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Resumé 

Baggrund: Undersøgelser viser, at patienter med lungekræft oplever bekymringer relateret til 

fremtiden og begrænsninger i hverdagen i form af fysiske gener, men det er ikke beskrevet, 

hvordan den enkeltes hverdag er påvirket af at leve med lungekræft. 

Formål: At opnå indsigt og forståelse for de problemstillinger, patienten med lungekræft 

oplever og den måde problemerne formentlig påvirker deres levede liv i hverdagen, set fra 

patientens perspektiv.   

Metode: Undersøgelsen har en kvalitativ tilgang med et fænomenologisk – hermeneutisk 

perspektiv. Undersøgelsen er eksplorativ og dataindsamlingsmetoden er semi-strukturerede 

enkeltinterviews. Mit empiriske materiale er 5 patienter med lungekræft. 

Fund: Ved analyse af data fremkom 5 centrale temaer: Påvirket livskvalitet, livssyn, omsorg, 

ændring af livet samt skyld og påtaget ansvar. 

Konklusion: Patienterne oplever komplekse problemstillinger i hverdagen med lungekræft og 

de påvirker den enkelte ud fra, hvordan de gennem livet har mestret forskellige stressfaktorer. 

Derfor bør fremtidige rehabiliteringstiltag tage afsæt i den enkeltes oplevelse af 

livssituationen i en struktureret samtale med deltagelse af en pårørende og en sygeplejerske.   
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Abstract 

Problems in everyday life with lung cancer - a qualitative study of patient experienced 

problems 

Background: Studies shows that patients with lung cancer experience concerns related to the 

future and limitations in everyday life related to physical discomfort, but it is not described 

how everyday life is affected by living with lung cancer. 

Objective: To gain insight in and understanding of the concerns the patient with lung cancer 

experience and the way problems probably affect their lived life in everyday life, seen from 

the patient's perspective. 

Method: This study has a qualitative approach with a phenomenological - hermeneutic 

perspective. The study is exploratory and data collection method was semi-structured 

individual interviews. My empirical data is 5 patients with lung cancer. 

Findings: By analyzing data 5 key themes emerged: Affected quality of life, outlook on life, 

caring, change of life, plus guilt and accepted responsibility. 

Conclusion: Patients experience complex problems in everyday life with lung cancer and it 

affects the individual by how they through life have coped with various stressors. Therefore, 

future rehabilitation efforts must be based on the individual's experience of life situation, in a 

structured conversation involving a relative and a nurse. 
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1. Indledning 

For at kunne tilrettelægge de bedst mulige rehabiliteringstiltag for patienter, der er i et 

behandlings- og kontrolforløb for lungekræft, vil formålet i dette masterprojekt være at opnå 

indsigt og forståelse for de problemstillinger, patienterne oplever i deres hverdag med 

lungekræft. Patienter, der har gennemgået et behandlingsforløb for lungekræft, omtaler sig 

som personer, der har overlevet kræften (Brask 2008). I 2009 blev der indberettet 4189 nye 

antal lungekræft tilfælde i Danmark til Dansk Lungecancer Register, hvoraf 2402 blev henvist 

til Onkologisk behandling. Et års overlevelsen blandt patienter med lungekræft i et kurativt 

intenderet forløb, opgjort i 2008 er på 61 %. Efter to år er overlevelsesraten, opgjort i 2007 på 

42 %. I forhold til palliative forløb er overlevelsesraten betydeligt lavere, dog med en 

konstant forbedring over de sidste fem år, da behandlingsmulighederne er øget (Dansk Lunge 

Cancer Register 2010).  Overlevelsesraten indikerer, at patienterne kan have brug for en 

hurtig og kvalificeret støtte til at komme tilbage til hverdagslivet efter et behandlingsforløb 

med kemoterapi. Undersøgelser på kræftpatienter, der har gennemgået et behandlingsforløb, 

viser at en stor del ikke får opfyldt deres behov for rehabilitering. Der påpeges bl.a. 

manglende fysisk genoptræning, manglende støtte og vejledning til at komme tilbage til 

hverdagslivet, samt manglende varetagelse af psykosociale problemer og behov (Grønvold 

2006, Yung Mehlsen, Bonde Jensen & Zachariae 2007, Østerbye, Nyby 2009). 

Undersøgelserne anskuer rehabiliteringsbehovet generelt, hvor dette masterprojekt vil forsøge 

at indfange kompleksiteten i de problemstillinger patienten med lungekræft formentlig 

oplever, for at kunne iværksætte og udvikle fremtidige rehabiliteringstiltag ud fra den enkelte 

lungekræftpatients behov, som der ligges op til i Kræftplan II og i oplægget til Kræftplan III 

samt i Den Danske Kvalitetsmodel (Sundhedsstyrelsen 2005, Sundhedsstyrelsen 2010, Institut 

for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet,IKAS 2009). Den viden og forståelse 

projektet vil give om lungekræftpatientens problemområder, forventes at kunne styrke den 

fremtidige sygeplejefaglige indsats i forhold den enkelte patients behov for rehabilitering i 

behandlings- og kontrolforløbet for lungekræft.  
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2. Baggrund 

2.1 Rehabilitering set i forhold til patienten med lungekræft 

Ifølge Nordisk Cancer Union starter rehabiliteringsprocessen, når diagnosen stilles og 

afsluttes for nogle først i livets sidste fase. Formålet er, at give den enkelte kræftpatient viden, 

handlemuligheder og støtte, så tilværelsen kan fortsætte på bedst mulige måde med de 

begrænsninger og forandringer, som sygdommen har medført fysisk, psykisk, socialt og 

eksistentielt. Rehabiliteringen skal planlægges og gennemføres i samarbejde med patienten og 

dennes pårørende (Byrgesen Jensen 2004).  

Hvidbog ”Rehabilitering i Danmark” har defineret rehabilitering som: 

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en 

borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko 

for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale 

funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilitering baseres 

på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, 

sammenhængende og vidensbaseret tilgang” (Marselisborgcentret, 

Rehabiliteringsforum Danmark 2004,s16).   

Rehabilitering handler altså om at støtte kræftpatienten til at overkomme og leve med de 

vanskeligheder, kræftsygdommen og behandlingen medfører i hverdagslivet, hvorved den 

enkeltes livskvalitet bedres. Udgangspunktet skal tages i kræftpatientens forståelse af 

situationen og rehabiliteringsprocessen skal foregå i samarbejde med patienten og den 

pårørende, hvilket kræver en helhedsorienteret indsats fra sundhedspersonalet.  

I referenceprogrammet omhandlende rehabilitering til patienter med lungekræft har Dansk 

Lunge Cancer Gruppe præciseret, at den sekundære sundhedssektors væsentligste opgave 

bliver at identificere patientens problemer, behov og ønsker for rehabilitering under 

behandlingsforløbet, samt have kendskab til hvilke rehabiliteringsindsatser der forefindes i 

lokalområdet og etablere kontakt hertil. Rehabiliteringstiltagene skal rette sig mod håndtering 

af psykologiske, sociale og somatiske problemstillinger, hvor fokus skal være at genvinde 

livet (Dansk Lunge Cancer Gruppe 2008). Referenceprogrammet ligger ikke op til, hvordan 

tiltagene skal effektueres, men der skal forskes i bl.a. patientens oplevede problemer, behov 

og ønsker, hvilket dette masteprojekt vil være med til at afdække.             
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2.2 Hvilke rehabiliteringsbehov har patienten med lungekræft? 

Undersøgelser på patienter, der enten er i et behandlingsforløb eller har afsluttet deres 

behandling for lungekræft, viser at dyspnø er et gennemgående problem. Dyspnø kan udløse 

angst og usikkerhed. (Mark, Mikkelsen 2009, Holmegaard Thygesen, Appel Esbensen 2008, 

Hoybye et al. 2008). En amerikansk undersøgelse har undersøgt samspillet af dyspnøe og 

smerter, hvor de finder, at smerter kan forværre dyspnøe og udløse en dårligere livskvalitet 

med svære fysiske symptomer som almen svækkelse, træthed og kvælningsfornemmelse 

(Smith et al. 2001). Samspillet af dyspnøe og træthed er undersøgt i en japansk undersøgelse, 

hvor samspillet påvirker mindst én daglig fysisk aktivitet ved mere end halvdelen af 

deltagerne (Tanaka et al. 2002). Derudover påvirkes patienternes livskvalitet negativt af 

træthed, koncentrationsbesvær, nedsat muskelstyrke og søvnforstyrrelser (Holmegaard 

Thygesen, Appel Esbensen 2008, Hoybye et al. 2008, Vena et al. 2006). Patienternes 

nattesøvn er undersøgt i et amerikansk komparativt studie, som finder, at patienterne har en 

mindre effektiv søvn pga. hoste, smerte, vejrtrækningsbesvær, natlige vandladninger og 

pludselig opvågning end raske personer (Vena et al. 2006).  Kvinders livskvalitet er fundet 

påvirket i en amerikansk undersøgelse, hvor psykologiske faktorer som bekymring over 

diagnosen, frygten for metastaser og frygt for kontrolbesøg, samt bekymringer relateret til 

deres seksuelle funktion og familier som helhed fylder i hverdagen (Sarna et al. 2005). Den 

seksuelle funktion, er i en canadisk undersøgelse, fundet påvirket i forhold til normalt hos 

ambulante patienter, der modtager kemoterapi. Funktionen falder signifikant efter 2 måneders 

behandling, men forværres ikke efter 4 måneder. Kvinderne oplever større påvirkning end 

mænd, formentlig som resultat af kroppens forandringer, der gradvist vil tilpasses (Shell et al. 

2008).  Patientforeningen Lungekræft har stået bag en spørgeskemaundersøgelse, som finder, 

at patienterne mener, at fokus på det gode i livet giver energi til at kæmpe mod sygdommen. 

Til gengæld kan det være svært at mobilisere energi til at fokusere på de positive ting i livet, 

hvis man føler sig nedtrykt og angst eller har en følelse af isolation og være ladt alene med 

sygdommen. Familie og venners nærvær og støtte betyder særdeles meget for håndtering af 

deres sygdom (Holst Pedersen et al. 2010). Danske personlige historier påpeger, at det er hele 

familien, der rammes af kræft, når én person rammes. Den enkelte har i hverdagen brug for at 

holde fast i det positive perspektiv og det er vigtigt at tro på livet og sætte nye mål, hvor 

kravene ikke skal være større, end målet kan nås. Personerne værdsætter at kunne bevare 

deres arbejde og sine aktiviteter, men føler skyld over eksempelvis at have røget, men også 
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dårlig samvittighed over at skulle forlade sin familie (Soerensen, Martin & Kabel 2007). 

Undersøgelserne viser, at patienternes livskvalitet er påvirket af deres symptomer på 

sygdommen og behandlingen, men kun de personlige historier, siger noget om patienternes 

oplevelse af sygdomssituationen. 

2.3 Sammenfatning       

Undersøgelserne tydeliggør hvilke mulige symptomer patienterne med lungekræft har på 

deres sygdom og behandling, samt belyser kompleksiteten i omfanget af disse. Symptomerne 

og samspillet af de problemstillinger patienterne udsættes for i hverdagen, må formodes at 

påvirke dem i en sådan grad, at deres livskvalitet bliver nedsat. Det fremhæves, at det er 

vigtigt, at holde fast i det positive perspektiv ved livet og sygdommen rammer hele familien. 

Undersøgelserne synliggør ikke, hvordan patienterne oplever, at leve med symptomerne og de 

begrænsninger det formentlig giver i hverdagen for den enkelte, at have sygdommen. For at 

kunne tilrettelægge de bedst mulige rehabiliteringstiltag ud fra den enkeltes behov, vil dette 

masterprojekt derfor tage udgangspunkt i, hvilke problemstillinger patienten med lungekræft 

oplever i hverdagen. 

3. Litteratursøgning 

3.1 Dataindsamling  

For at kunne opnå afklaring og vurdering af masterprojektets problemstilling, vil jeg 

indledningsvis lave en systematisk litteratursøgning med inspiration fra Merete Bjerrums 

emneopdeling i bokse. Boksene giver udtryk for, hvad jeg søger viden om, hvorefter det 

bliver muligt at formulere søgeord, der beskriver problemstillingen (Bjerrum 2005). 

Persongruppen: 

Patienter med 

lungekræft 

Fænomen: 

Oplevede 

problemstillinger i 

hverdagen 

Konteksten: 

Patienter i et 

behandlings- og 

kontrolforløb 

Udbytte: 

Rehabiliteringstiltag 

ud fra patientens 

rehabiliteringsbehov 

 

Det fokuserede spørgsmål bliver: 

Hvilke problemstillinger oplever patienten med lungekræft i sit behandlings- og 

kontrolforløb?  
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3.2 Identificering af litteratur 

Det fokuserede spørgsmål vil blive udforsket gennem en struktureret litteratursøgning i de 

sundhedsvidenskabelige databaser: Pubmed, Cinahl, PsycINFO, SveMed+, Embase og 

Cochrane Libary.                                                                                   

Artiklerne inkluderes hvis de er på dansk, norsk, svensk og engelsk. Referencerne er søgt fra 

år 2000 til 2011. For at indfange oplevede problemstillinger i hverdagen med lungekræft 

inkluderes, der også undersøgelser, som ikke alene omhandler patienter med lungekræft, men 

også øvrige kræftpatienter. Kriteriet er dog, at lungekræftpatienterne som gruppe, skal kunne 

genfindes. Endvidere udvides gruppen til patienter, der lever med deres lungekræft også år 

efter afsluttet behandlings- og kontrolforløb. Dette gøres med henblik på en nærmere 

problematisering og afklaring af problemstillingen (Bjerrum 2005). Artikler, hvor patienter 

med lungekræft kun har gennemgået kirurgi ekskluderes, da kompleksiteten af 

problemstillingerne er svært sammenlignelige. 

3.3 Søgestrategi 

Der foretages en systematisk bloksøgning, hvor jeg søger på de videnskabelige databasers 

thesarus og i udvalgte tilfælde anvendes også funktionen ”fritekstsøgning”, for at sikre, at 

relevante artikler ikke overses (Stoltz et al. 2007). 

De udvalgte søgeord bliver: Lung Neoplasms, Lung Cancer, Patients, Outpatients, 

Rehabilitation, Quality of Life, Personal Experience, Behavior og Patient Attitudes. Der 

kombineres med de Booelske søgeoperatører AND og OR for at indkredse de oplevede 

problemstillinger i hverdagen (Stoltz et al. 2007). Søgningen gav 176 referencer (ref.) og efter 

gennemlæsning af abstrakts blev 134 fravalgt primært på baggrund af, at perspektivet ikke var 

patientoplevede problemstillinger. Undersøgelserne sammenlignede forskellige typer af 

behandling/ spørgeskemaer/ skalaer, omhandlede rehabilitering til kirurgiske patienter, havde 

behandlerperspektiv, havde epimediologisk karakter, havde et økonomisk perspektiv, 

lungekræftpatienter kunne ikke skelnes fra øvrige kræftpatienter, andre kræftformer og 

manglende abstrakts. Fordelingen af de 40 inkluderede artikler, hvor 2 artikler går igen i 

databaserne bliver således:  
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PubMed: 

57 ref. 

Inkluderet: 

15 

Chinal: 

38 ref. 

Inkluderet: 

12 

PsykINFO: 

7 ref. 

Inkluderet: 

2 

SveMed+: 

6 ref. 

Inkluderet: 

1 

Embase: 

45 ref. 

Inkluderet: 

8 

Cochrane: 

23 ref. 

Inkluderet: 

4 

 

Artiklerne nærlæses (bilag 1) og 8 inkluderes endeligt til masterprojektet, da de har fokus på 

oplevede problemstillinger i hverdagen for patienten med lungekræft. De oplevede 

problemstillinger vil formentlig påvirke patientens livskvalitet og da et af målene for 

rehabilitering, er at bedre patientens livskvalitet med de problemer sygdom og behandling 

udløser, må det formodes, at artiklerne indirekte også omhandler patientens behov for 

rehabilitering. Der inkluderes én artikel, med fokus på hvordan det er at leve med lungekræft 

5 år efter kirurgi, da den tydeliggør nogle af de problemstillinger patienterne udsættes for over 

tid, selvom de må formodes mindre udtalte end efter afsluttet behandling med kemoterapi. 

 Der ekskluderes 32 artikler hovedsagligt fordi de ikke indeholder patientoplevede 

problemstillinger. De omhandler primært relationen mellem patienten med lungekræft og 

sundhedspersonalet, samt om man vurderer graden af patienternes symptomer ens. Derudover  

kvantitative undersøgelser relateret til kirurgiske patienter med lungekræft, hvor bl.a. hård 

fysisk træning kan medføre en forbedret livskvalitet. Endvidere konkluderes, at kvinder, der 

er opereret for lungekræft ikke har en dårligere livskvalitet, hverken psykisk eller fysisk i 

form af nedsat humør, negativ indstilling til livet, dyspnø eller træthed i forhold til øvrige 

kvinder med en lungesygdom. Dog er der en tendens til, at patienter, der er opereret for mere 

end 5 år siden, har risiko for en generel dårligere livskvalitet, hvis de har nedtrykt 

sindsstemning (Coups et al. 2009, Nazarian 2004, Sarna et al. 2010, Sarna et al. 2002). 

Endelig præsenteres diverse modeller og teorier, sammenhænge mellem symptomer, 

ventetidsproblematik og oplevelser relateret til familien ved terminale lungekræftpatienter. 

Evidensstyrken findes for lav i tre artikler, med manglende systematik og videnskabelighed.  

4. Litteraturgennemgang 

Den følgende litteraturgennemgang vil danne min teoretiske forforståelse for de 

problemstillinger, patienten med lungekræft oplever i sin hverdag (Malterud 2004). De 

inkluderede artikler er kritisk blevet vurderet med inspiration fra Polit og Beck (Polit, Beck 

2006, s. 178-235). 
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4.1 Hvilke undersøgelsesmetoder er der anvendt i artiklerne? 

Tre af de inkluderede artikler har en kvantitativ tilgang til patienternes oplevede 

problemstillinger, hvor der er anvendt validerede spørgeskemaer og skalaer i relation til 

undersøgelsens formål (Hill et al. 2003, Baker et al. 2005, Fitch, Steele 2010). Der er 

redegjort for metode og design, population, inklusions-/eksklusionskriterier samt resultater. 

De øvrige fem artikler har en kvalitativ tilgang, hvor der er anvendt semi-strukturerede 

interviews som metode i fire af undersøgelserne (Maliski et al. 2003, Badr, Taylor 2006, 

Leveälahti, Tishelman & Öhlén 2007, Bottorff et al. 2009) og én har anvendt narrativer som 

metodisk tilgang (Moore, Chamberlain & Khuri 2001). I alle fem artikler er der derudover 

redegjort for formål/ problemstilling, sampling/setting, metode til dataanalyse, fund og der har 

været en kritisk vurdering af fundene. Én af de kvalitative undersøgelser er lavet på baggrund 

af et foreliggende studie, hvor der anvendes tidligere båndende interviews (Leveälahti, 

Tishelman & Öhlén 2007) og en anden udvikles, mens et kvantitativt studie var i gang på 

samme population (Maliski et al. 2003). 

4.2 Oplevede problemstillinger i hverdagen belyst i et kvantitativt perspektiv 

De kvantitative undersøgelser har ud fra deres udvalgte områder afdækket hvilke psykosociale 

problemstillinger, der bekymre patienterne med lungekræft, ud fra selvevaluerede spørge-

skemaer. Et engelsk studie på 80 nydiagnostiserede lungekræftpatienter finder, at godt 60 % 

af patienterne primært bekymrer sig om selve sygdommen, familien og det at leve med 

sygdommen i fremtiden. Derudover nævnes bekymringer relateret til, om patienten bliver en 

byrde for familien, det fremtidige energiniveau, deres følelsesmæssige tilstand, selve 

behandlingen, deres stakåndethed, deres smerter og aktivitetsniveauet på sigt. Den enkelte 

patient var mindst bekymret over 2 områder og gennemsnitlig rapporteres der 9 områder (Hill 

et al. 2003). De oplevede psykosociale problemstillinger kan være med til at påvirke den 

nydiagnostiserede patients livskvalitet. 

Et amerikansk studie på 752 kræftpatienter, hvoraf 73 patienter der har haft deres lungekræft i 

mere end et år, finder at patienter med lungekræft har de fleste og mest massive problem-

stillinger i forhold til andre kræftformer. Minimum 74 % af lungekræft patienterne oplever 

træthed og tab af muskelstyrke samt frygt for at sygdommen vil komme igen. Derefter er de 

angste for fremtiden, bekymret i forhold til om sygdommen vil sprede sig, de finder det svært 

at lægge planer for fremtiden, at sygdommen fylder generelt meget i hverdagen, de er 
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afhængige af andre, de føler afmagt og endelig en uoverensstemmelse med de forekomne 

fysiske forandringer (Baker et al. 2005). De oplevede problemstillingerne fremstår komplekse 

og må formodes at påvirke hinanden, hvorved den enkeltes livskvalitet må blive påvirket i 

hverdagen. 

Et nyere amerikansk studie på 86 patienter, der er i behandlings- og kontrolforløb for deres 

lungekræft, finder at 69 % oplever mangel på energi og 67 % bekymre sig om spredning af 

sygdommen. Derudover oplever mere end 45 % fysiske behov i form af, ikke at være i stand 

til at gøre det man plejer, stakåndethed og hoste. Psykosociale behov i form af frygt for at 

sygdommen kommer igen, frygt for smerter og følelsen af en nedsat sindsstemning eller 

deprimeret tilstand, samt åndelige behov i form af usikkerhed om fremtiden. Patienterne har 

ikke behov for støtte til alle problemstillingerne, dog ønskede næsten 60 % støtte til at få 

klarhed på fremtiden og 55 % støtte til at få mere energi (Fitch, Steele 2010).  Patienter, der er 

i et behandlings- og kontrolforløb, har tydeligvis oplevet individuelle problemstillinger og 

behovet for at få støtte til at løse dem vil være individuelt. 

4.3 Oplevede problemstillinger i hverdagen, belyst i et kvalitativt perspektiv 

De kvalitative undersøgelser har primært fokuseret på, hvordan det opleves for den enkelte at 

leve med lungekræft ud fra en åben tilgang. En amerikansk undersøgelse på 26 patienter, der 

har levet med deres ikke småcellede lungekræft i op til 5 år efter diagnosen, finder, at 

patienterne har omtalt overgangen fra rask til syg, som en dramatisk oplevelse, hvor smerter 

og stigmatisering i forhold til deres rygestatus fylder meget. I forhold til deres sidste levetid, 

udtrykker de bekymring for, om de kan blive tilstrækkelig smertedækket og de er usikre på, 

hvordan smerten vil påvirke deres funktionsniveau og om de bliver afhængige af andre. 

Smerterne er indgribende i alt, de er svære at beskrive og for nogle tæt forbundet med en frygt 

for afhængighed af morfica (Moore, Chamberlain & Khuri 2001). Patienternes fortællinger 

tydeliggør, at deres livskvalitet er påvirket af lungekræften og formentlig med til at give 

begrænsninger i hverdagen. 

En anden amerikansk undersøgelse på 29 patienter, der kun har fået foretaget kirurgi for deres 

ikke småcellede lungekræft for minimum 5 år siden, finder at nogle patienter anerkender livet 

på en anden måde efter diagnosen, med et ændret livssyn, hvor de prøver at leve livet fuldt ud 

hver dag. Andre finder livet mere usikkert og udtrykker ængstelse bl.a i form af at miste tillid 

til, hvor længe man lever. Patienterne har forsøgt at tage bedre vare på sig selv, hvor 79 % er 
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stoppet med at ryge, nogle har ændret kostvaner eller blevet fysisk mere aktive, da de generelt 

oplever livet mere kostbart og værd at beskytte. Deres fysiske kræfter er generelt blevet 

mindre, hvor nogen har lært sig at fokusere på det, de kan gøre, i stedet for det de ikke kan. 

Det har hjulpet dem til at integrere sygdommen i deres hverdag. Andre fokuserer på det, der 

er svært i forhold til familien og deres egne mål, hvorved deres begrænsninger bliver tydelige. 

Generelt har alle positive erfaringer med støtte fra familie og venner både følelsesmæssigt og 

praktisk. De personer, der udtrykker sig i mere negative termer, tilhører de 31 %, der har en 

nedsat sindsstemning i forhold til de øvrige deltagere (Maliski et al. 2003).  På trods af, at 

patienterne kun har været udsat for kirurgi, opleves en ændret hverdag med problemstillinger, 

der kan påvirke deres livskvalitet i forskellig grad. 

Generelt oplever patienterne, at de har brug for at finde en årsag til deres lungekræft, hvor en 

svensk undersøgelse på 37 patienter, der har levet med deres inoperable lungekræft i mere end 

et år, finder, at de patienter, der har taget ansvar for et sundt helbred og beskyttet sig mod 

sygdom har sværest ved at forstå, hvorfor de har fået sygdommen. De har jo enten ikke røget 

eller er stoppet med at ryge, de har dyrket motion og spist korrekt. Andre oplever, at 

lungekræften er i overensstemmelse med deres livsstil, da de har røget for meget, de generelt 

har haft en dårlig fysisk form eller andre i familien er døde af kræft (Leveälahti, Tishelman & 

Öhlén 2007). Når patienterne et år efter diagnosen oplever, at årsagen til sygdommen stadig 

fylder, må det formodes at påvirke deres livskvalitet i forhold til accept af deres sygdom.  

Ægteskabsrelationen er undersøgt i en amerikansk undersøgelse, hvor der deltog 13 patienter 

med lungekræft og 12 ægtefæller. Alle blev interviewet individuelt, hvor 30 % af patienterne 

oplever, at deres ægtefælle benægter deres sygdom, hvorved de føler sig presset til at lade 

som om, de har det bedre end det reelle, hvilket de finder hårdt. Andre patienter, skal lære at 

være ærlige overfor sin ægtefælle og sige, hvis de har en dårlig dag, i stedet for at lade som 

om alting bliver okay. Næsten 83 % af ægtefællerne mener, det er vigtigt, de har en 

opmuntrende positiv tilgang til patienterne, for at give dem så meget håb som muligt. Modsat 

beskytter nogle patienter deres ægtefæller ved eks. ikke at diskutere de dårlige nyheder. I 

ønsket om at beskytte hinanden undgår næsten 68 % at tale om diagnosen, frygten for døden 

og begravelsen (Badr, Taylor 2006). Undersøgelsen tydeliggør, at derpå baggrund af 

forskellige forventninger og hensyntagen til hinanden kan opstå problemstillinger, som kan 

påvirke patientens hverdag. 
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Det er undersøgt, hvordan patienter med lungekræft oplever, at deres familiemedlemmer 

bliver ved med at ryge efter deres diagnose i en amerikansk undersøgelse med 8 patienter og 8 

familiemedlemmer, der enten er nuværende eller tidligere rygere. Alle patienter var tidligere 

ryger, hvor kun én ryger nuværende og de fleste kobler deres sygdom sammen med rygning. 

Patienterne ønsker inderligt, at familien skal stoppe med at ryge, og de anvender deres egne 

negative oplevelser med sygdom og behandling som ”skræmmebillede”, når de forsøger at 

motivere familien til rygeophør (Bottorff et al. 2009). Idet patienterne kobler sygdommen 

sammen med rygning, påtager de sig skyld for deres lungekræft, hvor undersøgelsen antyder, 

at det følgende ansvar kan påvirke patientens livskvalitet.  

4.4 Sammenfatning 

Litteraturgennemgangen har vist, at de undersøgelser, der siden år 2000 har beskæftiget sig 

med patientoplevede problemstillinger i hverdagen med lungekræft og hvordan de påvirker 

patientens levede liv, i de kvantitative undersøgelser primært har haft fokus på de psyko-

sociale problemstillinger, forskerne har valgt som deres undersøgelsesfelt. De kvalitative 

undersøgelser har til gengæld forsøgt at indfange patienternes oplevelse af det, at leve med 

lungekræft indenfor interviewguidens temaer. På trods af forskellige undersøgelsesmetoder, 

tegner der sig fællestræk, som peger på kompleksiteten af patienternes problemstillinger og 

samspillet af disse tydeliggør, at den enkeltes levede liv i forskellig grad er påvirket af 

lungekræften i hverdagen. Der fremkommer følgende temaer: 

 Bekymringer relateret til fremtiden, herunder det at leve med sygdommen og 

tanker i forhold til, hvad fremtiden bringer både fysisk, psykisk, socialt og åndeligt 

 Begrænsninger i hverdagen i form af fysiske gener, herunder smerter, hoste, 

stakåndethed, træthed, nedsat fysisk aktivitet og nedsat energiniveau 

 Rygning og lungekræft, anskuet fra perspektiver som livsstil, stigmatisering samt 

årsag til ægteskabelige og familiære konflikter  

Temaerne siger generelt ikke noget om, hvordan den enkeltes hverdag er påvirket af at leve 

med lungekræft, mens patienten er i et behandlings- og kontrolforløb, hvorfor mit 

masterprojekt med en kvalitativ tilgang vil undersøge dette perspektiv. Hovedparten af de 

refererede artikler er amerikanske, to er dog europæiske, hvilket taler i retning af, at der 

foreligger sparsom viden om emnet og antyder, at projektet er relevant samt kan være med til 

at genere ny viden.  
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5. Afgrænsning og formål 

Det har ikke været muligt at finde undersøgelser, der konkret har fokuseret på, hvordan 

patienter med lungekræft er påvirket af deres sygdom i hverdagen, hvorfor det ikke har været 

muligt at identificere hvilke rehabiliteringsbehov, patienterne oplever. For at kunne 

tilrettelægge rehabiliteringstiltag, der på bedst mulig måde kan støtte patienten til at 

overkomme og leve med de vanskeligheder lungekræften og behandlingen medføre i 

hans/hendes hverdagsliv under og efter behandlingsforløbet, bliver formålet i masterprojektet: 

 At opnå indsigt og forståelse for de problemstillinger, patienten med lungekræft 

oplever i hverdagen set fra patientens perspektiv 

 At opnå indsigt og forståelse for, på hvilken måde de problemstillinger, patienten med 

lungekræft formentlig oplever i hverdagen, påvirker hans/hendes levede liv 

 

5.1 Forventet betydning 

Ved at afdække patientens oplevede problemstillinger i hverdagen med lungekræft, vil det 

blive tydeligt, hvordan det subjektivt levede liv er påvirket af sygdommen. Denne viden kan 

bruges i den fremtidige udvikling af rehabiliteringstiltag, hvor lungekræftpatientens ønsker og 

behov for rehabilitering bliver fokusområdet. 

6. Metode  

Et af kravene til kvalitativ forskning er gennemsigtighed i den akademiske proces, forstået 

ved høj grad af synlighed i valg af teorier og metode. For at kunne vurdere masterprojektets 

troværdighed og kvalitet, vil jeg lave en åben og synlig beskrivelse af metoden, mit 

videnskabsteoretiske perspektiv og min arbejdsproces (Polit, Beck 2006, s. 209-235). 

6.1 Valg af metode 

Da formålet i masterprojektet er at opnå indsigt og forståelse for de problemstillinger, 

patienten med lungekræft oplever og den måde problemerne formentlig påvirker deres levede 

liv i hverdagen, vil jeg anvende en kvalitativ forskningsmetode, da den er velegnet til at 

besvare spørgsmål om, hvordan noget opleves og erfares eller hvorfor fænomener udvikler sig 

på en given måde (Malterud 2004, Polit, Beck 2006, Tanggaard, Brinkmann 2010). For at 

indfange den empiriske viden fra patienten med lungekræft, vil det kvalitative 
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forskningsinterview være eksplorativt, da den åbne struktur vil få interviewpersonen til at 

fortælle mest muligt, om de oplevede problemstillinger i hverdagen (Kvale, Brinkmann 

2009). Personen vil på den måde kunne give udtryk for sin situation, hans/hendes oplevelser 

og erfaring, ud fra sin livsverden i den kontekst, som interviewet finder sted. 

6.2 Videnskabsteoretisk perspektiv 

Masterprojektets kvalitative tilgang vil have et fænomenologisk – hermeneutisk perspektiv, 

hvor jeg i min eksplorative undersøgelse vil belyse fænomenet ”problemstillinger i hverdagen 

med lungekræft”, ud fra et fænomenologisk perspektiv, hvilket giver mulighed for en præcis 

beskrivelse af, hvordan fænomenet opleves (Kvale, Brinkmann 2009, Jacobsen, Tanggaard & 

Brinkmann 2010). I fænomenologien er en af de bærende ideer, at den menneskelige 

bevidsthed altid er intentionel, hvilket vil sige, at bevidstheden altid er rettet mod noget og 

sætter mennesket i stand til at opleve noget, som værende noget bestemt. Mennesket er derfor 

i stand til at beskrive fænomener, som de viser sig for deres bevidsthed. Et andet centralt 

begreb i fænomenologien er livsverdenen, der er menneskets konkrete virkelighed. En 

virkelighed der kan erfares, som er taget for givet og den man er fortrolig med, når der skal 

træffes beslutninger, kommunikeres og handles(Jacobsen, Tanggaard & Brinkmann 2010). I 

forhold til fænomenet ”problemstillinger i hverdagen med lungekræft” bliver det muligt at få 

indsigt i patientens oplevelse og erfaring med det, at leve med lungekræft og de 

problemstillinger det fører med sig i det levede liv. 

For at forstå, hvordan fænomenet ”problemstillinger i hverdagen” påvirker patientens 

hverdag, vil jeg fortolke mine fund fra undersøgelsen ud fra et hermeneutisk perspektiv. 

Udgangspunktet i hermeneutik er tekstfortolkning og hovedtemaet er, at meningen med en del 

af teksten kun kan forstås, når den ses i en sammenhæng med helheden. Mening skabes via 

den hermeneutiske cirkel, hvor fortolkningsprocessen hele tiden går frem og tilbage, som en 

dynamisk proces, mellem helhed og del. Hver gang når man videre til en ny og mere 

interessant fortolkning på baggrund af centrale fortolkningsaspekter(Alvesson, Sköldberg 

2008, 193-213). Formålet med tekstfortolkning i hermeneutikken er at komme frem til en 

gyldig og almen forståelse af en teksts betydning (Kvale, Brinkmann 2009). Fundene i 

undersøgelsen vil blive sat i spil i forhold til min teoretiske forforståelse, der er tydeliggjort i 

litteraturgennemgangen og i min teoretiske referenceramme, der ekspliceres i afsnit syv. 
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6.3 Forskerens position i forhold til forforståelse 

Ifølge Malterud, er det i den kvalitative forskningsmetode væsentligt, at forskeren arbejder 

aktivt med sin forforståelse og gør den eksplict, så forskeren får mulighed for at identificere 

sine blinde pletter, så der undervejs kan gribes ind i forskningsprocessen, hvis og helst inden 

forforståelsen bliver dominerende (Malterud 2004). I forhold til mit fænomenologiske 

perspektiv på forskningsinterviewene, er jeg opmærksom på, at begrebet reduktion er i spil. 

Reduktion henviser til, at man som forsker skal nå frem til en fordomsfri beskrivelse af 

fænomenernes væren, ved at sætte sin forforståelse i parentes. Fænomenologiske forskere, 

mener dog ikke, at den fænomenologiske reduktion indebærer et absolut fravær af 

forudsætninger, men nærmere en kritisk analyse af egne forudsætninger (Jacobsen, Tanggaard 

& Brinkmann 2010). Min forforståelse i forhold til undersøgelsen vil være, mit faglige 

perspektiv som klinisk vejleder, som erfaren og faglig kompetent onkologisk sygeplejerske 

gennem 16 år, dog ikke med specifikt kendskab til patienter med lungekræft. Derudover har 

jeg redegjort for min teoretiske forforståelse, for at forhindre disse i at påvirke undersøgelsens 

resultater. 

7.  Teoriramme 

Den norske sygeplejeprofessor Kari Martinsen vil med sygeplejeteorien om det hjerteligt 

deltagende øje, være en del af min teoretiske ramme for masterprojektet. For Kari Martinsen 

er omsorg en fundamental forudsætning for vore liv. For hende er det ikke ligegyldigt om et 

menneske er til eller ej, det erfares som noget der bør være, og det skal derfor tages vare på. I 

den sansede verden erfares den anden, naturen og tingene ikke som neutrale. Sansningen 

sætter os ind i en fælles verden, hvor den anden angår mig og vil mig noget. I sansningen 

gøres der umiddelbart krav på mig og der stilles krav til mig. Der ligger en spontanetik om at 

være barmhjertig, om at være varsom. Sansningens åbenhed gør det muligt, at leve i en fælles 

verden hvor vi er udleveret til hinanden og forholder os til hinanden. Man udleverer sit liv til 

den anden og beder den anden om ikke at anvende sin magt, i form af det styrkeforhold der er 

i relationen, til at slå hånden af sig. Det at sanse den anden person, er at stå i et etisk forhold 

til ham eller hende (Martinsen 2010, s. 11-26). Omsorg er udadrettet, vendt mod den andens 

situation og består af en treenighed, på en gang relationel, praktisk og moralsk (Alvsvåg 

2011). Ved at sanse det andet menneske, bliver det muligt i relationen at anerkende og vise 

interesse for de erfaringer, den enkelte har fået gennem livet, så personen ikke kun bliver 
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identisk med sit liv, men set som den, der har forholdt sig til sit liv ud fra sin selvforståelse og 

sine erfaringer (Martinsen 2010, s 11-45).  

I den professionelle relation kommer begrebet personorienteret professionalitet i spil. 

Begrebet er en antagelse om, at den professionelle vil beskytte og tage vare på den andens liv 

ud fra en vekselvirkning af faglighed og menneskelighed, hvor sygeplejersken vil sætte 

patienten i centrum og rette sit engagement og sin nærhed i omsorgen til patienten, på en 

måde så hun gør sit bedste for den enkelte i situationen. Sygeplejersken vil se med hjertets 

øje, der vil være berørt af den andens lidelse og den situation, den anden befinder sig i. 

Hjertes øje er et deltagende opmærksomt øje, som lever i vekselvirkningen mellem sansning 

og forståelse, anskuet som ”det dobbelte øje”, hvor øjet på samme tid er opfattende og 

udforskende. Det opfattende øje er åbent og uforbeholdent og modtagelig for alle 

sanseindtryk. Det udforskende øje er et fagligt skolet øje, et vurderende øje, et eftertænksomt 

øje, der eftertænker det sansede stemte indtryk (Martinsen 2010 s. 11-45). Mennesket bliver 

altså bevæget, før vi forstår, men også udfordret af forståelsens eftertanke i sansning og 

opfattelse. At se og have set med hjertes øje er en form for deltagende opmærksomhed, der 

bygger på en gensidighed og som forener sansningen og forståelsen, på en måde så øjets 

forståelse bliver ledt af sanserne (Alvsvåg 2011). Når man sætter sin faglighed i sansningens 

tjeneste, bliver patienten ikke reduceret til sin sygdom, men patienten får initiativet og træder 

frem i sin lidelse og med sin lidelse. Han bliver set som det betydningsfulde menneske, han 

er, med hans oplevelse og forståelse af at leve med lungekræft. Kari Martinsen gør 

opmærksom på, at en forståelse, der frarøves sansningens fundament, bliver ren registrering. 

Hvis sygeplejersken ikke viser interesse for at se det enkelte menneske, som han fremstår i sin 

eneståendehed, vil forståelsen for patientens oplevelse blive baseret på totalitet. Det 

registrerende øje betragter mennesket objektivt, den enkeltes integritet udviskes og øjet finder 

sammenhænge ved at systematisere, klassificere og sætte alt i system (Martinsen 2010 s. 11-

45). Perspektivet bliver iagttagerens og medfølelsen for patienten vil blive taget ud af 

situationen, hvis det registrerende blik bruges på en ensidig måde (Alvsvåg 2011).  

Professor og sociolog Aron Antonovsky’s sundhedsfremmende forståelse vil blive den anden 

del af masterprojektets teoriramme, da hans forståelse tager udgangspunkt i den 

salutogenetiske tænkning, hvor det primære er, at finde frem til menneskets forståelse af 

sygdommen og sygdommens betydning for den enkeltes livssituation. Antonovsky fokuserer 
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på menneskets bevægelse på kontinuet fra et godt helbred til et dårligt helbred og ikke på 

dikotomien mellem sundhed og sygdom. Mennesket opleves altid som sundt og den 

salutogenetiske tilgang består i, at undersøge hvor på kontinuet mennesket befinder sig, på et 

givet tidspunkt. Den patologiske tilgang er derimod koncentreret om sygdommen og 

tilrettelæggelsen i den specialiserede behandling. Antonovsky anskuer de to tilgange som 

komplementære, men pointerer, at den salutogenetiske tilgang giver en dybere forståelse og 

viden om den enkeltes oplevelse af at leve med lungekræft, hvilket er en forudsætning for at 

bevæge sig mod den sunde ende af kontinuiet. Den patologiske tilgang går efter en løsning af 

problemet (Antonovsky 2004, s. 11-32).  

Måden hvorpå mennesket mestrer sin livssituation, vil være afhængig af, hvordan han/ hun 

gennem livet har mestret forskellige stressfaktorer, som eksempelvis sygdom, tab, konflikter 

og personlige mangler, da det er den enkeltes modstandsressourcer, der er afgørende for, om 

personen er i stand til at håndtere, begribe og opnå en meningsfuld forståelse af situationen. 

Antonovsky argumenterer for, at oplevelsen af sammenhæng (OAS) har en afgørende 

betydning for menneskets placering på kontinuet for bevægelsen mod et godt helbred. De tre 

komponenter begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed udgør OAS.  Begribelighed 

henviser til i hvilken udstrækning mennesker oplever og føler sig værende i sammenhæng, 

som kognitivt kan forstås og begribes på en fornuftig måde. Herved bliver fremtiden 

forudsigelig. Håndterbarhed henviser til, om mennesket oplever at have ressourcer til at takle 

livets stressfaktorer. Det kan være ressourcer, man selv har kontrol over eller ressourcer, der 

kontrolleres af andre, man kan stole på og have tillid til. Meningsfuldhed er en motivations-

faktor, der gør, at mennesket synes, det er værdifuldt at investere kræfter og energi i at klare 

problemer og udfordringer i livet. Det skal give følelsesmæssig mening og mennesket skal 

være involveret, som deltager i processen. Meningsfuldheden har efter Antonovsky den 

centrale betydning i OAS, da personen, der er engageret i sin livssituation, vil opleve, at vejen 

er åben til større forståelse og ressourcer tydeliggøres. Engagementet er med til, at personen 

tager udfordringen på sig, finder en mening med den og gør sit bedste for at klare sig igennem 

livet (Antonovsky 2004, s. 33-50). 
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8. Materiale 

Det følgende afsnit vil beskrive undersøgelsens design, hvor jeg som uerfaren interview-

forsker har ladet mig inspirere af Kvales syv faser i en interviewundersøgelse, der udgør 

tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering (Kvale, 

Brinkmann 2009). Faserne har synliggjort arbejdsprocessen og kan være med til at fastholde 

mit engagement gennem hele projektet. 

8.1 Design    

Mit empiriske materiale består af fem informanter, hvilket efter masterprojektets 

tidsafgrænsning og mine begrænsede ressourcer, må anskues som et relevant antal 

informanter for at opnå indsigt og forståelse for de problemstillinger patienten med 

lungekræft oplever i hverdagen samt måden de formentlig påvirker den enkelte patient. 

Antallet af informanter referer til datamængdens fortolkning og generaliserbarhed (Kvale, 

Brinkmann 2009). For at afdække patienternes problemstillinger under og efter 

behandlingsforløbet med kemoterapi er der opstillet følgende inklusionskriterier: 

 Patienter med fremskreden ikke småcellet lungekræft, der har afsluttet 4 serier 

kemoterapi med Carboplatin/ Vinoralbine i et ambulant dagafsnit på Århus Sygehus 

 Patienter, der har fået svar på deres første CT scanning efter afsluttet behandling 

 Patienterne skal kunne tale og forstå dansk 

I udvælgelsen bør der tilstræbes en repræsentativ kønsfordeling og aldersfordeling. 

Patienterne ekskluderes fra undersøgelsen, hvis de har andre sygdomme, der kan udløse co-

morbiditet i forhold til deres lungekræft, eller har fået konstateret recidiv i forbindelse med 

deres første kontrolbesøg eller under behandlingsforløbet med kemoterapi. Kriterierne for 

udvælgelse af informanter, begrænser sig herved til en specifik homogen gruppe, hvilket ses 

som en styrke, der øger den interne validitet (Malterud 2004).  
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8.2 Beskrivelse af de inkluderede patienter 

 Køn Alder Ægteskabs 

status 

Børn/ 

børnebørn 

Arbejds-

situation 

Boform Tid m. 

sygdom 

Rygning 

(år) 

Patient 

1 

♂ 77 Gift i 47 

år 

Ingen Pensionist 

tidligere 

ingeniør 

Lejlig-

hed  

6-7 

mdr. 

Tid-

ligere 

(1980?)  

Patient 

2 

♂ 76 Gift i 55 

år 

3 /4 Pensionist 

tidligere 

bilfor-

handler 

Hus 6-8 

mdr. 

+ tablet 

behandl 

Tid-

ligere 

(2004) 

Patient 

3 

♀ 66 Fraskilt 

har en 

kæreste 

2/3 Førtids- 

pensionist 

tidligere 

bankansat 

Hus Debut i 

2002 – 

recidiv 

7 mdr. 

Tid-

ligere  

(2003) 

Patient 

4 

♀ 67 Enke i 12 

år, nu gift 

i 2år 

3 + 6 

delebørn/ 

nævner 

ikke antal 

Pensionist 

tidligere 

kantine-

medarb. 

Lejlig-

hed 

Debut i 

2008 – 

recidiv 

6 mdr. 

Nuvær-

ende 

5-6stk 

daglig 

Patient 

5 

♀ 71 Enke i 9år 

har en ven 

3/ nævner 

ikke antal 

Pensionist 

tidligere 

sekretær 

Ældre-

bolig 

6-7 

mdr. 

Tid-

ligere     

 

Alle patienter er af etnisk dansk oprindelse. Ud af de 5 patienter er 3 kvinder og 2 mænd. 

Aldersfordelingen en mellem 66 og 77år, hvilket danner et godt grundlag for undersøgelsen, 

da median alderen i 2009 for onkologiske behandlinger var 69 år (Dansk Lunge Cancer 

Register 2010). Alle patienter har et familiært netværk, enten i kraft af ægtefæller, kæreste 

eller nær ven, kun én patient har ingen børn eller børnebørn. Alle patienter er pensionister, 

kun én patient har højere uddannelsesmæssig baggrund. Alle er tidligere rygere, kun én ryger 

nuværende og én er stoppet for 30 år siden efter kort rygeperiode. Patienterne har selv oplyst 

deres rygestatus. To af patienterne har modtaget behandlingen tidligere, hvor den ene har haft 

en sygdomsfri periode på 8 år og den anden har haft en periode på 2 år uden sygdom. Begge 

patienter modtog samme type kemoterapi ved sygdomsdebut som denne gang. Patienterne er 

blevet inkluderet i undersøgelsen, da deres oplevelse af at leve med lungekræft formentlig kan 

give yderligere indsigt i de problemstillinger, der muligvis viser sig over tid og påvirker den 

enkeltes hverdag med lungekræft. Derudover fremgik det ikke af afdelingens registrerings 

system, at patienterne fik behandlingen som reinduktion for deres lungekræft. Én patient er 

blevet kirurgisk behandlet for tyktarmskræft for 5½ år siden og har stomi, samt én patient fik 

påvist, at kemobehandlingen ikke havde haft tilstrækkelig effekt, hvorfor han får 1. linje 
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behandling som tablet behandling. Nedenstående etiske foranstaltninger er blevet overholdt 

inden rekruttering af informanterne fandt sted. 

8.3 Etiske overvejelser 

Masterprojektet er anmeldt og godkendt af Datatilsynet (bilag 2), da interviewet indeholder 

følsomme og fortrolige oplysninger fra patienter. Undersøgelsen indeholder ikke 

menneskeligt biologisk materiale, hvorfor den ikke er indberettet til den videnskabsetiske 

komité (Brinkmann 2010) Retningslinjerne for datahåndtering- og opbevaring er overholdt. 

De etiske overvejelser i interviewundersøgelsen er inspireret af ”Etiske retnings-linjer for 

sygeplejeforskning i Norden”, da de udspringer af etiske principper, som det kommer til 

udtryk i FN’s menneskerettighedserklæring og i Helsinkideklarationen, hvor 

sygeplejeforskning vejledes af fire etiske principper om patientens autonomi, om at gøre godt 

for patienten, om ikke at gøre skade for patienten og princippet om retfærdighed. Derudover 

skal de etiske retningslinjer følges og der stilles krav om, at der udarbejdes en 

projektbeskrivelse i forbindelse med sygeplejefaglige forskningsprojekter. Endvidere skal 

patienterne informeres om formålet med undersøgelsen, hvor der skal indhentes skriftligt 

samtykke og de skal oplyses om, at det er frivilligt at indgå i undersøgelsen (Sygeplejerskers 

Samarbejde i Norden 2003). I den udarbejdede patientinformation er formålet for 

undersøgelsen præsenteret, jeg fremgår som projektansvarlig med tydeligt opgivet navn og 

telefonnummer, så patienterne kan henvende sig ved evt. spørgsmål. Samtykkeerklæringen er 

vedlagt folderen (bilag 3).  

I forbindelse med masterprojektets planlægning udarbejdes en projektbeskrivelse (bilag 4), 

der blev godkendt af afdelingsledelsen på Onkologisk afdeling, Århus Sygehus. Herefter blev 

projektbeskrivelsen sendt til overlægen i det koordinerede team i forhold patienter med 

lungekræft og projektet blev præsenteret på et morgenmøde for det personale, der er tilknyttet 

diagnosegruppen. Social og sundhedsassistenten har været behjælpelig med rekruttering af 

patienterne i ambulatoriet. I inklusionsperioden fra 14.02.2011 til 04.03.2011, i alt 3 uger, 

kom der imidlertid relativt få patienter i kontrolforløb, hvorfor jeg besluttede at sende brev 

(bilag 5) til 5 patienter, som havde været til deres første kontrol efter afsluttet kemoterapi og 

interviewet kunne foretages før den anden kontrol. Der blev inkluderet 8 patienter, hvor to 

ikke orkede at deltage pga. træthed og én fik konstateret hjernemetastaser, hvorfor han ikke 

blev spurgt. To patienter blev informeret om undersøgelsen af sygeplejersker i ambulatoriet, 
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hvor én sagde fra og én anden accepterede deltagelse, da jeg kontaktede hende telefonisk. 4 

patienter blev inkluderet efter opringning to dage efter, de havde modtaget brevet om 

undersøgelsen og én kontaktede afdelingen og meldte fra. I telefonsamtalen gav jeg mundtlig 

information om undersøgelsen, svarede på evt. spørgsmål, understregede at det var frivilligt at 

deltage og aftalte tid for interviewet. Målet var at inkludere 4 patienter i projektet, men da 5 

sagde ja tak til deltagelse, valgte jeg at inkludere alle.  

Inden starten på interviewet spurgte jeg, om der var tvivlsspørgsmål i forhold til 

undersøgelsen og informerede kort om formålet, inden samtykkeerklæringen blev 

underskrevet. Der er således informeret mundtligt og skriftligt om projektets formål, metoder, 

betydning og forventet risici og ubehag. Det er understreget, at informanterne når som helst 

og uden konsekvenser kan trække sig ud af undersøgelsen, at al information vil blive 

anonymiseret i det endelige studie og at jeg som interviewer har tavshedspligt 

(Sygeplejerskers Samarbejde i Norden 2003). Hvis det vurderes, at informanterne er blevet 

påvirket af, at tale om deres oplevelse af at leve med lungekræft, vil jeg være behjælpelig 

med, at de får hjælp. 

8.4 Interview 

Metoden, til at få indsigt i de problemstillinger, patienter med lungekræft oplever og måden 

de påvirker ham/hende på i hverdagen, vil være det kvalitative semi-strukturerede forsknings-

interview. Formålet i disse er, at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med 

henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener (Malterud 2004, Kvale, 

Brinkmann 2009). Min valgte interviewform er individuelle interviewes, da jeg ikke ønsker at 

trætte patienten mere end højest nødvendigt. Derudover har patienten fået valget, om 

interviewet skal foregå på afdelingen eller i sit eget hjem, da jeg formoder patienten kan være 

påvirket af sygdommen på forskellig vis. Patienten har derudover fastlagt tidspunktet på 

dagen for interviewet, i forhold til deres energiniveau og øvrige planer. Alle 5 patienter har 

valgt, at interviewet skulle foregår i deres eget hjem, hvilket har givet mig, som interviewer, 

mulighed for at opnå større grad af indsigt i deres levede liv (Kvale, Brinkmann 2009). Hvert 

interview har taget mellem 60 og 90 minutter, hvor alle har haft stor fortællelyst, de har været 

positive over at kunne hjælpe andre patienter i samme situation og gøre personalet klogere på 

deres hverdag med lungekræft. Interviewene fandt sted mellem 07.03.2011 - 15.03.2011 og 

patienterne boede i en radius af 60 km fra Århus.  
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8.5 Interviewguide 

Med afsæt i masterprojektets formål og min teoretiske forforståelse, der er præsenteret i 

litteraturgennemgangen udarbejdes en interviewguide (bilag 6), der er halvstruktureret og 

præget af åbenhed, for at kunne følge de svar og fortællinger informanterne giver. 

Interviewguiden består af to forskningsspørgsmål, der er udarbejdet ud fra de temaer projektet 

omhandler og dynamiske interviewspørgsmål, der skal fremme et positivt samspil og 

stimulere informanterne til at fortælle om sine oplevelser og erfaringer i forhold til at leve 

med lungekræft i hverdagen (Kvale, Brinkmann 2009). Interviewguiden blev anvendt som en 

støtte under selve interviewet, for at sikre informanterne kom ind på de ønskede temaer. 

Forskningsspørgsmålene er følgende:  

1. Hvilke problemstillinger opleves i hverdagen med lungekræft?  

2.  Hvordan påvirker problemstillingerne patienten med lungekræft i hverdagen?  

Interviewspørgsmålene er inspireret af Kvales ni forskellige typer af interviewspørgsmål, hvor 

interviewguiden primært indeholder specificerede, strukturerede, direkte og indirekte 

spørgsmål. Under selve interviewet er der blevet fulgt op med opfølgende og sonderende 

spørgsmål, da de naturligt indbyder informanterne til at fortælle mere ved at forfølge svarerne. 

Derudover anvendes fortolkende spørgsmål til at afklare, om jeg havde forstået deres svar og 

endelig tavshed, der gav informanten mulighed for at reflektere (Ibid.). Interviewet blev 

indledt med en kort breifing, der introducerede undersøgelsen og blev afsluttet med en 

debreifing, hvor informanterne fik mulighed for at uddybe deres svar, tilføje kommentarer 

eller stille spørgsmål (Ibid.). Tre af informanterne fremkom med et nyt perspektiv på 

spørgsmålene i debreifing, hvilket antyder, at refleksionen har givet dem et andet syn på deres 

problemstilling. For at vurdere om mine interviewspørgsmål var forståelige og kunne 

anvendes til at besvare formålet med undersøgelsen, havde jeg besluttet at første interview, 

skulle være et pilotinterview. Da der ikke fremstod uklarheder eller justeringer, blev 

informanten inkluderet. Ideen med at teste interviewguiden er at øge validiteten af 

undersøgelsen, hvilket kan diskuteres i et kvalitativt studie, da det ikke er målbart i sig selv. 

Til gengæld kan undersøgelsen sige noget om omfanget af fænomenet ”problemstillinger i 

hverdagen med lungekræft” og hvordan det afspejles i den enkeltes virkelighed (Ibid.). 

Informanterne nævnes i det følgende som patienter, da de er inkluderet fra afdelingen. 
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8.6 Transskription 

Alle interviews er optaget på diktafon og jeg har valgt selv at transskribere interviewene. 

Interviewene er transskriberet ordret samme dag eller dagen efter for at huske situationen 

bedst muligt. Pauser i talen er markeret med punktum for hvert sekund og patientens 

kropssprog, latter og ironi er noteret i parentes for at fastholde meningsbetydningen. Nogle 

sekvenser er lyttet mange gange, specielt én patient var meget hæs og talte lavt. 

Transskriptionen åbnede mulighed for at genkalde sig informanternes udsagn og gjorde mig 

bekendt med materialet fra en ny side. Analysematerialet kommer på denne måde til at 

fremstå så sand som muligt, hvilket kan øge dens validitet (Malterud 2004, Kvale, Brinkmann 

2009). Patienterne blev ikke tilbudt at læse transskriberingen, da det kan være svært 

tilgængeligt at læse talesprog og gennemlæsningen kan sætte mange unødvendige tanker i 

gang. To patienter spurgte, om de måtte læse transskriptionen, men afslog, da de blev 

informeret om omfanget af materialet på 25-30 sider og det problematiske i at læse talesprog. 

8.7 Analyseredskab 

Under transskribering af mit empiriske materiale dannede der sig et meningsindhold i det 

udtalte. Ved de efterfølgende gennemlæsninger af transskriptionerne dannede jeg mig et 

helhedsindtryk af datamaterialet ud fra de betydningsenheder, der fremkom i det enkelte 

interview (bilag 7). Dernæst foretog jeg mig en meningskondensering, hvor større 

tekstsegmenter blev reduceret til meningsenheder. De meningsbærende enheder blev herefter 

struktureret i kategorier. Kategorierne blev afslutningsvis kodet med udgangspunkt i 

interviewguidens temaer. Jeg har gennem hele processen forholdt mig åbent til 

transskriptionens meningsindhold. Ved at operationalisere mine kategoriseringer og 

kodninger i interviewet har jeg opnået en fuldstændig beskrivelse af de problemstillinger, som 

patienten med lungekræft oplever og erfarer (Malterud 2004, Kvale, Brinkmann 2009).  

9. Præsentation af fund, analyse og diskussion  

Meningskondensering af mit empiriske materiale er blevet struktureret i et skema, der 

illustrerer analysetrinene, fra hvad der siges, til hvad der tales om for til sidst at udlede koder 

(bilag 8). Koderne benævnes efterfølgende som temaer, da det sprogligt falder mest naturligt. 

Temaerne er med til at gøre mit empiriske datamateriale overskueligt, men det er væsentligt at 

være bevidst om, at mange af de udvalgte citater kan placeres i flere temaer. 
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Meningskondenseringen har frembragt 5 centrale temaer, hvilket er påvirket livskvalitet, 

livssyn, omsorg, ændring af livet samt skyld og påtaget ansvar. Disse temaer vil i det følgende 

blive fortolket, analyseret og diskuteret med den teoretiske ramme samt andre undersøgelser. 

Patienternes udtalelser vil blive gengivet i kursiv skrift, en parentes vil angive en forklaring og 

patienternes citater angives med en tegnsætning for at lette læsevenligheden. 

9.1 Påvirket livskvalitet 

Temaet påvirket livskvalitet er fremkommet, da patienterne oplever, at de har haft gener, der 

har påvirket deres hverdag i forskellig grad under og efter behandling med kemoterapi. 

Patienterne skelner mellem det at tåle behandlingen og det at få hverdagen til at fungere. Når 

de taler om selve kemoterapien, gives der udtryk for, at den tåles godt. Der udtales: 

”Det er kun lige når jeg er kommet hjem fra kemoen, så kniber det..” 

”Men jeg har aldrig været dårlig af kemoterapien, aldrig”  

”Det kemo, det betød sørme ikke noget…”.  

Når patienterne derimod fortæller om deres hverdag med lungekræft, bliver det synliggjort, at 

deres livskvalitet har været påvirket af at modtage behandlingen. Patienterne oplever, at 

trætheden konstant ligger ”inden i én”, at maden har en konstant dårlig smag og at 

svimmelhed kan virke irriterende, da ens finmotorik er blevet mere upræcis. Der udtales: 

”Jeg syntes det krævede mere søvn…, træt om aftenen, selv om jeg ikke lavede 

ret meget, jeg blev også træt når jeg skulle gå, men det var en træthed man ikke 

kunne hvile sig fra - det ligger ”inden i én”” 

”...smagehistorien var fuldstændig smadret, det var meget slemt faktisk.. alle de 

tre måneder, der lå ligesom en konstant dårlig smag.. ”  

 ”Hvis man bukker sig ned en tre gange, så bliver man så svimmel, at man er 

ved at falde om… man taber al ting, slår fingrene, man er ikke så præcis, som 

man før har været..”.  

Patienterne oplever begrænsninger af forskellig karakter på baggrund af deres symptomer, én 

patient påpeger derudover, at nattesøvnen også blev påvirket af hoste. Der udtales:  

”..fordi, når jeg fik sådan et hosteanfald om natten, så bliver man jo næsten 

kvalt i det (slimen), hvis man ligger for meget ned.. Det hjalp noget og komme 

op næsten at sidde..”.  

Endelig oplever flere patienter, at det er en psykisk påvirkning at få diagnosen lungekræft. Én 

oplever, at blive slået helt omkuld, hvor ens tillid til livet rystes. Der udtales: 
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”første gang jeg får lungekræft, der var jeg virkelig ”slået af pinden”.. det slog 

mig omkuld altså sådan lige i øjeblikket..”.  

En Amerikansk undersøgelser finder også, at patienter, der er i et behandlings- og 

kontrolforløb for lungekræft, har en påvirket livskvalitet (Fitch, Steele 2010). Patienterne 

oplever, at de mangler energi, de føler sig mere stakåndet og hoster, så de ikke er i stand til at 

gøre det de plejer. Derudover frygter de smerter og har en følelse af nedsat sindsstemning 

eller befinder sig i en deprimeret tilstand og føler sig usikre på fremtiden (Ibid.). Smerter kan i 

den grad også påvirke den enkeltes livskvalitet, én patient har udtalt: 

”Jamen jeg har så ondt, jeg kan ingenting, jeg kan ikke sidde, jeg kan ikke stå, 

jeg kan ikke.. måske bevæge en lille smule, men jeg har jo så frygtelig ondt… 

eller også er det kun koncentreret om, at jeg har ondt hele tiden”.  

Denne ulidelige smerte er også fundet i en anden undersøgelse, hvor andre patienter, der har 

levet med deres lungekræft i op til 5 år, er bekymret for, om de kan blive tilstrækkelig 

smertedækket og hvordan smerterne vil påvirke deres funktionsniveau i den sidste levetid. 

Smerterne beskrives som indgribende i alt og svære at beskrive, så andre kan forstå dem 

(Moore, Chamberlain & Khuri 2001). Måden den enkelte lever med sine smerter eller andre 

begrænsninger vil være individuel. Anskuet ud fra Antonovsky’s salutogenetiske tænkning, 

vil den enkelte person altid mestre sin livssituation, ud fra hvordan man gennem livet har 

mestret forskellige stressfaktorer (Antonovsky 2004). På trods af, at smerter kan give den 

enkelte store begrænsninger i hverdagen, er det muligt for nogle patienter, at adskille smerten 

fra, hvordan de ellers oplever deres livskvalitet. Én udtaler: 

”Hvis jeg ikke havde så ondt i min ryg, så har jeg haft det ganske udmærket.. jeg 

har fået en hel anden livskvalitet.. jeg forholder mig til tingene på en ganske 

anderledes måde, end jeg gjorde før.. øh tager tingene i den rækkefølge de 

kommer.. ja, det har forandret mig meget”.  

Anskuet ud fra Antonovsky’s teori, vil patienten besidde en stærk oplevelse af sammenhæng, 

da hun har en grundlæggende tillid til, at tingene nok skal gå og at hun har ressourcer til at 

håndtere sin situation. Patienten har tillid til, at de smerter der påvirker hendes nu og her 

situation, kan gøres begribelige og det bliver muligt at bedre smerten, hvorved stressfaktoren 

opløses. Smerten kan anskues som en trussel for patientens livskvalitet, hvor patienten med en 

stærk oplevelse af sammenhæng, er motiveret til at handle i forhold til sin smerte og det vil 

give mening for patienten at gøre noget ved problemet (Antonovsky 2004). Andre patienter 

kan have meget svært ved, at finde det nødvendige overskud til at handle i situationen. 
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Patienten, der modtager tabletbehandling for sin lungekræft, har generelt mange gener, som 

påvirker livskvaliteten. Han udtaler: 

”det er det værste i hele kræftperioden, det har været de møgpiller der.., de er 

stride, de er grimme.. nu har jeg lige taget én her kl. 10 og prøver at spise et par 

stykker mad kl. 12 og så kommer jeg nogenlunde over aftenen.. så næste dags 

morgen så spiser jeg så en lille smule og så tager man deundema én til… og så 

slår skidtet ud, det er så kløende og så smører man.. man ligner sådan en 

spedalsk fyr..”.  

Ud fra Antonovsky’s teori, vil patienten besidde en svag oplevelse af sammenhæng, da han 

ikke i situationen har tillid til at have tilstrækkelige ressourcer til at håndtere hans gener fra 

behandlingen. Patienten oplever fortvivlelse og generne virker diffuse og uoverskuelige, 

hvilket kan være med til at gøre ham handlingslammet. Generne fra behandlingen opleves 

som en byrde og ikke som en udfordring, som hvis generne var begribelige og håndterbare for 

patienten (Antonovsky 2004). 

Ud fra ovenstående finder jeg, at patienterne adskiller gener fra kemoterapien og deres 

livskvalitet i hverdagen. Måden den enkelte patient håndterer sine begrænsninger på i 

hverdagen, vil være afhængig af, hvordan han/hun gennem livet har mestret forskellige 

stressfaktorer. Dette vil blive bestemmende for, i hvilken grad livskvaliteten er påvirket. 

9.2 Livssyn 

Alle interviewene har kredset om, hvordan den enkelte lever sit liv med lungekræft, hvorfor 

temaet livssyn er blevet tydeligt. Hovedparten af patienterne har et positivt livssyn, hvor de 

giver udtryk for at leve i nuet, der tales om en vilje til at ville livet og gøre det man holder af. 

Derudover pointeres vigtigheden i at bevare sit virke og være sammen med mennesker, der 

ikke nødvendigvis ved, at man er syg. De udtaler: 

”Livet er ikke gået i stå for det..” 

 ”Sygdommen har ikke begrænset noget, jeg tror det er et spørgsmål om vilje.. 

ellers ville jeg ikke gå derop kl. 9 to dage i træk”  

”Jeg kunne også have valgt at lade være med at have tøjet, men… så kunne jeg 

jo træffe at blive i dårligt humør, det har jeg ikke brug for, men at komme ud til 

mennesker, fordi de ved jo ingenting.. det er det dejlige”.  
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En dansk undersøgelse finder også, at patienter med lungekræft giver udtryk for, at de har 

brug for at holde fast i det positive perspektiv og tro på livet. Det har givet den enkelte værdi 

at kunne bevare sit arbejde og sine aktiviteter (Soerensen, Martin & Kabel 2007).  

For én patient har hendes udseende meget stor værdi, da det signalerer overskud og kan virke 

indbydende, så andre kommer til hende. Ved at ville andre mennesker, ønskes livet fuldt ud. 

Patienten udtaler:  

”Jeg gør noget for mig selv, køber noget der kan give et pænt udseende, for det 

betyder mere for mig end noget andet.. da jeg mistede min mand, der stod jeg i 

spejlet og talte med mig selv.. så sagde jeg ”Gud fri mig vel, tror du der er 

nogle, som vil tale med dig, som du ser ud?”.. og der sagde jeg jo, der er ikke 

andre end mig selv til at rejse mig.. det kan ikke nytte noget, at du sidder der og 

hænger.. alene det der med, det er kun én selv, hvis man ikke vil”  

Patienten er nået frem til, at hendes udseende har stor betydning for hendes måde at anskue 

livet på. Efter Antonovsky’s teori trækker hun på sin tidligere erfaring i at mestre en 

stressfaktor, som hendes mands død, i at komme videre i livet med lungekræft (Antonovsky 

2004). En anden patient har et mere negativt syn på sit liv, der udtales: 

”nu er der ingen brug for mig mere.. nu kan jeg bare sidde og vente.. den ene 

dag ligner en anden..”  

Endelig gives der udtryk for, at have mistet tillid livet, da man ikke ved hvor længe 

lungekræften holder sig i ro. Der udtales: 

”Jeg regner sørme med, at vi kommer i gang med sommerhuset her til foråret 

som vi plejer, hvis ikke jeg skal i gang med noget andet jo… det ved jeg ikke.. 

men det vil jeg heller ikke være bleg for.. hvis der skal rettes mere op.. så er jeg 

parat til det”.  

Et Amerikansk studie finder, at patienter der har levet med deres lungekræft i mindst fem år, 

har ændret deres livssyn (Maliski et al. 2003). I samme undersøgelse anerkender patienterne 

livet på en anden måde, hvor de forsøger at leve livet fuldt ud hver dag. Nogen finder dog 

livet mere usikkert og har mistet tillid til hvor længe man lever. De fysiske kræfter er generelt 

blevet mindre, hvor nogen har lært sig at fokusere på det de kan gøre, i stedet for det de ikke 

kan. Dette har hjulpet dem til at få sygdommen integreret i hverdagen. Patienter, der har 

fokuseret på det, der har været svært i forhold til deres mål, har oplevet begrænsningerne 

fremstå mere tydeligt. Patienter, der har udtrykt sig i mere negative termer, har haft en nedsat 

sindsstemning i forhold til de øvrige deltagere (Ibid.).  
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Patienterne, der har et positivt livssyn, har forsøgt at integrere sin sygdom i hverdagen, hvor 

de foretager sig de samme ting, som før de fik lungekræft. De prioriterer deres gøremål og 

planlægger deres liv som tidligere. Der udtales: 

”Jeg kan nogle gange stoppe op og tænke, hvad er det du er i gang med, men 

jeg har bestemt mig til og min kalender er fyldt også i efteråret.. jeg har bestemt 

mig til, at jeg har en fremtid.. fordi det er noget jeg bestemmer.. ikke at jeg får 

den, men jeg tror på den..”  

” ..og nu har vi så bestemt, at vi skal ud og rejse til Provence, det er i juni.. og 

det er det jeg siger hele tiden, jamen altså jeg kan jo ikke gøre for, hvis jeg dør 

dernede”.  

Patienterne med et mere negativt livssyn har en mere påvirket sindsstemning, hvor der 

opleves gener fra den nuværende behandling og en generel tvivl på, om behandlingen nu har 

hjulpet, det den skal. Der udtales: 

”Det påvirker én .. at man får kræft og man får det samtidig med, man bliver 

ældre, man kan jo ikke løbe så stærkt, som man kunne førhen.. og det skal man 

så altså acceptere, når man så får det møg oveni (tabletterne), så kan man da 

slet ikke noget..”  

”Det er jo ikke første gang i vores familie, desværre.. (at én får kræft).. men.. vi 

er jo også lidt ældre, men man kan jo altid sige, at det er gået godt længe ikke… 

det er da en lille trøst ikke.. men det er da selvfølgelig lidt af en besked at få.. 

men nu er det så mere, at vi hænger os i, at nu har det hjulpet godt osv.. fordi 

jeg var lidt mere nervøs for kemoen, end jeg egentligt havde behøvet at være”.  

Den mere usikre tilgang til livet findes også i en amerikansk undersøgelse, hvor patienter, der 

er i et behandlings- og kontrolforløb for deres lungekræft frygter at sygdommen kommer igen, 

de frygter smerter, har en følelse af nedsat sindsstemning og er generelt usikre på fremtiden 

(Fitch, Steele 2010).  

Patienternes udtalelser viser også, at de tænker deres alder ind i deres livssyn. Dette 

perspektiv genfindes i en dansk undersøgelse, hvor patienter med forskellige kræftsygdomme 

over 65 år oplever, at det at leve med kræft, når man er ældre, kan for nogle betyde at have en 

følelse af magtesløshed og en oplevelse af at have tabt sin styrke, sin energi, sin livskraft og 

sin livsglæde (Esbensen et al. 2008). Samme undersøgelse finder, at patienterne ikke er i stand 

til at deltage i det, de betragter som et normalt liv og det sociale liv er forandret. Andre 

oplever, sygdommen som et vendepunkt, der har åbnet nye muligheder. Alderen ses for nogle 

som en måde til bedre at kunne forstå og acceptere deres begrænsninger i forhold til 
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sygdommen, hvor der udtales: ” Når du er ung og har kræft, så tænker man alt er forbi. Når 

man er ældre, ser man det sådan mere nede på jorden. Jeg har haft et godt liv og en dag- så er 

det ovre”(Ibid.).  

Alderen kan altså for nogle gøre det lettere at acceptere sin kræftsygdom, da de indtil nu har 

haft et godt liv. For andre forhindre sygdommen dem i at leve det liv, de har forventet, 

hvorfor deres livssyn fremstår negativt. I forhold til Antonovsky’s teori vil de patienter, der 

har et negativt livssyn, have en svag oplevelse af sammenhæng, da de ikke har tillid til at have 

tilstrækkelige ressourcer til at håndtere de gener, som behandling og sygdom giver dem. 

Patienterne oplever ikke sygdommen som kognitivt forståelig, da de reagerer med deres 

følelser, hvorved de stimuli der kommer i stresssituationen bliver kaotiske og uforklarlige. 

Det er ikke forudsigeligt for den enkelte, hvordan man skal leve med lungekræft og 

umiddelbart er patienterne ikke motiveret til at acceptere sin sygdom, da det ikke 

følelsesmæssigt giver dem mening (Antonovsky 2004). 

Ud fra ovenstående finder jeg, at der er en sammenhæng i, hvordan patienterne anskuer deres 

liv og måden de håndtere deres liv på. Patienterne der har et positivt livssyn, har en vilje til 

livet og har bestemt, at de har en fremtid. Patienterne med et mere negativt livssyn, er 

tvivlende på fremtiden og har en påvirket sindsstemning. Patienternes ældre alder kan gøre 

det lettere at acceptere sin livssituation.   

9.3 Omsorg  

Alle patienter omtaler vigtigheden af den omsorg, de modtager fra deres familie, venner og 

bekendte. Det har stor betydning for den enkelte, at andre tænker på én og viser én omsorg. 

Patienterne udtrykker den omsorg, de får fra deres netværk som: 

”.. Man kan bare mærke, de er der, når folk siger, åh.. vi tænker så meget på 

dig”  

”Jeg har mange gode venner.. det betyder meget.. rigtig meget.. første gang der 

havde jeg mine veninder og de kom lidt på skift, så på den måde har jeg været 

godt passet af mine venner.. mine børn har jo et travlt liv..” 

”Men de (børnene) er flink til at ringe til mig en gang imellem og e-mail..”  

”Jeg skønner nok for lidt på, at de spørger.. når man er syg og dårlig vil man 

helst passe sig selv”.  
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Betydningen af den omsorg, man får fra sit nærkværk, genfindes også i andre undersøgelser. 

Patientforeningen Lungekræft finder, at patienterne fremhæver, at families nærvær og støtte 

betyder særdeles meget for håndtering af deres sygdom (Holst Pedersen et al. 2010). En 

amerikansk undersøgelse finder ligeledes, at patienterne generelt har positive erfaringer med 

støtte fra familie og venner både følelsesmæssigt og praktisk (Maliski et al. 2003).  

For Kari Martinsen er omsorg en fundamental forudsætning for vores liv. I teorien om det 

hjerteligt deltagende øje, beskrives hvordan sansningen i relationen sætter os ind i en fælles 

verden, hvor den anden person angår mig og vil mig noget. Sansningens åbenhed gør det 

muligt, at leve i en fælles verden, hvor vi er udleveret til hinanden og forholder os til 

hinanden. I sansningen, bliver det muligt, at anerkende og vise interesse for de erfaringer, den 

enkelte har fået gennem livet. Når den enkelte patient vover sig frem, er det med en 

forventning om, at blive imødekommet, at blive taget imod og taget alvorligt, samt opfattet 

som betydningsfuld og vedkommende såvel af sit netværk som af andre mennesker. Der 

ligger et ønske om, at den anden person vil svare én med et opmærksomt, lydhørt blik og ikke 

et blik, der er dissekerende og vurderende (Martinsen 2010). Når Kari Martinsen anskuer, at 

omsorgen er relationel, betyder det, at der må være mindst to mennesker involveret. Den ene 

viser omtanke og nærer bekymring for den anden (Alvsvåg 2011). Nogle patienter viser 

omtanke for deres ægtefæller i forhold til deres sygdomssituation ved ikke at involvere dem. 

Der udtales: 

” så fik jeg kemo og det kunne jeg mærke.. kunne mærke hvordan det raget 

rundt og til sidst havde jeg det helt godt.. så derfor troede jeg, at den der CT 

scanning i Randers var helt i orden.. så nu måtte Y(hustru) godt komme med ud 

og høre på.. for nu er det i orden.. men det var kun halv godt eller halv skidt..”.  

En anden patient undgår at tale med sin ægtefælle om kræften, da han ikke bryder sig om det, 

der udtales: 

”Han fatter ikke, han tror fordi jeg får kemo, så går mit kræft væk, det gør det jo 

ikke, altså det bliver jo bare ”pakket ind”, det går jo ikke væk af det, det bliver 

bare holdt nede og det kan jo godt ske… den vil han ikke have, at han ved, 

måske godt, lige pludselig en dag, så er det noget andet… jeg ved han har let til 

tårer, så derfor snakker jeg sådan set aldrig med ham. Derfor siger han, jamen 

hun fejler jo ikke noget vel….”  

Det er ikke enkeltstående tilfælde, at man i ægteskabsrelationen, viser omsorg ved at beskytte 

hinanden. Et amerikansk studie, viser at 30 % ud af 13 patienter oplever, at deres ægtefælle 
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benægter deres sygdom, hvorved de føler sig presset til at lade som om, de har det bedre end 

det reelle, hvilket de finder hårdt(Badr, Taylor 2006). I samme studie findes, at nogle 

patienter skal lære, at være ærlige overfor sin ægtefælle i stedet for at lade som om, alting 

bliver okay. For at beskytte deres ægtefælle undlader nogle patienter, f.eks. at diskutere de 

dårlige nyheder. I ønsket om at beskytte hinanden undgår næsten 68 % at tale om diagnosen 

og frygten for døden (Ibid.).  

Et andet perspektiv i omsorg til den anden, er at nogle patienter ikke føler sig forstået af sine 

omgivelser. Én pointerer, at omgivelserne ikke har forståelse for hans træthed og en anden 

møder modstand fra folk i forhold til det valg, hun har truffet om en anderledes kost, efter hun 

har fået lungekræft. Der udtales: 

”Mine omgivelser siger, du siger godt ud.. ja jeg tænker sådan lidt i 

baghovedet.. fordi jeg er dælme træt.. ikke altså, jeg har somme tider tænkt, at 

havde jeg da bare brækket benet i stedet for, så kunne man da se… at det ikke 

kan lade sig gøre..”  

”Fordi jeg gik over til anden kost, så sidder jeg da ikke og skal gøre mig til 

hellig for andre, men jeg har godt nok ikke altid fået fred til at spise det, det er 

sådan ligesom det første, når du skal ind i det, det er alle folks modstand imod 

det.. den der afstandstagning”.  

Ud fra Kari Martinsens teori kan det tyde på, at omgivelserne ikke forsøger at forstå, ud fra 

patienternes opfattelse. Omgivelserne forsøger ikke at sætte sig ind i det, der står på spil for 

den enkelte, da de ikke kan finde genklang. De forstår ikke på sansningens betingelser, 

hvorfor forståelsen baseres på en totalitet frem for det unikke. Trætheden og valget om anden 

kost, bliver på den måde anskuet ud fra modtagerens perspektiv, der anvender et vurderende 

blik og ikke et opmærksomt, lydhørt blik som forventet (Martinsen 2010).  

I forhold til den omsorg, man som patient forventer at få af læger og sygeplejersker, opleves 

det af nogle svært, at blive set og hørt. Der udtales: 

”Jeg har været vred over, at jeg skulle sige så mange gange, at jeg har ondt i 

ryggen (5 gange) og man ligesom har sagt, at det går nok over ved næste 

behandling uden ligesom at gå ind og sige.. hænger det nu lige sammen med 

hinanden.. fordi i virkeligheden kan en kræftpatient godt fejle andet end have 

kræft.. det glemmer man sommetider.. og det er menneskeligt at have en 

forudindtaget.. så glemmer man at se.. ikke være objektiv, men man ser det man 

gerne vil se.. eller tror man ser det”.  
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Patienten bliver, ud fra Kari Martinsens teori mødt med tvivlens øje, der ikke ser patienten 

som et menneske med en betydning, men som et objekt uden selvforståelse. De 

sundhedsprofessionelle tager selv initiativet og leder efter almene kendetegn, der kan gøres op 

i forhold til lungekræften. De ser ikke patientens særpræg, men tvivler på det øjnene er åbne 

for, hvorfor smerten ikke registreres, som noget der hører lungekræften til. Smerten passer 

ikke ind i klassificeringen. Tvivlens øje tvivler på øjets sansning og på det, øjet umiddelbart 

ser (Martinsen 2010). I dette perspektiv tydeliggøres vigtigheden i, at enhver forståelse skal 

tage afsæt i det sansede indtryk, da problemet ellers ikke anerkendes ud fra patientens 

erfaringer.  

Ved at anvende Kari Martinsens teori, er det blevet muligt at forstå, det der er på spil i 

omsorgsrelationen. Jeg finder, at den følelse, man som menneske kan have af, ikke at blive 

taget alvorligt, ikke forstået, kommer, når den anden ikke forstår på sansningens betingelser. 

Det er derfor vigtigt at være lyttende, imødekommende og nærværende i relationen. 

9.4 Ændring af livet                      

Det at leve med lungekræft, har for alle patienter betydet, at de har ændret deres liv enten på 

baggrund af de begrænsninger sygdommen har givet dem, eller på baggrund af de 

bekymringer sygdommen har udløst. Patienterne oplever primært, at de har færre kræfter og 

mangler energi, hvilket påvirker dem i hverdagen. Der udtales: 

”Jeg mangler mine kræfter, jeg skal passe på, når vi går ud og køber ind, at vi 

ikke får så meget i poserne, så kan jeg godt mærke, at de blive en lille smule 

tungere… hvis jeg skal have tunge ting så tager jeg bilen med ind til byen frem 

for at gå hjem.. men det bliver bedre og bedre..” 

”Vi havde en båd som skulle gøres ren og renses og gøres ved, der senest i 

november.. og det var jo midt i det hele, så det måtte vi opgive.. den har jeg fået 

sat til salg.. den får vi så ikke mere..”  

 ”Jeg kommer jo ikke om og graver orm igen på stranden, selvom jeg gerne 

ville..”  

En amerikansk undersøgelse fremhæver også sygdommens begrænsninger, hvor der findes, at 

mindst 74 % af 73 patienter, der har haft deres lungekræft i mere end et år, oplever træthed og 

tab af muskelstyrke. Patienterne har generelt svært ved at accepterer de fysiske forandringer, 

som sygdommen har udløst (Baker et al. 2005).  
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De ændringer patienterne har foretaget på baggrund af deres bekymringer er mere omfattende 

og relateret til fremtiden. Patienterne rydder op i deres liv, de planlægger fremtiden med 

forbehold og forsøger at sikre deres ægtefælle bedst muligt. Der udtales: 

”Jeg skrev en hel masse ned og ville gerne have klaring på det.. og så syntes jeg 

bagefter, så er det mig der bestemmer.. man kan ikke leve mere end 5 år med 

det.. det skal man være klar over og det er meget meget svært at gøre sit liv op 

nu.. og rydde op i sit liv.. det er noget mærkeligt noget.. det kan jeg slet ikke 

forstå..” 

”Jeg regner sørme med, at vi kommer i gang med sommerhuset her til foråret, 

som vi plejer, hvis jeg ikke skal i gang med noget andet jo.. jeg ved det ikke..” 

”Da jeg så gik hen og fik den her sygdom, så sagde jeg til mig selv, så kan vi 

lige så godt gifte os, fordi så har han lidt mere ret.. syntes jeg.. så de (børnene) 

ikke kommer og ribber det hele lige pludselig fra ham.. hvis jeg gik bort altså.. 

og det mener jeg..”  

” Da jeg var oppe ved lægen før jul, sagde han, ved du hvad X, det er noget 

skidt det der, det dør du sgu af.. nåe sagde jeg.. jamen du skal sørge for, at din 

kone får det hele på plads sagde han, for det kan hun huske dig for, men 

hvornår det kan jeg ikke sige.. nej Gudske lov..”.  

Bekymringer i forhold til fremtiden genfindes i andre undersøgelser. Et engelsk studie på 

nydiagnostiserede lungekræftpatienter finder, at godt 60 % ud af 80 patienter, bekymre sig om 

selve sygdommen, men også familien og det at leve med sygdommen i fremtiden (Hill et al. 

2003). Patienterne i samme studie er bekymret for at blive en byrde for familien, det 

fremtidige energiniveau og deres følelsesmæssige tilstand (Ibid.). Det tidligere nævnte 

amerikansk studie af Baker finder endvidere, at patienterne er angste for fremtiden, de er 

bekymret for om sygdommen vil sprede sig og finder det svært at ligge planer for fremtiden 

(Baker et al. 2005).  

De ændringer patienterne har foretaget i livet, viser at de alle er klar over, at de har en 

begrænset fremtid at leve i. Ud fra Antonovsky’s teori har de mestret deres livssituation ud fra 

den enkeltes tidligere erfaring med stressfaktorer og den enkeltes modstandsressourcer vil 

være afgørende for, om personen er i stand til at håndtere, begribe og opnå en meningsfuld 

forståelse af situationen (Antonovsky 2004).  

Patienten, der ønsker klarhed på sin levetid, for derefter at kunne bestemme over sit liv og 

rydde op i livet, besidder efter Antonovsky en stærk oplevelse af sammenhæng, da afklaring 

gør situationen kognitivt forståeligt og fremtiden forudsigelig. Hun har tillid til at have 
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ressourcer, til at håndtere situationen og det giver mening for hende, at have kontrol over sit 

liv (Antonovsky 2004).  

Patienten, der bliver opfodret af sin læge, til at tage vare på sin hustru, støttes af sin læge til at 

opnå en stærk oplevelse af sammenhæng, da lægen hjælper ham til at gøre situationen 

begribelig og håndterbar, så det giver mening for ham, at sikre sin hustru i forhold til 

fremtiden (Ibid.)  

De patienter, der sikre deres ægtefælle på forskellig vis, tager hensyn til deres ægtefæller, 

drager omsorg for dem. Kari Martinsens teori vil anskue, at patienterne viser omtanke og 

nærer bekymring for deres ægtefælle ved at foretage ændringer i livet der på sigt, gør det 

lettere for ægtefællen at leve videre. Det at sælge båden, er også at drage omsorg for sin 

ægtefælle, da det formentlig kræver en viden, ægtefællen ikke er i besiddelse af. Patienterne 

drager omsorg for deres ægtefælle ud fra den erfaring, de gennem livet har fået, ved at 

anerkende og vise interesse for ham eller hende, så ændringen bliver en fordel for ægtefællen 

i fremtiden (Martinsen 2010).  

Ud fra ovenstående finder jeg, at det at leve med lungekræft har udløst ændringer i den 

enkeltes liv, ikke nødvendigvis i hverdagen, men de bekymringer sygdommen fører med sig, 

har givet dem et andet syn på fremtiden. De drager omsorg for deres ægtefælle og de 

ændringer, der foretages i livet, giver den enkelte mening.  

9.5 Skyld og påtaget ansvar  

Alle 5 patienter er tidligere rygere og 4 sætter rygning i relation med deres lungekræft. De 

påtager sig på den måde skyld og tager et ansvar på dem i forhold til sygdommen. Én patient 

giver derudover udtryk for, at hun føler skam over at ryge. Der udtales:  

”..altså jeg har været på sådan noget rygestop kursus..men.. jeg syntes ikke 

rigtig, det har hjulpet.. min datter fik sådan nogle tabletter hos sin læge, de 

kostede 1000,-kr og hun er fuldstændig holdt.. men.. jeg ryger ikke så meget.. 

jeg tænker det er ikke godt for det der (kræften).. det er jo det, jeg har en mand, 

der ryger meget.. altså man skal jo bare selv have viljen (til at holde) altså, det 

er den der mangler, kan man sige..”  

Følelsen af skyld og skam over at have røget, genfindes i en amerikansk undersøgelse, hvor 

patienter med lungekræft, kobler deres sygdom sammen med rygning (Bottorff et al. 2009). I 

samme undersøgelse ønsker patienterne, at deres familie skal holde med at ryge og de 
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anvender deres eget sygdomsforløb som ”skræmmebillede” for at få familien motiveret til 

rygeophør (Ibid.). 

Følelsen af skyld og skam kan også anskues ud fra Kari Martinsens teori, da patienten, der 

mangler vilje til rygeophør formentlig ikke bliver mødt med et sansende blik af sine 

omgivelser. Hvis omgivelserne ikke har anvendt det sansende blik, har de ikke forstået, hvad 

der står på spil for patienten, i forhold til hendes tanker om konsekvensen af rygning. Det 

bliver derfor ikke synligt i relationen, at patienten føler skyld og skam i forhold til 

sygdommen. Omgivelserne opfatter ikke patientens bekymringer i forhold til sygdommen, 

hvis de anskuer sygdommen ud fra deres egen forståelse, og ikke patientens unikke forståelse 

af at ryge og leve med lungekræft (Martinsen 2010).  

Selvom patienterne påtager sig skyld for deres sygdom, er det ikke ensbetydende med, at de 

accepterer sygdommen. For nogle er det vigtigt at finde en årsag til, hvorfor de har fået 

lungekræft. Der udtales: 

”Min kræft, det begyndte jo da jeg holdt op med at ryge.. det lyder mærkeligt, 

men det gjorde det faktisk 2 måneder efter eller sådan noget..”  

”Jeg forstår det jo ikke, når man går til undersøgelse i 3 år (efter kræft i 

tyktarmen) og det er godt med det.. og det er jo ikke det, det er kommet af.. så 

lige pludselig, så kommer det i lungerne.. man troede jo altid det var naboen, 

der fik sådan noget”   

”Så kan man sige, hvor kommer sådan noget fra?.. øh måske er det 

lungebetændelsen, eller omvendt.. kræften, der har drevet lungebetændelsen 

frem.. jeg kan jo også have haft det i mange år.. jeg har røgen en bette smule.. 

for 25-30 år siden.. i 4-5 år har jeg røgen pibe.. og så holdt jeg op… vi snakker 

en del om, hvad det kan være, men der er ikke rigtig nogle spor”.  

Det er tilsyneladende væsentligt at kende årsagen til sygdommen for at kunne acceptere den 

og integrere den i hverdagen. De patienter, der har brug for at kende en årsag til sin sygdom 

vil ud fra Anonovsky’s teori, have en patogen tilgang til sin sygdom, hvor de er interesseret i 

at forstå, hvorfor de er blevet syge, de har brug for at kende årsagen, løse problemet og 

derefter blive raske (Antonovsky 2004). 

 En svensk undersøgelse på patienter, der har levet med deres lungekræft i mere end et år, 

finder, at de patienter, der har taget ansvar for et sundt helbred og har beskyttet sig mod 

sygdom, har sværest ved at forstå, hvorfor de har fået sygdommen (Leveälahti, Tishelman & 

Öhlén 2007). Undersøgelsen finder, at de patienter, der er stoppet med at ryge, har dyrket 
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motion og spist korrekt, for at opnå et sundt helbred, har sværest ved at acceptere 

sygdommen. De personer, der oplever, at deres sygdom er i overensstemmelse med deres 

livsstil, hvor de enten har røget for meget, har en generel dårlig fysisk form eller andre i 

familien er døde af kræft, har lettere ved at acceptere sygdommen (Ibid.).   

For at kunne påtage sig et ansvar for sygdommen, er det i et patologisk perspektiv væsentligt 

at forstå, hvorfor sygdommen er opstået. Forståelsen af situationen gør det lettere at acceptere 

sygdommen. Et andet perspektiv på sygdom, kan ses i måden en patient tager ansvar for sin 

sygdomssituation. Der udtales:  

”Dengang jeg så blev syg, tænkte jeg, hvad er det, der har været med til at gøre 

mig syg? Du kan ikke blive ved med at køre i samme skure, fordi så bliver du 

ikke rask.. så det var cigaretterne på hylden, kaffen på hylden.. øh .. spise 

anderledes, motionere noget mere og så det stressende arbejde.. så er det slut.. 

og prøve at se.. og så blev jeg førtidspensionist”.  

Sygdommen har altså været med til, at patienten har truffet valg om en anden livsstil. En 

amerikansk undersøgelse finder, at patienter, der har levet med deres lungekræft i mindst 5 år, 

forsøger at tage bedre vare på sig selv. 79% ud af 29 patienter er stoppet med at ryge, nogle 

har ændret deres kostvaner eller blevet mere fysisk aktive, da de generelt oplever livet mere 

kostbart og værd at beskytte (Maliski et al. 2003).  

Ud fra Antonovsky’s teori har patienterne, en salutogenetisk tilgang til deres sygdom, da de 

fokuserer på de faktorer, der ser ud til at fodre bevægelsen mod den sunde ende af kontinuet. 

Antonovsky anskuer altid mennesket som sundt og hans teori er optaget af, at undersøge hvor 

på kontinuet mennesket befinder sig på et givet tidspunkt (Antonovsky 2004).  

Patienterne tager ansvar for deres sygdom og gør noget aktivt for at opnå et bedre helbred ud 

fra de givne betingelser. De forventer ikke, andre skal løse deres problemer. For at opnå et 

bedre helbred, modtager en patient alternativ behandling, da hun derved gør noget, der er godt 

for hende. Hun udtaler: 

”..og sådan ser jeg, at han er coach, han ved, hvor jeg er, han kan føle hvor jeg 

er.. han tager vare på den hele person.. ja det hele menneske, men hans 

begrænsning den ligger i, at han har ingen autoritet overfor lægerne.. han er 

god til at holde angsten fra døren..”.  
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En engelsk undersøgelse finder også, at kræftpatienter oplever en tilfredsstillelse i at modtage 

alternativ behandling (Broom, Tovey 2008). I samme undersøgelse finder patienterne, det 

vigtigt selv at tage ansvar i forhold til deres sygdom og de oplever, at de modtager en 

behandling, der tager varer på det hele menneske. En behandling der fokuserer på bedring af 

symptomer, samt det at lette frygten og stress, frem for frygten for smerter og død (Ibid.). 

Følelsen af selv at tage ansvar for sin sygdom og gøre noget aktivt i forhold til sin kræft, kan 

hjælpe den enkelte på vej mod et bedre helbred. 

Ud fra ovenstående, finder jeg, at patienten kan komme til at stå alene med følelsen af skam 

over at ryge og skyld i sygdommen, hvis ikke omgivelserne prøver at forstå patientens 

oplevelse af at ryge og leve med lungekræft. Det at påtage sig skylden for sygdommen er ikke 

identisk med at påtage sig et ansvar for den. For at kunne tage ansvar for sygdommen, skal 

den enkelte kunne acceptere sin sygdomssituation, der vil være afhængig af den tilgang, den 

enkelte har, til det at leve med sin lungekræft.  

10. Konklusion 

Masterprojektet har to formål, hvor jeg har ønsket, at opnå indsigt og forståelse for de 

problemstillinger, patienten med lungekræft oplever i hverdagen, set fra patientens perspektiv. 

Derudover ønskes indsigt og forståelse for, på hvilken måde, de problemstillinger patienten 

formentlig oplever i hverdagen, påvirker hans/hendes levede liv. De fremkomne 

problemstillinger skal herefter danne baggrund for, hvordan sygeplejerskerne på en 

Onkologisk afdeling kan tilrettelægge rehabiliteringstiltag, der på bedst mulig måde støtter 

patienten til at overkomme og leve med de vanskeligheder lungekræften og behandlingen kan 

medføre i hans/hendes hverdagsliv under og efter behandlingsforløbet.  

Jeg finder, at problemstillingerne er individuelle og opleves meget forskellige, hvorfor det er 

væsentligt, at have en dialog med den enkelte patient om hans/hendes forståelse af problemet. 

Patienternes oplevelse af problemstillingerne kan anskues ud fra 5 centrale områder: 

 Ud fra en påvirket livskvalitet, findes at patienterne oplever begrænsninger i 

hverdagen på baggrund af træthed, konstant dårlig smag, smerter, forpustethed, hoste, 

svimmelhed og en oplevelse af at være ”slået helt omkuld” psykisk 
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 Ud fra livssyn findes en sammenhæng i, hvordan patienterne anskuer deres liv og 

måden de håndterer deres liv på. Der opleves dels en vilje til at ville livet, en 

beslutningstagning om at have en fremtid og dels en tvivl på fremtiden, da man ikke 

kan føle sig helt sikker på, at sygdommen holder sig i ro 

 Ud fra omsorg oplever nogle patienter, at de ikke altid føler sig forstået af deres 

omgivelser. De oplever eks. en manglende forståelse for deres træthed og valg af 

ændret kost. I forhold til de sundhedsprofessionelle opleves eks. at en problemstilling 

om smerter ikke tages alvorligt, da smerter ikke nødvendigvis har sammenhæng med 

lungekræft. Derudover betyder netværkets opbakning meget for den enkelte patient  

 Ud fra ændring af livet opleves det at leve med lungekræft, at have udløst ændringer i 

livet, men ikke nødvendigvis i hverdagen. De bekymringer sygdommen fører med sig, 

har givet et andet syn på fremtiden, da den enkelte har en begrænset levetid. Det viser 

sig ved, at de rydder op i livet, har færre kræfter i hverdagen, fremtiden planlægges 

med forbehold og de drager omsorg for deres ægtefælle ved at sikre dem bedst muligt, 

så de kan klare sig uden dem 

 Ud fra skyld og påtaget ansvar oplever patienterne skyld over at have røget eller 

fortsat ryger. Følelsen af skam kan forværres, hvis ikke omgivelserne prøver at forstå 

patientens oplevelse af at ryge og leve med lungekræft. Det at være aktiv og påtage sig 

ansvar, i forhold til sygdommen har forskellig betydning for patienterne. Nogle 

patienter handler og ændre livsstil eller modtager alternativ behandling parallelt med 

den etablerede, hvor andre har stor tillid til systemet og foretager sig ikke yderligere. 

Den måde problemstillingerne har påvirket patienten på i hverdagen og hans/hendes levede 

liv, hænger i høj grad sammen med, hvordan den enkelte gennem livet har mestret forskellige 

stressfaktorer. Måden, den enkelte håndterer henholdsvis: 

- sine begrænsninger på, sit liv som helhed, sine bekymringer for fremtiden samt den 

enkeltes måde at opnå accept af og forståelse for sin sygdomssituation  

vil blive bestemmende for:  

- i hvilken grad den enkelte oplever sin livskvalitet påvirket, hvordan man anskuer livet, 

hvilke ændringer der giver mening at fortage i livet samt i hvilken grad, man påtager sig 

ansvar og skyld  
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Måden den enkelte føler sig forstået på i omsorgsrelationen, får også betydning for, hvordan 

man håndtere sin livssituation.  

Masterprojektet har vist kompleksiteten og et formodet samspil i de problemstillinger 

patienten med lungekræft oplever i hverdagen, samt fundet, at problemstillingerne påvirker 

den enkeltes hverdag på forskellige vis, ud fra den enkeltes måde at mestre sin livssituation. 

Dette peger i retning af, at de rehabiliteringstiltag, der fremtidig skal planlægges for patienter, 

der er i et behandlings- og kontrolforløb for deres lungekræft bør foregå i dialog og helst i en 

struktureret samtale med den enkelte og dennes pårørende, så det bliver muligt at tage afsæt i 

den enkeltes behov og ønsker for rehabilitering.  

Sygeplejersken skal i relationen til patienten være imødekommende, nærværende, lyttende og 

seende, for at kunne opnå forståelse for det unikke menneske, der skal leve et meningsfyldt liv 

med lungekræft. Sygeplejersken må derudover bruge sin faglighed og forholde sig til, 

hvordan lungekræften påvirker den enkeltes livssituation, ved at støtte patienten til at mestre 

sit forandrede liv med lungekræft. Sygeplejersken må være udforskende i forhold til, om 

patienten oplever sine problemstillinger kognitivt forståelige og om patienten oplever, at have 

ressourcer til at takle sin livssituation, for at kunne motivere patienten til at investere kræfter 

og energi i, at klare de problemer og udfordringer, som hverdagen med lungekræft kræver i 

forskellig grad.  

11. Metodekritik 

Inspireret af Kvale’s anskuelse af validitet, reliabilitet og generalisering i kvalitativ forskning 

ud fra begreberne gyldighed, pålidelighed og generalisering i interviewforskning vil jeg 

vurdere masterprojektet (Kvale, Brinkmann 2009).  

Validiteten, der drejer sig om, hvorvidt en metode undersøger det, den har til formål at gøre 

må vurderes til at være høj i projektet. Den kvalitative metode har indkredset en del, af de 

problemstillinger patienten oplever og erfarer i deres levede liv med lungekræft, samt hvordan 

deres hverdag er påvirket af disse. De problemstillinger, der er fremkommet, har haft 

betydning for patienterne i den kontekst, som interviewet fandt sted. Validitet kan også 

anskues som en håndværksmæssig kvalitet, hvor min position som uerfaren forsker kan 

diskuteres, men i kraft af, at resultaterne er fremkommet i et empirisk datamateriale, på 

baggrund af en kriteriebestemt inklusion og en interviewguide der er udarbejdet, så den 
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fremstår som undersøgende i forhold til egen faglighed, erfaringer og litteratur med fokus på 

at undersøge, hvad der i forvejen ikke findes viden om, må validiteten vurderes høj.  

Reliabilitet, der underbygger troværdigheden af resultatet og muligheden for at andre kan 

genfinde samme resultat, kan diskuteres, da åbenheden i den halvstrukturerede interviewguide 

giver interviewforskeren mulighed for at følge de svar og fortællinger patienterne giver. Til 

gengæld sikre interviewguiden, at interviewet bliver struktureret og fokus fastholdt på 

patienternes problemstillinger i deres levede liv med lungekræft. Transskriptionen af 

interviewene, må vurderes til at have høj reliabilitet, da jeg selv foretog transskriberingen 

ordret samme dag, som interviewet blev foretaget. En medstuderende kunne dog have 

sammenlignet transskription og lydfil, hvilket jeg fravalgte. I forhold til analyse af 

datamaterialet kan jeg som forsker i eget felt have blinde pletter, men i kraft af, der er 

redegjort for min forforståelse, vurderer jeg ikke, det udgør en lav reliabilitet, da andre kan 

vurdere resultaterne i analyse og diskussionen. 

Ifølge Kvale vil det være muligt, at vurdere om den fremkomne viden, om patienternes 

problemstillinger i hverdagen med lungekræft, kan overføres til lignende patienter, ud fra en 

analytisk generalisering. Den analytiske generalisering indebærer en velovervejet 

bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne fra én undersøgelse kan være vejledende for, hvad 

der kan ske i en anden situation (Kvale, Brinkmann 2009). Da projektet indeholder en stor 

mængde patient udtalelser, der beskriver den enkeltes problemstillinger i hverdagen, ud fra 

den kontekst interviewet fandt sted og der er i projektet argumenteres for, hvordan 

resultaterne er fremkommet, bliver det muligt at overføre viden til andre situationer, ud fra en 

analyse af ligheder og forskelligheder mellem de to situationer. 

Endelig kan det diskuteres, om der ville være fremkommet andre resultater af projektet, hvis 

der havde været anvendt fokusgruppeinterview. Formålet i fokusgruppeinterviewet er at få 

forskellige synspunkter frem om sagen og data bliver produceret ud fra en gruppes 

fortolkning, deres interaktion og normer i interviewsituationen (Kvale, Brinkmann 2009, 

Halkier 2010). Kompleksiteten i sagen bliver spredt ud ved at deltagerne sammenligner deres 

erfaringer og forståelser. Interviewformen vil kræve at patienterne samles og har overskud til 

at forholde sig til andres problemstillinger. Da patienten med lungekræft generelt har sparsom 

energi, fravalgte jeg metoden og prioriterede et individuelt interview, hvor interviewet foregik 
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i patientens eget hjem på et selvvalgt tidspunkt, for at trætte patienten mindst muligt. Herved 

blev det muligt, at opnå høj grad af indsigt i patientens levede liv. 

12. Perspektivering   

Masterprojektet viser kompleksiteten i de problemstillinger den ældre patient med lungekræft 

oplever i hverdagen, hvor det er væsentligt, at rehabiliteringstiltagene tager afsæt i en dialog 

med forståelse for det unikke menneske, der har fået lungekræft. Denne forståelse kræver 

også involvering af de pårørende, så patientens behov og ønsker for rehabilitering, kan blive 

imødekommet og gennemført i et samarbejde, med mulighed for henvisning til relevante 

ressourcepersoner. I Sundhedsstyrelsens oplæg til Kræftplan III, lægges der op til, at patienten 

i deres behandlings- og kontrolforløb skal have en individuel rehabiliteringssamtale 

indeholdende en behovsvurdering og patientformulerede behov (Sundhedsstyrelsen 2010). 

For at dette kan lykkedes, må udgangspunktet i samtalen tages i patientens forståelse af sin 

livssituation, så den enkelte kan opnå en bedre livskvalitet i hverdagen med kræft samt undgå 

genindlæggelser og ikke i, hvad de sundhedsprofessionelle tror, der er problemet. Der må 

foretages yderligere undersøgelser for at indfange patienternes perspektiv på rehabilitering, 

hvis rehabilitering skal give patienten mening og ikke kun være noget ”der tales om”.  
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Bilag 1. Arbejdsredskab til analyse af litteratur 

Inspireret af Britta Hørdams undervisning i analyse af videnskabelige artikler, anvendes nedenstående skema på de 40 inkluderede artikler, 

hvorefter der endeligt inkluderes 8. Skemaet viser bearbejdningen af de artikler, som anvendes i opgaven. 

År/ 

forfatter/land 

Design/ 

metode 

Instruments Datakilder Problemstilling-

er 

Sygepleje-

intervention 

Outcome/fund Konklusion 

 
Kommentar 

2002 

Maliski, Sally 

(California) 

The aftermath of 

Lung Cancer 

Komb af 29 

kvalitative 

interview og 

kvantitative 

spørgeskema s 

supplement 

Valgte de 29 

første ud af 142 

ovl m LC 

45 min kvalitativt 

interview i pt’s 

hjem – tyndt 

beskrevet 

hvordan de 

inkluderes 

 Undersøge 

eftervirkn på 

sgd’s fri LC ovl 

for at få øget 

forståelse for pos 

og neg aspekter af 

oplevelsen 

Hvordan 

beskriver LCovl 

oplevelserne, 

relateres til 

demografiske 

oplysninger og 

har det relation til 

nærvær af 

depression 

 5 temaer udledes 

Ekistentielle resultat: 

et forandret liv, 

helbreds- og tage 

vare på sig selv: tage 

kontrol – fysiske 

evne: tage det m ro – 

justering: integrerer 

forandringen, Støtte: 

give og modtage 

Gode pt udtalelser 

240→ 

Tages højde for 

pt’s fysiske og 

emotionelle 

problemstillinge

r – anbefales 

rehabilitering 

program, spl 

skal lytte/ 

hjælpe pt til at 

finde mening m 

det anderledes 

liv m LC 

Opmuntre til 

pos. tilgang 

Inkluderet 

 

Rigtig gode pt-

udsagn!! 

 

(pubmed) 

2002 

Moore, R. J. 

(Texas) 

A voice that 

wraps around the 

body- comm. 

Probl. In advanc. 

NSCLC 

Kvalitativt studie 

baseret på 

grundig litteratur 

gennemgang 

Narrativer samlet 

fra 1998-2000 

alle LC stadier fra 

nydiag til langtids 

ovl 

26 ovl med 

NSCLC 

Søger LC ovl’s 

forståelse for 

behandling 

relateret t sympt, 

bekymring, 

fremmedgørelse 

og kognitiv 

dysfunktion og 

hvordan kan 

narrativet bruges 

s udtryksmiddel i 

fht andre m LC   

LC lever m 

multipel frygt og 

tab af værdier, 

formindsket 

selvfølelse, tab af 

helbred, frygt for 

smertet, truslen 

om død, voksende 

følelse af 

fremmedgørelse i 

fht hvad der tidl 

gav livet mening- 

samt det er svært 

at dele sine 

erfaringer m 

andre, der ikke 

har sgd incl læger 

 Narrativerne 

kan hjælpe pt til 

at sætte ord på 

de belastninger 

de oplever, ud 

fra det kan der 

skabes et 

kognitivt kort, 

som de kan 

anvende i 

kommuni-

kationen til 

andre med 

mulighed for at 

få hjælp til 

deres gener 

 

 

Inkluderet 

 

Fremkommer pt 

oplevelser og 

gode udtalelser i 

fht at leve m LC 

 

 

Gode spørgsmål 

til 

interviewguide 

s372 

(Pubmed) 
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2002 

Sarna, Linda 

Los Angeles 

QOL og long-

term survivors of 

non-small LC 

Kvantitativ 

spørgeskema 

Selvrapporet 

spørgeskema 

Sendt brev til 995 

pt- 142 ville 

deltage alle m 

5års ovl. 

Formålet er at 

beskrive QOL 

bland 5års 

overlever m ikke 

småcellet LC 

Arbejde med 

↓humør kan 

udløse ↓ QOL 

Finder at 71% 

beskriver sig som 

håbfulde 50% ser LC 

som mulighed for ↑ 

helbredsændring 

22% har↓humør 

76% er tid.ryger 

13 % ryger nu 

50% lungepåvir 

Der findes en 

tydelig 

sammenhæng 

ml ↓QOL og 

påvirket humør 

Både og –  

Ekskluderet  

v 2. gennem-

læsning  

ingen pt 

udtalelser, men 

artikelen 

anskuer 

kirurgiske 

patienters 

oplevelser 

(pubmed) 

2003 

Hill, K.M 

(England) 

Do newly 

diagnosed LC pt 

feel their 

concerns… 

Kvantitativt 

studie  

Sp. Skemaet 

bygget op fra 

validerede 

skemaer, m var 

svært forståelige-

17 spørgsmål 

80 LC pt 

nydiagnost 

indenfor  

14-28 dage 

Selvrapport data, 

1 pers tilstede v 

udf 

Undersøge de 

bekymringer LC 

pt har kort tid eft 

diaganose og om 

personalet har 

diskuteret bekymr 

m pt 

Gennemsnitlig 

rapporteret 9 

områder- 3 højst 

Selve sygdom 

Fremtiden ifht 

sgd og bekymr 

om faml 

Psyk probl still 

bekymre pt mest  

 

- plejepers inf. Mest 

om fysiske probl. 

Plejepes skal 

have fokus på 

psyk probl 

stillinger 

Både og – 

inkluderet v 2 

gennemlæsn 

 

Pt rapp. Psyk 

probl stillinger 

Ikke oplevede 

 

(Chinal) 

2005 

Baker, Frank 

(Atlanta) 

Adult cancer 

survivors: How 

are  they faring? 

Kvantitativt 

pilotstudie med 

validerede 

spørgeskema 

Selvrap-porterede 

spørgeskema ml 1 

år +/- 4mdr eft 

afsluttet behandl 

752 (64 LC) 

kræftpt fordelt på 

10 mest alm. 

Diagnoser 

Lungekr blandt de 

4 oftest 

forekomne 

Undersøge hvilke 

problemer 

kræftovl 

beskæftiger sig m 

1 år eft behandl 

og demokratiske 

karakteristika 

relateret til 

psykosoc. 

problemstill 

LC har flest probl 

ifht øvrige 

79,7% træthed 

74,2% angst for at 

sgd kommer igen 

62,5% frygter 

fremtiden 

61,3 % bekymre 

sig om recidiv 

LC føler 

afhængighed og 

afmagt 

Forskes yderligere 

generelt fundet at pt 

er påvirket af 

søvnforstyrrelser og 

nedsat evne til at 

koncentrere sig 

CPILS har 

synliggjort 

problemstill for 

alle diagnoser, 

som kan 

anvendes i 

udvikl. Af 

sygeplejen – 

være med til at 

opstille målfor 

de psykologiske 

faktorer 

Inkluderet 

 

 

(Embase) 

2005 

Bard, Hoda 

(USA) 
Social constrints 

and spousal 

communikati.. in 

LC 

Kvalitativt studie Individuelle 

interview m 

semistrukturerede 

spørgsmål på 30-

45 min varighed 

baseret på 3 

områder 

13 pt m LC og 12 

ægtefæller,  

behandl 3mdr til 

1år eft afsluttet 

behandl beskrevet 

rygehistorie 

Undersøge 

hvordan LC kan 

påvirke 

ægteskabs 

relationen- 

hvordan hjælpe 

parret til at mestre 

byrden LC 

Nægtelse af sgd 

fra begge parter  

30%♀ føler ♂æf 

benægter sgd 

Undgår at tale om 

sgd m æf 

opmuntre 36% 

64% opl øget 

konflikt 

Der antydes en social 

begrænsning, som 

nægtelse, undgåelse 

og konflikt som kan 

forhindre en åben 

ægteskabelig 

kommunikation. 

 

 

For at kunne 

forbedre fælles 

well-being er 

det vigtig at 

kunne tilbyde 

social støtte s 

681 

Inkluderet  

 

Gode udsagn pt 

oplevede 

problemstillinge

r i forhold til 

ægtefællen 

 

Obs ikke at tage 
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Rygerelateret/ 

symptom relat, 

økonomi 

↑ fokus på 

hinanden, 

↑kvalitet i relat, 

fremtid ↑/↓ 

Livsstilsændring 

begge 

perspektiver! 

 

(Pubmed) 

 

 

2006 

Esbensen, B.A 

(Denmark) 

Being given a 

cancer diagnosis 

in old age… 

Fænomeno-logisk 

studie 

 

kvalitativt 

Deskriptivt studie 

undersøge 

fænomenet ud fra 

åbne spørgsmål 

16 pt over 65år, 

udvalgt fra tidl 

større studie 

Interview foregår 

i eget hjem 

 

Pt har haft deres 

sgd  

≥1år 

Beskrive den 

levede oplevelse 

af at få diagnosen 

cancer som 

gammel 

(Det at få sin 

diagnose som 

gammel- hvad gør 

det ved 

personen?) 

Finder 3 

hovedtemaer 

-Sygdm betyder 

tab af kontrol,  

-Forstyrre 

balancen i 

familien 

-Liv og død 

fremstår tydeligt 

7 underpunkter 

-Blive gml i sgd 

kontekst 

-Blive pt m canc  

-Dgl liv kontrolleres 

af begrænsninger  

-Håndtere faml 

reaktioner 

-Frygt for at blive en 

byrde 

-bevidsthed om død 

og sgd.opl 

Beholde håb og nyde 

livet 

Spl skal være 

bevidst om den 

indirekte 

konsekvens af 

betydn af tab af 

kontrol, den 

forstyrrede faml 

balance og pt’s 

opl af liv og 

død.. 

Indfri faml 

ønsker og 

behov, 

s404,opmuntre 

ældre til at dele 

bekymr. 

Ekskluderet 

Svært at 

udskille pt m 

lungekræft 

 

Pt’s oplevelse 

med at få en 

kræftdiagnose i 

sen alder 

 

LC pt er ofte 

ældre pt 

 

Mange gode pt 

udsagn 

(Chinal) 

2007 

Leveälahti, H 

(Sverige) 

Framing the onset 

of LC 

biographically 

 

Kvalitativt studie Narrativer 

 

Studiet bygger på 

tidl større us 

37 LC pt inop m 

1års ovl 

Forklare hv pt m 

inop LC 

formulere og 

danner sig et 

begreb om sgd’s 

begyndelse 

(hvordan blev jeg 

opmærksom på 

sgd og hvordan 

integrere den i 

hverdagen) 

der opstilles en 

vifte af kropslige 

signaler, der føre 

til diagnosen, incl 

symp på andre 

lidelser og 

pludselig opstået 

sympt→læge 

Pt forsøger at finde 

en årsag til sgd og ser 

den som en del af 

deres liv – ”en 

biografisk 

fortsættelse” hv pt 

integration af 

fortid/nutid indgår..  

Illustres v pt 

udsagn i artiklen 

 

 

(hovedartiklen 

er trukket ud- 

kvantitativt 

studie 2005) 

Inkluderes  

 

Pt udtaler 

hvordan de 

oplever at få 

diagnosen 

 

 

(PsykInfo) 

2008 

Broom, Alex 

Wales/UK 

Exploring the 

temporal 

dimension in 

cancer pt’s 

Kvalitativt/ 

dagbøger 

80 kvalitative 

interview,  

8 dagbøger med 

gennemgang i fht. 

5 temaer 

80 pt Pt’s oplevelse ved 

altermative 

behandlinger- 

healing, 

meditation, 

zoneterapi  

(ikke biomed.) 

Behov for 

forståelse af 

”selv-hjælp”/ 

kæmpe mod 

canceren 

CAM dækker 

psykosoc., 

Pt slipper CAM’s 

restrektioner den 

sidste levetid m med 

dårlig samvittighed 

for har de gjort nok 

selv? 

CAM fokusere 

mere på bedring 

af sympt, lette 

angst, stress end 

frygt for smerter 

og død 

Både/ og – 

Ekskluderet    
v 2 gennemlæsn 

specielt tema – 

indeholder pt 

oplevelser i fht. 

alternativ 
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experiences of 

nonbiomedical 

eksistentielle 

behov  

behandl- få 

lungekræft pt 

(Embase) 

2009 

Bottorff, Joan 

(Canada) 

Continued family 

smoking after LC 

diagnose: pt 

perspektive 

Semi-strukturede 

interview 

Sparsom litt 

søgning som 

baggrund 

Interview i 

grupper/ faml/ 

individuelt – lav 

evidens for 

interviewet 

16 deltagere – 8 

familie forhold 

 

Relativt lille 

studie 

 

1 nuværende 

ryger ud af 8 pt 

På hvilken måde 

bekymre pt’en m 

LC sig for om 

familien ryger eft. 

diagnosen? 

 

Pt’s sårbarhed i 

ikke at være i 

ryge-adfærden 

Pt’s indstilling til 

rygning – de 

erkender en 

sammenhæng ml 

rygning/ LC – ser 

ikke en 

stigmatisering i 

artiklen, men 

erkendelse af en 

selvforskyldt LC 

Pt m LC gør sig 

mange bekymringer 

om at få børn/ægtef 

til at stoppe m 

rygning – har 

forskellig tilgang –

motiverende/truende 

ect – pt udsagn i 

artikel 

Pt ønsker hjælp 

fra 

sundhedspers. 

Til at opmuntre 

faml til 

rygeophør 

 

Pt ønsker ikke 

faml komme i  

deres situation 

m LC 

Inkluderet 

 

Pt’s perspektiv 

på rygning og 

LC 

 

Lav evidens – 

OBS 

 

(pub-med) 

 

2010 

Fitch, M 

(Canada) 

Supportive Care 

needs of 

individuals with 

LC 

Et tværsnits, 

desriptiv studie 

Kvantitativt m 

validerede 

spørgeskema 

bygger på 

systemisk 

litteratur-

gennemgang 

Selvrapport. 

Spørgesk m 

mulighed for 

hjælp til 

udfyldelse af RA 

Spørger ind til 61 

temaer fordelt på 

pt’s mulige 

behov/probl 

86 pt m LC der 

går til ambulant 

kontrol  

Formål er at 

identificere 

mulige behov i 

form af fys, 

følelsmæssig, 

social, åndelig, 

psykologisk og 

social hos pt m 

LC samt afklare 

deres behov for 

hjælp/ støtte 

Finde frem til 

hvordan py kan 

støttes/ hjlæpes 

bedst muligt i 

forhold til sine 

problem-stillinger 

Mere end 45%  

oplever 9 behov: 4 

fra det fysiske 

domæne: tab af 

energi, kan ikke gøre 

de ting de er vant til, 

forpustet og hoste- 3 

psyko: frygt for 

spredning, recidiv og 

frygt for smerte. 1 

åndelig: usikkerhed 

om fremtiden, 1 

følelsesmæssig: 

dårligt 

humør/depressiv 

Pt m LC har 

uindfriet behov 

for assistance- 

de ønsker ikke 

hjælp til alle 

problem-

stillinger 

Vigtigt at tale m 

pt om probl.still. 

og udvikle 

interventioner , 

der kan støtte pt 

i deres rejse m 

cancer  

Inkluderet 

 

Artiklen 

belyser mit 

tema (pt’s 

problem-

stillinger) 

kvantitativt 

 

 

(pub med) 
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Bilag 2. Godkendelse fra datatilsynet 

På efterfølgende side følger godkendelsen. 
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Bilag 3. Patientinformation og Samtykke erklæring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Patientinformation 

 

 

Deltagelse i en interviewundersøgelse, 

omhandlende de problemstillinger 

patienten med lungekræft oplever 

og måden de påvirker  hverdagen 
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I forbindelse med mit afsluttende projekt på Masteruddannelsen i 

Klinisk Sygepleje ved Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultets Afdeling for Sygeplejevidenskab, er jeg i gang med en 

undersøgelse om de problemstillinger, som patienten med lungekræft 

oplever og måden de påvirker hverdagen. Jeg er ansat som 

sygeplejerske og klinisk vejleder på Onkologisk Afdeling D6/ D-

ambulatorium. 

Projektets formål og relevans: Projektet har to formål, det ene er at få 

indsigt og forståelse for de problemstillinger, patienten med lungekræft 

oplever i hverdagen, ud fra patientens perspektiv. Det andet er, at få 

indsigt og forståelse for, på hvilken måde problemstillingerne påvirker 

hverdagen. Denne viden vil være med til at forbedre kvaliteten af 

rehabilitering i forhold til patienter, der er i et behandlings- og 

kontrolforløb for lungekræft. Derudover vil projektet være med til at 

sikre, at fremtidige rehabiliteringstiltag i afdelingen, vil blive udviklet 

og iværksat ud fra patienternes ønsker og behov.  

Hvordan foregår projektet: I projektet interviewes 4 personer, der har 

lungekræft. Alle vil blive interviewet mellem deres første og anden 

kontrol efter afsluttet kemobehandling.  

Hvis du ønsker at deltage i projektet, vil jeg interviewe dig én gang. 

Interviewet forventes at tage mellem 45 - 60 minutter. Det vil være 

muligt, at foretage interviewet i dit eget hjem eller på afdelingen. 

Tidspunktet og stedet aftales præcist, når jeg kontakter dig telefonisk. 

Interviewet vil være delt op i forskellige temaer i forhold til de 

problemstillinger, den enkelte patient finder relevant og jeg vil stille 

uddybende spørgsmål til svarerne, for at blive klogere på, hvordan det 

er at leve med lungekræft.  

Interviewene vil blive optaget på bånd, hvorefter de vil blive skrevet ud 

på papir for at blive analyseret og sammenlignet med de øvrige 

deltagers oplevelser og erfaringer.   

 

Det er frivilligt at deltage i projektet: Projektet er ikke en del af 

behandlings- og kontrolforløbet for lungekræft. Det er frivilligt, om du 

ønsker at deltage og du kan til enhver tid trække dig ud af projektet og 

afbryde interviewet. Du kan også til enhver tid bede om en pause i 

interviewet, hvis du finder det relevant. 

 

Ulemper ved at deltage i projektet: Jeg forventer ikke, der er nogle 

ulemper forbundet med deltagelse i projektet. Hvis jeg alligevel 

vurderer, at samtalen har påvirket dig på en uhensigtsmæssig måde, vil 

jeg sørge for at informere dig om, hvor du efterfølgende kan få hjælp. 

 

Anonymitet: Jeg har tavshedspligt i forhold til den viden, jeg får om 

dig. I projektet vil alt blive anonymiseret, så du ikke kan genkendes.  
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Interessenter: Projektet er finansieret af Århus Universitetshospital, 

Århus Sygehus, Nørrebrogade, Onkologisk Afdeling og vil blive 

udgivet som et Masterprojekt i Klinisk Sygepleje. 

Der vil blive afholdt et mundtligt forsvar, som er åbent for 

offentligheden. Projektet og dets resultater vil efterfølgende blive 

præsenteret for Onkologisk Afdeling D ved et Sygeplejesymposium. 

Masterprojektet vil endelig blive publiceret som en artikel i et relevant 

sygeplejetidsskrift. 

Ansvar: Projektet er godkendt af Datatilsynet og jeg er den 

projektansvarlige.  

Hvis du eller dine pårørende har spørgsmål eller bekymringer i 

forbindelse med deltagelse i projektet, vil jeg gerne give yderligere 

information.  

Jeg vil forsøge at møde dig, når du kommer til din første kontrol efter 

afsluttet kemoterapi, hvis dette ikke lykkedes vil en af mine kollegaer 

bede om dit telefonnummer, så jeg kan ringe til dig og aftale nærmere 

tidspunkt for interviewet. Du vil også få denne patientinformation 

udleveret, så du i ro og mag kan overveje, om du ønsker at deltage i 

undersøgelsen. Hvis du beslutter dig for, at du ikke ønsker at deltage, 

vil jeg gerne høre fra dig.  

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Helle Rolighed Jacobsen, sygeplejerske, klinisk vejleder og  

MKS studerende 

Onkologisk Afdeling D6/ D-ambulatorium, Århus Sygehus, 

 Nørrebrogade 44, 8000 Århus C 
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Samtykkeerklæring 

Jeg giver hermed min tilladelse til at medvirke i projektet, der 

omhandler problemstillinger i hverdagen med lungekræft. 

Jeg har modtaget skriftlig og mundtlig information og mener jeg ved 

tilstrækkeligt om formålet med undersøgelsen, dens metode samt 

fordele og ulemper ved at deltage i undersøgelsen. Deltagelsen 

indebærer, at jeg bliver interviewet om mine oplevelser og erfaringer 

om at leve med lungekræft og de problemstillinger, det medfører. 

Jeg ved, det er frivilligt at deltage og kan til enhver tid trække mit 

samtykke tilbage. 

Jeg giver samtykke til at deltage i Masterprojektet og får udleveret en 

kopi af denne samtykkeerklæring. 

Projektdeltagerens navn:    

 

_______________________________________________ 

 

Dato: . __________      

 

Underskrift: ________________________________________ 

 

 

Den projektansvarliges erklæring: 

Jeg erklærer, at der er givet mundtlig og skriftlig information om 

projektet og at der foreligger et informeret samtykke til, at deltageren 

kan inkluderes. 

Den projektansvarliges navn: Helle Rolighed Jacobsen 

 

Dato: __________        

 

Underskrift: _______________________________________            
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Bilag 4. Projektbeskrivelse til afdelingsledelsen 

 

Til:                                                                                                                          Skødstrup 07.02.11 

Afdelingsledelsen på Onkologisk Afdeling D 

Oversygeplejerske Lisbeth Kjær Lagoni  

Ledende Overlæge Ole Steen Nielsen 

Århus Universitetshospital 

Århus Sygehus 

Nørrebrogade 44 

8000 Århus C 

 

Vedr.: Godkendelse af en kvalitativ interviewundersøgelse på 4 patienter med lungekræft i deres 

behandlings- og kontrolforløb på Onkologisk Afdeling D. 

I forbindelse med afslutning af min Masteruddannelse i Klinisk Sygepleje ved Aarhus Universitet, Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultets Afdeling for Sygeplejevidenskab, ønsker jeg at søge om tilladelse 

til at udføre 4 kvalitative interviews, hvor informanterne er patienter med lungekræft i et behandlings- 

og kontrolforløb, tilknyttet Onkologisk Afdeling D, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. 

Mit fokus i masterprojektet vil omhandle rehabilitering i forhold til patienten med lungekræft, hvor jeg 

anskuer rehabiliteringsbegrebet som en forbedret livskvalitet for patienten.  

I min foreløbige projektbeskrivelse, som jeg udarbejdede i forbindelse med min modul 2 opgave på 

masterstudiet i juni 2010 (bilag 1), var det ikke muligt i mit empiriske datamateriale, at finde 

undersøgelser der konkret har fokuseret på hvilke rehabiliteringsbehov, patienter med lungekræft 

oplever. Til gengæld påpeges en række symptomer på patienternes sygdom og kompleksiteten af 

symptomerne blev tydeliggjort. Patienterne med lungekræft oplever deres livskvalitet i hverdagen som 

nedsat og anser deres sundhedstilstand som nogenlunde til dårlig efter afsluttet behandling mod 

lungekræft. Resultaterne fortæller ikke noget om, hvordan lungekræftpatientens levede liv er påvirket 

af sygdommen eller behandlingen, da patienterne ikke er blevet spurgt. Generelt er der lavet få 

undersøgelser med patientens perspektiv på sygdommen i forhold til deres levede liv, hvilket dette 

projekt vil ligge op til.  

For at kunne tilrettelægge rehabiliteringstiltag, der på bedst mulig måde kan støtte patienten til at 

overkomme og leve med de vanskeligheder lungekræften og behandlingen kan medføre i hans/hendes 

hverdagsliv under og efter behandlingsforløbet vil formålet i mit masterprojekt være:  

 At opnå indsigt og forståelse for de problemstillinger, patienten med lungekræft 

oplever i hverdagen set fra patientens perspektiv 

 At opnå indsigt og forståelse for, på hvilken måde de problemstillinger, patienten med 

lungekræft formentlig oplever i hverdagen, påvirker hans/hendes levede liv  

Ved at afdække patientens oplevede problemstillinger i hverdagen med lungekræft, vil det blive 

tydeligt, hvordan den enkelte patient er påvirket af sin sygdom. Denne viden kan anvendes i den 

fremtidige udvikling af rehabiliteringstiltag, hvor patientens ønsker og behov for rehabilitering bliver 

fokusområdet. 
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Formålet for masterprojektet ligger op til en kvalitativ forskningsmetode, hvor mit forskningsinterview 

vil være eksplorativt, hvor patienten med lungekræft ud fra åbne spørgsmål vil kunne beskrive deres 

oplevelse af fænomenet ”Problemstillinger i hverdagen med lungekræft”. Der er i den foreløbige 

projektbeskrivelse givet eksempler på mine tematiske forskningsspørgsmål og dynamiske 

interviewspørgsmål (bilag 1, s 12), som inden udførsel af interviewet vil blive samlet i en 

interviewguide. Jeg forventer interviewet vil have en varighed på 45-60 minutter, afhængigt af 

patientens fortællelyst og overskud. Det vil være muligt at udføre interviewet i patientens eget hjem, 

hvis de ønsker det. 

Jeg ønsker at inkludere 4 patienter, der har en ikke småcellet lungecancer, der kommer til deres første 

kontrol efter afsluttet kemoterapi med carboplatin/vinoralbine. Det vil sige, de kommer 4 uger efter 

sidste kemoterapi. Min begrundelse for at vælge denne gruppe er, at de har gjort sig erfaringer i 

forbindelse med behandlingen af kemoterapi og de behov der er opstået der. De har erfaringer med at 

leve med deres lungekræft og har formentlig gjort sig tanker om, hvilke rehabiliteringstiltag de kunne 

have behov for under behandlingsforløbet. Samtidig må de formodes at være i en situation, hvor de 

fremadrettet også tænker på rehabilitering. I min foreløbige projektbeskrivelse omtales 2 patienter i 

behandlingsforløb og 2 patienter i kontrolforløb, dette bliver ændret til det beskrevne. 

Jeg ønsker at foretage interviewene i uge 10 og 11, hvor jeg vil forsøge at udlevere det skriftlige 

patientmateriale til patienterne i forbindelse med den sidste kemoterapi i D5/D6 i uge 6 og 7. Hvis det 

ikke lykkedes, vil jeg sende materialet med posten (bilag 2). Jeg ønsker at inkludere patienter, der 

måtte komme i den afgrænsede tidsperiode, da masterprojektet er fastlagt til 10 uger og spænder fra 

uge 8 til uge 18. Derudover er der ikke i litteraturen fundet belæg for at kvinder og mænds behov for 

rehabilitering er forskellig.  

Masterprojektet er tilmeldt Datatilsynet (bilag 3), men ikke den Videnskabsetiske komité, da der ikke 

indgår biologisk materiale i undersøgelsen.   

Jeg håber, afdelingsledelsen vil se positivt på mit masterprojekt og godkende undersøgelsen. 

Med venlig hilsen 

 

Helle Rolighed Jacobsen 

Sygeplejerske og klinisk vejleder på afdeling D6/ D-ambulatoriet 

E-mail: heljacob@rm.dk eller privat E-mail: hellejacobsen@mail.dk 

 

Bilagsfortegnelse: 

Bilag 1: Modul 2 opgave, juni 2010 – samt forside til projektet 

Projektbeskrivelse: Problemstillinger i hverdagen med lungekræft – en kvalitativ undersøgelse af 

patientoplevede problemstillinger    

Bilag 2: Patientinformation: Deltagelse i en interviewundersøgelse, omhandlende de problemstillinger 

patienten med lungekræft oplever og måden de påvirker hverdagen     

Bilag 3: Anmeldelse af offentligt videnskabeligt forskningsprojekt     

mailto:heljacob@rm.dk
mailto:hellejacobsen@mail.dk
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Bilag 5. Brev til patienter angående interviewundersøgelsen 

På efterfølgende side følger brevet. 
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Bilag 6. Interviewguide 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål Hjælpespørgsmål 

Breifing:   

 

Formål m us:  

 opnå indsigt og forståelse for de 

problemstillinger pt m lungekræft 

oplever i sin hverdag 

 opnå indsigt og forståelse for på hvilken 

måde de problemstillinger pt formentlig 

oplever, påvirker det levede liv  

 

 Dette for at kunne udvikle 

rehabiliteringstiltag ud fra den enkeltes 

behov for rehabilitering.. 

 

 

Diktafonen 

 

Er der spørgsmål? 

 

Underskrive pt inf 

 

 

 

Tak fordi du vil deltage i interviewet 

 

Jeg vil gerne snakke med dig om det at leve med 

lungekræft  

 

Jeg vil også gerne vide, hvordan det påvirker din 

hverdag og dit liv som helhed, både da du fik 

kemobehandlingerne og nu her bagefter 

 

I undersøgelsen er det din oplevelse, der er 

vigtig – jeg leder ikke efter bestemte ting, men 

vil stille uddybende spørgsmål til det du 

fortæller.. så jeg kan forstå dine oplevelser 

 

Interviewet bliver optaget på bånd og det vil 

blive udskrevet, så min vejleder også kan se det 

– båndet slettes 

 

Du må endelig sig til hvis du har brug for en 

pause eller du syntes spørgsmålene kommer for 

tæt på eller ikke har lyst til at uddybe yderligere 

eller ønsker at stoppe interviewet 

 

Interviewet tager ½-1 time 

 

Har du spørgsmål inden vi går i gang? 

 

Være opmærksom på rammerne i pt’s hjem 

 

At interviewet foregår et sted, som pt’en har det 

godt med  

 

Vær opmærksom på afstand ml diktafon og ”os” 

– afprøv!! 

 

Hvad observerer jeg? 

Indledende spørgsmål (icebreaker..)  

 kendskab til ønskede data på informanten 
 Alder 

 Ægteskabelig status  

 Har du børn/ børnebørn? 

 Arbejdssituation – nu/ tidligere?  

 Bor du i hus/ lejlighed? 
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 Hvor længe har du haft din sygdom? 

 Har du andre sygdomme? 

Indledende spørgsmål fortsat  Vil du fortælle mig om dit 

sygdomsforløb? 

 Er der episoder, der adskiller sig fra 

andre? 

 

 Prøv at uddybe… 

 Kan du give konkrete eksempler…. 

 

 

 

Hvilke problemstillinger opleves i hverdagen 

med lungekræft? 

 

(fysisk, psykisk og socialt) 

 Har du ændret noget i din hverdag efter 

du har fået konstateret lungekræft? 

 Oplever du din hverdag forandret på 

grund af lungekræften? (hvordan?) 

 Vil du beskrive din hverdag for mig? – 

du må gerne starte helt fra du vågner til 

du går i seng? 

 Hvordan foregår de ting, du foretager 

dig? 

 Er alle dage ens? 

 Er der tidspunkter på dagen der er 

værre/ bedre end andre? 

 Er det anderledes nu, end da du fik 

behandling med kemoterapi? 

 Oplevede du at kemobehandlingen 

ændrede din hverdag? 

 Vidste du, hvordan du kunne reducere 

dine gener? 

 Kunne du få hjælp af nogen ved behov? 

 Gjorde du noget anderledes i din 

hverdag under behandlingsforløbet? 

 

 

 Vil du sige lidt mere om det 

 Kan du give eksempler? 

 Hvad mener du, når du siger…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 På hvilken måde? 

 Kan du give eksempler? 

 Jeg kan høre du siger… - er det rigtig 

forstået / kan du sige mere om det? 

 

 

 Vil du fortælle lidt mere…(var alle 4 

behandlinger ens?) 

 

 

Hvordan påvirker problemstillingerne 

patienten med lungekræft i hverdagen? 

 

 

 Hvordan har lungekræften påvirket din 

hverdag? (gøre de samme ting?) 

 Hvordan har du fundet en måde at 

”håndtere” sygdom på i hverdagen?  

 Var det anderledes da du fik 

 Kan du fortælle lidt mere om det? 

 Vil du give konkrete eksempler? 
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kemoterapi? 

 Er der sket nogen ændringer i dit liv, 

efter du har fået lungekræft, der har 

været positive? 

 Er der sket nogen ændringer, som har 

været negative? 

 Prioriterer du dine gøremål på samme 

måde, som før du blev syg? 

 Deltager du i de samme arrangementer 

som før du blev syg? 

 Planlægger du på samme måde, som før 

du blev syg? 

 Er der ting du ikke kan magte? 

 Er der noget, der bekymre dig mere end 

andet? 

 Gør du dig tanker om fremtiden? 

 Taler du om sygdommen med andre? 

 Vil du fortælle lidt mere.. 

 

 

 Når du siger….., mener du så? 

 

 

 

 

 

 Har du lyst til at give eksempler på hvad 

du prioritere og hvorfor..… 

 

 

 Har du lyst til at give eksempler? 

 

 Har du lyst til at uddybe? 

 

 

Debreifing 

 

Afrunde interviewet 

 Jeg har ikke flere ting, jeg ønsker du 

hjælper mig med at få belyst, men har 

du noget du gerne vil tilføje eller 

supplere med vil jeg gerne høre det.. 

 Hvordan har det været at fortælle om 

din hverdag ? 

 Har du tidligere fortalt dine 

tanker/overvejelser i forhold til 

sygdommen til nogen? 

 Har du noget at spørge om? 

 Tusind Tak for din tid 
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Bilag 7. Betydningsenheder i interviewene 

Patient 1 Patient 2 (hustru deltog) Patient 3 Patient 4 Patient 5 

 Skepsis for fremtiden 

 Oplever behandlingen 

tålelig 

 Angst/ uro før start med 

kemoterapi 

 Håndbog i relation til gener 

 Mangler information om 

kontrolforløbet 

 Træthed 

 Andres syn på ham som 

syg 

 Gener til behandling 

 Udredningsfasen 

 Kontakt til egen læge 

 Efterforløbet, hvordan leve 

med sygdom? 

 Aldersaspekt/ kemo 

 Fælles fysiske interesser 

må vente 

 Følelsen af nederlag 

 Årsag til sygdom 

 Realistisk syn på sygdom 

 Tillid til systemet 

 

 Tillid til systemet og den 

behandling man får 

 Livssyn ud ad til 

 Livssyn på sig selv og 

sygdom 

 Accept af sygdom 

 ”Ser ikke syg ud” 

 gener i hverdagen  

 fremtiden 

 Social kontakt 

 Ventetid 

 Påvirket hverdag  

 Opfattelse af sig selv  

 Håb 

 Årsag til sygdom 

 Fritid 

 Usikkerhed 

 Dallund 

rehabiliteringscenter 

 Hjælpe andre 

 Egen læges rolle 

 Kemoterapi tålelig 

 Hensynstagen til ægtefælle 

 Netværk både børn/ 

venner/ naboer 

 Smerter overskygger alt 

 Livsindstilling 

 Syn på sundhedsvæsenet 

 Alternativ behandling 

 Opfattelse af medicin 

 Kostomlægning 

 Lære at leve med kræft 

 Folks modstand mod 

alternativ behandling 

 Socialt netværk 

 Være blandt raske 

 Beslutning om at søge læge 

 Bevarer sine aktiviteter 

 Ændret livsstil 

 Det at modtage hjælp 

 Patientens kamp i systemet 

 Vreden 

 Billeder på livet 

 Angsten 

 Finde en kæreste 

 At leve livet  

 Tilfredsstillelse i selv at 

gøre tingene 

 Indflydelse på behandling 

 Fysiske gener 

 Begrænsninger i hverdagen 

 Tror der findes mere 

mellem himmel og jord 

 Skyld over rygning 

 Giver rygning skylden for 

sygdom 

 Økonomisk sikre sin mand 

ved ægteskab 

 Sygdom udløser tidlig død 

 Spørgsmål om tid 

 Ingen begrænsninger af 

behandling el sygdom 

 Fastholde sit 

aktivitetsniveau 

 Sygdom fylder ikke i 

hverdagen 

 Netværkets betydning 

 Dejligt med omsorg 

 Taler ikke sygdom med 

ægtefælle 

 Ventetid på svar 

 Dødsdom 

 Hensyn til hinanden 

 Uændret hverdag 

 Fritidsinteresser 

 Egen læges rolle 

 Tillid til sundhedsvæsenet 

 Nattesøvn 

 ”Ser ikke syg ud” 

 

 Positiv tilgang til 

hverdagen 

 Optimistisk livssyn 

 Livsnyder 

 Tillid til sundhedsvæsenet 

 Kontrol over livet 

 Klar besked om levetid 

 Stærk personlighed 

 Værdsætter andre 

mennesker 

 Bedst kommunikation med 

alm. mennesker nede på 

jorden 

 Lang udredningsfase → 

lægeskift 

 Beskedne gener af 

kemobehandling 

 Sætter pris på sit udseende 

 Sund levevis 

 Bevare sine aktiviteter 

 Troende – der findes mere 

ml himmel og jord 

 Tryghed i boformen 

 Alternativ behandling 

 Stor rejseaktivitet 

 Gøre noget godt for sig 

selv 

 Stort netværk 

 Kunne give til andre 

 Planlægger m forbehold 

 Lever i nuet 

 Rydder op i livet 
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Bilag 8. Skema, der illustrerer analysetrin frem til temaer 

 

Meningsenheder 

(Hvad siges) 

Kategorier 

(Hvad tales der om) 

Temaer 

(Koder) 

Det er kun lige når jeg er kommet hjem fra kemoen, 

så kniber det (med appetitten), så har jeg ikke rigtig 

lyst – det er også det eneste… og så lidt mere, sådan 

man kan blive lidt mere træt, især den sidste, den var 

altså voldsom... der gik jo en dame på gaden og så 

siger jeg, må jeg godt lige få en arm af dig, fordi jeg 

kan mærke, at jeg bliver svimmel… det var ligesom 

at vejen blev væk 

 

Men jeg har aldrig været dårlig af kemoterapien, 

aldrig 

 

Første gang jeg får lungekræft, der var jeg virkelig 

”slået af pinden”.. det slog mig omkuld altså sådan 

lige i øjeblikket, du tænkte, du godeste, det har jeg 

ikke prøvet før.. 

 

Det kemo, det betød sørme ikke noget.. men nu, hvis 

man bukker sig ned en tre gange, så bliver man så 

svimmel, at man er ved at falde om..man er sikkert et 

klumrehoved, man taber al ting, slår fingrene, man 

er ikke så præcis, som man før har været (det er 

irriterende) 

 

Kvalmeproblemerne, de første 2-3 dage efter en 

behandling og det ændrede sig egentlig ikke ret 

meget.. såe var jeg jo træt, jeg syntes det krævede 

mere søvn, træt om aftenen.. øh.. selvom jeg ikke 

lavede ret meget, jeg blev også træt når jeg skulle 

gå, men det var en træthed man ikke kunne hvile sig 

fra – det ligger ”inden i én”.. 

 

Vi ændrede lidt på kosten, fordi det var jeg lidt nødt 

til af hensyn til, at smagehistorien den var 

fuldstændig smadret… det har været meget slemt 

faktisk.. alle de der tre måneder, der lå ligesom en 

konstant dårlig smag, hvis man kan kalde det en 

mærkelig.. når man så får noget kød ind f.eks. ja så 

kommer det til at smage af det… 

 

Hvis jeg ikke havde så ondt i min ryg, så har jeg haft 

det ganske udmærket.. jeg har fået en hel anden 

livskvalitet (efter alternativ behandling med 

akupunktur, mentaltræning og kostomlægning) hel 

anderledes livskvalitet, jeg tror faktisk jeg havde det 

bedre end jeg nogensinde har haft… det er altså 

meget. Jeg forholder mig til tingene på en ganske 

anderledes måde, end jeg gjorde før (for 8 år siden).. 

øh tage tingene i den rækkefølge de kommer og ja.. 

ja det har forandret mig rigtig meget 

Svimmelhed opleves voldsomt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemoterapien har ikke påvirket 

hverdagen 

 

Diagnosen lungekræft kan ”slå den 

enkelte omkuld” 

 

 

 

Svimmelhed som et 

irritationsmoment 

 

 

 

 

 

Trætheden ligger konstant ”inden i 

én” 

 

 

 

 

 

 

Maden har en konstant dårlig smag 

 

 

 

 

 

 

 

Smerter begrænser hverdagen, men 

forhindre ikke bedre livskvalitet 

efter lungekræft 

 

 

 

 

 

 

 

Påvirket 

livskvalitet 
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Man bliver så forpustet.. det er bare jeg farer ud og 

river en palle fra hinanden og saver i stykker.. nu 

puster jeg saft susme bare at gå ind med 

brændekurven så puster jeg, det har jeg da aldrig 

gjort før….. men det bedste, det er at gå ned til åen 

og fiske med strømmen, så er man nødt til at gå 

hjem.. så får man motion og så har man lyst til at 

komme af sted… 

 

Jeg hostede jo om natten også og kunne ikke sove 

ordentlig om natten – man fik et anfald hvor man 

simpelthen skulle have slimen med op…. fordi når 

jeg sådan fik et hosteanfald om natten, så bliver man 

jo næsten kvalt i det, hvis man ligger for meget ned.. 

Det hjalp noget og komme op og næsten sidde.. og så 

skiftede jeg sengen ud til én hvor jeg kunne stille 

hovedgæret op...  

Forpustethed giver begrænsninger 

men forhindre ikke aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

Hoste udløser dårlig nattesøvn 

Sygdommen har ikke begrænset noget, jeg tror det er 

et spørgsmål om vilje.. altså ellers ville jeg ikke gå 

derop (til div. håndarbejde) kl. 9 to dage i træk – 

men det gør jeg fordi så kommer jeg igen op til nogle 

søde mennesker og så kommer jeg hjem med noget 

energi… så går jeg en tur (½-1time) og igen senere 

på dagen for at handle   

 

Livet er ikke gået i stå for det (kræften), du har 

stadigvæk dit hjem og hvad der ellers skal passes… 

og haven den er faktisk ret stor (kolonihaven), han 

sætter grøntsager om sommeren og så har jeg mine 

blomster og det.. det er et fristed … man kommer ned 

til noget andet.. og kan gå og luge og se det hele 

blomstre op… 

 

Jeg kunne også have valgt og lade være med at have 

tøjet (er forhandler) men jeg kender jo mig selv, 

altså i det øjeblik.. øh jeg ikke har noget at lave, så 

vil jeg måske sidde og pille navle, så kunne jeg jo 

træffe at blive i dårligt humør, det har jeg ikke brug 

for, men at komme ud til mennesker, fordi de ved jo 

ingenting og det er det, der er det dejlige..  at komme  

derud hvor det levende liv det leves.. 

 

Jeg gør noget for mig selv, køber noget der kan give 

mig et pænt udseende, for det er mere mig end noget 

andet og det er den prioritering jeg har sat og det 

nyder jeg meget endda… Man kan altså godt gøre 

noget ud af sig selv… jeg kan huske da jeg mistede 

min mand, der stod jeg i spejlet og talte med mig 

selv, som nu ”Lykke” gjorde.. så sagde jeg ”Gud fri 

mig vel, tror du der er nogle som gider kigge på dig 

og tale med dig, som du ser ud?”.. og der sagde jeg 

jo, der er ikke andre end mig selv til at rejse mig… 

det kan jo ikke nytte noget, at du sidder der og 

hænger.. det hjalp mig dengang.. alene det der med, 

at det kun er én selv, hvis man ikke vil…. 

 

… Og jo ældre vi bliver jo mindre er der brug for 

os… nu er der ingen brug for mig mere.. nu kan jeg 

Vilje til at ville leve livet og lave 

det man holder af 

 

 

 

 

 

 

Leve livet i nuet  

 

 

 

 

 

 

 

Vigtigt at bevare sit virke for at 

møde mennesker der ikke ved man 

er syg 

 

 

 

 

 

 

Et pænt udseende signalerer over 

for andre, at man vil livet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når ingen har brug for én ligner 

dagene hinanden 

Livssyn 
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bare sidde og vente.. man går i den samme 

tommerum.. den ene dag ligner den anden, man 

springer ikke ud om morgenen, for altså, hvad skal vi 

finde på i dag, førhen der sprang jeg ud, for der 

skulle jeg nå det og det og det... 

..Man kan bare mærke de er der, når folk siger, åh.. 

vi tænker så meget på dig, og det kan jeg jo også 

fordi jeg har jo et fantastisk netværk.. dem kunne jeg 

slet ikke undvære, alene når man har været inde i 

Århus, så er der 17 der ringer og det er nogle af alle 

dem, som man rigtig holder af, det er helt fantastisk.. 

 

 Jeg har mange gode venner… det betyder meget.. 

rigtig meget.. første gang der havde jeg mine 

veninder og de kom lidt på skift, så på den måde har 

jeg været godt passet af mine venner.. mine børn har 

jo også et travlt liv.. 

 

.. men de (naboer og venner) deltager pænt og de 

kommer og spørger når jeg har været i Århus og 

Randers, det er væmmeligt sådan set, men det er da 

pænt af dem.. men.. det er jo ikke lige det man havde 

forstillet sig.. og være så ”pivet”.. jeg skønner nok 

for lidt på at de spørger.. når man er syg og dårlig 

vil man helst passe sig selv.. 

 

Det er lidt svært (at tage den mere med ro), ikke for 

mig men for mine omgivelser, de siger du ser godt, ja 

jeg tænker sådan lidt i baghovedet.. fordi jeg er 

dælme træt.. ikke altså, jeg har somme tider en enkelt 

gang tænkt, at havde jeg da bare brækket benet i 

stedet for, så kunne man da se.. at det ikke kan lade 

sig gøre….  

 

..Fordi jeg gik over til anden kost ikke, så sidder jeg 

jo ikke og skal gøre mig til hellig for andre, men jeg 

har godt nok ikke altid fået fred til at spise det, så 

sagde jeg, det er det jeg gør.. det er sådan ligesom 

det første når du skal ind i det, det er alle folks 

modstand imod det.. ikke.. den der afstandstagning.. 

 

Jeg har været vred over at jeg skulle sige så mange 

gange, at jeg har ondt i ryggen (5 gange) og man 

ligesom har sagt, at det går nok over ved næste 

behandling uden ligesom at gå ind og sige.. hænger 

det nu lige sammen med hinanden… fordi i 

virkeligheden kan en kræftpatient godt fejle andet 

end at have kræft.. det glemmer man sommetider 

fordi man… og det er menneskeligt og have en 

forudindtaget.. så man glemmer at se.. ikke være 

objektiv, men man ser det man gerne vil se.. eller 

tror man ser det  

Netværket kan mærkes  

 

 

 

 

 

 

Gode venner betyder rigtig meget 

 

 

 

 

 

Skønner for lidt på folks 

opmærksomhed 

 

 

 

 

 

 

Mangel på forståelse for 

konsekvenser af træthed 

 

  

 

 

 

 

Modstand fra folk til éns beslutning 

om anden kost 

 

 

 

 

 

Svært ”at blive set” af de 

sundhedsprofessionelle 

 

Omsorg  

Jeg havde jo en masse spørgsmål, om man kunne 

leve mere end 5 år med den sygdom ikke, jeg skrev 

en hel masse ned og ville gerne have klaring på det.. 

og så syntes jeg bagefter, så er det mig der 

bestemmer… man kan ikke leve mere end 5 år med 

det.. det skal man være klar over og det er meget 

At rydde op i sit liv, når der er 

begrænset levetid  

 

 

 

 

Ændring af 

livet 



66 

 

meget svært at skal gøre sit liv op nu.. og rydde op i 

sit liv.. det er noget mærkeligt noget.. det kan jeg slet 

ikke forstå..  

 

..Jeg mangler mine kræfter, jeg skal passe på, når vi 

går ud og køber ind, at vi ikke får så meget i 

poserne, så kan jeg godt mærke at de bliver en lille 

smule tungere… - og ikke fat bære tingene for langt.. 

altså hvis jeg skal have tunge ting så tager jeg bilen 

med ind til byen frem for at gå med det hjem.. men 

det bliver bedre og bedre... hvis det går planmæssigt 

så om en måneds tid eller sådan noget.. så er jeg ved 

at være der … og jeg regner sørme med at vi kommer 

i gang med sommerhuset her til foråret som vi plejer, 

hvis ikke jeg skal i gang med noget andet jo.. jeg ved 

det ikke, men det vil jeg heller ikke være bleg for.. 

hvis der skal rettes mere op.. såe.. så er jeg parat til 

det 

 

Da jeg så gik hen og fik den her sygdom, så sagde 

jeg til mig selv, så kan vi lige så godt gifte os, fordi 

så har han også lidt mere ret.. syntes jeg.. så de 

(børnene) ikke… alle sammen kommer og ribber det 

hele lige pludselig fra ham.. hvis jeg gik bort vel 

altså.. og det mener jeg, selvom han siger ”Hold nu 

bøtte, du fejler sgu ikke noget” 

 

 

 

 

Færre kræfter påvirker hverdagen  

 

 

 

 

 

Fremtiden planlægges med 

forbehold  

 

 

 

 

 

 

 

Sikre sin ægtefælle økonomisk ved 

at gifte sig 

Min kræft det begyndte jo da jeg holdt op med at 

ryge… det lyder mærkeligt, men det gjorde det 

faktisk 2 måneder efter eller sådan noget… jeg 

forstår det jo ikke, når man kan gå til undersøgelse i 

3 år (efter kræft i tyktarmen) og det går godt med 

det.. og det er jo ikke det, det er kommet af.. så lige 

pludselig så kommer det i lungerne… man troede jo 

altid det var naboen der fik sådan noget 

 

..altså jeg har lige været på sådan noget rygestop 

kursus.. men.. jeg syntes ikke rigtig det har hjulpet.. 

min datter hun fik sådan nogle tabletter hos sin læge, 

de kostede 1000,-kr og hun er fuldstændig holdt… 

men.. jeg ryger ikke SÅ meget… jeg tænker det er 

ikke godt for det der (kræften)… det er jo ikke det, 

jeg har en mand der ryger meget.. altså man skal jo 

bare selv have viljen (til at holde) altså, det er den, 

der mangler kan man sige.. 

 

Dengang jeg så blev syg, tænkte jeg hvad er det der 

har været med til at gøre mig syg? Du kan jo ikke 

blive ved med at køre i samme skure, fordi så bliver 

du ikke rask.. så det var cigaretterne på hylden, 

kaffen på hylden.. øh.. spise anderledes, motionere 

noget mere og så det der stressende arbejde… så er 

det slut.. og prøve at se… og så blev jeg 

førtidspensionist 

 

Fralægge sig ansvar i forhold til 

lungekræft 

 

 

 

 

 

 

 

Rygning ses som årsag til sin 

lungekræft 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tager ansvar for egne handlinger i 

forhold sygdom  

Skyld og 

påtaget ansvar  

 

 


