets formål var, at opnå en dybere forståelse af hvordan unge kræftramte kvinder oplever 

sig inddraget i de beslutninger der er blevet truffet gennem deres behandlingsforløb. 

Undersøgelsen har en kvalitativ tilgang og placerer sig inden for Ricoeurs fænomenologiske-

hermeneutiske position. Dataindsamlingsmetoden udgøres af interviews med fire unge kræftram-

te kvinder. En Ricoeur-inspireret analyse og fortolkningsmetode, dannede grundlag for bearbejd-

ning af det empiriske materiale. Der blev der fremanalyseret tre temaer som udgjorde undersøgel-

sens fund: ”En effektiv, men upersonlig behandling”, ”Et intenst forløb, hæmmer medbestemmel-

se” og ”Manglende evne til at lytte og indgå i dialog”. 

Gennem en kritisk fortolkning og diskussion blev fundene sammenholdt med andre videnskabelige 

studier på området. Disse studier understøttede delvist nærværende undersøgelses fund. Endvi-

dere blev fundene belyst og yderligere forklaret ud fra Katrin Hjort, Kari Martinsen og Erik Riis-

kjærs teoretiske perspektiver og herved indplaceret i en samfundsvidenskabelig kontekst.  

 

 

De unge kvinder beskrev mødet med sundhedsvæsenets som modsætningsfyldt. 

Fordelen ved effektiv og hurtig behandling kunne ikke opveje følelsen af en upersonlig kontakt, 

hvilket indebar sparsom tid til samtale og manglende stabile kontakter i forløbet. Dette medførte 

frustration, utryghed og manglende tillid blandt de unge kvinder, hvilket var en barriere for deres 

aktive medvirken i behandlingen. I lyset af de forandringsprocesser der sker i sundhedsvæsenet 
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med øget fokus på effektivisering og standardisering af de professionelles arbejde, hæmmes fler-

tallet af kvindernes inddragelse i beslutninger gennem behandlingsforløbet.  

 

Det intense forløb hæmmede kvindernes medbestemmelse i behandlingsbeslutninger. Få behand-

lingsmuligheder, snævre tidsrammer for handling samt et personale der havde tendens til at vur-

dere og træffe beslutninger på de unge kvinders vegne uden at spørge ind til kvinders konkrete 

ønsker og behov, medførte at personalet fremstod paternalistiske hvorfor flertallet af de kvinder-

ne ikke oplevede sig inddraget  i beslutningsprocesserne i behandlingsforløbet. 

 

Kvindernes spørgsmål og bekymringer i relation behandlingen blev af personalet mødt med en 

afvisende og lukket holdning, og deres erfaringer med sygdommen blev ikke anerkendt, idet disse 

erfaringer afveg fra personalets faglige forståelse.  

Forholdet mellem kvinderne og de sundhedsprofessionelle var ikke baseret på et partnerskab der 

bygger på ligeværdighed og dialog, eftersom personalet kun i ringe grad formåede at lytte og ind-

gå i dialog. Også dette var medvirkende til, at flertallet af kvinderne ikke oplevede sig inddraget i 

beslutninger i behandlingsforløbet. 

8.0 Perspektivering 

Denne undersøgelse bidrager med et indblik i og en dybere forståelse for hvordan unge kvinder 

med kræft oplever sig inddraget i de beslutninger der er blevet truffet gennem deres behandlings-

forløb. Trods undersøgelsen udgør en mindre kvalitativ undersøgelse og ikke umiddelbart er over-

førbar til andre lignede kontekster, syntes den alligevel at udgøre et relevant bidrag til den nuvæ-

rende praksis. 

Undersøgelsens fund kan være vejledende i praksis i forhold til de sundhedsprofessionelle der 

varetager plejen og behandling af de unge kræftramte kvinder, idet den bidrager med viden om 

hvilke aspekter der hæmmer inddragelse i beslutningsprocesser i behandlingsforløbet. Ligeledes 

bidrager undersøgelsens fund med hvad de unge kvinder opfatter som betydningsfuldt i mødet 

med de sundhedsprofessionelle i forhold til at blive inddraget i beslutningsprocesser, hvilket kan 

medtænkes i mødet med de unge ude i praksis.  
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Undersøgelsens fund påpeger, at der er potentiale for at møde de unge patienter med en mere 

personlig tilgang. Tiden er dog presset i sundhedsvæsenet og kontakten med patienten er efter-

hånden sparsom, hvorfor det er formodentligt ikke er realistisk, at der er tid til lange ”hvordan har 

du det”?-samtaler som kvinderne i nærværende undersøgelse efterlyser. Det kan være relevant at 

personale efteruddannes, hvor fokus er på hvordan der kan opnås en god personlig kontakt med 

det unge menneske med udgangspunkt i de rammer og vilkår der på nuværende tidspunkt er i 

sundhedsvæsenet. Hvis dette ikke er realistisk kan det være en idé at personalet i kontakten med 

de unge italesætter den manglende personlige kontakt, hvormed personalet overfor de unge vi-

ser, at de faktisk er opmærksomme på at relationen er upersonlig og at de syntes det er vigtigt, 

men at det grundet travlhed kan være vanskeligt at imødekomme. Ved at personalet italesætter 

problemet over for de unge, kan det formodes, at de unge herved føler sig mere set og inddraget, 

eftersom de blot gerne vil have en forklaring eller en begrundelse for hvorfor tingene ikke kan lade 

sig gøre som de ønsker. Ligeledes kan det være relevant, at sundhedsvæsenet sætter fokus på 

kontinuitet og tilstræber at patienterne møder så få læger og sygeplejersker i behandlingsforløbet 

som muligt, da dette har betydning for de unges tryghed og tillid til personalet. Hvis patienterne 

oplever tryghed, tillid og tilmed føler sig set kan de få lyst til at stille spørgemål til de professionel-

le og således være mere aktive i egen behandling, hvilket er centralt for patientinddragelse (Riis-

kjær 2014a p. 86). 

 

Fundene påpeger et behov for, at personalet er opmærksomme på ikke at træffe beslutninger på 

de unges vegne. Der bør spørges ind til om de unges ønsker og behov stemmer overens med det 

personalet har bedst erfaring med. Dette kan bidrage til, at de unge føler, at der tages hensyn til 

dem som personer med individuelle ønsker og behov, hvormed det formodes, at deres lyst til at 

tage aktivt del i egen pleje og behandling styrkes.   

 

Herudover bidrager undersøgelsen med viden om vigtigheden af, at de sundhedsprofessionelle er 

opmærksomme på at være nærværende i mødet med de unge, hvilke indebærer at de lytter til 

deres spørgsmål og bekymringer og forsøger at give dem et svar og en forklaring i det omfang det 

er muligt. Endvidere peger fundene på, at der er behov for at personalet anerkender de unges 

erfaringer i forhold til sygdom og behandling, og ikke bare afviser deres erfaringer og tolkninger af 
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egen sygdom, men er åbne overfor at ville undersøge disse nærmere. De erfaringer de unge har 

gjort gennem informationssøgning på internettet og via netværket, kan indikerer, at de unge tager 

ansvar for og søger at være aktive i egen behandling, hvilket er en central del af den fælles beslut-

ningstagning. Derfor anses det som væsentligt, at de sundhedsprofessionelle imødekommer de 

unges erfaringer og vurderinger samt forsøger, at tage sig tid at lytte og indgå i dialog med de un-

ge, da det er med til at styrke fundamentet for at en patientinddragende praksis kan lykkedes. 

 

Gennem det indledende afsnit blev det belyst, at unge med kræft er en sparsomt belyst gruppe i 

forskningen, hvilket litteraturgennemgangen bekræfter. Således anses undersøgelsen ligeledes, at 

være et væsentligt bidrag til den sparsomme viden på området i forhold til gruppen af unge kræft-

ramte og deres oplevelse af inddragelse i beslutningsprocesser gennem behandlingsforløbet. Den-

ne undersøgelse kan bidrage til at øge kendskabet til området, således andre kan få interesse for 

at foretages yderligere undersøgelser inden for feltet i en dansk kontekst. 

I et fremtidsperspektiv er viden herom central, idet de ungekræftramt, som indledningsvist nævnt 

udgør en ny kritisk patientgeneration der stiller krav om medinddragelse og medindflydelse i be-

handlingsforløbet. For at klæde de sundhedsprofessionelle på til at møde den nye patientgenera-

tion og på bedst mulig vis imødekomme de unges forventninger, er der behov for yderligere forsk-

ning med udgangspunkt i de unges perspektiv på inddragelse. 

Nærværende undersøgelse kan ses som et pilotstudie der kan danne udgangspunkt for en større 

undersøgelse, med hvor der er større variation i informanternes karakteristika. Eksempelvis kan 

det være relevant, at udvide inklusionskriterierne for deltagere til at omfatte både unge kvinder 

og mænd, da det er muligt at mænd kan have en anden oplevelse af fænomenet. Herudover kan 

det være relevant, at anvende en anden strategi til udvælgelse af informanter med henblik på in-

klusion af mindre ressourcestærke i undersøgelsen. Endvidere kan det være relevant, at medtage 

informanter med forskellige sygdomsprognoser, idet dette formodentligt også kan influere på de-

res oplevelse af fænomenet. 
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Bilag 1: Brev til kræftrådgivningen 
 

Kære Kræftrådgivning! 

  

Jeg er kandidatstuderende i sygepleje ved Aarhus Universitet, og er lige gået i gang med mit afslut-

tende speciale. I den forbindelse har jeg brug for Jeres hjælp.  

Min problemstilling omhandler unge voksne kvinder med kræft og deres oplevelse af mødet med 

det danske sundhedsvæsen. Mere specifikt er jeg interesseret i at opnå viden om Deres oplevelse 

af at blive inddraget af de sundhedsprofessionelle i de beslutninger der er truffet gennem deres 

behandlingsforløb. 

Jeg ønsker at gennemføre fire – fem kvalitative semistrukturerede interviews med unge kvinder 

med kræft i alderen omkring 18-29 år. Kvinderne skal gerne være i et aktuelt behandlingsforløb 

eller har afsluttet et behandlingsforløb for omkring 3 måneder siden. I den forbindelse vil jeg høre 

om I evt. har kendskab til nogle unge kvinder der kunne være interesseret i at lade sig interviewe i 

forbindelse med mit speciale.  

Kvinderne vil naturligvis være anonyme (efter gældende retningslinjer) i dette speciale og alle data 

vil blive destrueret senest 3 uger efter specialets indlevering og afslutning. 

Jeg ønsker på nuværende tidspunkt blot at vide om det er en mulighed for Jer at hjælpe mig med 

dette, inden jeg går videre med projektet, da jeg ellers skal skabe andre kontakter. Hvis det er mu-

ligt for jer at hjælpe, vil jeg naturligvis uddybe emnet for informanterne og sikre mig at informan-

terne er indforstået med dette inden interviewets start. 

 

På forhånd tak for hjælpen! 

  

Med venlig hilsen 

  

Cand. Cur. Stud  

Stine Møller Thomsen 

 

E-mail: XXX 

Tlf: XXX 
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Bilag 2: Patientinformation 
 

Informationsbrev omkring undersøgelse 
Interviewundersøgelse af unge kvinder med kræft 

 

Kære Deltager! 

 

Mit navn er Stine Møller Thomsen, jeg er uddannet sygeplejerske og studerer i øjeblikket til kandi-

dat i Sygepleje ved Aarhus Universitet. Jeg er netop gået i gang med mit afsluttende kandidatspe-

ciale som overordnet omhandler unge kvinder med kræft og deres oplevelser af mødet med det 

danske sundhedsvæsen gennem deres behandlingsforløb.  

 

Formålet med min undersøgelse er at opnå viden om, hvordan unge kvinder med kræft oplever sig 

inddraget i de beslutninger der er blevet truffet gennem deres behandlingsforløb. For at opnå vi-

den om problemstillingen søger jeg derfor 4-5 unge kvinder med kræft i alderen 18-29 år som en-

ten er i et aktuelt behandlingsforløb eller har afsluttet et behandlingsforløb for omkring 3 måne-

der siden.  

Dine oplevelser kan bidrage med ny viden om hvordan unge kvinder med kræft oplever sig inddra-

get af de sundhedsprofessionelle og komme andre sygeplejersker til gode, samt være med til at 

øge fokus på emnet i fremtiden. 

   

Jeg vil derfor høre om du kunne være interesseret i at stille op til et enkelt interview? 

Interviewet vil være af ca. ½ times varighed og ønskes afholdt i uge 11, 12 eller 13. Interviewet kan 

foregå i dit eget hjem på et tidspunkt der vil passe dig bedst – det er bestemmer du. 

For at jeg kan huske og anvende de udsagn og oplevelser du fortæller mig, vil interviewet blive 

optaget på bånd og derefter nedskrevet som tekst. Teksten vil efter analyse og fortolkning indgå i 

mit kandidatspeciale. Dine udsagn og oplevelser vil i det færdige speciale være anonymiseret, så 

din identitet ikke kan genkendes. Det skal understreges, at alle de oplysninger du giver mig i for-

bindelse med interviewet behandles fortroligt og lydoptagelser samt tekst slettes efter indlevering 

af specialet.  
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Det er helt frivilligt at deltage i denne undersøgelse. Hvis du beslutter dig for at deltage kan du til 

enhver tid trække dit samtykke tilbage og udgå af undersøgelsen uden konsekvenser. 

 

Jeg vil medbringe et eksemplar af samtykkeerklæringen til interviewet. 

 

Hvis du fortsat er interesseret i at deltage vil jeg meget gerne høre fra dig så vi kan aftale de nær-

mere omstændigheder omkring tid og sted for afholdelse af interviewet.  

 

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig. 

 

På forhånd tak for din tid og interesse, jeg ser frem til at høre fra dig! 

 

Med Venlig hilsen  

Stine Møller Thomsen 

 

E-mail: XXX 

Tlf: XXX 
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Bilag 3: Præsentation af informanter 

Undersøgelsens fire informanter var alle unge kvinder mellem 23 og 29 år. De havde alle fire haft 

en kræftdiagnose i mere tre måneder. Kvinderne havde forskellige kræftdiagnoser som uddybes 

herunder. 

Informant Alder Diagnose/tidspunkt 

for diagnose 

Behandlingsformer 

1 25 Hjernesvulst - astrocy-

tom - Diagnosticeret i 

2009. 

Har gennemgået 5 

operationer, 30 strå-

lebehandlinger, fået 

kemoterapi hver an-

den uge gennem et år. 

Er netop startet sit 

andet kemo-forløb, 

som strækker sig over 

et år 

2 29 Polycytæmi Vera, en 

kronisk aktiv kræft-

form - Diagnosticeret 

2011. 

 

 

Behandles med 

Xagrid, hjertemagnyl, 

Vialerg hver dag, får 

jævnligt taget blod-

prøver og går jævnligt 

til kontrol 

3 25 Cervixcancer - 

Diagnosticeret i sep-

tember 2014. 

Har fået 30 udvendige 

strålebehandlinger, to 

indvendige strålebe-

handlinger og fem 

gange kemoterapi 

4 23 Ovariecancer – Diag-

nosticeret i juni 2013.  

Har gennemgået en 

operation, fået kemo-

terapi og kemo i pille-

form 
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Bilag 4: Interviewguide 

 

Interviewguide 

 

Problemformulering: 

- Hvordan oplever unge kvinder med kræft sig inddraget i de beslutninger der er blevet truf-

fet gennem deres behandlingsforløb? 

 

Indledende spørgsmål: 

Vil du fortælle mig lidt om dig selv.. 

- Alder, arbejde/studie, diagnose. 

- Hvornår startede dit behandlingsforløb? 

- Hvilke behandlinger har du gennemgået? 

- Hvor langt er du i behandlingsforløbet? 

 

Uddybende spørgsmål: 

Sundhedsvæsenet/personalet: 

Vil du fortælle mig lidt om… 

- Hvordan har du oplevet mødet med sundhedsvæsenet gennem dit behandlingsforløb? 

Det lyder interessant, vil du prøve at uddybe det ? Kan du sige noget 

mere om det ? Kan du give nogle eksempler ? 

 

- Hvordan har du oplevet mødet med læger/sygplejersker gennem dit behandlingsforløb? 

Hvad har været særligt positivt/negativt?  

 

- Hvordan oplever du din relation til lægerne? 

Hvad gjorde det til en god/dårlig relation? 

 

- Hvordan oplever du din relation til sygeplejerskerne? 

Hvad gjorde det til en god/dårlig relation? 
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- Hvilke positive/negative oplevelser har du haft med lægen? 

Hvad gjorde dette til en særlig positiv/negativ oplevelse? 

 

- Hvilke positive/negative oplevelser har du haft med sygeplejersken? 

Hvad gjorde dette til en særlig positiv/negativ oplevelse? 

 

- Hvad er vigtigt for, at få et godt samarbejde med lægen/sygeplejersken? 

 

- Hvad er særligt betydningsfuldt for dig i dit møde med læger/sygeplejersker? 

 

Information:  

- Hvordan har du oplevet den information du har fået i dit behandlingsforløb? 

Kan du uddybe det?  

 

- Hvordan vil du karakterisere den information du har fået gennem dit behandlingsforløb? 

Hvad fokuserede den på? Hvad tænker du om det? Er der noget du  

 

- Hvordan oplevede du at informationen blev tilpasset dine ønsker/behov? 

Det lyder interessant kan du uddybe det? 

 

- Har du søgt information om din diagnose/behandlingsmuligheder på internettet? 

Hvordan kan det være? Har du anvendt denne information – I hvilke si-

tuationer og hvordan? 

 

Beslutningstagning: 

- Hvilke beslutninger har du oplevet at skulle træffe i løbet af dit behandlingsforløb? 

Hvordan har du oplevet det? Har du skullet træffe beslutninger om an-

det end selve behandlingen? 
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- Hvordan vil du beskrive din egen rolle når der skulle træffes beslutninger om din behand-

ling? 

Hvordan havde du det med det? Kan du uddybe det? Har din rolle æn-

dret sig undervejs? 

 

- Bidrog du med din viden/ønsker når der skulle træffes beslutninger om din behandling? 

Bidrog du på eget initiativ, eller blev du spurgt ind? 

 

- Blev du spurgt ind til hvilke interesse du havde i at blive medinddraget i dit behandlingsfor-

løb/beslutninger? 

 

- Hvilke ønsker har du haft ift. at blive inddraget i dit behandlingsforløb? 

Stemte dine ønsker overens med det du oplevede? 

 

- Hvad er betydningsfuldt for dig ift. at føle dig inddraget i beslutnin-

ger/behandlingsforløbet? 

 

- Er der nogle beslutninger du ikke har ønsket at deltage i? 

Hvordan kan det være? 

 

Afsluttende spørgsmål: 

- Hvis du skulle give lægerne/sygeplejerskerne et godt råd – hvad skulle det så være? 

 

- Har du noget du afslutningsvist gerne vil tilføje eller som du synes er vigtigt at få frem? 
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Bilag 5: Samtykkeerklæring 

 
 
Samtykkeerklæring 
 

 

Erklæring fra deltager i projektet: 

 

Jeg bekræfter hermed, at have modtaget skriftlig såvel som mundtlig information omkring projek-

tet og jeg ved nok om undersøgelsens formål, metode samt fordele og ulemper til at deltage i un-

dersøgelsen. 

 

Jeg er informeret om, at det er frivilligt at deltage i denne undersøgelse, og at jeg altid kan trække 

mit samtykke om at deltage tilbage uden konsekvenser for mine nuværende eller fremtidige ret-

tigheder til behandling.  

Jeg er blevet informeret om, at mine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og dermed ano-

nymt. 

 

Jeg giver hermed samtykke til at deltage i projektet. 

 

 

Deltagers navn: 

________________________________________________________________________________ 

 

Dato: 

________________________  

 

Underskrift:  

________________________________________________________________________________ 

 


