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Resume 

I projektet er der søgt svar på ”Hvilke faktorer påvirker uhelbredeligt syge kræftpatienters oplevede 

livskvalitet under indlæggelse på en hospitalsafdeling i den palliative fase?” Inspireret af Ricoeurs 

fænomenologiske hermeneutiske metodologi analyseres tre kvalitative interviews med det formål, 

at få indsigt i patientoplevede livskvalitet og måder at forholde sig til mening og samspil i mødet 

med de sundhedsprofessionelle. Fundene mundede ud i flg. temaer: Vilkår, sindets betydning for 

livsudfoldelsen, pendulering mellem håb og fortvivlelse, magten i sårbarhedens kommunikation, 

samspillene relationer og den egen disponerede tid.  Projektets fund synes at kunne berige de 

sundhedsprofessionelle med et perspektiv på, hvordan den indlagte patient oplever forskellige 

faktorers påvirkning af den oplevede livskvalitet med speciel fokus på samvirkende relationer 

baseret på øget forståelse og større rummelighed, herunder betydningen af at samstemme 

forventninger og skabe et fælles samarbejdende fundament under hensynstagende til tidens 

indvirkning. En professionel bevidsthed om, hvordan asymmetri i relationen forvaltes synes 

meningsfuldt. 
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Abstract 

The aim of the project is to explore the phenomena "Which factors affect the incurably ill cancer 

patients’ experience of the quality of life during the palliative phase, while admitted to a hospital 

ward?” Three qualitative interviews were analysed according to the phenomenological hermeneutic 

tradition by Ricoeur with the aim to gain insight into patient perceived quality of life and ways to 

relate to meaning and interaction in meeting with health professionals.   

Findings are interpreted in the following themes:  Conditions, the meaning of the mind for self-

realization, pendulum between hope and despair, the power of vulnerability communication,  

interactions between relationships and time of own disposal.   

The findings of the project seem to be able to enrich the health professionals with a perspective on 

how patients experience different factors influencing the perceived quality of life with special focus 

on cooperative relations based on increased understanding and major spaciousness, including the 

importance of common assent expectations and create a common collaborative base taking time 

effects into account. A professional awareness of the asymmetry in the relationship seems 

meaningful. 
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1. Indledning 

Formålet med projektet er empirisk at undersøge uhelbredeligt syge kræftpatienters behov under et 

sygehusophold i den palliative fase. Hvilke faktorer tillægges betydning m.h.p. at styrke 

livskvaliteten den sidste levetid? Den ofte varierende og mangelfulde pleje og behandling ift.  

lindring af døendes lidelser danner afsæt for og begrunder projektets aktualitet (Rydahl Hansen, 2003; 

Dalgaard, 2007). Med herværende afhandling forsøges således at belyse, hvad der er kendetegnende 

for en gruppe hospitalsindlagte patienters oplevede livskvalitet under indlæggelse på en 

hospitalsafdeling og dermed tillægge livskvalitet betydning med fokus på de 

patientperspektiverende faktorer, der spiller ind på livskvalitet den sidste levetid. Målet er at kunne 

styrke beslutningsgrundlaget i klinisk praksis og samtidig være med til at højne kvaliteten ift. at 

tilrettelægge patientstøttearbejde mere præcist, således at den individuelle behandling kommer i 

fokus.  

 

2. Baggrund 

Kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark. Hvert år konstateres knapt 33.000 nye tilfælde og 

årligt dør ca. 16.000 af sygdommen. Fordelingen af dødsårsager viser, at ondartede lidelser 

antalsmæssigt udgør den hyppigste dødsårsag i Danmark, og at antallet af kræftrelateret diagnoser 

samlet set er steget med ca. 10 pct. fra 2005-2007(Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, 2008; Cancerregisteret 

2004, 2005-2006). Ca. halvdelen af alle dødsfald forekommer på hospitalet. Med den nuværende 

befolkningssammensætning får samfundet i stigende grad en overvægt af ældre, hvilket de 

kommende år vil præge samfundsbilledet samt -behovene. Dertil skal ses de udvidet diagnostiske 

muligheder som mulig forklaring på det stigende antal nye kræfttilfælde (Dødsårsagsregisteret 2000, 

2005; Befolkningsudvikling 2007).  Kræftbehandlingen bliver således en af de vigtigste udfordringer for 

det danske sundhedsvæsen i de kommende år.  

Debatten om kræftbehandlingen i Danmark har igennem en årrække understreget betydningen af, at 

sundhedspersonalets kompetencer skal styrkes ift. pleje og behandling af kræftpatienter. At målrette 

indsatsen centreret mod pleje og behandling knyttet til palliation inden for kræftområdet anbefales 
(Den nationale model for kompetenceudvikling for kræftsygeplejersker, 2004; National kræftplan, 2000).  

En empirisk undersøgelse offentliggjort af Kræftens Bekæmpelse viser, at sundhedsvæsenet overser 

eller underprioriterer en række af de kræftsyges menneskelige behov såsom manglende tid i den 
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individuelle omsorgsrelation. Der hævdes, at sundhedsvæsenet er præget af effektivitet og mere er 

indrettet på at kurere sygdomme end at skabe optimale rammer for den enkelte patient 

(Kræftpatientens verden, 2006). Et systematisk review understøtter huller i den eksisterende viden inden 

for det palliative virke. Et felt der endnu ikke er velbeskrevet og udforsket, når det kommer til 

velbeskrevet undersøgelser, der kan forbedre varierende foranstaltninger for den palliative pleje og 

omsorg iht. at mindske lidelse (Lorenz, 2008).   

At arbejde systematisk med at øge kvaliteten i patientbehandlingen gør sig gældende i klinikken, da 

kvalitetsudvikling igennem de sidste 15 år har haft en central plads på den sundhedsfaglige og 

sundhedspolitiske dagsorden i det danske sundhedsvæsen (Krøll, 2007). At yde sygepleje til døende 

mennesker kan indebære store emotionelle udfordringer for den enkelte omsorgsgiver. I værste fald 

påvirker det kvaliteten af sygeplejen negativt. At styrke sundhedspersonalets kompetence gennem 

en målrettet indsats vurderes væsentligt, når kvalitet i pleje og omsorg for uafvendeligt døende 

kræftpatienter skal tilrettelægges (Gert, 2009). 

Med den nye sygehusstruktur er regionsdannelserne en realitet. Vejle Sygehus er udpeget til 

specialesygehus med kræftbehandling som hovedopgave (www.fremtidenssygehuse.dk; 

www.regionsyddanmark.dk). Den fortsatte udvikling af en højt specialiseret institution fordrer fælles 

styringsfilosofi og et fælles værdi- og ledelsesgrundlag, men endnu vigtigere intentionen om at 

fastholde nærheden og det tætte samspil i relation til patienterne. Vigtigheden i at udpege områder 

inden for den palliative indsats som led i målsætnings- og kvalitetsarbejde i lokal sygehus regi 

bliver central.  

En landsdækkende undersøgelse af kræftpatienters oplevelser har forsøgt at belyse, hvordan det står 

til med det samlede udrednings- og behandlingsforløb m.h.p. at bruge resultaterne til at udvikle 

kvaliteten af behandlingen på kræftområdet.1  Vejle sygehus er et af de 6 store kræftcentre i 

Danmark og er kendt for at have sat standarden for pakkeforløb2

                                                           
1 En spørgeskemaundersøgelse blandt 19.455 kræftpatienter. Undersøgelsen giver et generelt billede af patienternes 
oplevelser af den danske kræftbehandling anno 2008. Undersøgelsen er udført på et repræsentativt udsnit af patienter 
der har været i kontakt med et dansk sygehus i perioden marts 2008 - januar 2009. Svarprocent er 68 % 
(Landsdækkende undersøgelse af kræftpatienters oplevelser, 2009).  

 på kræftområdet. Undersøgelsen 

viser, at kræftpatienterne på sygehuset er blandt landets mest tilfredse og ligger placeret over 

landsgennemsnittet på langt de fleste af undersøgelsesparametrene (Landsdækkende undersøgelse af 

kræftpatienters oplevelser, 2009). Undersøgelsen kan bidrage med specifik viden om kræftpatienters 

2 Patientforløb hvor alle relevante undersøgelses- og behandlingstiltag på forhånd er booket, så diagnose og behandling 
af patienten kan foregå successivt og uden unødig ventetid (www.sygehuslillebaelt.dk).  

http://www.fremtidenssygehuse.dk/�
http://www.regionsyddanmark.dk/�
http://www.sygehuslillebaelt.dk/�
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oplevelser i det danske sundhedssystem og pege på delområder, som patienterne mener kan 

forbedres. Vejle Sygehus er tiltænkt en central rolle i regionens samlede tilbud på kræftområdet. 

Ovenstående undersøgelse giver et godt grundlag for at løfte den specialiserede opgave. Men der er 

også sundhedsproblematikker der i lige så høj grad skal håndteres som behandles, herunder den 

palliative pleje og behandling, som ikke tilses meget opmærksomhed i undersøgelsen. Behøver vi 

ikke viden om indsatsområder samt en åben erkendelsesinteresse for kvalitetsforbedrende tiltag til 

gavn for fremtidige uhelbredeligt syge kræftpatienter? Der skal tages hånd om såvel sygdom- som 

sundhedssvigt. De uhelbredeligt syge kræft patienter er i besiddelse af en unik viden, som er 

essentiel for at kunne forbedre indsatsen på området.   

 

3. Projektets foreløbige fokuserede spørgsmål 

Der synes at være flere problemstillinger fra projektets baggrundsviden, der åbenbarer et 

udviklingspotentiale. Der hævdes, at sundhedspersonalets kompetencer bør styrkes gennem en 

målrettet indsats. At effektivitet og kuration ikke kan stå alene i en institution, hvor palliative behov 

også gør sig gældende, hvilket nødvendiggør årvågenhed. At sætte fokus på en pallierende tilgang 

med omsorg for den uhelbredelig kræftsyge patient med en prioritering af en samtidighed af en høj 

grad af faglighed og medmenneskelighed bliver essentielt, hvis en professionel tilgang skal 

muliggøres. Med krav om strukturændringer og øget kvalitet er det essentielt at tilrettelægge 

patientstøttearbejde mere præcist og undersøge nærmere, om nuværende tilbud modsvarer de 

uhelbredeligt syges behov gennem øget opmærksomhed tilrettelagt ved et systematisk 

udviklingsprojekt. Projektets ærinde og ramme vil være centreret omkring udviklingsarbejde m.h.p. 

at gøre patientplejen mere målrettet inden for det palliative felt ved at integrere patientperspektivet.  

Hensigten er at danne et rationelt grundlag for beslutninger iht., hvilke ydelsestyper der skal 

prioriteres i pleje – og behandlingsforløbet m.h.p. at styrke den enkelte patients oplevelse af 

velvære og livskvalitet. At fremme livskvalitet er et prioriteret delmål i den lindrende indsats (WHO, 

2002), hvilket begrunder projektets relevans og foreløbige undersøgelsesspørgsmål. 

Overordnet er følgende fokuserede spørgsmål styrende for projektet; Sygepleje ved livets afslutning 

i hospitalsregi. Hvordan fremme den patientoplevede livskvalitet set ud fra et patientperspektiv i 

den palliative fase, her Organ- og plastikkirurgisk afdeling på Vejle Sygehus. Fokus rettes således 

mod de patientcentrerede opgaver, ydelsestyper, i en dansk sygehuskontekst. Omdrejningspunktet 
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bliver at få svar på; ”Hvilke faktorer påvirker den uhelbredelige syge kræftpatients oplevede 

livskvalitet under indlæggelse på en hospitalsafdeling i den palliative fase?”  

 

4. Søgestrategi og litteraturgennemgang 

Projektets foreløbige fokuserede spørgsmål er styrende for søgestrategien m.h.p. at kortlægge 

eksisterende viden på området. Der er indledende foretaget en bred litteratursøgning i fagbøger, 

tidsskrifter samt hentet inspiration fra referencelister i artikler og bøger, der er kommet til mit 

kendskab. Dette efterfulgt af en systematisk emnesøgning i søgedatabaser m.h.p. at kortlægge og 

tydeliggøre eksisterende viden samt mangel på samme iht. opgavefokus. Indledningsvis præsenteres 

projektets søgestrategi, hvorefter en sammenfatning af litteraturgennemgangen præsenteres.  

4.1 Søgestrategi 

Kriteriet for den systematiske søgning er empiriske undersøgelser af national- og international 

karakter. Der er et aktørperspektiv, den uhelbredelige syge kræftpatient indlagt på sygehus med 

fokus rettet på uhelbredelig sygdom og dermed palliation som pleje- og omsorgsfilosofi. 

Undersøgelsespopulationen omfatter døende kræftpatienter i den terminale fase, både de der dør 

hurtigt og uventet, og de der dør den langsomme ventede død i en dansk sygehuskontekst.  

Litteratursøgningen er indsnævret ved definerede in- og eksklusionskriterier i tilstræbelsen efter at 

opnå de mest sigende referencer under ”limit” (Willman m.fl., 2007). Der søges efter sygeplejefaglige 

artikler på skandinavisk og engelsk sprog. Eksklusionskriterierne omfatter børn, patienten skal være 

> 19 år og døende i eget hjem eller hospice er ligeledes omfattet af eksklusionskriterierne. Der er 

søgt efter aktuel, nyere evidensbaseret litteratur over en 10-års periode fra 1999 til 2009.  

Til at identificere referencer i de elektroniske databaser er flg. søgeord anvendt i forskellige 

kombinationer; palliative, terminal care, cancerpatient, hospital, hospitalization, inpatient, 

patientparticipation, quality of life, coping, empowerment, patientexperience, patientperspektive 

and emotion. Der er søgt i databaserne PubMed, CINAHL, SveMed+ samt SkoDa m.h.p. at 

kortlægge international evidens af sygeplejefaglig karakter samt Scopus, en sociologisk 

tværvidenskabelig database. Eksempel på søgehistorik fra Scopus databasen fremhæves og er 

vedlagt som bilag (Bilag 1). Se endvidere bilag for skematisk oversigt over søgestrategien, der er 

samlet i en søgeprotokol (Sekretariatet for Referenceprogrammer, SfR, 2004;  Sundhedsstyrelsen, 2007; Bilag 2).  
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Udvælgelsen blandt de fundne søgeresultater er hensigtsbestemte ift. projektets fokuserede 

spørgsmål og styret af in- og eksklusionskriterierne. Til kritisk læsning og vurdering er der hentet 

inspiration fra to protokoller til kvalitetsvurdering og resumering af videnskabelige artikler, her den 

kvalitative metodik. Dette for at systematisere fund og arbejde målbevidst med at identificere 

mønstre i udfaldet af litteratursøgningen og anskueliggøre om kvalitetskriterierne er konsistente 

med en balancering mellem stringente metoder og praktisk anvendelse (Polit m.fl., 2006; Willman m.fl., 

2007).  

4.2 Sammenfatning af litteraturgennemgangen  

Gennemgangen af den brede litteratursøgning tegner et billede af, at flere aspekter har betydning i 

samspillet med de døende patienter og dermed de døendes livsvilkår. To forskningsprojekter er 

fundet relevant ift. projektets fokuserede spørgsmål. Rydahl Hansen har med sin ph.d-afhandling 

forsøgt at belyse, hvad der er kendetegnende for en gruppe hospitalsindlagte patienters oplevede 

lidelse i livet med uhelbredelig kræft og derved tillægge lidelsen betydning. Patienternes forsøg på 

at beskrive deres lidelse druknede typisk i sygeplejerskernes forsøg på at prioritere, organisere og 

udføre den kropslige og symptomrelaterede indsats, hvilket havde betydning for, at de potentielle 

tegn på lidelse som patienterne udtrykte, ofte blev dekonteksttualiseret ind i en krops-, symptom- og 

behandlingsorienteret forståelse af situationen (Rydahl Hansen, 2003).  Dalgaard tydeliggør det 

triadiske samspil mellem uhelbredeligt syge mennesker, ægtefæller og sygeplejepersonalet udfoldet 

i dødens potentielle kontekster i det danske sundhedsvæsen.  Et forskningsprojekt der påpeger, at 

personalet grundet travlhed har udviklet en selektiv blindhed og derved hverken ser eller 

imødekommer den døende patients behov, hvorved hjælpens tilgængelighed kan synes nær og 

samtidig så fjern i en hospitalskontekst. Der efterlyses en debat om, hvordan sygehusene i højere 

grad kan blive indrettet, så mennesker der er uhelbredeligt syge og døende kan leve den sidste tid og 

udfolde sig sammen med de nærmeste (Dalgaard, 2007).   

Den systematiske søgning gav få hits, når søgeordene blev koncentreret til at omhandle den indlagte 

kræftpatient i hospitalsregi. Fem videnskabelige artikler, af forskellig kvalitet, er fundet relevante 

og medinddrages, da søgeresultaterne ellers blev for snævre. Artiklerne er europæiske og 

skandinaviske og repræsenterer forskellige metodiske tilgange og institutionelle kontekster i 

hospitalsregi (Bilag 3). Flere artikler gik igen i de forskellige databaser. Søgningen bevidner om 

stigende interessefokus forskningsmæssigt nationalt- og internationalt. Studier omhandlende 
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livskvalitet baseret ud fra et patientsyn er generiske, men få. Store variationer spores i 

patientudfaldet, da de mest påvirkede patienter ofte falder fra under undersøgelsernes tilblivelse.  

Spichiger (2009) pointerer at patientoplevede erfaringer i hospitalsregi, som et midlertidigt 

opholdssted med uhelbredelig kræftsygdom, er et hidtil ubeskrevet forskningsfelt. Øget 

opmærksomhed på feltet synes afgørende iht. at muliggøre en individualiseret patient pleje. Rydahl 

Hansen (2005) fremhæver, at der er mangel på videnskabeligt arbejde, der kan guide sygeplejersker i 

at identificere og håndtere lidelsesbegrebet. Pomianowska (2006) betoner, at kirurgiske 

sengeafdelinger har stærkt varierende behov for behandling og omsorg og derfor behøver at 

differentiere tilbuddene tilpasset patienternes behov, deriblandt forholdene for de døende.  

Mønstre fundet i litteraturgennemgangen fremhæves og illustrerer de uhelbredeligt kræftsyge 

patienters erfaringer gjort under hospitalsophold; Indlæggelse opleves på et kontinuum fra fængsel 

til helvede, patienternes oplevede erfaringer var ikke konstante under indlæggelsesforløbet og 

patienterne oplevede indlæggelserne som værende nødvendige i perioder (Spichiger, 2009). Hospitalet 

opleves som stedet, hvor man venter på døden præsenteret ved et ensidigt miljø, hvor det er svært at 

indordne sig regler og standarder. Magtesløsheden er fremherskende, patienterne føler sig alene og 

isoleret ift. at skulle dø. Situationen er livsindskrænkende. Patienterne savner hjemmets familiære 

intimitet (Ibid.; Rydahl Hansen 2005). Nogle patienter oplever en afhængighedsfølelse, manglende 

selvstændighed og fysiske tab under sygdomsforløbet. Indlæggelse kan for nogle patienter opleves 

som befriende i form af symptomforbedring, adækvat pleje, tryghed og professionel hjælp (Spichiger, 

2009). Det er vigtigt for patienterne at opretholde og genvinde kontrol. Patienterne fornægter ofte 

situationen emotionelt, da der sjældent er tid til at udtrykke lidelsen. Patienterne adapterer til de 

institutionelle forhold og tager hensyn til medpatienter og plejepersonalet ift., at tiden er knap. 

Humøret er en variabel størrelse trods inkurabel kræft. En del oplever positive følelser såsom 

jovialitet, optimisme og almen interesse i livet. Der er behov for at restrukturere livssituationen 

m.h.p. at skabe mening (Van Der Lee, 2005).   

Trods den megen fokus og debat på kræftområdet, er der store klasseforskelle mellem de forskellige 

slags vilkår døende tilbydes alt afhængig af, hvilken kontekst de befinder sig i. Der hævdes, at 

sygehuse ikke er for døende, at der er behov for en øget opmærksomhed på de danske hospitaler ift. 

at forbedre vilkårene for de mange, der tilbringer den sidste tid på et sygehus og derved successivt 

udvikle den lindrende indsats (Kjær, 2008; Hansen Dahl, 2007). 
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Efter en grundig søgning ræsonneres, at studier omhandlende døende kræftpatienters oplevede 

erfaringer relateret til livskvalitet under indlæggelse er et relativt uudforsket felt, hvilket bevirker at 

behovet for studier, der gør det muligt at drage konklusioner på feltet er stort. Udover perspektiver 

fra Rydahl Hansen og Dalgaards studier samt ovennævnte videnskabelige undersøgelser er der ikke 

fundet særskilte kvalitative empiriske studier, hverken i Danmark eller internationalt. Der vurderes 

på den baggrund et behov for yderligere kvalitativ udvikling med dette lindrende perspektiv for øje. 

Den eksisterende viden anvendes som bidrag til at formulere de første empiriske antagelser om 

undersøgelsesfeltet;  

Livskvalitet i den palliative fase kan umiddelbart skønnes som en påvirkelig størrelse. Det er af 

afgørende betydning at få de uhelbredeligt syge kræftpatienter til at verbalisere tanker og følelser, 

således at vigtige faktorer for at styrke den patientoplevede livskvalitet vægtes, og derved eksplicit 

og implicit får betydning i samspillet mellem patient og de sundhedsprofessionelle i de fremtidige 

patientkontakter. Samspillet synes at kunne tillægges stor mening i og med, at den uhelbredelige 

kræftsyge patient under et indlæggelsesforløb uvilkårligt vil interagere med de 

sundhedsprofessionelle og være underlagt nogle institutionelle vilkår. Interaktionen vil potentielt 

indvirke på den patientoplevede livskvalitet med risiko for et negativt udfald. Der vil altid være tale 

om et samspil patient og sundhedspersonale imellem, men ikke nødvendigvis et konstruktivt 

samarbejde i det grænsefelt patienten befinder sig med indvirkning på den enkelte patients 

udfoldelsesmuligheder. 

  

5. Formål & afgrænsning 

Herværende projekt ønsker at bidrage med viden om, hvilke forhold der spiller ind på livskvaliteten 

den sidste levetid i hospitalsverdenen. At øge livskvaliteten for de uhelbredeligt syge kræftpatienter 

ved at integrere patientperspektivet i hverdagens travlhed og holde dette op imod den kliniske 

beslutningstagende og –dømmekraft synes vigtig. Dette således at konkrete anvisninger anvendes 

sammen med patient perspektiverende kvalitet m.h.p. kvalitetsforbedrende tiltag. Overført til 

projektet ønskes de døendes erfaringsverden afspejlet, således at resultaterne kan almengøres iht., 

hvad der i livet er sanset og forstået i relation til lidelsen med fokus rettet på livsfremmende 

faktorer. Dette skal ses i lyset af det manglende fokus i hospitalsregi palliativt set, da behovet for at 

løfte indsatsen her er aktuel. De sundhedsprofessionelles aktuelle situation og præferencer får 
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betydning for, hvordan omsorg tilrettelægges og har derved direkte indvirkning på den 

omsorgspraksis de uhelbredeligt kræftsyge patienter mødes med. Projektet afgrænses til fokus 

centreret om de uhelbredeligt døende kræftsyge patienter i en kirurgisk afdeling rummende såvel 

kurative- som palliative patienter som kontekstuel betingelse i en dansk sygehuskontekst.  

 

6. Undersøgelses- samt delspørgsmål  

Ud fra litteraturgennemgangen udledes, at den palliative hospitalsindsats kan influere på den 

uhelbredelige kræftsyge patients oplevede livskvalitet, da samspillet er i en position, hvor 

livskvaliteten kan fremmes eller hæmmes implicit. Undersøgelses- samt delspørgsmål formuleres i 

ønsket om, at opnå øget viden omhandlende de uhelbredeligt syge kræftpatienters oplevede 

erfaringer m.h.p. at styrke opmærksomheden og dermed bidrage til at forberede og udvikle den 

samlede omsorgspraksis. Spørgsmålene defineres som følgende:   

” Hvilke faktorer påvirker uhelbredeligt syge kræftpatienters oplevede livskvalitet under 

indlæggelse på en hospitalsafdeling i den palliative fase?” 

Faktorer afgrænses til følgende delspørgsmål; 

- Hvad har betydning for den uhelbredeligt syge kræftpatient ift. at skabe mening under de 

givne livsvilkår i hospitalsregi?  

- Hvad er livskvalitet set ud fra patienternes oplevede virkelighed?  

- Betydningen af samspillet mellem plejepersonalet og den uhelbredeligt syge kræftpatient, 

herunder forventninger til samarbejdet.  

Fokus fører opmærksomheden videre på en begrebsafklaring, således at en eventuel indforståethed i 

valg af termer i projektet operationaliseres.   

 

7. Begrebsafklaring 

I det følgende afklares begreberne uhelbredelig syg kræftpatient, den palliative fase samt 

livskvalitet m.h.p. at skabe klarhed og forståelse over begrebernes indbyrdes sammenhæng i 

nærværende projekt.  
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Uhelbredeligt syg kræftpatient; 

Patienter diagnosticeret uhelbredeligt kræftsyg i såvel kirurgisk- som medicinsk forstand, der i 

perioder er afhængige af sundhedsvæsenet i form af hospitalsindlæggelser, og for hvem den 

oplevede kvalitet er afgørende for dennes selvværd, egenomsorg og livskvalitet. Sygdomsforløbet 

kan strække sig over uger, måneder og år (Dalgaard, 2007).  Patientbegrebet omfatter det hele 

menneske og langt mere end blot en sygdom eller en patient i et sundhedsvæsen, hvorpå 

muligheden for at drage nytte af menneskets ressourcer aktualiseres (Brugernes Sundhedsvæsen, 2007). 

Den palliative fase; 

I projektet vægtes pleje- og behandling, af den uafvendeligt døende kræftpatient i hospitalsregi, 

baseret på en professionel palliativ indsats. Omsorgen rettes mod den uhelbredeligt syge og dækker 

over den tværfaglige indsats, hvor den syges opfattelse af livskvalitet er styrende. Der er 

international konsensus om begrebet palliativ omsorg (Rath, 2007).   

”At fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, 
der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem 
tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre 
problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art” (WHO, 2002; Bilag 4).  

 

Livskvalitet; 

Begrebet livskvalitet blev oprindeligt inddraget i kræftforskningen for at sætte fokus på patienternes 

oplevelse og perspektiv. I praksis har dette ofte ført til en standardisering og reduktion af 

patientperspektivet, idet livskvalitet typisk måles indirekte via nogle faktorer med relation til 

positive eller negative helbredsrelateret effekt af en given behandling (Forchammer (1) 1997). 

Forskningen peger i retningen af, at de udviklede instrumenter til måling af helbredsrelateret 

livskvalitet ikke er dækkende for patienternes selvopfattede livskvalitet. Det synes væsentligt, men 

ikke tilstrækkeligt, at den palliative indsats tager udgangspunkt i en identifikation og behandling af 

de observerbare og målelige fysiske- og psykosociale symptomer, der i den palliative medicin ofte 

relateres til den helbredsrelaterede livskvalitet med anvendelse af spørgeskemaer3

                                                           
3 De to mest udbredte og velvaliderede spørgeskemaer om kræftpatienters helbredsrelaterede livskvalitet benævnes 
European Organisation for Research and Treatment of cancer (EORTC)s Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) 

(Rydahl Hansen, 

2003).    
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Livskvalitet kan anskues som en værdi og defineres af Siri Næss som; 

“En persons livskvalitet er høy i den grad personens bevisst kognitive og affektive 
opplevelser er positive, og lav i den grad personens bevisst kognitive og affektive 
opplevelser er negative”(Næss, 2001, p. 10).  

 

Ordet livskvalitet inkluderer subjektiv følelse af kvalitet og knyttes til flere værdier. Kvalitative 

forhold ved livet såsom subjektivt velvære kan betragtes lig livskvalitet, rammende både passive og 

aktive følelser og vurderinger. Livskvalitet knyttes til enkeltpersoner. Begrebet bliver sensitiv for 

livshændelser, som er gode og dårlige og knyttes definitorisk til individers nærvær af positive- og 

fravær af negative oplevelser af kognitiv eller affektivt art. Følelser og vurderinger er i samspil og 

er gensidigt forstærkende (Ibid.). En person har høj livskvalitet i den grad personen er aktiv, har 

samhørighed, selvfølelse og en grundstemning af glæde (Rustrøen, 2001). 

Livskvalitet er subjektiv og underlagt en vis grad af individuel variabilitet. Begrebet kan betragtes 

som et relevant effekt- og kvalitetsmål i sundhedsvæsenet til at vurdere behandlings- og plejeeffekt 

og helbredstilstand (Pedersen m.fl., 2005), men skal også betragtes ud fra en holistisk- og relativistisk 

tilgang, hvor livskvalitet betragtes ud fra en individuel konstruktion. At fokusere på det særlige 

forhold at kræftpatienterne på en og samme tid er udleverede til mere eller mindre givne og ofte 

fatale biologisk, psykologiske og sociale forandringsprocesser, men samtidigt også er subjekter med 

et vist råderum er essentiel. Dobbelthed af fastlagthed og foranderlighed er et grundvilkår for 

kræftpatienten og påvirker patientens handlerum og derved implicit livskvaliteten (Forchhammer, (2) 

1997).  At ændre tilnærmelsen til patienternes behov for hjælp løbende er afgørende (Rustøen, 2001). 

I denne projektsammenhæng søges subjektiv beskrivelse af de indikatorer, som er nyttige i en 

udviklingsmæssig kontekst af “det gode liv”. Opmærksomheden centreres mod de døendes 

oplevelser i arbejdet med livskvalitet som målsætning. Det bliver af udviklingsmæssig interesse at 

få forståelse af sammenhængen mellem de døendes subjektive oplevelser af livskvalitet under de 

betingelser, de lever under i hospitalsregi, særligt de som er knyttet til samfundets udformning, og 

som kan udvikles og ændres. Det bliver den enkelte patients selverfarede oplevelser af livskvalitet, 

                                                                                                                                                                                                 
samt Functional Assessment of cancer Therapy Scale (FACT)-G. Begge består af en almen del, der kan suppleres med 
diagnosespecifikke moduler. Til palliativ indsats er der en forkortet udgave af QLQ-C30, som består af 15 af 
spørgsmålene (Grønvold, 2006 & 2008).  Til undersøgelser af langtidsoverlevere anvendes ofte det generelle 
spørgeskema short-Form-36 Health Survey (SF-36), hvormed man måler fysisk, psykisk og social dysfunktion (Bjørner, 
1997).  
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knyttet til dennes værdi, der vægtes i relationen. Livskvalitet er påvirkelig af de givne 

livsomstændigheder og påvirker successivt den enkeltes råderum. I projektet bliver det afgørende, at 

tage hensyn til den døende patients sårbarhed og åbne op for den enkeltes udfoldelsesmuligheder ud 

fra en holistisk tilgang til palliation.  

 

8. Videnskabsteoretisk afsæt og metode 

I det følgende beskrives projektets videnskabsteoretiske afsæt, tilrettelæggelse og hvilke metodiske 

overvejelser, der har været undervejs. Undersøgelseshensigten er styrende for valg af projektets 

strategi (Gut m.fl., 2004) og berettiger et kvalitativt design, da herværende projekt har et ønske om en 

dybere forståelse af uhelbredeligt døende kræftpatienters livsverden 4

Fænomenologien blev grundlagt af Husserl og videreudviklet som eksistensfilosofi af Heidegger. 

Fænomenologien er en beskrivelse af verden gennem det oplevede og erfarede. Genstanden for 

fænomenologien var bevidsthed og oplevelse og blev senere af ovennævnte filosoffer udvidet til at 

omfatte menneskets livsverden. I et kvalitativt udviklingsprojekt peger fænomenologien som begreb 

 i hospitalsregi. 

 

8.1 Videnskabsteoretisk afsæt  

Med projektet ønskes at opnå et så nuanceret og grundigt kendskab til kvaliteterne ved det 

studerede fænomen som muligt for at opsøge den særegne og unikke erfaring og merviden de 

dødende er i besiddelse af. Som interviewer forsøges der at sætte fordomme og forudantagelser på 

spil for netop at kunne leve sig ind i den døende patients livsverden i intentionen om at forstå- og 

identificere meningssammenhænge belyst ud fra et patientperspektiv (Polit m.fl., 2006). 

Metodologisk er paradigmet inspireret af hermeneutik og fænomenologi og er i god 

overensstemmelse med den fænomenologiske, hermeneutiske forståelsesramme som det filosofiske 

og videnskabsteoretiske idegrundlag projektet er inspireret af. Et perspektiv hvor en beskrivelse af 

det oplevede og erfarede søges opnået (Delholm-Lambertsen, 1998).  

                                                           
4 Alfred Schütz introducerede det filosofiske begreb livsverden i sociologien og var i væsentlig grad med til at præge 
forståelsen. Et menneskes livsverden udgøres af den historie og de erfaringer, færdigheder, meninger og værdier, der 
kendetegner det enkelte individ (Dehlholm Lambertsen m.fl., 1998).  
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på en interesse i at forstå sociale fænomener ud fra informanternes egne perspektiver og beskrive 

verden, som den opleves af respondenterne, ud fra den antagelse, at den vigtige virkelighed er den 

mennesker opfatter. Med et fænomenologisk perspektiv bliver det interessant at se på, hvorledes 

den enkelte patient oplever sin virkelighed under hospitalsindlæggelse, hvorpå perspektivet kan 

inddrages i den palliative indsats fremadrettet.  

Hermeneutik er læren om fortolkning af tekster. Ud fra et hermeneutisk synspunkt er fortolkningen 

af mening det centrale tema i forbindelse med en specificering af de former for mening der søges, 

og opmærksomhed ift. de spørgsmål, der stilles til en tekst. Formålet med en hermeneutisk 

fortolkning i herværende projekt er at opnå en gyldig og almen forståelse af en teksts mening, her 

de døendes talte ord.  

 

8.2. Undersøgelsens metode 

I det følgende beskrives de enkelte trin i projektet mere detaljeret, herunder de metodiske- og etiske 

procedurer samt overvejelser bag projektet.  

Hensigten med projektet er at undersøge, hvilke faktorer der påvirker den uhelbredeligt syge 

kræftpatients oplevede livskvalitet under indlæggelse på en hospitalsafdeling i den palliative fase, 

herunder patienternes oplevelse af kvaliteten af omsorgen i en travl kirurgisk afdeling, hvor 

betydningen af de onkologiske ydelser søges afdækket m.h.p. at inddrage denne vinkel i 

omsorgskontakten (Delholm-Lambertsen m.fl., 1998).    

Projektets studie er et kvalitativt empirisk studie inspireret af positionerne hermeneutik og 

fænomenologi. Interview vurderes til at være en brugbar og etisk metode til at undersøge og belyse 

den palliative indsats og ligger metodemæssigt op til en kvalitativ tilgang. Det kvalitative interview 

forsøger at forstå verden ud fra interviewpersonernes synspunkter, udfolde den mening, der knytter 

sig til deres oplevelser og derved afdække deres livsverden. Sigtet er induktivt og fører til 

beskrivende data (Kvale m.fl., 2009).  

 

8.3 Interviewguide 

I tilvirkning af empiri gøres der brug af det kvalitative semistrukturerede interview. Sigtet er  
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holistisk funderet, hvor helheder forsøges studeret (Kvale, 2009; Pedersen m.fl., 2003).  Det 

semistrukturerede interview er velegnet til at studere komplekse livsområder samt et relevant 

metodevalg til at trænge dybt ind i menneskers tankeverden. Forskeren er en del af det studerede 

felt og nært involveret i produktionen af data, hvor såvel interviewer som informant kan opnå øget 

indsigt i løbet af interviewet, hvilket fordrer forandringsparathed og sensitivitet (Schmidt m.fl., 2004).  

Det semistrukturerede interview udføres i overensstemmelse med en interviewguide. Der fokuseres 

på bestemte emner, der rummer forslag til spørgsmål. Guiden er hverken stramt struktureret med 

standardiserede spørgsmål eller helt ”ikke-styrende”. Gennem interviewet søges at forstå 

betydningen af centrale temaer i de uhelbredelige syges verden. Guidet af eksisterende viden 

erhvervet gennem litteraturgennemgangen er interviewguiden baseret i sin udformning på 

ekspertkonsensus, forskningsresultater og dermed dokumentation i den videnskabelige litteratur 

(Dalgaard, 2007; Bilag 5). Det er således de metodemæssige forudsætninger der ligger til grund for 

konstruktion og formulering af de åbne spørgsmål ledt på vej af de mønstre, der er afspejlet inden 

for dette undersøgelsesfelt. Målet bliver at uddybe og nuancere allerede eksisterende viden ved et 

eksplorativt design ved at være fokuseret på i forvejen udvalgte emner relateret til projektets 

undersøgelsesspørgsmål (Christensen m.fl., 2007).  

 

8.4 Interviewsamtalen 

Projektets undersøgelsesspørgsmål samt delspørgsmål er styrende for interviewene med de 

uhelbredeligt syge kræftpatienter og indebærer en bevidstgørelse af samtalefærdigheder. Under 

tilblivelsen af de empiriske data er der således anvendt en opmærksomt udspørgende og lyttende 

metode. Der er bevidst forsøgt at følge aktivt op på de givne svar og forsøgt at afklare og nuancere 

udtalelserne m.h.p. en umiddelbar bekræftelse eller afkræftelse af fortolkningen af de eksplicitte 

beskrivelser de døende vil beskrive. En bevidsthed er ligeledes rettet mod stemmeføring, 

ansigtsudtryk og kropsgestus. I situationen er balancen mellem min stræben efter at indhente 

interessant viden og min etiske respekt for informanternes integritet søgt fastholdt, hvilket vil være 

styret af mine færdigheder og personlige dømmekraft.  

En kritisk refleksion om relationer og påvirkninger af de døende patienters deltagelse bliver 

nødvendig i projektet. Egen erfaring skal bevidstgøres og ekspliciteres. Forud for den praktiske 

gennemførelse er der gjort nogle overvejelser omhandlende egen forståelse for konteksten. Med 
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afsæt i den videnskabsteoretiske forståelsesramme rettes min opmærksomhed på, at parentessætte 

egen forforståelse i tilblivelsen- samt bearbejdningen af empirien. Forudindtagethed kan være svært 

helt at forbigå i egen afdeling (Malterud, 2001). Fokus i projektet er forståelse set fra informanternes 

perspektiv. Egen forforståelse træder i baggrunden til fordel for en åbenhed og modtagende adfærd.  

 

8.5 Materiale, udvælgelse af interviewpersoner 

Udvælgelsen af patienterne styres af overvejelser omhandlende hvem og hvor mange informanter 

der skal interviewes. Hvordan etableres kontakt og hvorledes lægges forholdene til rette for 

deltagelse baseret på informeret samtykke (Dalgaard, 2007:95).  

Der stiles efter at udforske fænomenet i dets naturlige kontekst. Der arbejdes bevidst mod at opnå 

datamæthed gennem optagethed af patienternes levede erfaringer i et individuelt perspektiv, således 

at data bliver virkelighedsnære, righoldige og nuancerede (Polit m.fl., 2006; Schmidt m.fl., 2004). Idet 

projektet er rettet mod uhelbredeligt syge kræftpatienter under hospitalsindlæggelse, er sygehuset på 

forhånd valgt som miljø for undersøgelsen. Ydermere vælges Organ- og plastikkirurgisk afdeling, 

Vejle sygehus med den begrundelse, at det kunne lade sig gøre at få adgang til at udvikle her, da det 

er en kendt afdeling for forfatteren af projektet og derved åbner op for en god kontakt fra start. Valg 

af miljø skal ligeledes ses i lyset af den forholdsvis kortvarige tid, der er stillet til rådighed iht. at 

udarbejde herværende projekt.   

Afdelingen hvori empirien indsamles er ved et personalemøde i marts 2009 præsenteret for 

projektets hensigt samt ønsker for det gensidige samarbejde under projektets forløb ved brug af 

diasshow. Personalet er introduceret for det skriftlige patientsamtykke, oplysningsskema samt 

slutteligt for præsentationsbrevet til afdelingen, som under projektets forløb er synligt i afsnittet 

(Bilag 6; 7; 8). Den første kontakt til patienterne blev varetaget af afdelingssygeplejersken m.h.p. 

sammen med patienten at vurdere deres overskud og kræfter iht. hensigtsmæssigheden i at deltage 

eller ej. Her informeres informanterne om projektets overordnede formål og om hovedtrækkene i 

det valgte design såvel som mulige risici og fordele ved at deltage.  Indhentning af informeret 

samtykke blev varetaget ved samme lejlighed. Udvælgelsen skete i et tæt samarbejde med det faste 

personale og afdelingsledelsen.   

Det empiriske materiale er tilvejebragt via 3 interviews med uhelbredeligt syge kræft patienter i 

perioden marts-april 2009. I projektsammenhængen er det essentielt, at informanten er afklaret med 
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at han/hun er diagnosticeret uhelbredeligt syg grundet kræft samt være så kognitivt velfungerende, 

at han/hun kan medvirke til informative oplysninger iht. aktiv deltagelse i et 

kvalitetsudviklingsprojekt samt underskrive informeret samtykke og oplysningsskema, således at de 

videnskabsetiske kriterier følges. For at opnå validitet udvælges informanterne, så de belyser 

undersøgelsesspørgsmålet så nuanceret som muligt. Dybde vægtes frem for bredde begrundet i den 

kvalitative tilgang, hvor variationer og nuancer i informantvalg søges indfanget (Schmidt m.fl., 2004; 

Kvale m.fl., 2009). Krav til udvælgelsen er de på forhånd definerede in- og eksklusionskriterier.  

 

8.6 Etiske overvejelser 

Når der forskes i klinikken, er man underlagt visse spilleregler etisk og moralsk (Kyvik, 2007).  

Projektet er underlagt en videnskabsetisk bedømmelse. For at sikre etisk forsvarlighed forud for 

interviewundersøgelsen er den videnskabsetiske Komité centralt og regionalt kontaktet m.h.p. 

godkendelse af projektet. Ligeledes er projektet anmeldt til Datatilsynet m.h.p. at overholde 

standardvilkår for private forskningsprojekter. Der er fra begge instanser givet tilladelse til at 

gennemføre projektet (www.datatilsynet.dk; www.cvk.im.dk; Bilag 10, 11 & 12).  Projektet udføres i 

overensstemmelse med de etiske retningslinjer for sygeplejen i norden, herunder 

Helsinkideklarationen, vedr. generelle etiske principper om informeret samtykke og anonymitet,  

herunder sikring af informantens integritet, værdighed, fortrolighed samt sikkerhed og pointering af 

frivillighed (Sykepleiernes samarbeid i Norden, 2003).  

Iflg. Sundhedsstyrelsen er klinisk udvikling i den palliative indsats forsvarligt at udføre, hvis 

almene etiske regler overholdes samtidigt med hensynstagende til patienters psykiske og fysiske 

skrøbelighed (Sundhedsstyrelsen, 1999). At udøve situeret skøn er derfor væsentligt (Kvale m.fl., 2009). At 

forstå de konkrete kræfter og sårbarheder der er på spil i interviewsammenhænge med døende er 

altafgørende. En opmærksomhed om at varetage det liv jeg står over for, fordi mine handlinger her 

og nu ikke kan godtgøres senere hverken af mig selv eller andre, bliver essentielt (Løgstrup, 2008).  

En væsentlig bias kan henføres til tanken om, at de dårligste patienter er de, der ikke magter at 

deltage i et udviklingsprojekt som dette, da en deltagelse bliver for omkostningsfuld. Selvom 

patienterne ikke nødvendigvis opnår personlig gevinst ved at deltage, ønsker de uhelbredeligt syge 

måske alligevel at hjælpe til gavn for fremtidige uhelbredeligt kræftsyge. Undersøgelser har vist, at 

deltagelse i forskning i den palliative indsats kan være både etisk og værdifuldt og en positiv og 

http://www.datatilsynet.dk/�
http://www.cvk.im.dk/�
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berigende oplevelse for deltagerne, idet interview også kan opleves som en samtale, der giver 

deltagerne ny indsigt (Wilkie, 1997; Barnett, 2001). Under dataindsamlingen blev de døende patienters 

interesser og veltilpashed prioriteret før end opfyldelse af projektets udviklingsbehov. Slutteligt skal 

pointeres at etiske overvejelser er aktuelt i den samlede udviklingsproces (Kvale m.fl., 2009, p. 81).  

 

8.7 Transskribering 

Datamaterialet opbevares et sikkert sted og slettes efter endt behandling og projektgennemførelse 

(Wilkie, 1997).  Deltagernes fortrolighed er sikret ved at varetage tavshedspligt om forhold, der kom 

til mit kendskab og opbevare datakilder forsvarligt, så de ikke er tilgængelige for andre (Dalgaard, 

2007, p. 100). Datamaterialet er transskriberet ordret. Det transskriberede materiale er ikke valideret af 

informanterne efter endt transskribering. At transskribere data selv som et bevidst valg tillægges 

vigtig betydning, da den naive læsning af materialet allerede igangsættes i denne fase og derved får 

betydning for analysen.  

 

8.8 Analyse 

Nedenfor præsenteres projektets analysestrategiske overvejelser.  Analysen skal i herværende 

sammenhæng forstås som en systematisering og bearbejdning af empiri og foretages på et 

fænomenalt niveau, da hensigten er at beskrive fænomenet ”oplevet livskvalitet” ud fra 

uhelbredelige kræft syge patienters fortællinger og at beskrive dette så varieret som muligt og tæt på 

informanternes egne ord (Hall, 1999, p. 61). Det analytiske ståsted er inspireret af Ricoeurs analysetrin 

iht. at transskribere og kode respondenternes talte ord og bekræfter væsentlige spørgsmål om 

forståelse og fortolkning af menneskelig handling (Pedersen m.fl., 2003) og synes derfor i god harmoni 

med projektets videnskabsteoretiske afsæt. I den fænomenologiske, hermeneutiske tilgang med 

reference til Ricoeur (1979) opdeles tekstanalysen i naiv analyse, strukturanalyse og kritisk 

fortolkning (bilag 9). 

Indledningsvis blev tekstmaterialet gjort læservenligt og klar til analyse. Efter systematisering blev 

materialet ved en naiv helhedslæsning gennemlæst grundigt af flere omgange m.h.p. at skabe en 

helhedsforståelse af meningsindholdet samt en fokusering på, hvad teksten siger noget om ift. 

informanternes oplevede livskvalitet. Umiddelbare indtryk, forstået som interessante og 
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gennemgående mønstre, blev trukket frem i form af tekstbrud, hvorved en begyndende 

identifikation af mønstre blev indledt. Projektets undersøgelses- og delspørgsmål blev medinddraget 

i identifikationen med speciel fokus på begreberne livskvalitet, mening og samspil. Rækken af 

mønstre blev efterfølgende systematiseret på tværs af materialet og samlet i henholdsvis 17 temaer 

fremmende- og 8 hæmmende for den oplevede livskvalitet. Med afsæt i de temporære udledte 

temaer blev materialet atter gennemlæst og systematiseret, således at teksten på tværs af materialet 

omrokeres og samles i disse foreløbige temaer (Elgaard Sørensen, 2006: 95-96).             

                        

Analyseprocessen er således inddelt i to trin. Henholdsvis naivlæsning, hvor en systematisering og 

mønsteridentifikation fører til foreløbige temadannelser og strukturanalyse, hvor de foreløbige 

temaer bliver bearbejdet m.h.p. at få temaernes interne strukturer frem. Dette m.h.p. dannelse af 

hoved- og undertemaer. I strukturanalysen blev hvert enkelt foreløbigt tema indledningsvis 

bearbejdet som en ny tekst. Det blev praktiseret ved at gennemlæse teksten svarende til samme tema 

omhyggeligt og udlede tekstuddrag som nye mønstre. Ved at sammenligne mønstrene på tværs af 

materialet, blev det således muligt at undersøge indbyrdes relationer de respektive temaer imellem. 

Fokuseringen bidrog til en åbenhed overfor nye temaer og mulighed for at frasortere data om 

temaer, som ikke var relevante for undersøgelsesspørgsmålet (Dalgaard, 2007: 104).  I den forbindelse 

blev der arbejdet med rene, detaljerede beskrivelser, der er loyale overfor de døende kræftpatienters 

udtalelser. Der udledes temaer, som indgår i den senere kritiske fortolkning. Den kommunikative 

validitet sikres ved brugen af logiske og illustrerende citater fra empirien, således at disse er 

resonable og understøttende for tolkningen (Malterud, 1990; Kvale m.fl., 2009) og er særligt udvalgt på 

baggrund af det datamateriale, som bedst synliggør temaudviklingens empiriske fundament 

(Dalgaard, 2007: 106). Navngivningen af de udledte temaer udlægges i afsnittet ” fund”.  

Udover at min forforståelse var genstand for refleksion i forbindelse med tilvirkning af empiri, 

gjorde det sig tilsvarende gældende løbende i analyseprocessen. Dette foranlediget af Gadamers 

(2007) budskab om, at man ikke kan unddrage sig sin forforståelse, hvorfor denne blev anskuet som 

en nødvendig udfordring i selve fortolknings- og forståelsesprocessen. Et uddrag af 

analyseprocessen skitseres nedenfor:  
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Mønsteridentifikation 
& systematisering. 

(Naiv læsning) 

Foreløbige 
temaer. 

Strukturering af 
den naive 
læsning. 

Undertemaer. 
(Strukturanalyse). 

Hovedtema. 
(Strukturanalyse). 

”Sådan en mand han 
er umulig at 
diskutere med. Han 
har den opfattelse, og 
den står fast.., der er 
det mig, der er for 
dum, og ham der er 
for klog.”(IA).  
 

Magt i 
relationer. 

Samspil i de 
professionelle 
relationer, 
herunder magt. 
Hjælpens 
tilgængelighed. 
At blive sat ud af 
spil.  
Respekten for 
patientens egne 
valg.  

Samspil i 
personlige nære 
relationer/samspil 
i professionelle 
relationer. 
 

Samspillene 
relationer. 

 

9. Præsentation af informanter 

3 informanter gav tilsagn til at medvirke i projektet. Demografiske oplysninger om de enkelte 

informanter er listet op i nedenstående tabel. Informanterne er tildelt en kodebetegnelse m.h.p. at 

sikre anonymitet.  

Informant A (IA) 

74-årig mand. Diagnosticeret 

med inoperabel c.esophagi i 

december 2008. Er terminal 

erklæret og har åben 

indlæggelse. Indlagt grundet 

hypoglykæmi, kendt med 

DM2. Er gift og har to børn 

samt to børnebørn. Er 

pensionist, uddannet snedker 

og arbejdet som lønmodtager 

hele livet. 

Klinisk fremtræder patienten 

bleg og har ikke de store 

fysiske kræfter. Sidder i 

kørestol under interviewet. 

Informant B (IB) 

69-årig kvinde. Diagnosticeret 

med  c.ventriculi med 

metastaser til lever og lymfekar 

i bughulen i juli 2008. Har 

åben indlæggelse. Indlagt 

grundet hyppig diarre, kramper 

i mellemgulvet samt besvær 

med miktion. Afventer 

laparoskopi m.h.p. aflastende 

stomi og suprapubisk kateter i 

palliativt øjemed. Har et 

palliativt forløb på Odense 

sygehus i onkologisk regi. Er 

gift med rask ægtefælle og har 

to børn og 4 børnebørn. Bor på 

Informant C (IC) 

82-årig kvinde. Diagnosticeret 

med dissemineret coloncancer 

med spredning til lever- og 

lunger i marts 2007. Overgået 

til palliativ behandling fra 

marts 2008 efter diverse 

kirurgiske indgreb og 

onkologiske tiltag.  

Er terminal erklæret og har 

åben indlæggelse. Indlægges 

grundet nedsat almen tilstand i 

hjemmet og fundet ukontaktbar 

gennem 1,5 døgn. Næsten 

blind. 

Retter sig på væskebehandling. 
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Interviewvarighed; ca. 50 min.  

Patienten døde ”uventet” og 

pludseligt 4 dage efter 

interviewet af hæmatemese.  

gård.  Er pensionist, arbejdet 

som husmoder hele livet på 

nær kortvarigt arbejde i en 

boghandel. 

Klinisk fremtræder patienten 

frisk, men mager og lettere 

bleg. Er i egen morgenkåbe, 

bærer smykker og har let 

makeup på. Oppe siddende 

under interviewet. 

Interviewvarighed; ca. 65 min.  

Patienten døde ca. 14. dage 

efter interviewet.  

Er pensionist, arbejdet som 

syerske og boet en stor del af 

livet i Sverige med ægtefælle, 

som nu er død. Patienten har 

ingen børn, men 6 søskende.  

Klinisk fremtræder patienten 

kognitivt velfungerende, men 

er almen træt og svækket. 

Oppesiddende under 

interviewet. 

Interviewvarighed; ca. 50 min.  

 

10. Fund 

I afsnittet præsenteres projektets fund med inspiration fra Ricoeur, jf. analyseafsnittet. 

Informanternes oplevelser af forskellige faktorers påvirkning af den oplevede livskvalitet under 

indlæggelse er formuleret i 6 temaer og undertemaer, hvor det skønnes aktuelt og fremstilles 

nedenfor; 

Vilkår, herunder grundvilkår i livets rytme/vilkår i systemets rytme. Sindets betydning for 

livsudfoldelsen. Pendulering mellem håb og fortvivlelse, herunder betydning af håbet som noget 

meningsbærende/betydning af fortvivlelse som noget meningsbærende. Magten i sårbarhedens 

kommunikation. Samspillene relationer, herunder samspil i personlige nære relationer/samspil i 

professionelle relationer. Den egen disponerede tid herunder harmoni i egen disponerede 

tid/disharmoni i egen disponerede tid (Chræmmer Mortensen, 2008). De døende patienters egne udsagn 

bliver i det følgende inddraget via direkte citater fra tekstmaterialet.  

10.1 Vilkår  

Herværende tema inddeles i undertemaerne, ”Grundvilkår i livets rytme” og ”Vilkår i systemets 

rytme”. Informanterne synes at udtrykke, at der er særlige vilkår, de må leve under som 
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uhelbredeligt syge. Henholdsvis vilkår knyttet til den menneskelige eksistens samt vilkår i 

hospitalsverdenens rytme influerende på den oplevede livskvalitet.   

Patienternes erfaringer med eksistentielle grundvilkår kommer til udtryk i form af tab, sorg, tid, 

frygt, angst og bekymring iht. at være uhelbredeligt kræftsyg. Analysen viste sammenfald svarende 

til faktorer med direkte indvirkning på den oplevede livskvalitet set ud fra vilkår i systemets rytme. 

Følelsen af at være sat ud af spil, ikke at være prioriteret, hvorved lidelsesaspektet blev fremtræden 

aktualiseres af patienterne.  

Grundvilkår i livets rytme 

Grundvilkår i livets rytme kom til udtryk i flg. patientcitater, der bevidner om de tab patienterne 

gennemlever ved at være uhelbredelig syg. Fysiske tab under sygdommens progression minder 

patienten om livsvilkårene, hvor en revurdering af planer med livet og afhængigheden af andres 

hjælp bliver fremtræden. Herudover oplever patienterne også sorg udover at skulle afvikle eget liv, 

da det at sige farvel til de pårørende opleves som en hård byrde.  

En informant udtrykker: ”Så havde jeg jo rigtig regnet med, ..at jeg skulle gå og samle kræfter her i 

vinter og, at det skulle blive godt, så kommer det her.., lige pludselig, der måtte jeg have kateter, jeg 

kunne ikke tisse (IB)”. 

En anden patient udtaler: ”Det at jeg skal herfra, det er jeg sådan set ligeglad med.., men man skal 

undvære alle dem, man kender (IA)”. 

Eksistentielle spekulationer vedr. tiden der er gået, og den tid der kommer tydeliggøres ved 

patienternes fortællinger, med relation til de erfaringer de har draget gennem det levede liv, hvilket 

influerer på ønsker for den kommende tid. Citaterne afspejler også ønsker for fremtiden, men også 

implicit frygt og angst for, hvad fremtiden bringer. En patient betoner: 

”..den eneste nostalgi der er i det er, at jeg selv er født der, da der var Maria Hospitalet derude., 

..så er ringen sluttet”, ”..afslutningen kan ske på en værdig måde. ..at man bevarer sine fulde fem.., 

..at man bliver alt for afhængig af andre (frygt)(IB)”.  

En anden informant udtrykker bekymring ved at være alene, når sygdommen gradvis svækker 

kroppen, hvorved den selvstændige handling sættes ud af spil og vækker angst: 
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”..Når man bliver så syg, hvor man ligger fuldstændig væk. Jeg er jo ikke bare besvimet, jeg er jo 

væk fra hele omverdenen. Det føles lidt utrygt. Så tænker jeg, hvordan skal det foregå..(nærtstående 

død)(IC)”. 

Det tyder på, at eksistentielle spørgsmål fylder meget hos de uhelbredeligt døende patienter. 

Refleksioner over fortiden og den kommende tid praktiseres og afspejler implicit følelser og 

holdninger til den tid, der ligger forude. Patienterne befinder sig i en livssituation, hvor 

fremtidsplaner løbende revurderes grundet forværring af sygdomstilstand og sætter patienterne i et 

større afhængighedsforhold.   

Vilkår i systemets rytme 

Udover eksistentielle grundvilkår forbundet med at være dødeligt kræftsyg, vilkår der opleves som 

en tilstand under negativ forstand med indvirkning på den oplevede livskvalitet, så illustrerer flg. 

citat, at hospitalsverdenen kan være medvirkende til at hæmme oplevelsen af velvære, når systemet 

ikke åbenbarer, hvor patienten sygdomsmæssigt står. At lidelsens aspekt fremherskes, når patienten 

ikke får afklaring med livssituationen, ved at patienten føler sig sat ud af spil i form af magtesløshed 

og sårbarhed:  

”..så lad mig spørge på en anden måde.., jeg blev altså træt af ham. Er jeg på vej ned 
i jorden?”.”Sådan en mand, han er umulig at diskutere med. Han har den opfattelse 
og den står fast.., der er det mig, der er for dum og ham der er klog(IA)”.  

Vilkårene i systemets rytme kan fremprovokere lidelse, som skitseret af ovenstående informant som 

udtrykker asymmetri i samspillet med en stuegangslæge, hvor patienten føler sig sat ud af spil. En 

anden patient udtrykker, at følelsen af at blive prioriteret palliativt set samt at forholdene er 

tilrettelagt iht. at begunstige livskvalitet er af stor betydning m.h.p. at muliggøre den frie 

livsudfoldelse:   

Informanten siger: ”..og det er så via forskningen, og det er jo igen det der med forskningen.., at 

der faktisk godt kunne gives, om ikke andet, så noget livskvalitet nogle år (IB)”.  

En anden patient betoner derimod følelsen af at være blevet opgivet af systemet, hvilket for denne 

patient ikke er meningsgivende og spirer til behovet om at prøve noget andet. Patienten efterlyser 

aktiv handling:  

”De vil ikke operere for det, ikke give stråler, ikke give kemo. Puff, så er der frit fald. 
Så er jeg nød til at prøve noget andet”. ”..jeg synes gennemgående, de ved for lidt om 
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det. Dem der burde vide noget. .. det kan fandme ikke være rigtigt, nu går i rundt 
sådan en flok begavelser.. (lægerne), men I kan ikke finde ud af sådan et lille stykke 
rør i halsen, det er da utroligt(IA)”. 

Betydningsfulde fænomener viser sig i empirien ift. vilkår såvel i livet- som i systemets rytme. Det 

at være uhelbredeligt kræftsyg er et grundvilkår, der skal gennemleves og udholdes på godt og ondt, 

et vilkår der ikke kan ændres på og som fører fysiske-, psykiske- og sociale tab med sig. Ydere 

mere kan systemet i form af hospitalsverdenen etablere forhold bevidst eller ubevidst, der påvirker 

den enkelte patients helhedsoplevelse af at være uhelbredeligt syg med risiko for, at patienten lider 

unødigt, når følelsen af at være opgivet af systemet er herskende. Forhold der pointeres vigtige er 

afklaring af, hvor man som patient sygdomsmæssigt står med hensynstagende til den enkeltes 

magtesløshed og sårbarhed.  

 

10.2 Sindets betydning for livsudfoldelsen 

Det synes individuelt, hvorledes gentagende hospitalsindlæggelser tackles, men også det 

eksistentielle livsvilkår, at være blevet uhelbredeligt syg. Temaet synliggør sindets individuelle 

dimensioner med indvirkning på den enkeltes livsudfoldelse og tilpasning til livssituationen. 

Livsudfoldelsesmulighederne styrkes af et positivt humør og tillægges væsentlig betydning hos 

flere af informanterne, som fremhævet nedenfor. 

Informant IA udtrykker: ”Jeg tror altså, at en ting der spiller ind, det er humøret. Hvis det bryder 

sammen, så er det slut”. En anden patient oplever: 

”..At få det bedste ud af hver dag.., og at være positiv omkring tingene (IB)”. 

At livsvilkårene har indvirkning på sindet og derved ikke altid er selvkontrollerende gav sig til 

udtryk i flg. udtalelser: 

”Det er alt sådan noget, man tænker, ja skal du også undvære det, ..jamen synet kunne du da have 

fået lov at beholde, så jeg har haft noget at sidde med nu (IC)”. Hvorimod følgende patient siger: 

 ”..men i morgen, der bliver det bedre (IB)”. 
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En informant udtrykker, at iboende kræfter i form af et positivt sind fremmer den positive tænkning 

og muliggør etablering af kræfter iht. at få nogle ting klaret såsom personlig hygiejne og derved få 

frigjort øget velvære styrkende for den oplevede livskvalitet:  

”..Har det nok lidt i mig.., at jeg helst vil se de lyse sider”, ”..Så elsker jeg det jo alligevel, når jeg 

så er blevet vasket og blevet gjort i stand og frisk og fin og..,..som jeg nok synes holder en i gang, at 

man kan få sin personlige hygiejne stadigvæk (IB)”. 

En anden patient udtrykker derimod, hvordan det at være indlagt kan opleves som underholdende, 

at informanten forsøger at få det bedste ud af den nuværende livssituation under 

hospitalsindlæggelse styrkende for det positive sind og erkende at indlæggelse fra tid til anden er en 

nødvendighed: 

”Jeg kan se det positive i det. Og jeg kan more mig over det. Mange af de ting, der sker, ..jeg      

synes, det er ganske interessant (IA)”. 

Samlet set synes det væsentligt at styrke patientens humør, velvidende at patienternes sindstilstand 

er af svingende karakter livsvilkårene taget i betragtning. Hvordan man tackler uhelbredelig 

sygdom er personbunden og er styrende for den enkeltes valg og mestringsstrategier, hvilket synes 

væsentligt at tage højde for i samspillet med patienten.  

 

10.3 Pendulering mellem håb og fortvivlelse 

Herværende tema præsenterer to undertemaer; ”Betydning af håbet som noget meningsbærende” og 

”Betydningen af fortvivlelse som noget meningsbærende”. Flere passager i materialet viser 

eksempler på noget meningsbærende i såvel håbet som i fortvivlelsen, dog i forskellige betydninger. 

Der synes derfor at være forskellige opfattelser af, hvad de to begreber indebærer for den enkelte 

patient den sidste levetid og illustreres ved informantudtalelser, hvor pendulering synes at blive 

fremtræden og indvirker på de enkelte patienters evne til at mestre livssituationen. Pendulering 

mellem håb og fortvivlelse synes at give pause fra det tunge og tillade patienten at komme ind i 

glædesrummet, hvorved bevægelsen mellem håb og fortvivlelse tillægges en meningsgivende 

karakter iht. at arbejde hen mod en accept af virkeligheden. Flg. citat eksemplificerer ovenstående: 
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 ”..I hverdagen der lader jeg mig aldrig mærke med noget der hjemme. Det er tidligt nok, når det 

kommer.., hvis det kommer (afslutningen)(IA)”. 

Betydningen af håbet som noget meningsbærende 

I materialet viste håbet sig at tillægges forskellig betydning. Forskellen viste sig ved, hvordan håbet 

af den enkelte informant anskues. Den ene opretholder håbet ved at søge aktiv handling i den 

alternative verden, ikke som symptomlindring, men et stærkt håb om overlevelse og synes at sætte 

den uhelbredelige sygdom i baggrunden: 

”Men foreløbig sætter vi lid til det her. For dem der har set ham arbejde, ham akupunktøren, de 

tror på ham.. (IA)”. 

Andre udtalelser illustrerer fremtidshåb og er mere et udtryk for, at der er noget at leve for den 

sidste tid: 

”..det kan være du oplever, at han bliver konfirmeret (barnebarnet) (IB). 

Pendulering mellem håb og fortvivlelse gav sig til udtryk i flere sammenhænge og synes at 

illustrere patienternes behov for bevægelse mellem pendulets yderligheder som et tegn på at få 

placeret de nye livsvilkår erkendelsesmæssigt. En patient udtrykker, at der er noget der skal 

gennemleves, før end man kan leve videre, hvorved accept af situationen synes at tillægges 

betydning: 

”For man skal lige have lov at gå og tænke og gøre ved, der er mange ting. Selvfølgelig der bliver 

ved med at dukke ting op og gøre ved, men der er mange ting, man skal ligesom igennem. Som man 

så bare er nød til at sige. Det er bare sådan, det kan ikke blive anderledes (IC)”.   

En anden informant udtrykker, at den uhelbredelige sygdom skal træde i baggrunden for 

dagligdagens almindelighed:   

”..helst lade være med at snakke om det og så være almindelig (IB)”.  

Følgende citat bevidner om, at det at mestre at have fået en uhelbredelig diagnose er personbunden:  

”En dag, da der kom en sygeplejerske ind. Så sagde hun, er du godt klar over, at du er godt kendt 

her blandt alle læger og sygeplejersker?.., det har vi aldrig oplevet.., at der kommer en læge ind og 

fortæller dig, at du har kræft, og så ligger du og synger (IA)”. 
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Bevægeligheden mellem håb og fortvivlelse synes at være afgørende for, at patienterne kunne 

udholde at bevæge sig mod fortvivlelsens virkelighed og mod en accept af livssituationen. 

Betydningen af fortvivlelsens som noget meningsbærende 

Når den uhelbredelige diagnose stilles og berettes til kræftpatienten synes meningen med livet 

forstyrret. Patienterne følte sig alle opgivet og svigtet af systemet førende til fortvivlelse og 

magtesløshed over livsforholdene. De der viderebringer beskeden til patienten om den 

uhelbredelige diagnose og derved konfronterer patienten med virkeligheden synes at blive 

skydeskive for magtesløsheden. 

Flg. eksempel viser denne synlige oplevede patientfrustration; 

”Jeg ved, hvis der ingenting er at gøre, så er det direkte frit fald. Men der er en 
chance, hvis I opererer. Vi er altså ansat til at kurere folk og ikke til at slå folk ihjel. 
Så sagde han (lægen), du kommer aldrig af med det. Så tænkte jeg, det var da grueligt 
så klog du er. Hvor ved du det fra? (IA)”. 

At pendulering mellem håb og fortvivlelse er følelsesladet viser nedenstående citat i form af 

patientens sårbarhed. En patient som synes at tvivle på situationens oprigtighed ift. at have fået en 

uhelbredelig diagnose og synes at fornægte situationen. Patienten udtrykker: 

”Uden at have belæg for hvorfor. Det er der ingen, der kan udtale sig om”. ”..Hvor ved man det 
fra, at den er uhelbredelig? (IA).”  

At mobilisere vilje og kræfter til at forsøge sig med anden handling, hvor accepten af egen 

livssituation er opnået foranlediger et mere realistisk håb om at prøve sig af anden vej i et lindrende 

øjemed. Informanten udtaler: 

”..hvis det er slut..,så kan der ikke ske noget ved at prøve.(akupunktur)..(IA)”.  

Det synes således væsentligt for patienterne periodevis at få virkeligheden lidt på afstand for at 

kunne håndtere den eksistentielle mestring, som er tvungen af livssituationen. Patienternes til tider 

uklare udmeldinger synes at illustrere pendulering og synes at udtrykke den følelsesmæssige 

tilstand, der karakteriserer det at være uhelbredelig syg. 
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10.4 Magten i sårbarhedens kommunikation. 

I interviewene kom sårbarheden til syne. Alle informanterne eksemplificerer, at asymmetri er 

kendetegnende i relationen til de sundhedsprofessionelle. Asymmetri i relationen symboliseres i 

form af en magt, de sundhedsprofessionelle er i besiddelse af og synes at kunne vække følelsen af 

fortvivlelse, magtesløshed og potentiel lidelse, hvis faktorerne ikke forvaltes medmenneskeligt. 

Nedenstående informant fremhæver løbende, hvordan kommunikation uden mening kan føre til 

direkte smerte og lidelse: 

”..så kom han med en bemærkning, som jeg ikke kan få plads til nogle steder. Jeg kan ikke se, han 

kan bruge den til noget, og jeg kan heller ikke. ..du kommer aldrig over det. Hvad skal den 

bemærkning følge med for?(IA)”. 

En anden informant fremhæver den fortvivlelse der kan opstå, når empati ikke relateres til den 

enkelte patientsammenhæng og lader frustrerende spørgsmål stå åbne og synes at eksemplificere 

den magt, der implicit ligger i kommunikationen. Informanten udtrykker: 

”Det vil jeg lige have lov at sige, det er mig meget magtpåliggende (information af 
kirurg efter et indgreb). ”Så tænkte jeg, nu er der altså noget galt..,..hvorfor har jeg 
ikke fået den operation, som var planlagt? Jamen hun måtte jo ingenting sige 
(sygeplejersken)(IB)”. 

Uens og mangeartede udmeldinger frustrerer og skaber utryghed blandt patienterne i form af 

magtesløshed. Der efterlyses konkrethed og kontinuitet baseret på patientens præmisser:   

”..man får så mange meldinger.., man bliver lidt tung i hovedet nogle gange. ..Så får 
man en ny portion, man skal forholde sig til”. ”Det trætter altså meget, ..og så bliver 
man en smule utryg og tænker, forstår du nu slet ingenting længere eller..(IB)”.                                                                  

Flere af informanterne efterspørger medmenneskelige kvaliteter i dialogen med de 

sundhedsprofessionelle og fremhæver tillid som værende af betydning for at vove sig frem i 

dialogen, en tillid der skal oparbejdes og illustreres i flg. citat: 

 ”..så gik den mere ren ind den her gang, for jeg stoler mere på ham, der sagde det..(IA)”. 

Medmenneskelighed og empati antydes som befordrende for god kommunikation og styrker 

følelsen af at blive set som menneske:  

””..så kom han (lægen) ind og tog ved min hånd op på dynen, så sagde han, har du det godt?..det 

er jeg glad for at høre,..for det første klar besked, der var noget menneskelighed(IA)”.  
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Det synes at formidlingskunst med et bevidst fokus på tillid, kontinuitet og empati er af afgørende 

betydning. Udmeldinger skal være klare og patienten skal medinddrages for at skabe mening i 

relationen.  

 

10.5 Samspillene relationer   

I materialet ses der i øjenfaldende mange påvirkende faktorer med influerende virkning på den 

oplevede livskvalitet, når det kommer til relationer med henholdsvis de pårørende og de 

sundhedsprofessionelle. Herværende tema inddeles i to undertemaer, da relationerne har uens 

betydning. Det bliver synligt, at begrebet lidelse, udover den eksistentielle påvirkning, også opstår i 

samspillet med de sundhedsprofessionelle. Et samspil hvor det bliver af afgørende betydning, 

hvorvidt der samarbejdes eller ej i relationen og om der udvises rummelighed. Lidelsens opståen 

synes under kraftig påvirkning af systemets prioritering og organisering, hvorfor samarbejde og 

forventninger patient/sundhedsprofessionel imellem ikke altid harmonerer. Derudover synliggøres 

de familiære relationer at have høj prioritet den sidste levetid, hvor samspillet vægtes og de døende 

mobilisere kræfter til at drage omsorg for de nære pårørende.  

Samspil i personlige nære relationer  

Flere af informanterne udtrykker hjemmet og de nære relationers betydning den sidste levetid samt 

dagligdagens forrang. Flg. informant udtaler: ”Være hjemme ved konen.., og alle de små besøg, 

man får. Af gode venner og bekendte (IA)”. 

Vigtigheden af at udtrykke forventninger til samspillet i nære relationer udtrykkes af en patient:    

”Men jeg er åben om det. Jeg håber, I vil blive ved med at være, som I altid har været..og lad mig 

så lige få noget sladder hjemmefra (IB)”. 

Ydere mere er en af informanterne opmærksom på, hvad der er fremmende for den gensidige 

velvære i relationen og udtrykker medmenneskelighed i form af at drage omsorg for de pårørende: 

”..stressende både for ham og for mig, at det ikke bliver godt (ønsket om at dø på Hospice frem for i 

hjemmet, da manden er nervøs anlagt.)”. ”..3 forudsætninger. Vi skulle se at få det bedste ud af 

hver dag, og vi ville selvfølgelig ikke opgive håbet.., at vi ikke skulle blive uvenner (IB)”. 
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At stå helt uden børn og ægtefælle, når man er uhelbredeligt syg problematiseres af en informant, 

hvor det at ligge perifere familiemedlemmer til byrde føles svært: 

”..men havde der nu været børn, så havde det været lidt andet. Men da jeg nu var ene og det hele, 

så den dag jeg går væk, så er det jo besvær for dem. Det var derfor jeg var efter min søster og 

sagde, I må altså ikke gøre det værre end det er, tværtom (IC)”.  

Det ser ud til, at de døende mobiliserer kræfter til at drage omsorg for de pårørende og tilstræber at 

etablere de bedste forudsætninger for et godt indbyrdes samspil.  

Samspil i professionelle relationer 

Det kunne tyde på, at der ikke altid er tale om samarbejde i samspillet med de professionelle under 

hospitalsindlæggelse. Her fremhæves særligt samarbejdet med lægerne, hvor lidelsesaspektet bliver 

fremtræden. Nogle patienter efterspørger at blive betragtet som et menneske samt at blive 

medinddraget i egen situation og udtrykkes af flg. informanter: 

”..hvis man var en mus eller kanin, så var det ligegyldigt, men der er et menneske,..det 
er nok hans måde, der er hurtig, og alt det der.” ”..Der blev snakket hen over hovedet 
på mig hele tiden.., om nogle væsentlige ting.., og jeg tænkte for pokker, hvorfor 
fortæller han ikke, hvad han gør”. ”..det hader jeg bare (IB)”. 

”Ja, det er sådan én, der hverken giver sig tid til at høre det ene eller det andet.., så kan jeg ikke 
snakke med en læge, hvis de er sådan. Så de ikke gider at høre, hvad man selv har at sige (IC)”.  

At udøve rummelighed i relationen vha. empati, således at patienten føler sig bemærket synes at 

udtrykke, at hjælpen er tilgængelig i omsorgsrelationen. Rummeligheden udtrykkes af 

informanterne som en hjælp til at frigøre ressourcer, således at den enkelte patient magter at være i 

livssituationen ved at personalet tager hånd om de pårørende samt de praktiske ting: 

”Hun tog hånd om min mand, for jeg skulle ligesom tage hånd om mig selv også”. ”..At de så gør 

de praktiske ting, når de ser, at det kniber for mig.(IB)”.  

”..Det er sjovt, når jeg kommer ind.., så kommer der altid en eller to fra den anden side af gangen 

og skal over og hilse på mig (plejepersonale) (IA)”. 

Udover de professionelles opmærksomhed på, at betragte den enkelte patient som et helt menneske 

synes det væsentligt at oparbejde gensidig respekt i samspillet, hvis samarbejdet skal fungere. To 

informanter pointerer vigtigheden i, at tilliden er til stede, hvis man som patient skal åbne op: 
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”..For de er søde og rare og venlige, og de gør alt, hvad man beder dem om”, ..jeg forsøger jo efter 

fattige evner at behandle dem godt (IA)”. 

”.Jeg er kun den, der snakker, når jeg ved, at der er fuld fortrolighed. Der er jeg måske nok lidt 

kræsen (IB)”. 

Rummeligheden er tilsyneladende altafgørende i samspillet, hvor tilgængeligheden synes styret af 

empati, faglig dømmekraft og tillid i mødet. At aflaste patienten ved at se dennes behov gør af 

patienten tør vove sig frem, dog betinget af en gensidig respekt og fortrolighed i relationen. 

 

10.6 Den egen disponerede tid 

Fundene i projektet peger på, at det betyder meget for patienterne, at sætte tiden i et andet 

perspektiv og derved prioritere tiden anderledes. Temaet inddeles i to undertemaer ”Harmoni i egen 

disponerede tid” og ”Disharmoni i egen disponerede tid”. Temaet fremstår som den oplevelse 

patienterne har af den tid, de selv disponerer over under indlæggelsen. At kræfter og energi skal 

prioriteres iht., hvad der for den enkelte er væsentligt at nå pointeres af informanterne. De døende 

synes at udtrykke, at tiden i hospitalsvæsenet sætte begrænsninger for oplevelsen af harmoni i egen 

disponerede tid. Som konsekvens heraf begrænses de frie udfoldelsesmuligheder, da patienterne 

indordner sig systemets tid og de institutionelle vilkår. Nedenstående citat giver et godt billede 

heraf: 

”Det skal man jo indrette sig efter (systemet), ..man er så gammel, så man er vant til det og skal 

indrette sig efter mange ting (IC)”.  

Harmoni i egen disponerede tid 

Livskvalitet den sidste levetid synes for nogle patienter at få en hel anden dimension. De reflekterer 

over, hvad der for dem er meningsgivende i nuet og for fremtiden og derved implicit, hvad den 

kostbare tid skal bruges til. Tiden får betydning i form af at kunne udfolde sig i livet den sidste tid, 

hvilket fremhæves af nedenstående patient:  

 ”..At den tid jeg har tilbage, den skal jeg sørge for at få livskvalitet”. ”..En masse ting, jeg skulle 

have ordnet inden det gik helt galt.., det er gledet helt fra mig nu.., sådan lidt døde ting (IB)”. 
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At kunne prioritere tiden uden at skulle tage hensyn til andre medpatienter og værne om den 

personlige integritet fremhæves:  

 ”Det elsker jeg.., så kan man jo bare gå ud, når man har lyst..”. ”Uden at det generer den ene 

eller den anden (Enestue)..”, ”..Man så har en stue, hvor man kunne tage nogle billeder med ud og 

nogle personlige ting..(IB)”.  

Det ser ud til at have betydning, at sygeplejerskerne er opmærksomme på, at kunne hjælpe 

patienterne med at bevare integriteten og forebygge blufærdighedskrænkelse den sidste levetid ved 

at udvise empati. En patient udtrykker vigtigheden i at kunne være sig selv, når private forhold 

såsom at gå på toilettet gør sig gældende: 

”Til at starte med, der havde jeg så mange udrensninger og må..indrømme at en fire mandsstue, 

når man skal rende hele tiden. Og toilettet det stinker, når man har været derinde..” 

”..Men så var der en sygeplejerske der sagde, jeg har noget, jeg vil spørge dig om.., om du ikke 

gerne vil have en enestue..?, .. så det er de også bevidste om”(IB)”.  

At sadle om i livet synes essentielt for patienterne, således at livet leves til det sidste ud fra egen 

disponering. I hospitalsregi synes det væsentligt at tilrettelægge de fysiske forhold således, at den 

enkelte patients integritet opretholdes m.h.p. at muliggøre livsudfoldelse ud fra den enkelte patients 

lyst og evne ved at tilrettelægge forholdene således, at egen disponering af tid muliggøres under et 

indlæggelsesforløb.  

Disharmoni i egen disponerede tid 

At tiden i systemet sætter begrænsninger i den enkelte patients disponering af egen tid tydeliggøres 

flere steder i materialet. Patienterne indordner sig hospitalsverdenens ressourcer tidsmæssigt. En tid 

der får forrang for patienternes egen disponering af tid og efterlader patienterne uafklaret. En 

patient udtaler: 

”.Jeg syne lægerne, de har travlt.., ja det er det med stuegang, det kan man jo også 
næsten se på sygeplejerskerne, at det også stresser dem”. ”..I får jo samme 
behandling”, ..man kan godt mærke, at de bliver sådan lidt mere stresset (IB)”.  

Patienten udtrykker videre: ”..Fik svar på et af de spørgsmål, jeg gerne ville høre noget om, men 

efter det havde jeg et nyt iblandt måske 25.. (IB)”. 
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Ventetiden på undersøgelsessvar opleves som lange med negativ indvirkning på 

livsudfoldelsesmulighederne, da ventetiden fyldes med spekulationer, hvilket ses af nedenstående 

citat: 

”Det er lang tid at gå og spekulere på det (mikroskopisvar)(IA)”. 

Risikoen for at patienternes frie udfoldelsesmuligheder begrænses af systemets organisatoriske 

rammer synes fremtræden med en potentiel risiko for, at patienterne føler sig forbigået. At være 

herre over egen tid umuliggøres ved bl.a. ventetiden i hospitalsverdenen samt de 

sundhedsprofessionelles travlhed, hvilket påvirker den oplevede mening og livskvalitet negativt.  

 

10.7 Sammenfatning af temaer 

I nærværende projekt er der skabt indsigt i tre indlagte patienters oplevelse af livskvalitet og måder 

at forholde sig til mening og samspil. Det tyder på, at døende fortsat finder livskvalitet 

betydningsfuldt den sidste levetid under et hospitalsophold. Der viste sig 6 hoved- og 8 undertemaer 

i det empiriske materiale. Temaerne stod fremtræden i lyset af de uhelbredeligt syge kræftpatienters 

udtalelser, hvor eksistentielle grundvilkår, sindet, pendulering, magt, samspillene relationer og den 

egen disponerede tid blev tillagt stor mening iht. at kunne føle livsglæde i den måde, hvorpå livet 

muliggør livsudfoldelse den sidste levetid. Temaerne skal forstås som faktorer der alle påvirker den 

oplevede livskvalitet og synes indbyrdes forbundet og synliggør mønstre på tværs af materialet. Der 

synes at afspejle sig diskrepans i samspillet mellem patient og de sundhedsprofessionelle forårsaget 

af den struktur hospitalsverdenen er underlagt. Patienterne oplever lidelse udover det at være 

uhelbredeligt syg, en lidelse der fremkommer i samspillet med de sundhedsprofessionelle, når den 

knappe tid foranlediger følelsen af ikke at blive set i et lindrende perspektiv. Informanterne 

fremtræder sårbare og til tider magtesløse, når de sundhedsprofessionelles magt ikke forvaltes 

menneskeligt og empatisk. Magtforskellen fordrer, at personalet udviser medmenneskelighed i form 

af rummelighed, respekt og oparbejder et tillidsforhold til patienten, således at gensidigheden 

fremmer samarbejdet. En opmærksomhed der synes afgørende for oplevelsen af hjælpens 

tilgængelighed. I samspillet tyder det på, at personalet bør følge patientens pendulering mellem håb 

og fortvivlelse, da bevægelsen er et udtryk for noget meningsbærende, hvor patienten henter 

overskud til at udholde virkeligheden. Det lader til, at patienterne forsøger at udstikke forventninger 

til samspillet, således at individuelle meningsgivende faktorer for at fremme livskvaliteten 
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synliggøres. At udvise denne form for rummelighed og kliniske dømmekraft, hvor 

patientintegriteten bliver styrende for tilrettelæggelsen af de palliative tiltag synes at kunne frigøre 

patientressourcer, således at disse anvendes meningsfyldt for patienten.   

 

11. Diskussion  

Afsnittet afgrænses til at diskutere begreberne lidelse, samspil og tid velvidende at andre 

dimensioner også er på spil.  Begreberne synes at være fremtræden ift. at påvirke den 

patientoplevede livskvalitet og aktualiserer derved en diskussion iht. de fremanalyserede fund. Nye 

undersøgelser og teorier, der kan føje perspektiver til diskussionen inddrages i bestræbelserne på at 

give et gyldigt og pålideligt svar på projektets undersøgelsesspørgsmål.  

Skal vi forstå de uhelbredeligt syges oplevelser må vi gøre brug af personlige beretninger fra 

dødens rum. Beretninger som handler om livet, om nærværet med ens nærmeste, om en daglig 

kamp for at leve med kropsligt forfald og dens begrænsninger, en kamp for at føle sig i live og leve 

livet fuldt ud (Dalgaard,  2007: 80). Som det fremgår af fundene og baggrunden for projektet har de 

sundhedsprofessionelle svært ved at leve op til idealerne om, at palliation har sit udgangspunkt i at 

lindre lidelse og at mange døende patienter føler ensomhed og svigt fra de sundhedsprofessionelle, 

fordi de enten ikke sanser eller ikke handler på deres lidelse. Det kan diskuteres, hvorfor lidelsen og 

det at tage hånd om lidelsen synes nærmest ikke eksisterende i den levede virkelighed. At de 

sundhedsprofessionelle har svært ved at leve op til idealerne om, at palliation har sit udgangspunkt i 

at lindre lidelsen (Travelbee, 2002: 70-106; Eriksson, 2003; Rydahl-Hansen, 2003).  Fundne i projektet 

stemmer i vid udstrækning overens med udlæggene. Det tyder på, at et fælles fundament for 

samspillet er altafgørende, hvor parterne forholder sig til de indbyrdes relationer. At personalet har 

stor indflydelse på om det sker og derfor har et særligt ansvar knyttet hertil aktualiseres. Med 

reference til Dalgaard kan det diskuteres, om indbyrdes positioner, modparternes 

virkelighedsdefinitioner, samspilsformer og de relationer der udvikles ikke er essentielle at 

reflektere over, hvis der skal handles mere bevidst reflekteret i mødet med de døende patienter og 

hvor overensstemmelse opnået gennem dialog kan løfte op til målet om at styrke livskvalitet under 

hospitalsophold? (Dalgaard, 2008).   

En grundtanke hos Travelbee (2002) er, at sygeplejersker skal hjælpe patienten som lider med at 

forebygge og håndtere erfaringer med sygdom og lidelse og om nødvendigt finde mening i disse 
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erfaringer. Det er afgørende, at sygeplejersker for at kunne hjælpe har evnen til at forstå sygdom og 

lidelse som menneskelige erfaringer, som fælleserfaringer og eksistensvilkår. Hvordan mening midt 

i det lidelsesfulde og meningsløse muliggøres uddybes hos Travelbee, men diskuteres også af 

Eriksson (2003). Eriksson mener, at vi står overfor et paradigmeskift i sygeplejen, hvor fokus flytter 

sig fra sygdomsdiagnoser og -symptomer til lidelse og det lidende menneske. Et af vilkårene i det 

nye paradigme skal være omsorgsetik, hvor en bekræftelse af menneskets værdighed og et 

fundamentalt ansvar for andre skal være udgangspunkt, hvortil det bliver vigtigt at lade begreberne 

trænge ind i vor virkelighed og forvandle dem. 

Eriksson mener, at det absolut etiske, omsorgsetikkens højeste mål, er at bekræfte menneskets 

absolutte værdighed. På trods af at de fleste er parate til at gå ind for dette udsagn er netop 

krænkelsen af menneskets værdighed den mest udbredte etiske forseelse i omsorgen. Plejelidelse er 

en tilstand der kan opleves i relation til selve plejen og bl.a. manifestere sig ved krænkelse af 

patientens værdighed og magtudøvelse. Opfattelsen er i harmoni med projektets fund, hvor 

informanterne påtaler krænkelse, når de ikke betragtes som hele mennesker og tildeles den plads, de 

skønner behov for. I herværende projektsammenhæng tolkes plejelidelse, som en manglende 

professionel ydmyghed og lukkethed for den andens perspektiv.  

 

At finde mening i lidelsen som erfaring er komplekst iflg. Travelbee (2002). En forståelse der 

trækker på Viktor Frankl’s logoterapi, hvor netop evne til at udtrykke oplevelser og erfaringer er 

med til at skabe mening i disse, som for Travelbee er en forudsætning for, at sygeplejens formål kan 

opfyldes. I den tænkning mener jeg ikke, at der er tale om at finde mening i sygdom og lidelse, men 

netop finde mening i sygdom og lidelse som menneskelige erfaringer, hvilket gør en stor forskel. 

Det giver stadig sygdom og lidelse i sin egen ret til at være meningsløs. Det at finde mening bliver 

uafhængig af lidelsens meningsløshed. Det handler derfor ikke om at fjerne lidelsen, smerte og 

sorg, men nærmere at skabe en ramme, som kan hjælpe den hjælpetrængende til selv at fortælle, 

hvad der er mening for vedkommende. Fundene i projektet peger på, at et meningsfuldt samarbejde 

med de sundhedsprofessionelle præget af gensidig respekt, tillid og rummelighed, hvor uligheden i 

relationen forvaltes menneskeligt og empatisk kan være meningsskabende og derved fremme 

oplevelsen af livskvalitet.  

Hos Travelbee (2002) knyttes oplevelsen af mening til oplevelsen af sammenhæng i livet. 

Antonovskys teori (2000) omkring oplevelsen af sammenhæng (OAS) har de senere år været på 

dagsordenen i sundhedsfaglige sammenhænge (Ilkjær, 2007; Reitan, 2001). OAS er bestemmende for 
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patientens evne til at håndtere stressfyldte situationer i livet, og det er betydningsfuldt for den 

enkeltes sundhed, om der er oplevelse af sammenhæng. Relateres undersøgelsens fund til teorien 

om OAS, kan diskuteres om netop et menneskeligt og empatisk samarbejde patient og 

sundhedsprofessionel imellem på grund af deres grundlæggende meningsgivende karakter er med til 

at støtte op omkring OAS. Set i dette perspektiv har patienternes OAS indflydelse på, hvordan 

livskvaliteten påvirkes under hospitalsophold.   

Næss uddyber faktorer der betinger livskvalitet. Skal man være aktiv og selvrealiseret, have gode 

mellemmenneskelige relationer og selvfølelse fordres en grundstemning som er mere positiv end 

negativ (Rustøen, 2001: 18). Om livskvalitetsbegrebet kan vægtes ud fra tilstedeværelse af positive 

oplevelser alene kan diskuteres. For at føle glæde må man vel også føle bekymring og uro? 

Anskuelsen står i modsætning til fundene i herværende projekt, hvor netop fleksible samvirkende 

relationer og en egen disponering af tid synes at kunne fostre øget livskvalitet den sidste levetid.   

Kvalificeret tilstedeværelse beskrives hos Kopp (2005) som udveksling af tillid mellem deltagere i et 

samvær eller i en samtale præget af respekt, ærbødighed og ydmyghed for det, der er rigtigt for den 

anden. Det handler om at være til rådighed som sig selv personligt og fagligt, bruge sit intellekt, 

intuition og instinkt for den andens bedste. Ploug Hansen (1998) antyder, at de døende patienters 

normale urørlighedszones basis er forsvundet, og det i høj grad er op til de sundhedsprofessionelle 

at sikre at magten vendes til omsorg og ikke bliver omklamring og magtudøvelse. Opgaven er ikke 

enkel og ligetil. Det kan diskuteres hvorvidt den enkelte aktørs aktuelle situation og præferencer får 

betydning for, hvordan omsorgen tilrettelægges. Dalgaard (2007) pointerer, at ønsker og behov for 

samarbejdet kan være sammenfaldende eller forskellige. Hvis parternes virkelighedstolkninger ikke 

samstemmes åbent, udvikles det nødvendige fundament ikke for samarbejdet, da betingelserne 

defineres af de sundhedsprofessionelle alene bevirkende at den moralske beskyttelse udebliver. At 

relationerne er under indflydelse af tid og rum som kontekstuel betingelse fremhæves.     
 

Incitamenter for omsorg og indlevelse som nye succeskriterier synes efterspurgte af informanterne, 

hvor medmenneskelighed og empati åbner op for rummelighed. En rummelighed der ikke 

muliggøres, når den lineære tidsopfattelse synes at dominere. Alle respondenterne fremhæver 

lægernes knaphed på tid, hvilket udløser en følelse af ikke at blive imødekommet og set som 

menneske førende til negativ indvirkning på livskvaliteten. Der fremhæves, at den manglende tid 

giver afsmitning på sygeplejerskerne i negativ forstand. Hvorledes patienterne oplever lægernes 
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knaphed på tid som en faktor, der negativt indvirker på sygeplejerskernes gøren og handlen vil dog 

kræve yderligere undersøgelse.  

Særlige omstændigheder omkring hvilke faglige kvalifikationer, der kræves i 

kommunikationsøjemed med kræftpatienter er ikke som sådan indeholdt i projektets fund, men 

uafhængig af dette parameter ser asymmetrien i relationen ud til at spille en afgørende rolle iht., 

hvordan den ulige situation og kompetence forvaltes og synes derved at kunne guide 

sundhedsprofessionelle til at forstå og møde patientens behov og hjælpe vedkommende til at mestre 

sygdom, lidelse og ensomhed. Løgstrup (2008: 39) argumenterer for at et hvert menneske er et 

selvstændigt og ansvarligt individ, og at vi uundgåeligt og i vid udstrækning er henviste til 

hinanden, så vore indbyrdes forhold på den mest umiddelbare vis er magtforhold, hvad enten det nu 

er den andens stemning eller skæbne, der er i vor magt. Af denne elementære afhængighed og 

umiddelbare magt ligger fordringen om at tage vare på den andens liv. Med reference til Løgstrup 

synes det afgørende, at de sundhedsprofessionelle er beviste om, at de har et specielt ansvar for at 

tage vare på den svage part i relationen og derved forebygge negative magtkonstellationer, hvilket 

Reitan (2001) fremhæver som en kompetence iht. kritisk at kunne bedømme sine egne handlinger og 

brug af magt i sammenhandling med patienter.  

Som det fremgår af litteraturgennemgangen påviste Rydahl-Hansen (2000, 2001, 2003 & 2005) i sine 

undersøgelser at sundhedsprofessionelle ikke opfatter, erkender eller responderer på kræftpatienters 

lidelse, selv om dette netop er grundlaget for at lindre den og styrke patienternes livsmod. Den 

sygeplejeforskning der findes om lidelse, har haft fokus på patienternes sidste tid og på døden, men 

ikke på livet med lidelsen. Der er derfor belæg for at svare, at ofte ser vi kun patienten, men ikke 

patientens lidelse (Overgaard, 2004).  

 

12.  Metodekritik  

I afsnittet vil jeg forholde mig til projektets troværdighed samt de metodekritiske overvejelser, der 

vurderes væsentlige at diskutere.  En fortløbende verificering er tilstræbt gennem projektet 

tilblivelse med speciel fokus på validitetsbegrebet (Kvale m.fl., 2009:270-292). Projektet har empirisk 

forsøgt at belyse, hvilken betydning livskvalitet har for uhelbredeligt døende kræftpatienter under 

hospitalsindlæggelse og hvilke faktorer der påvirker den oplevede livskvalitet. Samlet set synes 

metoden at have kunne indfange projektets anliggende ift. undersøgelses- og delspørgsmål. I et 
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hermeneutisk fænomenologisk perspektiv har det været hensigten at få beskrevet fænomener på 

baggrund af de enkelte patienters oplevelser og erfaringer.  

Hvorvidt materialet giver et dækkende udsnit af virkeligheden er et oplagt spørgsmål (Kvale m.fl., 

2009:271). Der synes at have været en god kontakt og et positivt samspil under empiriens tilvirkning 

baseret på mine personlige og professionelle kompetencer, hvor deltagelsen blev oplevet som 

positiv af informanterne (Dalgaard, 2007:108). På den baggrund formodes det, at jeg gennem min 

håndværksmæssige kunnen med opmærksomheden rettet mod praksiskendskab og moralsk 

integritet fremmede en positiv oplevelse for den enkelte deltager trods mit udgangspunkt som 

novice inden for interviewteknik. Overvejelser ift. at lægge forholdene til rette for interaktionen 

gjorde sig gældende, hvor min interesse for den enkelte informant synes at åbne op for lysten til at 

fortælle.   

Ved projektstart havde jeg en intention om at udvælge informanterne m.h.p. at sikre variation for at 

skabe dybde i det empiriske grundlag. Der er skuet til informanternes køn, alder og civilstatus. 

Grundet tidsmæssige årsager er intentionen ikke fuldt lykkedes, hvorfor variationen i alder ikke er 

opnået, hvilket kan betyde, at nuancer som er særligt betydningsfulde ikke er kommet frem. I 

kvalitative undersøgelser drejer det sig om at opnå en dybdegående beskrivelse af personers 

livsverden (Polit m.fl., 2006). Datamætning er styret af antal patienter, der gør det muligt at afdække 

variationer samt opnå visse mønstre og fælles temaer inden for området(Delholm-Lambertsen, 1998), 

hvilket synes muligt med tre deltagende informanter i herværende projekt.  

Argumenterende udlægninger i tilblivelsen af projektets fund har til hensigt at styrke projektets 

troværdighed. Imellem disse uddrag af fund ligger en række fortolkninger, som læseren kan følge 

og derved kontrollere udlægningerne (Elgaard Sørensen, 2006). Identificering af fundene er alene 

varetaget af forfatteren til projektet. Troværdigheden af analysen øges, når flere personer 

uafhængigt af hinanden foretager naiv læsning og en sammenfatning af data og vil derved kunne 

bibringe projektet en større og dybere nuancering (Lindahl, 2002). Vejleder på projektet er præsenteret 

for fundene, hvorved en diskussion af fundenes gyldighed løbende er varetaget. En potentiel 

faldgrubbe om at presse forudfattede begreber ned over data er virkelighed, hvorfor spørgsmålet om 

de fremvoksende temaer er empirisk forankret har været central. Fundenes validitet styrkes ved at 

diskutere og sammenligne med perspektiver fra andre undersøgelser og eksisterende viden på 

området (Bjerrum, 2005:110).  
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Fundene menes, at repræsentere nogle livsfilosofiske perspektiver på livskvalitet udlagt gennem et 

patientperspektiv, som kan tilføre de sundhedsprofessionelle indsigt i patientens oplevelser. 

Fundene bør rekontekstualiseres til den givne kliniske sammenhæng og kan nuanceres ved at 

opsøge nye kontekster (Dalgaard, 2007:110). Metodetriangulering sikrer, at data yderligere nuanceres, 

hvilket vækker interessen for at se, om der opnås resultater, der er kongruente eller støtter hinanden. 

Fordelen er, at indsigten i det udforskede øges. Tilgangen ville have krævet mere tid, end der var 

rammen for nærværende projekt, hvorfor det i stedet kunne være et oplagt projekt til videre 

udforskning. Ensidig brug af interview som metodisk tilgang til datakonstruktion problematiseres 

således, da faren for at undereksponere muligheder for andre metoder til datakonstruktion er aktuel 
(Delholm-lambertsen, 1998).  

 

13. Konklusion  

I herværende projekt er der søgt svar på ”Hvilke faktorer påvirker uhelbredeligt syge 

kræftpatienters oplevede livskvalitet under indlæggelse på en hospitalsafdeling i den palliative 

fase?” Spørgsmålet er søgt belyst ud fra en hermeneutisk fænomenologisk tilgang, her det 

semistrukturerede kvalitative interview. Der er skabt indsigt i tre patienters oplevelse af livskvalitet 

og måder at forholde sig til mening og samspil i relation til det at været indlagt og i mødet med de 

sundhedsprofessionelle. Et indblik der kan berige de sundhedsprofessionelle med et perspektiv på, 

hvordan den døende patient oplever forskellige faktorers indvirkning på livskvaliteten. Analyse- og 

fortolkningsprocessen mundede ud i 6 hovedtemaer, hvor forskellige faktorer blev identificeret som 

værende af betydning for den patientoplevede livskvalitet: Eksistentielle grundvilkår, sindets 

betydning for livsudfoldelsen, pendulering mellem håb og fortvivlelse, magten i sårbarhedens 

kommunikation, samspillene relationer og den egen disponerede tid. Der konkluderes, at det at være 

uhelbredeligt syg er et eksistentielt vilkår, der skal gennemleves. Hvordan vilkåret mestres er 

personafhængigt og patienterne veksler mellem håb og fortvivlelse i arbejdet med at mestre de nye 

livsvilkår. At være der hvor patienten eksistentielt er og støtte dem heri konkluderes væsentligt. Der 

udledes, at patientoplevet livskvalitet under indlæggelse anses som et komplekst samspil af mange 

faktorers indvirkning. Fleksible samvirkende relationer er eksempel på, hvordan professionel 

omsorg bør udfoldes, hvis udfordringen om at styrke livskvaliteten skal realiseres baseret på øget 

forståelse og større rummelighed. Afslutningsvis konkluderes, at de sundhedsprofessionelle må 

tildele de døende patienter en naturlig og fleksibel position i relationen og til stadighed være optaget 
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af at samstemme forventninger og derved skabe et fælles samarbejdende fundament, hvor 

professionel ydmyghed er en selvfølge. En professionel bevidsthed om, hvordan man forvalter den 

magt, man er i besiddelse af i mødet med uhelbredeligt syge er en nøglefaktor. Hertil kommer at 

etablere forhold, der muliggør, at patienterne kan leve livet ud fra en egen disponering af tiden og 

ikke på bekostning af systemets præmisser.  

Hvordan livskvalitet skal forstås synes der ikke at finde et endegyldigt svar på. Teorien tog primært 

afsæt i at betragte livskvalitet som et subjektivt psykologisk fænomen med fokus på individets egen 

opfattelse af livet. Patienterne blev bedt om at eksplicitere deres erfaringer med livskvalitet, samspil 

og mening, mens de befandt sig i konteksten. Der konkluderes, at det er vigtigt at 

sundhedspersonalet evner at differentiere relationerne til de uhelbredeligt døende for at kunne 

imødekomme kravet om at se det hele individ og forstå dets behov, således at løsninger der bidrager 

til at styrke den oplevede livskvalitet skræddersyes iht. den enkelte patients specifikke 

fornødenheder.  

 

14. Perspektivering, implikationer for klinisk praksis  

I det følgende gives bud på, hvordan projektets fund kan blive kliniske praksis til gavn samt forslag 

til forskningsmæssige tiltag m.h.p. at udvikle yderligere viden og forståelse for livskvalitets 

betydning for nærtstående døende kræftpatienter i hospitalsregi. Projektet foranlediger ny 

erkendelse om, hvilke faktorer der skaber og forbedrer den patientoplevede livskvalitet, således at 

en dyb forståelse af patienternes behov og hvilke faktorer der påvirker den patientoplevede 

livskvalitet, vil kunne bidrage med at generere kvalitetsforbedringer i hospitalsregi i et palliativt 

øjemed.  

De bløde værdier og mellemmenneskelige relationer bør prioriteres højere i ledelses- og 

incitamentsystemer m.h.p. at styrke kvaliteten i omsorg og indlevelse. Det bliver af betydning at 

identificere og igangsætte forandringsarbejde som i herværende projekt, således at patientplejen 

målrettes m.h.p. at styrke beslutningsgrundlaget for klinisk praksis. Problemstillinger og behov som 

skitseret i herværende projekt bør synliggøres, således at de asymmetriske relationer i afdelingsregi 

forsøges erstattet med medmenneskelige relationer og derved får en betydning for den 

patientoplevet palliative indsats.  
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Samspillene relationer er et vigtigt udviklingsområde, hvis sundhedsvæsenet skal sikre gode 

indlæggelsesforløb i den palliative fase. At stimulere til individuel og kollektiv refleksion over 

faglig praksis i uhelbredelige sygdomsforløb er ønskeligt, således at de sundhedsprofessionelle 

handler mere bevidst reflekteret i mødet med uafvendeligt døende patienter.  

For at tilgodese den enkelte patients behov skønnes det relevant med en høj prioriteret og fokuseret 

indsats for at involvere patienter aktivt. Dels for at tilbyde dem en bedre oplevet og 

sammenhængende kvalitet i hospitalsregi og dels for at afstemme forventningerne til, hvad et 

sundhedsvæsen kan og bør kunne tilbyde (Brugernes Sundhedsvæsen, 2007). Dette udfordrer den måde, 

hvorpå sundhedsvæsenet prioriterer og organiserer. Der er behov for et gennemgribende 

paradigmeskifte og indførelse af en helt ny viden- og forandringskultur i sundhedsvæsenet. At 

inddrage patienter aktivt, således at sundhedsvæsenet organiseres ud fra deres behov bliver af 

betydning. En behandlerkultur der placerer patienten i centrum er essentiel (Brugernes Sundhedsvæsen, 

2007).  
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hospital*  

2.  
((TITLE-ABS-KEY(cancer patient*) 
AND TITLE-ABS-KEY(palliati*))) AND 
(in-patient*)  

11.918 Scopus   Edit  |  Save  |   Set Alert   |  
 

  
 

 

1.  
(TITLE-ABS-KEY(cancer patient*) 
AND TITLE-ABS-KEY(palliati*))  24.621 Scopus  

 Edit  |  Save  |   Set Alert   |  
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Bilag 2 

Søgeprotokol 

 

Søgestrategi i forhold til sygepleje ved livets afslutning i hospitalsregi. Hvordan gøre 
indsatsen bedre for alvorligt syge kræftpatienter set ud fra et patientperspektiv. 
Omdrejningspunktet bliver at få svar på; ”Hvilke faktorer påvirker den uhelbredelige syge 
kræftpatients oplevede livskvalitet under indlæggelse på en hospitalsafdeling i den palliative 
fase?” 

 
Søgeord på dansk: Palliation, terminal pleje, døende, kræftpatient, sygehus, patientdeltagelse, patientperspektiv, 
livskvalitet, mestring, pleje/omsorg, mestring. 
Søgeord på engelsk: “Palliative” OR ”Terminal care” AND ”Cancer patient” AND ”Hospital”  OR ”In-patient” OR 
“Hospitalization” AND ”Patientparticipation” AND/OR ”Patientexperience ” AND/OR ”Patientperspektive” AND 
”Quality of life” AND/OR “coping” AND/OR “empowerment” AND/OR “Emotion”. 

Udvælgelseskriterier: 
 
               Inkludér                                         Ekskludér 
 

 
               Databaser 

Litteraturtyper: 
• Kvalitative undersøgelser 
• Systematiske 

oversigtsartikler 
•  Review 
• Deskriptive studier 

 
 
 
Limits: 

• Periode 1999-2009 
• All Adult 
• Human 
• Hospitals  
• Nursing  

 
 
 
Patientpopulation: 
Uhelbredeligt syge kræftpatienter > 
19 år med dokumenteret 
kræftsygdom. Populationen skal være 
kognitiv velfungerende. 
 

Litteraturtyper: 
• Al anden litteratur end 

skandinavisk og engelsk.  

Databaser: 
• PubMed (MEDLINE) 
• CINAHL 
• SveMed+ 
• Scopus 
• SkoDa 

 
 
Internethjemmesider: 

• Sekretariatet for 
referenceprogrammer 

• www.google.dk 
• www.bibliotek.dk 
• Forskellige danske 

tidsskrifter.  
 
Håndsøgning: 

• Referencelister fra udvalgte 
bøger og artikler. 

 

Det fokuserede spørgsmål samt in- og eksklusionskriterierne er projektets metodefilter ved 
litteratursøgningen  
I visse tilfælde er der gjort brug af teknikkerne ”trunkering” og ”booleske operatorer”. 

Mængden af studier er reduceret ved at kombinere søgeordene.   

http://www.google.dk/�
http://www.bibliotek.dk/�
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Meget af den foreliggende evidens er centreret omkring primær sektoren og hospice og kun få 
specifikt på palliation i hospitalsverdenen set fra et patientperspektiv. Måske skyldes det 
begrænsninger ved søgeordene, måske at det er et overset aspekt? 

(Sekretariatet for referenceprogrammer, SfR, 2004; Christensen, 2007). 
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Bilag 3 

Oversigt over empiriske undersøgelser med relation til litteraturstudiet 

 

Undersøgelse 

 

Population Undersøgelses- 

kontekst 

Design Tidsperiode 

Being in the hospital: 
An interpretive 
phenomenological 
study of terminally ill 
cancer patients` 
experiences. European 
Journal of Oncology 
Nursing 13 (2009). 
Spichiger, Elisabeth.  

Fokus: 

Hospitalspatienter og 
pårørendes oplevede 
erfaringer med 
hospitalsindlæggelser 
i den terminale 
livsfase af 
uhelbredelig sygdom.  

 

10 Terminale 
kræftpatienter > 18 år. 
Forventet rest levetid 
på et par måneder.  

Pårørende til de 
terminale patienter. 1 
pårørende udvalgt af 
hver enkelt patient.  

Offentlig hospital i 
Schweiz, medicinsk 
afdeling.  

Kvalitativ tilgang; 
fortolkende 
fænomenologi 
inspireret af Benner & 
Van Manen.  

Metodetriangulering;
Deltagerobservation 
og konversation med 
patienterne & 
interviews med de 
pårørende enkeltvis.  

  

 

Terminale fase.  

Positive feelings 
among terminally ill 
cancer patients. 
European Journal of 
Cancer Care 15 
(2005). Van Der Lee, 
M.L. m.fl.  

Fokus: 

En kortlægning af 
forekomsten af 
positive følelser 
oplevet af terminale 
kræftpatienter.  

96 kræftpatienter med 
en forventet rest 
levetid på mindre end 
3 måneder.   

Universitets 
medicinsk center, 
Holland.  

Statistisk analyse, 
spørgeskema-
undersøgelse. 
Anvendelse af 
måleværktøjer til at 
vurdere deltagernes 
funktionsniveau. 

“The Karnofsky 
Performance Status 
Scale” & 

“ The Hospital 
Anxiety and 
Depression Scale 
(HADS)” & 

“Depression 
Adjective Checklist”. 

Terminale fase.  

Perioden juni 2000 til 
august 2003.  
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Undersøgelse Population Undersøgelses- 

kontekst 

Design 

 

Tidsperiode 

Senger for pasienter i 
palliativ fase på en 
kirurgisk post. 
Tidsskrift for Den 
norske legeforening. 
Nr. 3, 2006; 126. 
Pomianowska, Ewa 
m.fl. 

Fokus: 

At forbedre tilbuddet 
til kræftpatienter med 
uhelbredelig 
kræftsygdom i en 
kirurgisk afdeling ved 
at have sengepladser 
forbeholdt patienter i 
den palliative fase.  

Terminale 
kræftpatienter og 
pleje- og 
behandlerpersonalet.  

Gastroenterologisk 
kirurgisk afdeling i 
Norge.  

Metodetriangulering; 
Journal gennemgang 
for 2004 samt en 
anonym spørgeskema-
undersøgelse til 
personalet. 
 

Terminale fase. 
 
Perioden 2004.  

Hospitalized patients 
experienced suffering 
in life with incurable 
cancer. Scand J 
Caring Sci; 2005; 19. 
Rydahl Hansen, 
Susan.  
 
Fokus: 
At beskrive 
karakteristika for en 
gruppe danske 
hospitaliseret 
patienters erfaring 
med lidelse i livet i 
form af inkurabel 
kræft.  
 
 
 

Terminale 
kræftpatienter med en 
forventet rest levetid 
på 2 måneder eller 
mere fra deres første 
hospitals kontakt.  

Palliativ enhed for 
palliativ medicin, 
Bispebjerg hospital, 
København,  
Danmark.  

Kvalitativt studie, 
metodetriangulering. 
25 semistrukturerede 
interviews samt 16 
deltagerobservation.  
 
C.S. Peirces semiotic 
og fænomenologisk 
grounded theory og 
fænomenologisk 
metode udviklet af 
Giorgi.  

Terminale fase.  
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Undersøgelse Population Undersøgelses- 

kontekst 

Design Tidsperiode 

Patienters oplevede 
lidelse- perspektiveret 
i forhold til 
uhelbredeligt 
kræftsyge patienter. 
VÅRD I NORDEN 
1/2001. Publ.no. 59, 
vol. 21, no. 1. Rydahl 
Hansen, Susan. 

Fokus: 

Litteraturgennemgang 
af konceptet lidelse og 
sygdom 
perspektiveret i 
forhold til patienter 
med inkurabel kræft.  

Uhelbredeligt syge 
kræftpatienter.  

Gennemgang af 
deduktive teorier, 
teorier omhandlede 
patient erfaret sygdom 
og lidelse samt 
sygeplejerskers 
oplevelser med den 
patientoplevede 
lidelse.  
 

 

 

 

 

Litteratur-
gennemgang. 

Terminale fase. 

 

 

Ved gennemlæsning af ”abstract” blev det vurderet, hvorvidt det enkelte studie kunne give svar på 
projektets fokuserede spørgsmål (Sundhedsstyrelsen, 2007).  Artikler med ”abstract” og tilgængelig 
fuldtekstudgaver er alene inkluderet. Fund fra Asien er ekskluderet, da disse kan foranledige til 
overvejelser ift. relevans og aktualitet for overførbarhed. 

Søgefeltet omfatter fortrinsvis deskriptive studier og det fysiske aspekt såsom fysisk smertelindring 
er et højt prioriteret område (Spichiger, 2009). Bevidsthed omkring problemer forbundet med 
overførbarheden skal rettes, da den patientoplevede livskvalitet varierer afhængig af den pleje- og 
kulturkontekst, patienten befinder sig i (Sahlberg-Blom, 2001).  
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Bilag 4 

Mål for den palliative indsats. 

 

”Palliativ omsorg er den totale aktive omsorg for patienter, hvis sygdom ikke responderer på kurativ 

behandling. Kontrol af smerter og andre symptomer og lindring af psykologiske, sociale og 

åndelige problemer er i højsædet. Målet med den palliative omsorg er opnåelse af den højest mulige 

livskvalitet for patienten og dennes familie. Mange aspekter af den palliative omsorg er også 

anvendelige i sygdomsforløbet i forbindelse med kræftbehandlingen. Palliativ omsorg 

• bekræfter livet og betragter døden som en naturlig proces 

•  hverken fremskynder eller udsætter døden 

• lindrer smerte og andre symptomer 

• integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter 

• tilbyder støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden 

• tilbyder støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet (WHO 

1990; Sundhedsstyrelsen, 1999: 9).  

 

I 2002 formulerer WHO nye mål for den palliative indsats. Her understreges, at den palliative 

indsats ikke kun er forbeholdt terminalt syge og deres familier, men startes tidligt i sygdomsforløbet 
(Dalgaard, 2007: 346).   

 

”At fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er 
forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering 
og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, 
psykosocial og åndelig art”. 

 

Den palliative indsat 

• tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer 
• bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces 
• tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden 
• integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter 
• tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden 
• tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet 
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• anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos 
patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt 

• har til formål at fremme livskvaliteten og kan have positiv indvirkning på sygdommens 
forløb  

• kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andres behandlinger, som 
udføres med henblik på livsforlængelse, som for eksempel kemo- eller stråleterapi, og 
inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte 
kliniske komplikationer (WHO, 2002).  
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Bilag 5 

Interviewguide til det kvalitative interview 

 

Undersøgelsesspørgsmål; ”Hvilke faktorer påvirker den uhelbredeligt syge kræftpatients oplevede  
                                            livskvalitet under indlæggelse på en hospitalsafdeling i  
                                            den palliative fase?” 
 
 

Hovedtemaer; (Livskvaliteten operationaliseres).  

- Hvad har betydning for den uhelbredeligt syge patient i forhold til at skabe mening under de 
givne livsvilkår i hospitalsregi? Er det muligt at påvirke livskvaliteten? 

- Hvad er livskvalitet set ud fra et patientperspektiv som uhelbredeligt syg kræftpatient? 
- Betydningen af samspillet mellem de sundhedsprofessionelle og den uhelbredeligt syge 

kræftpatient, herunder forventninger til samarbejdet. (Kan personalet påvirke livskvaliteten 
negativt/positivt?).  

 

1. Den indledende fase (Kontakt og tillid skabes). 

A) Gensidig præsentation. 
- Hvad omhandler interviewet/hvad er formålet? 
- Informanten garanteres anonymitet og fortrolighed. 
- Mulighed for at træde ud af undersøgelsen til hver en tid. 
- Informanten præsenterer sig. (Hvem er jeg; alder, civiltilstand, arbejde, 

sygdomsituation osv.).  
 

2. Hovedfasen (Interview i henhold til opgavens undersøgelsesspørgsmål).  

Tema vedr. sygdomssituation og de tilknyttede behov til livssituationen (Livskvalitet).  

Vil du fortælle om, hvordan det er at være uhelbredeligt syg? 

- Hvordan påvirker det dig og din hverdag at være uhelbredeligt syg? 
- Hvordan overkommer du din hverdag? 
- Hvilke spørgsmål trænger sig på, nu hvor du ved, at du er uhelbredeligt syg? 
- Hvad giver mening i din tilværelse lige nu? Hvad gør din tilværelse tung lige nu? 
 

Vil du fortælle om dit behov for personlig hjælp og støtte? 

- Hvordan er det for dig at modtage hjælp og støtte? 
- Påvirker det livskvaliteten at være afhængig af andres hjælp? 
- Hvordan har du det med at være indlagt? (Livsvilkårenes betydning). (Tiden-, 

miljøets- og indretningens betydning).   
 



70 
 

Tema vedr. samarbejde mellem den syge og de sundhedsprofessionelle under indlæggelse. 
 

Vil du fortælle om dit forhold/samarbejde til personalet?, fortæl evt. om en god- og en 
dårlig oplevelse.  Hvad kendetegner dit forhold til personalet? 

- Hvordan fungerer samarbejdet? Hvad lægger du vægt på?- gode/mindre gode 
oplevelser! Hvad har betydning? 

- Hvilke roller har den enkelte? Hvad har betydning for den fordeling? 
- Er der situationer du tackler anderledes en du plejer? 
- Hvordan vurderer du den professionelles indsats som tilbydes dig? 

 
 
3. Den afsluttende fase. 

- Hvilke tanker gør du dig om den tid som er gået? 
- Hvilke tanker gør du dig om den tid som kommer? 
- Hvordan har du det nu? 
- Er der noget du ikke har fået sagt, noget du vil tilføje? 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

(Dalgaard, 2007; Kvale m.fl, 2009). 
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Bilag 6 

Informationsbrev til patienten 

Aarhus, den 1.3-2009. 

Kære patient. 

Jeg tillader mig at henvende mig til Dem for at spørge, om De vil deltage i et udviklingsprojekt, 
som jeg gennemfører i øjeblikket for at belyse, hvordan uhelbredeligt syge mennesker håndterer et  
sygdomsforløb under et hospitalsophold. Mit ærinde er at få belyst hvilke faktorer der påvirker den 
patient oplevede livskvalitet under et indlæggelseforløb.  

I sundhedsvæsenet ved man for lidt om, hvilken hjælp og støtte patienter har brug for i den 
situation. Derfor er jeg interesseret i at vide mere om, hvordan uhelbredeligt syge støttes bedst 
mulig. Jeg har brug for Deres oplevelser og erfaringer for at belyse dette. 

Deltagelse i undersøgelsen indebærer, at De deltager i et interview på ca. 1. time i et enerum her på 
afdelingen. Interviewet vil have karakter af en samtale med undertegnede. Interviewet optages på 
bånd. 

Det er helt frivilligt, om De vil deltage eller ej. Eventuelt afslag på deltagelse vil ikke påvirke Deres 
nuværende og fremtidige behandling og pleje. De kan på hvilket som helst tidspunkt vælge at udgå 
af undersøgelsen uden at komme med nogen nærmere forklaring herpå. Det gælder også, selv om 
De har skrevet under på, at De vil deltage. 

De oplysninger, De giver mig, vil blive behandlet fortroligt og jeg har tavshedspligt om de 
oplysninger, jeg får kendskab til. Det behandlings- og plejepersonale, De er i kontakt med i 
sygdomsforløbet, vil ikke få indsigt i De oplysninger, De har givet mig. I forbindelse med 
offentliggørelsen af undersøgelsen, vil De fremstå anonym, så andre ikke kan henføre Deres 
oplysninger til Dem. 

Hvis De ønsker at deltage i undersøgelsen, vil jeg bede Dem om at underskrive nedenstående skema 
og udfylde det vedlagte oplysningsskema til afdelingssygeplejersken her i afdelingen. Aftale om det 
videre forløb, herunder tidspunktet for interviewet koordineres gennem afdelingssygeplejersken. 
Hvis De ønsker yderligere oplysninger, før De kan tage stilling til deltagelse i undersøgelsen, er De 
velkommen til at rette henvendelse til mig gennem afdelingssygeplejersken.  

Med venlig hilsen Jette Frederiksen. Sygeplejerske & masterstuderende i klinisk sygepleje ved ”Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.   

Jeg bekræfter at have modtaget ovenstående information skriftligt og mundtligt og jeg ønsker at 
deltage i undersøgelsen. Jeg er informeret om, at undersøgelsen er frivillig, og at jeg når som helst 
kan trække mit tilsagn tilbage uden det vil påvirke min nuværende eller fremtidige pleje og 
behandling.              

� Jeg ønsker at deltage 

Dato:__________                                  Underskrift:______________________________________ 

(Dalgaard, 2007).  
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Bilag 7 
Oplysningsskema til patienten 
 

Jeg vil gerne, at De udfylder og afleverer dette oplysningsskema sammen med bekræftelsen på 
Deres deltagelse. Dette for at have mulighed for at kontakte Dem og få lidt informationer om hvem 
De er. 
 
Dette skema er udfyldt af: 
 
Navn:___________________________________________________________________________ 
 
 
Telefonnummer:__________________________________________________________________ 
 
Adresse:_________________________________________________________________________ 
 
 
1. Hvilket årstal er De født? 
 Årstal:________________________________________________________________ 
 
2. Hvad er Deres køn? (sæt kryds udfor den rigtige angivelse). 

- Mand. 
- Kvinde. 

 
3. Hvad er Deres nuværende civilstatus? (sæt kryds udfor den rigtige angivelse). 

 
- Husmoder. 
- Arbejdsløs. 
- Studerende. 
- Førtidspensionist. 
- Efterlønsmodtager. 
- Folkepensionist. 
- Selvstændig erhvervsdrivende. 
- Lønmodtager. 
- Andet?______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Dalgaard, 2007).  
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Bilag 8 
 

Informationsbrev til undersøgelsesfeltet 
 
 

Kære kollegaer på Organ- og plastikkirurgisk afdeling A260 Vejle Sygehus. 
 
I forbindelse med mit afsluttende modul på min påbegyndte masteruddannelse på det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aarhus universitet skal jeg skrive mit afsluttende 
masterprojekt. I den forbindelse tillader jeg mig at bede om jeres hjælp.  
 
Det overordnede formål med alle prøver på masteruddannelsen er, at den studerende udvikler 
akademisk kompetence med henblik på analyse og udvikling af klinisk sygepleje. 
Målet med masterprojektet er, at jeg kan behandle komplekse patientnære problemstillinger. Jeg 
skal i projektet demonstrere evne til videnskabelig bearbejdning af en selvvalgt sygeplejefaglig 
klinisk problemstilling, herunder inddrage empiriske data, kritisk analysere og diskutere materialet 
samt perspektivere resultaterne. 
 
I lyset af den nye sygehusstruktur og regionsdannelsernes realitet er Vejle Sygehus udpeget til 
specialesygehus med kræftbehandling som hovedopgave. I denne forbindelse finder jeg det fagligt 
interessant og yderst relevant at arbejde med udviklingstiltag inden for dette felt i håbet om, at 
kunne medvirke til at forbedre omsorgen for uhelbredelige syge kræftpatienter set ud fra deres 
erfarings- og oplevelsesverden. Det er et forskningsfelt der mangler fokus nationalt- såvel som 
internationalt. 
 
Mit undersøgelsesspørgsmål lyder som følgende: 
 

”Hvilke faktorer påvirker den uhelbredelige syge kræftpatients oplevede livskvalitet 
under indlæggelse på en hospitalsafdeling i den palliative fase?” 

 
Mit projekt vil bl.a. tage udgangspunkt i empiriske data, her det kvalitative semistrukturerede 
interview ud fra en fænomenologisk og hermeneutisk tilgang.  
 
Interviewene tænkes gennemført i marts 2009. Der skal i alt bruges 3 patienter fra Organ-
/plastikkirurgisk kirurgisk regi og interviewets længde skønnes til at vare ca. 1 time. Interviewene 
optages på diktafon. 
Patienterne skal være kognitivt velfungerende og have lyst til at deltage i udviklingsprojektet. Det 
er naturligvis frivilligt, om patienterne vil deltage, ligesom de til en hver tid kan trække sig tilbage 
fra undersøgelsen. Hvis patienterne skulle fortryde deltagelse, kan de når som helst afbryde 
forløbet. Det vil på ingen måde få indflydelse på hverken pleje, omsorg eller behandling tilknyttet 
til vores afdeling. Alle informationerne under interviewet behandles fortroligt og vil være anonyme 
i mit færdige projekt.  
 
Det er mit ønske og håb, at I vil være mig behjælpelige med at identificere mulige deltagere ud fra 
en vurdering af deres overskud og interesse i tæt samarbejde med vores afdelingssygeplejerske. 
Ligeledes at I alle vil være opmærksomme på, at det at interviewe døende patienter emotionelt kan 
opleves byrdefuldt for patienterne og udløse reaktioner, der behøver vores opmærksomhed i forhold 
til at ”samle op på patienterne igen”.  
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Jeg har udarbejdet en samtykkeerklæring, som er vedlagt dette brev, hvor patienterne kan læse om 
projektet. Vores afdelingssygeplejerske udleverer dette sammen med en mundtlig information vedr. 
projektets hensigt og sørger for at underskrive samtykkeerklæringen sammen med patienten.  Jeg 
regner med at vores afdelingssygeplejerske sammen med patienten og jer finder ud af, hvornår det 
passer bedst, at jeg kommer og foretager interviewene. 
Håber på et positivt og konstruktivt samarbejde med jer alle, trods det at jeg giver jer en ekstra 
arbejdsopgave i det daglige arbejde. Håber dog at vi alle kan finde det udbytterigt. 
Er der noget I ønsker uddybet i forhold til mit projekt må I endelig spørge mig. 
 
Venlige hilsner Jette Frederiksen.  
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Bilag 9 
 

Tekstanalysens tre trin ifølge Paul Ricoeur. 

-Analyse og fortolkning- 

(Fra overfladefortolkning til dybdefortolkning).  

 

Naiv læsning 
Læsning og genlæsning af alle interviews, opnå en helhedsforståelse. 

- Hvad berører mig i interviewmaterialet? 
- Hvilke foreløbige begreber ses der? 

(Første del af projektets analyseafsnit).  

 

Strukturanalyse 
Søge at sætte sig i tekstens retning. 

- Hvad siger teksten om mit undersøgelsesspørgsmål? 
- Hvilke temaer er der? 

(Anden del af projektets analyseafsnit). 

 

Kritisk fortolkning og diskussion 
Uddrag af interviewene. Åbne op for fortolkning i relation til konkrete udsagn. 

- Identificere fænomener. 
- Projektets diskussionsafsnit med inddragelse af anden relevant litteratur. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Trinene skal hjælpe til analyse, fortolkning og argumentation ud fra illustrerende udtalelser af de 
døende patienters perspektiv. Strukturen i fortolkningsarbejdet skal føre fra forforståelse til en lærd 
efterforståelse, hvilket karakteriserer den kritiske fortolkning, hvor forståelsen opnås. Her 
diskuteres den fremkomne viden fra analysen med inddrag af faglig relevant litteratur. 

 

 

(Pedersen, 2003; Delholm-Lambertsen, 1998; Polit m.fl., 2006). 
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Bilag 10 

Godkendelse fra Videnskabsetisk Komite, Central Komite 

 
Kære Jette Frederiksen 
Tak for din henvendelse. 
 
Jeg kan henvise dig  til  "Vejledning om anmeldelse m.v. af et biomedicinsk 
forskningsprojekt til det videnskabsetiske komitésystem, Pkt. 2.7 og Pkt.  
2.8 hvori står: 
  
 2.7     Registerforskningsprojekter, som ikke omfatter biologisk  
materiale. 
 
 Som nævnt under afsnit 2.6.2 er et register enhver struktureret samling 
af personoplysninger, der er tilgængelige efter bestemte kriterier,  
 hvad enten denne samling er placeret centralt eller decentralt eller er 
fordelt på et funktionsbestemt eller geografisk grundlag, jf.  
persondatalovens § 3, stk. 3. 
 
 Et registerforskningsprojekt, hvor man kun anvender oplysninger i form 
af tegnbaserede symboler, herunder tal, bogstaver m.v., skal ikke  
anmeldes til de videnskabsetiske komiteer.  Det kan fx være indhentning  
af oplysninger fra patientjournaler. Hvis der skal anvendes oplysninger fra 
patientjournaler - i registerforskningsprojekter uden brug af biologisk  
 materiale - skal man ansøge om Sundhedsstyrelsens godkendelse hertil, 
jf. sundhedslovens § 46, stk. 2, se Sundhedsstyrelsens Vejledning:  
Vejledning om godkendelse af videregivelse af  oplysninger fra  
patientjournaler m.v. til brug for konkrete forskningsprojekter. 
 
 "2.8 Spørgeskemaundersøgelser og interviewundersøgelser. 
 For spørgeskemaundersøgelser gælder som udgangspunkt det samme som ved 
de såkaldte registerforskningsprojekter, dvs. at de kun skal anmeldes,  
 hvis der i projektet indgår undersøgelse af menneskeligt biologisk 
materiale eller undersøgelse af individer, jf. komitélovens § 8, stk. 3. 
 
 Interviewundersøgelser sidestilles med spørgeskemaundersøgelser." 
 
Se i øvrigt Vejledning om anmeldelse m.v. af et biomedicinsk forskningsprojekt til 
det Videnskabsetiske Komitésystem på CVKs hjemmeside:   
http://www.cvk.im.dk/cvk/site.aspx?p=413 
 
Såfremt du har brug for yderligere dokumentation vedr. dit konkrete projekt, må jeg 
desværre henvise dig til den regionale videnskabsetiske komité for dit område, De 
Videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland. Deres kontaktoplysninger kan du 
finde på følgende link:  
http://www.cvk.im.dk/cvk/site.aspx?p=73 
 
Med venlig hilsen 
Inga Holm Rasmussen 
Kontorfuldmægtig 
Den Centrale Videnskabsetiske Komité 
Slotsholmsgade 12 
1216 København K 

http://www.cvk.im.dk/cvk/site.aspx?p=413�
http://www.cvk.im.dk/cvk/site.aspx?p=73�
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Bilag 11 
Godkendelse fra Videnskabsetisk Komite, Region Syddanmark. 

 
Kære Jette Frederiksen. 
 
Projektet er ikke anmeldepligtigt til det videnskabsetiske komitésystem, og det er 
min opfattelse, at denne email er tilstrækkelig dokumentation for dette i forhold 
til din opgaveskrivning. 
 
Venlig hilsen 
 
Claus Kvist Hansen 
Sekretariatsleder 
 
Sundhedsområdet 
Videnskabsetisk Komité 
 
Direkte:  76401621 
 
Claus.Kvist.Hansen@regionsyddanmark.dk 
Damhaven 12, 7100 Vejle 
Telefon:  76631000 
Fax:  79432130 
www.regionsyddanmark.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Claus.Kvist.Hansen@regionsyddanmark.dk�
http://www.regionsyddanmark.dk/�
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