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Resume 

 

Ifølge Kræftplan III, skal der indføres en vurdering i hospitalsregi af kræftpatienters behov for 

rehabilitering, heriblandt af sygeplejersker. 

Sundhedsstyrelsen peger på ICF, som er en model for tværfaglig rehabilitering samt klassifikations-

redskab udarbejdet af WHO. Imidlertid er ICF ikke tidligere anvendt i hospitalsregi til kræftpa-

tienter, og kritiseres for ikke at indfange den subjektive betydning af funktionsevnebegrænsninger, 

som patienterne oplever i hverdagen.  

Med afsæt i hovedhalskræftpatienter i hospitalsregi, undersøges i dette masterprojekt, hvilke behov 

patienterne oplever i overgangen fra behandlings-liv til kontrol-liv. Baseret på gruppering af fund 

fra metasummary, undersøges i hvilken udstrækning ICF understøtter de patientoplevede behov for 

rehabilitering.  

Hovedparten af de behov, som patienterne oplever, indgår i ICF, dog med undtagelse af oplevelser 

vedr. intimitet, eksistentielle behov og behov for at møde ligestillede. Med fordel understøttes ICF 

af et dialogbaseret redskab for at sikre medinddragelse af den enkelte kræftpatients behov, og med 

egnede måle- og dokumentationsredskaber for at sikre en sygeplejefaglig vidensbaseret indsats.  
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Summary 

 

Title: Rehabilitation conversations with cancer patients in hospitals 

According to the National Cancer Plan III, hospitals, including nurses, must introduce a concept, for 

assessment of cancer patient needs for rehabilitation. 

The National Board of Health suggests ICF which is a model for interdisciplinary rehabilitation as 

well as a classification framework endorsed by the WHO. However ICF has not previously been 

applied to cancer patients in hospitals, and is criticized for failing to capture the subjective impact 

of functional disabilities experienced by patients in everyday life. 

Based on head and neck cancer patients in hospitals, this master thesis investigates, which needs are 

perceived by patients in their transition from treatment to follow-up care. Founded in grouping of 

findings from a metasummary it examines to what extent ICF supports the rehabilitation needs of 

patients. 

Most needs perceived can be contained by ICF, with the exception of experiences concerning 

intimacy, existential needs, and the desire to meet peer patients. In order to accommodate individual 

cancer patient needs, as well as evidence based nursing efforts, it is useful to support ICF with a 

dialogue-based tool in addition to appropriate measurement and documentation tools. 
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1 Indledning 

At håndtere en hverdag under og efter kræftbehandling er en udfordring, som ca. 215.000 danskere 

aktuelt lever med (Kræftens Bekæmpelse 2009), og det anslås, at ca. 2/3 af alle kræftpatienter vil 

have større eller mindre behov for rehabilitering (Tvede et al. 2003).  

Kræftrehabilitering er politisk og forskningsmæssigt kommet på dagsorden i det danske sundheds-

væsen indenfor de seneste 10 år (Sundhedsstyrelsen 2000, Hellbom et al. 2011), heriblandt også sy-

geplejeforskning (Adamsen et al. 2009). I den igangværende revision af kræftpakkeforløb indgår 

anbefalinger til, hvorledes patienters rehabiliteringsbehov vurderes systematisk i hospitalsregi 

(Sundhedsstyrelsen 2009b). Vurderingen af behov for rehabilitering udføres af sundhedsprofessio-

nelle, heriblandt sygeplejersker i dialog med patienten og evt. pårørende, og målet med rehabili-

tering er, at patienten opnår at leve et meningsfuldt hverdagsliv på trods af evt. funktionsevnebe-

grænsninger (Sundhedsstyrelsen 2010b).  

Formålet med dette masterprojekt er at belyse, om en international begrebsramme for rehabilitering 

kan understøtte de behov, som hovedhalskræftpatienter oplever i overgangen fra behandlings-liv til 

kontrol-liv i de kommende rehabiliteringssamtaler.  

2 Baggrund 

2.1 Kræftrehabilitering 

Internationalt set rummer rehabilitering en forståelse, nogle principper samt metodiske tilgange, 

som samler indsatser af medicinsk, psykologisk, social, pædagogisk, uddannelsesmæssig og be-

skæftigelsesmæssig karakter (MarselisborgCentret et al. 2004). Inspireret af rehabiliteringsdefini-

tioner fra bl.a. Sverige, Norge og WHO, samt ICF (International Classification of Functioning, dis-

ability and health) anvendes følgende danske definition af rehabilitering fra Hvidbogen indenfor 

kræftområdet:  

"Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, på-

rørende 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 

består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats‖  

   (MarselisborgCentret et al. 2004, Sundhedsstyrelsen 2005) 



 

 

6 

 

I Hvidbogen anvises ingen metoder til rehabilitering. Der findes ingen danske kliniske retningslinjer 

for kræftrehabilitering, og MTV undersøgelse viser, at den evidensbaserede viden om rehabilitering 

hos patienter med kræft er yderst sparsom (Sundhedsstyrelsen 2010a). Det estimeres, at ca. 70 % af 

kræftpatienterne vil have begrænsede rehabiliteringsbehov, 25 % vil have behov for specialiseret 

indsats, og yderligere 5 % vil have særlig komplekse behov for rehabilitering (Kræftens Bekæmp-

else 2009, Kræftens Bekæmpelse 2011). 

2.2 Hovedhalskræft 

Patienter med hovedhalskræft, er udvalgt til dette masterprojekt, idet påvirkninger af funktionsevne 

hos den enkelte patient afhænger af kræftdiagnose, lokalisation af tumor, sygdomsstadie, behand-

lingsindhold, varighed, hyppighed og tidsrum siden behandling er afsluttet, comorbiditet og øvrige 

personlige faktorer (Eades, Chasen & Bhargava 2009). Desuden skal jeg som kræftrehabiliterings-

sygeplejerske på Rigshospitalet bistå onkologisk klinik med at indføre rehabiliteringssamtaler mel-

lem hovedhalskræftpatienter og plejeansvarlige sygeplejersker (PAS) ved afslutning af behandling 

og overgang til kontrolforløb (Ankersen 2010).  

Ca. 1.300 patienter diagnosticeres årligt med hovedhalskræft i Danmark, og 5-års overlevelse er ca. 

70 % afhængig af behandling, comorbiditet (Sundhedsstyrelsen 2009a) og socioøkonomiske forhold 

(Dalton et al. 2008, Dalton et al. 2010). Aldersgennemsnittet er ca. 65 år, og 80 % bliver primært 

behandlet med operation efterfulgt af ambulant stråleterapi som gives dagligt i op til seks uger evt. i 

kombination med ugentlig kemoterapi og antistoffer (Sundhedsstyrelsen 2009a). De fem hyppigste 

langtidsfølger er: Mundtørhed (> 50%), sejt sekret (40-55%), synkebesvær (30-35 %), smagsforan-

dringer (10-20%), smerter (10%), samt hæshed og nødvendighed af ændret konsistens af føde her-

under brug af ernæringssonde (List, Bilir 2004). 

Prævalensen af depression hos hovedhalskræftpatienter udgør 13–57 %, og er højere end hos andre 

kræftpatienter (Penner 2009), og kan fortsætte op til tre til seks år efter diagnosetidspunktet 

(Haisfield-Wolfe et al. 2009). 

Omend der ses 10 % reduktion af følger for hvert år siden diagnosen, vil cirka halvdelen være så 

begrænset af deres følger, at de ikke kan genoptage arbejde (Taylor et al. 2004). Ift. livskvalitet vil 

mundtørhed, talebesvær, dysfagi, smerter og depression påvirke hovedhalskræftpatienterne uafhæn-

gigt af behandlingsmodalitet (Nguyen et al. 2002), og de vedvarende bivirkninger kan ikke ses som 

et samlet hele, idet problemer med tænder, åbning af munden (trismus), mundtørhed og sejt sekret 
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forværres indenfor det første år (Abendstein et al. 2005). Review om funktionspåvirkninger og 

rehabiliteringsstrategier for hovedhalskræftpatienter efter kemo-radioterapi iht. synkefunktion, 

mundåbning, ernæring, smerter og livskvalitet konkluderer, at det for nuværende er uvist, hvilke 

forebyggende og langtidsvirkende tiltag, som kan minimere disse påvirkninger, og appellerer til, at 

evidensbaserede rehabiliteringstiltag udvikles og afprøves (Van der Molen 2009). 

2.3 At vurdere hovedhalskræftpatienters behov for rehabilitering 

Ved vurdering af behov for rehabilitering skal såvel de professionelles som patienternes perspektiv 

inddrages. Et studie beskriver, at patienter finder information om behandling og sammenhæng i ple-

je mest væsentligt, hvorimod de sundhedsprofessionelle finder symptomrelaterede behov som fx 

smerter mest væsentligt (Snyder et al. 2007).  

Endnu findes ingen danske validerede redskaber til at screene, identificere eller registrere kræft-

patienters behov for rehabilitering. Review af tilgængelige redskaber til systematisk vurdering af 

kræftpatienters individuelle behov i klinisk praksis fandt kun et redskab, men dette indeholdte ikke 

alle relevante områder for en behovsvurdering (Richardson et al. 2007). Et andet review viser, at de 

behov, som hyppigst ikke imødekommes hos kræftpatienter, er relateret til hverdagslivsproblem-

stillinger efterfulgt af psykiske og informationsrelaterede behov (Harrison et al. 2009).  

Fra Sundhedsstyrelsen er det besluttet, at patienters behov for rehabilitering skal baseres på en 

vurdering af, om patienten har eller er i risiko for at få begrænset funktionsevne. I bekræftende fald 

skal der udfærdiges en funktionsevnebeskrivelse (Sundhedsstyrelsen 2009b). Kræftplan III anbe-

faler, at der udvælges og implementeres validerede redskaber, og peger bl.a. på ICF, som er en 

model for tværfaglig rehabilitering samt et klassifikationsredskab, udarbejdet og godkendt af WHO 

(WHO 2001) og oversat til dansk (Schiøler 2003).  

ICF beskriver en persons samlede helbredstilstand og funktionsevne. ICF modellen består af krop-

pens funktioner og anatomi, aktivitet og deltagelse i sammenhæng med den kontekst personen lever 

i, og den integrerer ifølge WHO det medicinske, naturvidenskabelige, psykosociale og humanistiske 

menneskesyn (ibid). I Danmark anvendes ICF primært i kommuner og enkelte regioner, og især af 

terapeuter og som ramme for genoptræningsplaner (Vinther Nielsen, Hyldgaard 2008). ICF er tid-

ligere anvendt som værdifuld begrebsramme i visse kommunale kræftrehabiliteringsprojekter, men 

endnu ikke ved kræftpatienter i hospitalsregi (La Cour, Johannessen 2010).  
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Der er udarbejdet sygdomsspecifikke kernesæt af ICF, heriblandt til hovedhalskræftpatienter (ICF 

Research Branch 2007). Der findes en omfattende (112 ICF koder) og en kort udgave (19 ICF 

koder). Begge kernesæt kan anvendes som begrebsramme til validering eller indgå i pilotstudier. 

Den korte version, International Classification Functioning, disability and health brief coreset Head 

and Neck Cancer, herefter anvendes forkortelsen ICF HNC, omfatter de kerneområder, der som mi-

nimum indgår i en funktionsevnevurdering baseret på evidente problemstillinger for patientgruppen 

(ibid).  

Styrken ved ICF HNC synes at være det evidensbaserede grundlag, som kan danne et kvalificeret 

og struktureret udgangspunkt for den rehabiliterende indsats, som sygeplejersker skal yde, når de i 

rehabiliteringssamtalerne skal vurdere patientens funktionsevne.  

ICF kritiseres imidlertid for ikke at indfange den subjektive betydning, som sygdom, symptomer og 

funktionsevnebegrænsninger har i patientens livsførelse i hverdagen (kap 4, Vinther Nielsen 2008), 

og som kan have betydning for patientens motivation til at deltage aktivt i sit rehabiliteringsforløb 

(kap 6, kap 10, Vinther Nielsen 2008). Personlige faktorer i modellen er ikke klassificeret pga. den 

store sociale og kulturelle variation, som er forbundet hermed (Schiøler 2003), og omfatter kontek-

stuelle faktorer knyttet til individet selv, som fx alder, køn, social status, livserfaring (ibid). Et re-

view understreger imidlertid manglen af de ‖personlige faktorer‖, ligesom kodning af selvvurderet 

helbred og generelle helbredstilstand synes vanskelig indenfor de eksisterende koder (Jelsma 2009).  

2.4 Rehabiliteringssamtale ved overgang fra behandlings-liv til kontrol-liv 

I onkologisk klinik beretter hovedhalskræftpatienter og pårørende ofte i forbindelse med klinikkens 

patientundervisning, at de efter afsluttet behandling føler sig overladt til sig selv og troede, at når 

behandlingen var slut, så aftog de værste bivirkninger, og alt ville blive som før (Markussen Anne 

Lene, Thisted 2010). Disse oplevelser understøttes af undersøgelser og andre patientoplevelser 

(Rasmussen 2003, Grønvold 2006, Enheden for Brugerundersøgelser 2009, Enheden for 

Brugerundersøgelser 2010). Intern audit af sygeplejedokumentation viser endvidere, at forhold 

vedr. patienter og pårørendes egne oplevelser og ønsker for plejen, forløbet og deres hverdagsliv 

aktuelt er mangelfuldt beskrevet. Klinikken vil som led i udviklingsplanen for sygeplejen: 

‖Hverdagsliv med kræft 2010-13‖ indføre rehabiliteringssamtaler, som afholdes i forbindelse med 

afslutning af behandling, og hvor et af temaerne er, information og vejledning om overgang fra 

behandlings-liv til kontrol-liv (Ankersen 2010).  
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Dansk ph.d. studie viser, at kræftoverlevere fra diagnosetidspunktet vil gennemgå en proces, der går 

fra orden til kaos til en ny verden (Malig Rasmussen 2007). Udviklingen og længden af denne pro-

ces er ikke ens for alle, men til hvad og hvordan livet fremover skal bruges mht. arbejde og samvær 

med andre revurderes (ibid). Endvidere konkluderes, at kræftoverleveren er eksperten, og udgør den 

egentlige ressource i rehabiliteringen, frem for de sundhedsprofessionelles mål og hensigter. Samar-

bejde og inkorporation af de erfaringer, kræftoverlevere har, bør anvendes i rehabilitering, idet men-

nesker har brug for at skabe en forudsigelighed og selvfølgelighed i hverdagen – at få orden på kaos 

(ibid). Prip understreger dette yderligere, idet hun påpeger, at det er nødvendigt, at der tages afsæt i 

den livsførelse og det hverdagsliv, som den sygdomsramte og pårørende har, for at få indsigt i, hvad 

der er særligt betydningsfuldt for den enkelte (Prip 2009). Rehabilitering handler om ‖remaking of a 

life‖, dvs. at lære at leve med de fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle følger samt at genetab-

lere hverdagslivet på nye præmisser (Prip, Liljegren 2011). 

2.5 Konklusion på baggrund 

Hovedhalskræftpatienter har og får omfattende følger af sygdom og behandling, som påvirker den 

enkeltes funktionsevne. I en vurdering af behov for rehabilitering indgår aktuelle og potentielle på-

virkninger af funktionsevne, som baseres på såvel patientens som sygeplejerskens vurdering. 

Fra centralt hold peges på ICF, en international rehabiliteringsmodel og et klassifikations redskab, 

til vurdering af funktionsevne, som dog endnu ikke er afprøvet i hospitalsregi hos kræftpatienter. 

Der stilles spørgsmål til, hvorvidt ICF tager afsæt i patientens hverdagsliv og oplevelser med syg-

dom, hvilket forudsættes i en rehabiliteringsproces, hvor patienten er den egentlige aktør. Studier 

viser, at kræftoverlevere gennemgår forandring, hvorunder livet revurderes mht. tid, socialt samvær 

og arbejde, og at de har brug for hjælp til at få orden på kaos.  

Centralt iht. ovenstående og den kommende praksis i hospitalsregi med rehabiliteringssamtaler, 

bliver det derfor at tage afsæt i hovedhalskræftpatienternes værdier og oplevelse af et liv under og 

efter kræftbehandling. Det synes væsentligt at belyse, hvilke forandringer og behov hovedhals-

kræftpatienter oplever, de har, for rehabilitering, og hvorledes de oplever overgangen fra behand-

lings-liv til kontrol-liv, da sygeplejersker skal vejlede patienterne herom. 
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3 Litteratursøgning 

Hensigten med litteratursøgning er at anvende og bygge ovenpå allerede eksisterende viden, og få 

hjælp til en præcision og afgrænsning af masterprojektets undersøgelse. Endvidere bør udviklingen 

af klinisk og evidensbaseret sygepleje baseres på, at eksisterende viden inddrages, herunder også 

patientperspektiver som er afsættet for dette masterprojekt (Graubæk 2010, Stoltz et al. 2007). 

Der er udført en systematisk og elektronisk litteratursøgning, og som anbefalet af flere (Stoltz et al. 

2007, Polit, Beck 2010, Bjerrum 2005, Munch Kristiansen et al. 2008) udført med afsæt i følgende 

fokuserede litteratursøgningsspørgsmål: 

 Hvordan oplever og håndterer patienter at leve med hovedhalskræft? 

Jeg søgte i perioden 4.-9. marts 2011 i databaserne: PubMed, Cinahl, Scopus og Cochrane med kva-

lificeret assistance af forskningsbibliotekar Vibeke Witt, ved professionshøjskolen Metropol, Kø-

benhavn.  

Jeg valgte følgende søgeord til at identificere studier vedr. livet som hovedhalskræftpatient: (head 

neck neoplasms OR head neck cancer) AND (experience OR everyday life OR daily living OR life 

experience OR patient experience OR daily life OR way of life). Som det fremgår, er boolske 

termer (AND/OR) anvendt, og alle søgninger blev foretaget i de enkelte databasers system mht. 

indextermer (MESH, Cinahl Headings), samt fritekst og tilsvarende ord på dansk (Polit, Beck 2010, 

Stoltz et al. 2007).  

Rehabilitering som søgeord alene vil ikke være dækkende for, hvad begrebet omfatter, idet lande 

som USA, England og Australien ofte anvender (cancer)survivorship i stedet. Indenfor andre fag-

områder er der årelang tradition for rehabilitering, hvor fx ergo- og fysioterapeuter bruger begreber 

som genoptræning og ADL (Activities of Daily Living). WHO anvender i ICF begreberne funk-

tionsevne og funktionsevnebegrænsninger, hvorfor disse begreber også blev anvendt. Derudover 

skelede jeg til andre forfatteres søgeord indenfor kræftrehabilitering, og inddrog rehabiliterende 

(kræft)sygepleje. Søgning indenfor rehabilitering omfattede følgende søgeord: Rehabilitation OR 

Convalescence OR Cancer survivors OR Survivors OR Recovery OR Rehabilitation nursing OR 

cancer rehabilitation nursing OR nurs* OR rehabilitation needs OR ICF international classification 

of functioning disability and health OR ICF model OR ICF core set OR ICF classification OR 

functioning OR disability, som blev kombineret med (AND) hovedhalskræft. Jeg anvendte wildcard 
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søgning, hvor endelsen af et ord trunkeres med asterisk (nurs*), således at søgningen omfatter alle 

fund, som begynder med ‖nurs‖ (Stoltz et al. 2007, Polit, Beck 2010). 

Da jeg også søgte viden om, hvordan livet som hovedhalskræftpatient håndteres og mestres, valgte 

jeg at lave en søgning med afsæt i sundhedsfremme, patienternes livsdygtighed, mestring, handle-

kompetence som ofte sidestilles med empowerment, og self-efficacy ( Jensen, Johnsen 2000, 

Tønnesen 2005, Grabowski 2010). Søgeord til denne søgning var: Empowerment* OR empower-

ment cancer OR patient empowerment nursing OR empowerment health promotion OR empower-

ment education OR self-determination OR patient self determination act OR life skill* OR life style 

OR self-efficacy OR health promotion OR coping OR master OR self care OR coping skill* i 

kombination med hovedhalskræft (head neck neoplasms OR head neck cancer).  

Jeg valgte, at begrænse mig til engelske og nordisk sprogede tilgængelige artikler, og som var peer-

reviewed, da jeg ønskede, at andre også havde vurderet artiklernes kvalitet og faglige værdi. Andre 

end sygeplejersker kan undersøge patientoplevelser og rehabilitering, og jeg valgte derfor at søge i 

alle sundhedsfaglige tidsskrifter og ikke kun sygeplejefaglige.  

Jeg fravælger studier, som har fokus på etnicitet, pårørende til hovedhalskræftpatienter samt studier 

med fokus på patienter med recidiv eller i palliativ behandling, da flere aspekter end blot rehabi-

litering vil være på tale. Der henvises i øvrigt til bilag II, som uddyber litteratursøgningen mht. valg 

af databaser, hjemmesider mv. 

Jeg søgte artikler udgivet indenfor de seneste 10 år, hvor kræftrehabilitering er kommet på 

dagsorden, og eksisterende kræftbehandlingsformer og fund kan sidestilles, og foretog kæde-

søgninger ud fra artiklernes referencelister samt forfatterkædesøgning, hvorfor ældre artikler indgår 

som fund, hvis de opfyldte in- og eksklusionskriterier.  

Inklusionskriterier er: 

 Studiepopulationen skal være voksne (+16 år) hovedhalskræftpatienter i behandlings- eller 

kontrolforløb i hospitalsregi. 

 Studier med fokus på oplevelse og håndtering af livet som hovedhalskræftpatient 

 Hovedhalskræftpatienter, som er behandlet med enten operation og strålebehandling eller 

operation og kemo- og strålebehandling med kurativt sigte. 

 Tilgængelige abstracts og peer-reviewed empiriske artikler (nordisk eller engelsk sprogede). 

 Publiceret i perioden 2000-2011. 

 Primært europæiske, sekundært amerikanske og/eller australske 
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Eksklusionskriterier er: 

 Studier, som validerer udvikling af skemaer til undersøgelse af livskvalitet og helbredsrela-

teret livskvalitet. 

 Studier, hvor også andre kræftpatienter end hovedhalskræftpatienter indgår. 

 Studier, hvor hovedhalskræftpatienter og pårørende indgår som en samlet population. 

 Studier, hvor populationen udelukkende består af hovedhalskræftpatienter i palliativ/termi-

nal eller recidiv behandlingsfase. 

 Studier med test/afprøvning af særskilt rehabiliteringsintervention indenfor anden faggruppe 

end sygepleje, som fx tandlæge, fysioterapi, talepædagog, ergoterapeut mm. 

 Studier, som fokuserer på rehabilitering i eget hjem/kommune/praksissektor. 

 Studier, som er udført i anden kontekst end vestligt orienterede samfundsstrukturer og 

sundhedsvæsen som eksempelvis fra Asien eller Afrika. 

Samlet gav søgningen vedr. oplevelse af livet som hovedhalskræftpatient følgende fund: 

Database Fund Abstract Inkluderet 

PubMed 124 16 10 

Cinahl 25 5 5 

Scopus 95 7 6 

Cochrane 0 0 0 

 

Søgningen vedr. håndtering af hovedhalskræft iht. rehabilitering gav følgende fund: 

Databaser Fund Abstract Inkluderet 

PubMed 59 8 4 

Cinahl 11 3 2 

Scopus 12 0 0 

Cochrane 0 0 0 

 

Samlet var fund i alt på 27 artikler. Idet der for mig overraskende var så mange fund, valgte jeg at 

frasortere studier med mixed metoder, hvor fund kan være vanskelig at adskille, mht. hvorvidt fund 

er fra den ene del eller anden del af studiet. Efter frasortering af dubletter og inkludering af kæde-

søgningsfund resterede i alt 10 ‖rene‖ kvalitative artikler, som kunne inkluderes iht. mine in- og 

eksklusionskriterier.  

3.1 Oversigt over kvalitative studier om livet med hovedhalskræft 

Siden 2003 er der publiceret 10 kvalitative studier med afsæt i patientperspektivet vedr. livet med 

og håndtering af hovedhalskræft. Oversigt over artiklernes titel, population, formål og design 

fremgår af tabel I i kronologisk rækkefølge.  
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Tabel I: 

Titel, forfatter, 

udgivelsesår 

Population og 

nationalitet 

Formål Design/Metode 

Lived experience of eating 

problems for HNC during 

radiotherapy 

 

Larsson M et al.(2003) 

 

N=8 

(6 mænd og 2 kvinder)  

 

Sverige 

 

At opnå dybere forståelse 

for de levede erfaringer ho-

vedhalskræftpatienter har 

relateret til spiseproblemer, 

konsekvenser i dagligdagen 

og strategier for at mestre 

disse under strålebehand-

ling 

Fænomenologisk fortolk-

ende kvalitativ interview-

studie 

 

Needing a hand to hold. Lived 

experiences during the traje-

ctory of care for patients with 

head and  neck cancer treated 

with radiotherapy 

 

Larsson M  et al. (2007) 

N=9 

(7 mænd og 2 kvinder) 

 

Sverige 

 

 

At få en dybere forståelse 

af hovedhalskræftpatienters 

hverdagslivs erfaringer i 

patientforløbet med særlig 

fokus på deres spiseproble-

mer 

Kvalitativt fænomenolo-

gisk interview studie med 

analytisk fortolkende meto-

de inspireret af Colaizzi og 

Heidegger.   

A supportive nursing care 

clinic: Conceptions of 

patients with head and neck 

cancer  

 

Larsson M  et al. (2007) 

N= 12 

(7 mænd og 5 kvinder) 

 

Sverige 

At beskrive hvordan ho-

vedhalskræftpatienter 

oplevede betydningen af et 

sygeplejeklinik før, under 

og efter afslutning af 

strålebehandling 

Fænomenologisk åbent 

kvalitativt interview studie. 

Second-order perspektiv – 

hvordan noget er oplevet af 

den enkelte og hvordan det 

opfattes. 

The uncanny mouth 

- A phenomenological 

approach to oral cancer 

 

Röing et al. (2007) 

N=7 

(3 mænd og 4 kvinder),  

 

Sverige 

At beskrive hvordan pati-

enter med mundcancer op-

lever deres sygdom og be-

handling 

Retrospektivt kvalitativt 

studie med fænomenolo-

gisk tilgang inspireret af 

van Manen iht. levede 

krop, relationer, rum og tid. 

Changes and challenges to 

patients' lifestyle patterns 

following treatment for head 

and neck cancer 

 

Semple C. J et al.(2008) 

N= 10 

(6 mænd og 4 kvinder)  

 

Irland 

 

At undersøge hvilke foran-

dringer og udfordringer pa-

tienter har relateret til deres 

livsstil efter behandling for 

hovedhalskræft 

Kvalitative semi-struktu-

rerede interviews 

Evaluating sequelae after he-

ad and neck cancer from the 

patient perspective with the 

help of the International Clas-

sification of Functioning, Dis-

ability and Health 

 

Tschiesner U et al. (2009) 

 

 

N= 18 

(11 mænd og 7 kvinder) 

 

Tyskland 

At bestemme hvilke rele-

vante aspekter af såvel 

funktionsevne som kon-

tekstuelle omgivelses- og 

personlige faktorer patien-

ter oplever 

og  

at undersøge om problem-

områder refererer til speci-

fikke tumorområder eller 

om samlet hovedhalskræft-

betegnelse kan anvendes 

ved almen vurdering  

Kvalitativt forskningsin-

terview metode iht. Kvale 

ved hjælp af fem åbne 

spørgsmål med afsæt i ICF 

hovedkategorier (krops-

funktion, krops anatomi, 

aktivitet, deltagelse, om-

givelser og personlige fak-

torer). 

 

Health promoting contacts as 

encountered by individuals 

with head and neck cancer 

 

Björklund M et al. (2009) 

 

N=8 

(4 mænd og 4 kvinder) 

 

Sverige 

 

 

At beskrive sundhedsfrem-

mende kontakter, som ho-

vedhalskræftpatienter har 

oplevet med sundhedspro-

fessionelle 

 

Kvalitativt deskriptivt og 

eksplorerende semi-struk-

tureret interviewstudie med 

åbne spørgsmål , feltnoter 

og tematisk indholds-

analyse (Baxter, Burnard) 

Experiences of parents with N=12 At undersøge oplevelse, Kvalitativt deskriptivt de-
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head and neck cancer who 

are caring for young children 

 

Semple C J et al. (2010)  

(10 mænd og 2 kvinder) 

 

England 

 

erfaringer og støttebehov 

hos forældre behandlet for 

hovedhalskræft, og som har 

hjemmeboende børn 

sign og interview analy-

seret med cognitiv mapping 

“Cancer Doesn't Mean 

Curtains”: Benefit Finding in 

Patients with Head and Neck 

Cancer in Remission 

 

Thambyrajaha et al. (2010) 

N= 20 

(10 kvinder og 10 

mænd) 

 

England 

 

  

At undersøge, om hoved-

halskræftpatienter oplever 

positive konsekvenser efter 

afsluttet kræftbehandling. 

At undersøge typen/form-

en/karakteren af konstate-

rede fordele. 

Kvalitativt interviewstudie. 

Matrix baseret analyse 

inspireret af Ritchie and 

Spencer. 

Discharge advice in cancer 

patients. Posttreatment 

patient´s report 

 

De Leeuw J et al. (2011) 

N=21 

(16 mænd og 5 kvinder) 

 

Holland 

 

 

At opnå indsigt i indholdet 

og formen af udskrivelses- 

råd og instruktion givet til 

hovedhalskræftpatienter, 

og at bestemme, hvilke fak-

torer der har indflydelse på 

adoptering af råd og in-

struktioner fulgt af patient-

er. 

Eksplorerende, deskriptivt 

kvalitativt struktureret 

interviewstudie med 

tematisk indholdsanalyse 

inspireret af Krippendorff. 

 

Ud fra litteraturfund konkluderer jeg, at der eksisterer indtil flere studier, der beskriver livet som 

hovedhalskræftpatient. Hvorvidt ICF HNC kan omfatte patientperspektivet og de behov for reha-

bilitering, som hovedhalskræftpatienterne oplever, finder jeg interessant at undersøge, når der fra 

centralt hold peges på, at ICF skal indføres for at vurdere kræftpatienters funktionsevne og rehabili-

teringsbehov, mens andre påpeger, at netop patientperspektivet er en mangel ved modellen. Dette 

fører frem til master projektets formål. 

4 Formål med masterprojekt 

Hvad er hovedhalskræftpatienters oplevede behov for rehabilitering i overgangen fra behandlings-

liv til kontrol-liv, og kan disse behov understøttes af ICF HNC? 

5 Begrebsafklaring 

Hovedhalskræftpatienter: voksne (+16 år) mennesker af begge køn, i og efter kurativ intenderet 

kemo- og/eller stråleterapi i hospitalsregi, som behandles for hovedhalskræft (alle diagnosegrupper 

under denne betegnelse), og som ikke har recidiv eller er i palliativ eller terminal fase. 

Oplevede behov: Udtryk for erfaringer og oplevelser fra hovedhalskræftpatienter efter afsluttet 

kræftbehandling, som påvirker deres funktionsevne (egen definition). 
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Funktionsevne: en overordnet term for kroppens funktioner, kroppens anatomi, aktiviteter og 

deltagelse. Termen angiver aspekter af samspillet mellem et individ (med en given helbredstilstand) 

og individets kontekstuelle faktorer (omgivelsesfaktorer og personlige faktorer) (Schiøler 2003). 

Overgangen fra behandlings-liv til kontrol-liv: Omfatter her tidsperioden fra afslutning af be-

handling og i det videre kontrolforløb iht. onkologisk kliniks definition af tidspunkt for afholdelse 

af og indhold vedr. temaet: overgang fra behandlings-liv til kontrol-liv i rehabiliteringssamtale 

(Ankersen 2011). 

Rehabilitering: defineret af Hvidbogen (se side 5), og med særlig fokus på borgerens hele situation 

og målet om et selvstændigt og meningsfyldt liv.  

ICF HNC: International Classification of Functioning, disability and health coreset for Head Neck 

Cancer, sygdomsspecifikke og korte udgave (19 ICF koder), som er minimumskrav til hvad en 

vurdering af hovedhalskræftpatienters funktionsevne og funktionsevnebegrænsninger bør omfatte 

ifølge WHO (ICF Research Branch 2007).  

6 Afgrænsning 

Da jeg i formålet med masterprojektet vil fokusere på de oplevede behov for rehabilitering, fra-

vælger jeg i forhold til min litteratursøgning at afdække, hvorledes hovedhalskræftpatienter hånd-

terer og mestrer disse behov. 

7 Teoriramme 

ICF beskriver en persons samlede helbredstilstand og funktionsevne i sammenhæng med den 

kontekst, personen lever i, og hermed hvordan hverdagen kan leves i nutid og fremtid.  
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Figur 1: ICF modellen 

Figur 1 skitserer ICF modellen, som består af to dele, der er afgrænsende aspekter af den samlede 

helbredstilstand. Første del indeholder komponenterne for funktionsevne: 1. Kroppens funktioner 

(b) og anatomi (s), 2. Aktiviteter (a) og 3. Deltagelse (p). Anden del indeholder komponenterne for 

de kontekstuelle faktorer: 1. Omgivelsesfaktorer (e) (ydre påvirkninger af funktionsevne) og 2. Per-

sonlige faktorer (indre påvirkninger af funktionsevne). Bogstaverne anført i parentes anvendes til 

klassifikation af funktionsevne og begrænsninger, og til hver komponent findes forskellige under-

kategorier og gradienter. I alt findes mere end 1.400 ICF koder.  

Jeg vælger, som afsæt for masterprojektet, det korte kernesæt til hovedhalskræftpatienter, ICF 

HNC, som består af seks ICF koder i ‖kroppens funktioner‖ og fire koder i ‖kroppens anatomi‖, 

samt seks i ‖aktivitet og deltagelse‖ og tre i ‖omgivelsesfaktorer‖, i alt 19 ICF koder (se bilag II). 

ICF HNC er indholdsvalideret og evidensbaseret på baggrund af litteratur review (Tschiesner et al. 

2007, Tschiesner et al. 2008, Tschiesner et al. 2009b), interview med patienter (Tschiesner et al. 

2009) og sundhedsprofessionelle (Tschiesner, Becker & Cieza 2010), afprøvet i multicenterstudier 

(Tschiesner et al. 2009c, Tschiesner et al. 2010a) og besluttet ved konsensus blandt eksperter 

(Tschiesner et al. 2010b), og under stadig videreudvikling (Tschiesner et al. 2009a, Rogers et al. 

2010, Becker et al. 2010). 

Kroppens funktioner (b) omfatter de fysiologiske funktioner i kroppens systemer såvel fysiske som 

psykisk og ICF koder er: b130 energi og handlekraft, b152 følelsesfunktioner, b280 opfattelse af 

smerte, b310 stemme, b440 respiration og b510 fødeindtagelse.  
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Kropsanatomi (s) består af: s320 mund, s330 svælg, s340 strube og s710 hovedhals iht. knogler, 

muskler og bevægeapparat. 

Aktivitet og deltagelse (d) som sammenfattes under et omfatter: d230 udføre daglige rutiner, d330 

tale, d550 spise, d560 drikke, d760 skabe familiære relationer og d870 have økonomisk 

selvforvaltning. I kodning af den enkeltes udførelse indenfor disse kategorier indgår en informations 

matrix, der indeholder domæner, som kvalificeres mht. udførelse (performance) og til muligheder 

(kapacitet). 

Omgivelsesfaktorer (e) er: e110 produkter eller stoffer til indtagelse (som fx fødevarer eller medi-

cin), e310 opvækstfamilie og e355 sundhedspersonale (heriblandt sygeplejersker), omfattende de 

fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser, som mennesker bor og lever deres liv i. 

De personlige faktorer er endnu ikke klassificeret i ICF, men er medtaget ifølge WHO, for at 

illustrere, at de findes. De kan have indflydelse på resultatet af forskellige interventioner og omfat-

ter bl.a. køn, alder, race, andre helbredstilstande, livsstil, opdragelse, mestringsevne, social bag-

grund, erhverv, erfaringer, personlighed, vaner, uddannelse mm.(Schiøler 2003). 

8 Metode 

Til at opfylde masterprojektets formål vælger jeg at anvende en to-delt analyse, som består i 

undersøgelse af hovedhalskræftpatienters oplevede behov for rehabilitering fra de kvalitative ar-

tikler, hvortil jeg har valgt at udføre dele af et metasummary. Dette fører frem til anden del af 

analysen, som består af en gruppering af fund iht. ICF koderne, som indgår i ICF HNC. 

Efterfølgende diskuteres fund og ICF HNC, hvorefter et afsnit om metodekritik følger umiddelbart 

før en konklusion på masterprojektets formål. Sluttelig fremstilles en perspektivering for den 

fremtidige praksis med rehabiliteringssamtaler i hospitalsregi mellem hovedhalskræftpatienter og 

sygeplejersker.   

Metasummary er en analysemetode, som syntetiserer kvalitativ forskning (Sandelowski M 2003, 

Sandelowski, Barroso & Voils 2007, Sandelowski, Barroso 2007). Metoden beskrives nærmere 

sammen med en redegørelse for. hvori jeg følger metoden, og hvori jeg afviger.  



 

 

18 

 

8.1 Metasummary 

Kvalitative forskningssynteser omfatter metasyntese og metasummary. Metasummary er en kvanti-

tativ orienteret vurdering af kvalitative studiers fund, som samler fund på tværs af studierne inden-

for et særligt forskningsfelt (Sandelowski, Barroso 2007). Metasummary kan være et mål i sig selv, 

empirisk grundlag for eller bro til kvalitative metasynteser, forberedende til undersøgelsesfund for 

kvalitative metasynteser eller optimere validiteten af producerede synteser (ibid).  

Med afsæt i og inspiration fra primært Sandelowski og Barosso´s ‖Handbook for synthesizing qua-

litative research‖ vælger jeg at benytte de tre første trin iht. udarbejdelse af metasummary (ibid): 

1. Ekstrahere fund – ‖fund‖ defineres som integrerede opdagelser, vurderinger og udtalelser, 

som forfatteren tilbyder vedr. undersøgelsesfeltet, og alle artikler undersøges ved hjælp af 

samme undersøgelsesspørgsmål. Fund ekstraheres ved at adskille dem fra alle andre 

elementer af studiepublikationen. 

2. Redigering af fund – teksten skal være tæt på forfatterens ordvalg, men således at det kan 

læses og forstås adskilt fra resten af teksten. 

3. Gruppering af fund – grupperingen foretages i temaer på tværs af artiklerne, så det er muligt 

at se om fundene bekræfter eller modsiger hinanden, og om de breder emnet ud. 

Mht. gruppering af fund vælger jeg, for at kunne besvare masterprojektets formål, at gruppere fund 

iht. ICF HNC. Et regulært metasummary ville endvidere omfatte, at abstrahere fund og derefter be-

regne frekvensen af manifest og intensiteten af effekt. Dette fravælger jeg at udføre, idet resultatet 

af dette ikke er relevant iht. mit formål, da jeg i stedet søger mangfoldigheden i den eksisterende 

viden om patienternes oplevelse af livet i overgangen fra behandlings-liv til kontrol-liv. Grup-

peringen, som jeg vil udføre med hjælp af ICF HNC, har til formål at ‖teste‖, i hvilken udstrækning 

at ICF HNC kan rumme de dokumenterede perspektiver af livet som hovedhalskræftpatient.  

8.1.1 Litteratursøgning og inklusion af artikler 

Som grundlag for udarbejdelse af metasummary skal en omfattende og udtømmende litteratursøg-

ning foretages (Sandelowski, Barroso 2007). Min tidligere udførte litteratursøgning omfatter tre 

databaser, og som det anbefales, er der taget afsæt i et bredt og fokuseret forskningsspørgsmål og 

udarbejdet in- og eksklusionskriterier (ibid).    

At udarbejde en kvalitativ metasyntese/summary er et processuelt arbejde og ikke en lineær proces. 

Det medfører, at jeg med dette metodevalg, kan risikere at skulle vende tilbage til noget, som på et 
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tidspunkt i processen så færdigt ud, for at arbejde det igennem igen. Således kiggede jeg igen på 

min litteratursøgning, for at finde frem til hvilke artikler, der foreløbigt kunne indgå i metasummary 

iht. masterprojektets formål.  

Litteratursøgningen i sig selv kan være med til at skærpe forskningsspørgsmålet og valg af søgeord, 

samt med hvilket formål undersøgelsen skal udføres, fx mht. emne (hvad), population (hvem), 

tidsperiode (hvornår), metodisk (hvordan) (Sandelowski, Barroso 2007). Som eksempel blev en 

konkretisering af rehabilitering nødvendig, idet behov for rehabilitering afhang af, hvor i forløbet 

patienterne var blevet interviewet, ligesom flere forskere ‖delte‖ patienternes oplevelser op i før, 

under og efter kræftbehandling. Jeg valgte derfor at tage afsæt i overgangen fra afsluttet behandling 

til kontrolforløb, som er et tema og tidspunktet for, hvornår en rehabiliteringssamtale afholdes iht. 

onkologisk kliniks definition af rehabiliteringssamtale (Ankersen 2011).  

Tillæg til mine eksisterende in- og eksklusionskriterier blev: Inklusion af studier, som omfatter ho-

vedhalskræftpatienters oplevelse af behov for rehabilitering i perioden efter afsluttet behandling og i 

kontrolforløbet. Eksklusion af studier som undersøger, hvorledes patienterne mestrer og håndterer 

rehabiliteringsbehov. Begrundelse for in- og eksklusion af de oprindelige 10 studier fremgår af føl-

gende skema. 

Health promoting contacts as encountered by 

individuals with head and neck cancer 

 

Björklund M (2009) 

Fokus er på sundhedsfremme aktiviteter oplevet 

af hovedhalskræftpatienter, og ikke hvilke be-

hov patienterne oplever.  

Artiklen ekskluderes. 

Discharge advice in cancer patients. 

Posttreatment patient´s report 

 

De Leeuw J (2011) 

Fokus på hovedhalskræftpatienters oplevelse af 

indholdet og formen af udskrivelses råd og vej-

ledninger under og ved afslutning af behandling, 

og ikke på hvilke behov, de har.  

Artiklen ekskluderes. 

Lived experience of eating problems for HNC 

during radiotherapy 

 

Larsson M (2003) 

Fokus på oplevelse af spiseproblemer hos ho-

vedhalskræftpatienter under strålebehandling og 

ikke efter afsluttet behandling.  

Artiklen ekskluderes. 

Needing a hand to hold. Lived experiences du-

ring the trajectory of care for patients with head 

and  neck cancer treated with radiotherapy 

 

Larsson M (2007) 

Fokus på oplevelse af levede erfaringer og be-

hov i hverdagslivet under og efter kræftbehand-

ling hos hovedhalskræftpatienter. Kvalitativt 

studie.  

ARTIKLEN INKLUDERES. 

A supportive nursing care clinic: Conceptions 

of patients with head and neck cancer  

 

Larsson M (2007) 

Fokus på patientoplevelse iht. betydningen af 

støtte fra sygeplejerskeklinik relateret til spise-

problemer før, under og efter strålebehandling 

for hovedhalskræft, men ikke patienternes be-
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hov for rehabilitering.  

Artiklen ekskluderes. 

The uncanny mouth 

- A phenomenological approach to oral cancer 

 

Röing (2007) 

Fokus på oplevelse af sygdom, behandling og 

levede erfaringer efter afsluttet behandling for 

mundkræft. Indblik i fysiske som psykosociale 

fænomener og behov for rehabilitering, som 

følge af mundkræft. Kvalitativt studie.  

ARTIKLEN INKLUDERES 

Changes and challenges to patients' lifestyle 

patterns following treatment for head and neck 

cancer 

 

Semple (2008) 

Fokus på oplevelse af forandringer og udfor-

dringer hovedhalskræftpatienter oplever efter 

afsluttet behandling. Indeholder beskrivelse af 

behov for rehabilitering. Kvalitativt studie. 

ARTIKLEN INKLUDERES 

Experiences of parents with head and neck 

cancer who are caring for young children 

 

Semple (2010) 

Fokus på oplevelse af hovedhalskræftpatienters 

forældrerolle før, under og efter kræftbehand-

ling. Studiet beskriver behov for rehabilitering 

ift. forældrerollen. Kvalitativt studie.  

ARTIKLEN INKLUDERES. 

“Cancer Doesn't Mean Curtains”: Benefit 

Finding in Patients with Head and Neck Cancer 

in Remission 

 

Thambyrajaha (2010) 

Fokus på de positive oplevede aspekter af livet, 

som hovedhalskræftpatienter efter afsluttet 

kræftbehandling har. Bidrager til aspekter af li-

vet efter afsluttet kræftbehandling, som er del af 

rehabiliteringsfasen, men omfatter ikke oplev-

else af behov for rehabilitering.  

Artiklen ekskluderes. 

Evaluating sequelae after head and neck cancer 

from the patient perspective with the help of the 

International Classification of Functioning, 

Disability and Health 

 

Tschiesner (2009) 

Fokus på oplevede funktionsevnebegrænsninger 

som hovedhalskræftpatienter oplever efter af-

sluttet behandling ift. ICF. Kvalitativt studie.  

ARTIKLEN INKLUDERES 

 

Ud fra de fem resterende studier, som herefter er foreløbig inkluderet, udføres dernæst en intra-

report (individuel) og inter-report (sammenlignende). Formålet med den individuelle vurdering er at 

fastslå, om studiet opfylder inklusionskriterier, at sikre, at inklusionskriterier ikke kræver yderligere 

modifikationer, og at gøre sig bekendt med det enkelte studies indhold, metodetilgang samt stil og 

udformning af studie. Den sammenlignende vurdering giver mulighed for at udføre et resumé på 

tværs af studierne og deres kendetegn (cross-study tabular) (Sandelowski, Barroso 2007). 

8.1.2 At vurdere kvalitative artikler – læseguide og audit trail 

Ifølge Sandelowski og Barosso giver det ikke mening at kvalitetsvurdere kvalitative studier, som 

indgår i metasyntese/metasummary, idet der kan være fund, som er fremkommet, og som vil være 
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værdifulde, upåagtet om der er sammenhæng imellem, hvad der tages afsæt i og udføres 

(Sandelowski, Barroso 2007). Jeg valgte, som novice på området imidlertid artikler som var peer-

reviewed, og valgte indledningsvis at lave en CASP vurdering (Clinical Appraisal Skills Program-

me) af de fem inkluderede artikler (Center for Evidence Based Medicine 2010).  

For at sikre dette masterprojekts validitet, udarbejdede jeg en audit trail, som ifølge Sandelowski og 

Barosso, kan tydeliggøre min ‖think aloud‖ strategi, og dermed tydeliggøre mine valg vedr. de in-

kluderede studiers fund (Sandelowski, Barroso 2007). En af de eneste metodologiske regler, som 

knytter sig til kvalitativ forskningssyntese, er, at der skal redegøres for de vurderinger der er fore-

taget for derved at undgå at udlægge fundene i artiklerne forkerte og bygget på egne vurderinger 

(ibid). 

Formålet med en audit-trail er at hjælpe til at identificere fund, at kunne overskue artiklerne, deres 

styrker og svagheder samt endelig afgøre, hvorvidt studiet kan indgå i metasummary. Ifølge 

Sandelowski og Barosso skal studier ekskluderes, hvis fund ikke er underbygget af ‖rå-data‖ (ibid). 

Min audit-trail omfattede Sandelowski og Barosso’s læseguide, som blev anvendt dynamisk i inter-

aktion med den enkelte artikel, idet læse-guiden tilpasses artiklerne, og ikke omvendt (Sandelowski, 

Barroso 2007). Jeg anvendte en dansk udgave af læseguiden (Christiansen 2009, Christiansen 2009, 

Christiansen, Frederiksen 2010) (se bilag III).  

Læseguiden var med til at give mig et grundlag for gennemarbejdning af de enkelte artikler, og i 

udarbejdelsen af metasummary har jeg været frem og tilbage, og ofte til læseguiden. I læseguiden 

indgik bl.a. om undersøgelsen reelt afdækkede det, som var undersøgelsens problem, herunder om 

der var, og for hvem det var et problem. Læseguiden anbefaler, at man vurderer hvorvidt et studie 

vælger den rette metode til formålet, idet valget af metode også kan påvirke fund, ligesom 

dataindsamlingsstrategi, teknik og dataindsamlingens størrelse samt komposition skal vurderes. 

Disse punkter fremgik af særskilte afsnit i alle artikler, herunder rekrutteringsstrategi samt tidsram-

me for studiet og var ikke vanskelige at vurdere. 

Ifølge Sandelowski og Barosso kan visse oplysninger i artikler mangle, hvilket ikke skal tages som 

udtryk for, at de ikke eksisterer, men at forfatterne har udeladt disse, idet der kan være redaktionelle 

begrænsninger ved publicering af artikler (Sandelowski, Barroso 2007). Et eksempel på dette, var 

etik, som i alle studier var beskrevet, men kun i studiet af Semple fra 2010 fremgik det udførligt, 

hvilke overvejelser der var foretaget mht. konsekvenser og påvirkninger, deltagelse i interview-
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studiet kan have for den enkelte deltager. Formodentlig har det også været tilfældet i de øvrige 

artikler, og jeg fandt ikke anledning til at ekskludere studierne af denne grund. 

Alle studier havde afsnit, som beskrev, hvorledes forskerne var opmærksomme på at sikre validitet 

af studiets fund, pålidelighed, overførbarhed mv., ligesom enkelte havde afsnit vedr. studiets styrker 

og svagheder, og hvilke implikationer, det kan have for praksis, især de fra sygeplejefaglige tids-

skrifter. 

Det mest vanskelige i vurderingen af artiklerne var at vurdere fund. Sandelowski og Barroso de-

finerer begrebet fund, som databaserede og integrerede opdagelser, vurderinger eller udtalelser, 

som forskere har tilbudt i forhold til en opdagelse eller begivenhed (Sandelowski, Barroso 2007). 

Det kan være en udfordring at finde, idet fund i kvalitative studier kan fremgå spredt i artiklen, og 

‖rå-data‖ allerede er analyseret og delvis fortolket (Sandelowski, Barroso 2002). At være op-

mærksom på sprogbrugen i præsentation af studierne, fx hvorvidt der skrives i datid eller nutid kan 

antyde, hvad der er fund, og hvad der er betragtninger fra forskers synspunkt, men vanskelig, idet 

der ikke er en konsistens mht. hvorledes fund præsenteres i artikler (Sandelowski, Barroso 2002, 

Sandelowski, Barroso 2007) . I de fem vurderede artikler var afsættet ikke eksplicit rehabilitering, 

og jeg valgte at betragte positive som negative oplevelser i overgangen fra afsluttet behandling til 

kontrol som aktuelle og potentielle behov for rehabilitering og dermed fund. Jeg vil senere i 

afsnittet vedr. ekstrahering af fund give et eksempel på, hvordan jeg har fundet frem til et fund. 

Sluttelig omfatter læseguiden, at der tages stilling til logikken og formen af fund, og klassificering 

af fundene (Sandelowski, Barroso & Voils 2007). De fem klassificeringer er:  

1. Ingen fund (ufortolkede data, som anvendes som fund). 

2. Emne oversigt (en reduktion af kvalitative data til en mere kvantitativ tilgang). 

3. Tematisk oversigt (en beskrivelse af temaer, som fremkom ved at fortolke data for at finde 

mønstre eller importere begreber fra empirisk eller teoretisk litteratur). 

4. Begrebslig beskrivelse/tematisk beskrivelse (hhv. en teoretisk omfortolkning af et fænomen eller 

begivenhed eller en narrativ, fænomenologisk eller diskursiv omfortolkning af en oplevelse). 

5. Klassificering omfatter en fortolkende forklaring, som er en model eller enkelt linje som 

sammenkæder den fundamentale natur ved en oplevelse eller begivenhed  
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Klassificeringen af fundene synliggør, om fundene skal inkluderes i den videre proces, ud fra hvor 

tæt fundene i en artikel ligger op ad informanternes data, og hvor meget der er fortolket på data 

(ibid). I bilag IV beskrives hvordan jeg klassificerede fundene i de fem artikler, hvor jeg fandt frem 

til fire tematiske beskrivelser (Larsson, Röing, Semple 2008, Semple 2010) og en emne oversigt 

(Tschiesner). Jeg konkluderede, at alle studier kunne anvendes videre i udarbejdelse af metasum-

mary. 

8.1.3 Oversigt og sammenligning af artikler 

Jeg har efter vurderingen, præsentationen af fund og klassificeringen valgt at lave en oversigt, hvor 

de fem inkluderede artikler præsenteres, hvilket ifølge Sandelowski og Barosso gør sammenligning 

(inter-report) mulig, som grundlag for metasummary (Sandelowski, Barroso 2007). 

Opstilling af indholdet af de forskellige rubrikker kan gøres, som man finder væsentligt for sit meta-

summary (ibid). Jeg valgte bl.a. at få overblik over, hvornår patienterne var interviewet og finder en 

variation på forskellige tidspunkter lige fra 1½ måned til op til 25 år efter afsluttet kræftbehandling.  

Ved den komparative vurdering muliggøres et overblik over karakteristiske træk ved artiklerne, at 

ane mønstre, tendenser og at klarlægge, om der mangler informationer i de enkelte studier, som kan 

påvirke validiteten i forhold til undersøgelsernes fund (Sandelowski, Barroso 2007). 

Studiet af Tschiesner har som det eneste afsæt i ICF, og jeg var foranlediget til ikke at inkludere 

dette studie, idet fund fremstår som emne beskrivelse i flere tabeller og statistiske beregninger, og 

med kun få patientcitater. Kodningen mellem patientudsagn og til ICF fremgår af figur og med 

reference til andre som har gjort lignende. Men jeg var i tvivl om værdien af fund og hvorvidt det 

kunne klassificeres som kvalitativt studie idet interview gennemsnitlig varede 23 minutter og mere 

havde karakter af mundtligt spørgeskemaundersøgelse. Imidlertid vælger jeg, tro mod Sandelowski 

og Barrosso, at være opmærksom på, at kvalitetsvurdering af et studie ikke i sig selv indikerer eks-

kludering af studiet, idet fundet stadig kan være ‖rigtigt‖ alligevel (ibid). Jeg konkluderede at fund 

fra studiet var yderst relevant for formålet med dette masterprojekt og valgte at inkludere det. 

I følgende oversigt illusteres den sammenlignende vurdering. 
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Studie 
(Alfabetisk efter 

førsteforfatter) 

Tilknytning Type af 

fund 

Form Tidspunkt i 

patientforløbet 

Data- 

indsamlingsplan 

Behandlingsmodalitet 

 

Larsson M 

(2007) 

 

 

Sygepleje 

 

Tematisk 

beskrivelse 

 

Eksperimentel 

 

6-8 uger efter 

afsluttet behandling 

 

Hensigtsmæssig og 

repræsentativ 

 

Stråleterapi og/eller 

operation 

 

Röing 

(2007) 

 

 

Tandlæge 

 

Tematisk 

beskrivelse 

 

Eksperimentel 

 

Ca. 16 mdr. efter 

opstart af behandling 

 

Hensigtsmæssig og 

repræsentativ 

 

Stråleterapi og/eller 

operation 

 

Semple 

(2008) 

 

 

Sygepleje 

 

Tematisk 

beskrivelse 

 

Eksperimentel 

 

6-12 mdr. efter 

afsluttet behandl. 

 

Hensigtsmæssig og 

repræsentativ 

 

Stråleterapi og/eller 

operation 

 

Semple 

(2010) 

 

 

Sygepleje 

 

Tematisk 

beskrivelse 

 

Eksperimentel 

 

Op til 3 år efter 

afsluttet behandling  

 

Hensigtsmæssig og 

repræsentativ 

 

Kombination af operati-

on og/eller stråle-  

og/eller kemoterapi 

 

Tschiesner 

(2009) 

 

 

Læge 

 

Emne 

oversigt 

 

Eksperimentel 

 

6 mdr. – 25 år efter 

diagnose 

 

Hensigtsmæssig? 

Repræsentativ? 

 

Kombination af operati-

on og/eller stråle-  

og/eller kemoterapi 

 

Oversigt, der gør sammenlignende vurdering af inkluderede studier overskuelig, jf. med inspiration fra Sandelowski  og Barosso. 

(Handbook for synthesizing qualitative research, 2007, s. 129) 
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Alle studier er fra Europa, og hovedsagligt udført af sygeplejersker og baseret på interview (en til 

en interview) med enten åbne, semi-strukturerede interviewguides eller emnebaserede spørgsmål. 

Antal informanter varierer fra 7 til 18, og fordelingen af mænd og kvinder er samlet hhv. 43 og 21, 

hvilket svarer til incidensen af hovedhalskræft mht. køn (Sundhedsstyrelsen 2009a) og jeg antager, 

at det ikke har betydning for udfaldet af oplevelse af livet. 

Jeg vurderede, at alle havde udført en hensigtsmæssig og repræsentativ dataindsamlingsplan, måske 

bortset fra Tschiesners studie, som har en patient med, som har afsluttet behandling 25 år tidligere. 

Imidlertid må jeg erkende, at det siger mere om min medicinske og behandlingsorienterede tilgang, 

end set fra patientperspektivet, hvor forandringer som følge af sygdom og behandling kan fortsætte, 

og for mange vil være kroniske og livsvarige selvom kontrolforløbet efter fem år ophører.  

Jeg har valgt i oversigten at medtage, hvilken behandlingsmodalitet som patienterne har modtaget, 

idet påvirkningerne vil være afhængige af behandlingsform, men jeg fandt ikke det gav anledning 

til yderligere ekskludering. Efter at grundlaget for metasummary var udført kunne selve udarbejdel-

sen af metasummary udføres.  

8.2 Ekstrahering af fund – oplevede behov for rehabilitering 

I det første trin i metasummary ekstraherede jeg fund ved i de kvalitative studier at søge efter svar, 

som kunne understøtte masterprojektets formål og undersøgelse. Oplevelse af behov, som påvirker 

patienternes funktionsevne, som defineret i min begrebsafklaring, finder jeg, kan bestå af direkte 

udtrykte behov. Samtidig vil oplevelse af støtte og mangel på støtte indikere, at der er et behov. 

Spørgsmålene, jeg anvendte til at finde fund i de inkluderede artikler, var derfor: 

 Hvilke behov for rehabilitering som påvirker funktionsevne oplever hovedhalskræftpatienter 

i overgangen fra behandlings-liv til kontrol-liv,?  

 Hvilken støtte/mangel på støtte oplever hovedhalskræftpatienterne? 

Når fund skal identificeres, skal udenoms-tekst fjernes i hvert studie (s. 153, Sandelowski, Barroso 

2007): 

 Der ses bort fra præsentation af data, citater, hændelser, fortællinger og case historier, som 

forskeren har brugt til at understøtte evidensgrundlaget for sine fund. 

 Der ses bort fra data og fund, som ikke omhandler undersøgelsesspørgsmålet. 

 Der ses bort fra importerede fund, og fund fra andre studier, som forskeren referer til. 
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 Der ses bort fra den analytiske procedure og beskrivelser af kode skemaer, data display og 

lign., som forsker har anvendt til at producere sine fund. 

 Der ses bort fra forskerens diskussion af betydning, implikationer og signifikans ift. fund 

mht. videre forskningstiltag, uddannelse, implikationer for praksis, politiske beslutninger og 

retninger. 

I stedet skal der under beslutning af hvilket materiale, der søges ekstraheret, være opmærksomhed 

på at: 

 Behandle hvert studie som en del af analysen, uanset side-antal eller populationsstørrelse. 

 Knytte fund til undergrupper eller undersøgelsesvariationer, hvis der kan skimtes et mønster.  

 Knytte fund til de variationer, som betinger eller som omgiver disse. 

 Beslutte, hvorvidt citater eller beskrivelser, som forsker præsenterer, understøtter deres 

fortolkninger. 

 Beslutte, hvorvidt fund tilstrækkelig varierer imellem a) deltagernes egne tanker, følelser og 

adfærd, b) deres forståelse af andre menneskers tanker, følelser og adfærd, c) deres bidrag til 

hypotetiske forhold for eller recept for tanker, følelser eller adfærd 

 Notere hvorvidt fund er afledt fra dit mål for emnet eller fra fuldmagter fra dem (ibid). 

Fund kan bestå af kombinationer af beskrivelser, forestillinger og problemområder eller data om, 

hvad en gruppe af deltagere selv har oplevet, eller så andre oplevede, og kan være en kunst at finde 

for som Sandelowski beskriver: ‖Interview data are messy and it is the messiness of these data that 

makes qualitative analysis and therefore qualitative research synthesis so challenging‖ (s. 154, ibid). 

Jeg søgte efter fund, der så vidt muligt kunne afledes af mine to spørgsmål vedr. behov for reha-

bilitering, og jeg har forsøgt, at være tro mod metoden og ikke fortolke, men anvende de fund, som 

forskerne selv præsenterer. Da jeg ikke senere skulle redegøre for med hvilken styrke de enkelte 

udsagn forekom, blev fund udtrukket og skrevet med de engelske ord, som forskeren anvendte.  

Et eksempel på ekstraheret fund er: 

‖A number of those who experienced an alteration in their appearance reported that this had sig-

nificant meaning for them, such as increasing their self awareness and social anxiety‖ (Semple et al. 

2008) 
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Når fund er ekstraheret skal de ifølge Sandelowski og Barosso redigeres, så de bliver så tilgængeli-

ge som muligt for læseren, hvilket opnås ved at anvende de ord, som forskere og forfattere anven-

der, og bevare deres intentioner, imens det tydeliggøres for læseren af metasummary, som ikke har 

læst studierne, hvori fund indgår. Eksemplet på ovenstående fund blev i redigeret form til:  

‖En del af de hovedhalskræftpatienter, som oplevede en forandring i deres fremtoning, rapporte-

rede, at dette havde signifikant betydning for dem, i form af øget selvbevidsthed og social angst.‖  

Jeg valgte at oversætte fund, og forblev dermed ikke tæt på originalen af fund, idet en oversættelse 

altid indebærer en fortolkning, men jeg fandt det påkrævet for at kunne gøre det gennemskueligt og 

anvendeligt i dette masterprojekt, og for også siden at kunne allokere de ekstraherede fund til ICF 

HNC. En samlet oversigt over ekstraherede og redigerede fund fremgår af bilag V. 

8.3 Redigerede fund 

Redigerede fund fra de kvalitative studier vil her blive refereret samlet, så læser af dette 

masterprojekt, som anbefalet af Sandelowski og Barosso, kan få et indblik i hvad fund omfattede 

(Sandelowski, Barroso 2007). Da dette er en del af ‖mine‖ fund, vil de blive præsenteret og be-

skrevet i nutid, for at kunne skelne mellem hvad jeg gjorde, og hvad jeg finder. 

Flere af studierne påpeger, at de undersøgte problemstillinger ikke kan ses adskilt, men påvirker 

hinanden og udvikles over tid, og ikke nødvendigvis kronologisk og lineært. Tiden efter afslutning 

af behandlingen opleves som en sårbar fase og overgang, hvor patienterne føler sig overladt til sig 

selv og egne råd, og har et ønske om specifikke informationer fra de sundhedsprofessionelle om 

efterbehandlingsperioden.  

Alle studier påpeger, at patienterne oplever spiseproblemer, som stadig påvirker deres funktions-

evne selv efter afsluttet kræftbehandling, og det såvel fysisk, psykisk og socialt. De fysiske pro-

blemstillinger som patienterne oplever: appetitløshed, smerter, mundtørhed, synkebesvær, tygge- 

og synkebesvær, påvirket tale, øget savl, nedsat skulderbevægelighed, nedsat lugte evne, kvalme, 

hoste, forstyrret nattesøvn, færre tænder, behov for ændret konsistens af føde, ændret smagssans, 

sejt sekret og træthed. Den overvældende træthed som påvirker patienternes funktionsevne 

medfører svækket evne til at håndtere negative tanker, giver følelse af selvmedlidenhed, be-

kymringer, ynkelighed og håbløshed.  



 

28 

 

Mht. støtte fra professionelle oplever patienterne, at der ikke altid er tid til alle spørgsmål, hvilket 

kan resultere i for høje mål eller modsatrettede informationer, og mangel på handlingsanvisende vi-

den i hvordan bivirkninger skulle håndteres. Det afstedkommer, at patienterne mangler kræfter til at 

opsøge og få hjælp til at håndtere det, som tager deres kræfter, og bivirkningerne vokser sig større 

og varer længere, end hvad patienterne forventer. Behovene påvirkes endvidere af: Afbrydelser af 

dagligdags livet, at vente i spænding og at blive overladt til ens egne råd, som giver patienterne et 

behov for: ‖En hånd at holde i‖. 

Lavt selvværd påvirker den sociale funktionsevne. At leve med kropsforandringer, som fx kan 

opleves som en handicappet mund, kan for nogen medføre social isolation, mens det for andre ikke 

er et problem. Efter behandling dominerer usikkerhed, angst for tilbagefald og genoprettelse af 

vaner og rutiner, som tidligere blev taget som en selvfølge, hvor et eksempel kan være at lære at 

spise igen. Men andre oplever også en taknemmelighed for livet, selvom det betyder at leve et liv i 

uvidenhed. Patienterne oplever en afhængighed af og øget behov for støtte, omsorg og at blive 

forstået af personalet. Efter behandling er fuldført, opstår der tid til refleksion om livet og 

fremtiden, hvilket medfører, at eksistentielle temaer kommer til overfladen. Derudover opleves 

bekymringer vedr. kræft som at leve med usikkerhed, uvished og angst for tilbagefald, og arbejde 

og dagligdagsopgaver forandres pga. bivirkninger. Interpersonelle relationer bliver for nogle 

patienter tættere, for andre uændret og for andre medfører det fx nedsat samliv. 

Patienterne udtrykker behov for individuel vurdering af de komplekse behov, og information om de 

forskellige støttemuligheder, der skal tages i anvendelse. Støtte får patienterne især fra ægtefælle, 

børn, samt netværk i form af skolelærere, arbejdskolleger og kirke, og af både praktisk som følel-

sesmæssig karakter. Særligt er der behov for støtte fra professionelle, og for nogle giver det mening 

at møde og sammenligne sig med ligestillede. Tro/religion, aktiv planlægning af dagen, anvendelse 

af fejl-søg-prøv-metode hjælper patienterne, og for nogle er det muligt og vigtigt, at opretholde så 

normal en hverdag som mulig, men ikke en mulighed for alle pga. bivirkningerne.  

8.4 Gruppering af fund 

Efter ekstrahering og redigering af fund, som besvarer forskningsspørgsmålet, skal fund, som 

omhandler samme tema, grupperes, hvormed der opnås mulighed for at se, hvilke fund indenfor 

hvert emne, der er relateret til hinanden. Fund om samme emne kan a) konfirmere eller replicere 

hinanden, b) udvide eller c) modbevise hinanden (Sandelowski, Barroso 2007). Sandelowski og 

Barosso fremhæver, at det er forskeren, som bedømmer, hvordan fundene grupperes. Jeg har valgt i 
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denne anden del af analysen at gruppere fund iht. de områder som ICF HNC omfatter, for at kunne 

besvare masterprojektets formål. I figur 2 fremgår en oversigt over fund iht. ICF HNC. Gruppering 

af fund iht. ICF HNC er opdelt iht. modellens overordnede komponenter for hhv. funktionsevne og 

kontekstuelle faktorer, og dertil hørende ICF koder. Til oversættelse af de forskellige ICF koder og 

guidning i kodning er den officielle danske ICF bog anvendt (Schiøler 2003). 

Som det fremgår af følgende figur 2, er der en bred repræsentation af de fund, som jeg finder, som 

kan allokeres til de enkelte ICF koder i ICF HNC, og jeg vil i den følgende diskussion, forholde 

mig til fund og ICF HNC. 
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Figur 2: Fund i forhold til ICF HNC 
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9 Diskussion af fund iht. ICF HNC 

Hensigten med diskussionsafsnittet er en kritisk diskussion af fund og af begrebsrammen for ICF 

HNC og første del af diskussionen omfatter en kritisk gennemgang af mine fund vedr. de kvalitative 

studier iht. de specifikke ICF koder. Anden del er en diskussion af, hvorvidt ICF HNC, set fra et sy-

geplejefagligt perspektiv, kan være en begrebsramme for de kommende rehabiliteringssamtaler i 

hospitalsregi imellem plejeansvarlig sygeplejerske og hovedhalskræftpatienten. 

Diskussionen af fund ift. ICF HNC, fremstilles iht. ICF komponenterne: kroppens funktioner og 

anatomi, aktivitet og deltagelse, omgivelses- og personlige faktorer. ICF koder, der indgår i ICF 

HNC, er for at tydeliggøre forskellen til fund skrevet med kursiv. 

9.1 Fund og ICF HNC 

9.1.1 Fund og kropsfunktioner  

b130 energi og handlekraft omfatter overordnede mentale funktioner af fysiologisk og psykologisk 

art, som får patienten til at opnå tilfredsstillelse af specifikke behov. Såfremt man vil klassificere 

dette funktionsområde, indgår vurdering af, om der er begrænsninger eller muligheder indenfor 

områder som: energiniveau, motivation, appetit, impulskontrol og trang (herunder trang til misbrug 

af stoffer/alkohol). Af de redigerede fund indgår appetitløshed og træthed sammen med Tschiesner 

som også fandt b130 relevant.  

Den udmattende træthed, som patienterne oplever, er ikke en træthed de kan sove sig fra, men en 

træthed, som gør dem ude af stand til at magte at opsøge hjælp, hvilket, de oplever, yderligere for-

værrer og forlænger varigheden af bivirkningerne. Træthed kan være et problem, som pågår op til år 

efter afsluttet behandling (Rogers et al. 2008), og er således et område, det er yderst væsentlig at få 

afdækket, da det vil påvirke patienternes funktionsevne. 

Set i lyset af den sundhedsfremmende og sundhedspædagogiske tilgang, som er del af rehabili-

tering, idet såvel aktuelle men også potentielle behov skal varetages, bemærkes, at trang til fx tobak, 

som indgår i b130 i ICF HNC, ikke kan genfindes i fundene. Når patienterne refererede til ændring i 

livsstil, var det ikke til kost, rygning, alkohol og motion (KRAM faktorer), men i stedet deres nye 

vaner iht. deres dagligdag, ændrede rolle i familien, prioritering af og værdier for livet og fremtiden. 

Livsstil iht. KRAM faktorer har imidlertid væsentlig betydning for helbredet, også efter afsluttet 

kræftbehandling, idet fortsat rygning og indtagelse af alkohol øger risiko for udvikling af sekundær 

ryge- og alkoholrelateret kræftsygdom (Do et al. 2003). Rygeophør er således en væsentlig del af 
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rehabiliteringen, og studier påpeger at sygeplejersker formår at bistå patienterne hermed (Sharp 

2005, Sharp et al. 2008). 

b152 følelsesfunktioner omfatter specifikke mentale funktioner, forbundet med følelser og affektive 

komponenter i sindet, og indgår på lige fod med de fysiske aspekter. Fundene fra artiklerne 

understøtter de psykiske påvirkninger af funktionsevne, som omfatter patientens oplevelse af frygt, 

angst, emotionel labilitet, og glæde (taknemmelighed). Igen medtager Tschiesner samme kode fra 

sine patientinterviews. At få en kræftdiagnose medfører mange forandringer i hverdagen og i livet 

som helhed, både for den syge og for denne familie. Kræft er en livstruende sygdom, som medfører 

mange nye informationer, reaktioner, ukendte symptomer og påvirkninger, som det kan være 

vanskeligt at rumme (Corner, Bailey 2008), og som giver psykosociale problemer og behov også 

efter afsluttet behandling (Mehlsen, Jensen & Zachariae 2007, Dalton et al. 2009). Af de inklu-

derede studier oplevede flere, overraskende for dem selv, følelsesmæssige reaktioner efter afsluttet 

kræftbehandling. Behov for psykosocial rehabilitering efter udskrivelse omfatter ifølge dansk 

studie: Behov for kontinuerlig støtte og information vedr. rehabiliteringsmuligheder, støtte fra 

familie, psykologisk hjælp til at håndtere angst for tilbagefald af kræftsygdom, behov for social 

støtte og behov for hjælp til at håndtere venner og omgangskreds (Mikkelsen et al. 2008). Nylig 

publiceret review viser, at evidensgrundlaget for udbyttet af psykologiske interventioner endnu er 

sparsomt (Luckett et al. 2011), hvilket af andre er vist, ikke kan tillægges, at de ikke ønsker at 

deltage (Vakharia, Ali & Wang 2007, Allison et al. 2004a, Allison et al. 2004b). Det antydes, at 

fremtidige psykologiske interventioner, bør afprøves på patienter, som reelt har behov, og ikke bare 

på en gruppe af kræftpatienter (Luckett et al. 2011).  

b280 opfattelse af smerte er et komplekst symptom, som kan forårsages af såvel tumor som be-

handling, og defineres som opfattelse af ubehagelige fornemmelser som tegn på aktuel eller 

potentiel skade eller tilstand på dele af kroppen. For hovedhalskræftpatienter er fund relateret til 

smerter især i mund og svælg, som begrænser deres funktionsevne, så de ikke kan spise og drikke 

sufficient. Med det brede perspektiv på funktionsevne, helbredstilstand og sundhed i øvrigt opnås 

med ICF indblik i sammenhænge, påvirkninger og ressourcer, som den enkelte besidder. Fx med-

fører smerter begrænsninger i hverdagslivets selvfølgelige gøremål. Det være fx at spise og sove 

(kroppens funktion og anatomi), og som kan påvirke omgang med andre (deltagelse og aktivitet) 

der kan være under positiv som negativ indflydelse af patientens omgivelser og de personlige 

faktorer. Da ICF modellen er årsagsneutral, stiller det krav til, at sygeplejersken inddrager den fore-
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liggende evidensbaserede viden og sætter den i relation til den enkelte patients funktionsevne. 

Indblik i patientens opfattelse af smerter vil således kvalificeres yderligere, såfremt det iht. rammer-

ne for anvendelse af ICF omfatter anvendelse af validerede og egnede måleredskaber, kliniske 

retningslinjer mv.  

b440 funktion af respiration vil være relevant for visse patienter, der som følge af tumortryk eller 

hævelse af strålebehandling, varigt eller midlertidigt, får anlagt en tracheostomi, hvilket også vil 

have indflydelse på b310 stemme funktion. Begge funktionsbegrænsninger vil være synlige for såvel 

patient som for dennes omgivelser, og vil begrænse de fleste i at kunne leve et normalt hverdagsliv, 

idet hjælpemidler er en forudsætning for at trække vejret (være i live) og kunne kommunikere og 

have social omgang med andre. I studierne, som er inkluderet, genfindes stemmeproblemer, men 

ingen beskriver problemer med vejrtrækning, hvilket kan tillægges, at ingen af de inkluderede 

patienter havde tracheostomi. Om end ICF HNC omfatter en minimumsvurdering af funktionsevne, 

vil der være ICF koder, som ikke er relevante for alle patienter. 

b510 fødeindtagelse omfatter indtagelse og bearbejdning af fødemidler og væsker gennem munden, 

herunder at tygge, behandle maden i mundhulen, spytflåd, at synke, savle samt utilstrækkelig spyt-

produktion. Denne ICF kode er relevant for fund i alle de inkluderede studier. Nogle af for-

andringerne som patienterne oplever, vil aftage med tiden, mens andre, som nedsat eller ingen spyt-

produktion, vil være en livsvarig og kronisk påvirkning, som ikke er et problem, der kan løses, men 

et vilkår, som til en vis grad kan lindres, men som patienten skal lære at leve med. At lære at leve 

med, og finde ud af, hvad der er normalt efter sygdom og behandling, tilkendegiver patienterne, og 

peger på et ønske om at møde ligestillede eller ‖ekspert-patient‖. Gruppebaseret patientunder-

visning under og efter kræftbehandling antyder, at samvær med ligestillede giver energi og reduce-

rer ensomhedsfølelse, og råd og erfaringer har en anden værdi, end det som sygeplejersker kan bi-

drage med (Iversen 2010). Den ‖nye normalitet‖ bliver defineret, ligesom der bidrages til i fælles-

skab at sætte orden i kaos (Markussen Anne Lene, Thisted 2010). Umiddelbart kunne jeg ikke iden-

tificere en af ICF koderne i ICF HNC, der omfatter dette aspekt. 

Fund, som ikke er omfattet af ICF HNC, er relateret til ICF koder som b 455 motionstolerance, 

b530 vægtregulering, b840 fornemmelse i huden (Tschiesner et al. 2009), påvirkning af lugtesans 

(Semple et al. 2008), hoste og forstyrret nattesøvn (Larsson 2007). Fund i Tschiesner’s studie b250 

smag kan også genfindes i Semple’s første studie. De indgår ikke i ICF HNC, men findes til 
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gengæld sammen med øvrige fund i den udvidede udgave af ICF kernesæt for hovedhalskræft. Kun 

hoste har jeg ikke kunne finde som ICF kode. 

9.1.2 Fund og kropsanatomi 

Fund ifølge Tschiesner er sammenfaldende med de ICF koder, som indgår i ICF HNC mht. s330 

svælg, s 340 strube og s710 hovedhalsregionen – muskler, knogler og bevægeapparat, men 

omfatter også fund iht. s430 respiration, s520 spiserør, s810 hud og s840 hår. Både Röings og 

Tshiesners studier har fund, som kan indgå under beskrivelse af anatomiske påvirkninger af 

funktionsevne (færre tænder og forandret mund), som indgår i s320 struktur af mund. Øvrige stu-

dier har ikke lige så specifikke fund, idet jeg i grupperingen har vurderet og klassificeret de fund, 

som omfatter kropsforandringer, mere har afsæt i de psykiske påvirkninger, de medfører, og dermed 

indgår i kropsfunktion frem for ICF kategorien kropsanatomi. Tschiesner uddyber i sin diskussion, 

at patienterne sjældent nævnte de anatomiske forandringer (Tschiesner et al. 2009).  

Det kan illustrere en accept og tilvænning, som vist i studiet af Semple, hvor kropsforandring, som 

følger efter en operation, for nogle patienter er et bevis på den mest succesfulde løsning på kræft og 

er prisen for at overleve, men for andre vil være en lidelse (Semple et al. 2008). Set i lyset af de 

mange forandringer (synlige som usynlige), som patienterne oplever, vil det være væsentligt at 

drøfte dette med patienterne. Ikke først efter afsluttet behandling men allerede fra diagnosetids-

punktet. Bemærkelsesværdigt indgår seksualitet ikke i ICF HNC. Et fund indikerer en påvirkning, 

idet interpersonelle relationer blev bedre, uændret og for nogle mindre, og som eksempel nævnes 

mindre intimitet (Semple et al. 2008). Seksualitet og kropsforandringer påvirker den enkelte (Low 

et al. 2009), men et felt som endnu ikke håndteres i tilstrækkelig grad af sygeplejersker (Low et al. 

2009, Gyrtrup, Sørensen & Iversen 1994, Lindholm 2002, Konradsen 2010).  

9.1.3 Fund og aktivitet og deltagelse 

Man kan iht. anvendelse af ICF modellen vælge at skitsere elementer af aktiviteter (a) og deltagelse 

(p) hver for sig eller som i ICF HNC, hvor de to komponenter samles i en kategori (d).  Aktivitet 

omfatter en persons udførelse af en opgave eller en handling (funktionsevne på individniveau), 

hvorimod deltagelse er en persons involvering i dagliglivet (funktionsevne på samfundsniveau). I 

kodning af den enkeltes udførelse indenfor disse kategorier indgår en informationsmatrix, der inde-

holder domæner, som kvalificeres mht. udførelse (performance) og muligheder (kapacitet) (Schiøler 

2003). 
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Alle studierne har fund, der beskriver de påvirkninger, som sygdom, behandling og bivirkninger 

medfører på dagliglivet, og derved bryder vaner og rutiner. Disse vil i ICF HNC klassificeres under 

d230 udføre daglige rutiner, d550 spise, d560 drikke og d760 skabe familiære forhold.  Sidstnævnte 

omfatter relationer mellem børn og forældre, slægt og søskende. d330 tale i denne kategori, om-

fatter ifølge ICF: ‖at fremsætte mundtlige meddelelser med bogstavelige og underforståede betyd-

ninger som fx at gøre rede for kendsgerninger eller fortælle en historie‖(ibid), mens den i kategorien 

kropsfunktions omfatter b310 stemmefunktion.  

Det fremgår ikke tydeligt i studiet af Semple, hvilken tale påvirkning patienterne oplever, idet der 

står:‖speech difficulties‖ (Semple et al. 2008). Her finder jeg, at ICF HNC viser sig, at rumme nu-

ancering af funktionsevnepåvirkning, som ikke fremstår ligeså tydeligt i fund.  

ICF vurderingen skal ske individuelt og i samspil med den enkelte, idet påvirkningens betydning er 

forskellig fra patient til patient, og studierne understreger betydningen af ikke at se problemer og 

udfordringer enkeltvis eller linært, men som en samling af problemer, der påvirker og forstærker 

oplevelsen af hinanden indbyrdes, og hvor visse behov vil være hos nogle og ikke hos andre. Et 

eksempel er: 

―There appeared to be various degrees of change and challenge in social functioning, with a few 

people experiencing no changes‖ (Semple et al. 2008) 

ICF HNC er fortsat under validering og udvikling, og kan ifølge forskergruppen bag ICF HNC 

anvendes i pilotstudier (Tschiesner et al. 2010b, Rogers et al. 2010). Senest har Rogers udviklet kort 

spørgeskema baseret på ICF HNC, og fund viser (igen), at der var forskel imellem de af fagfolk 

observerede påvirkninger af funktionsevne og de patientvurderede. Der blev af patienterne påpeget 

flere områder, som burde indgå i ICF HNC, hvilke var smag, kæbe bevægelighed, funktion af 

artikulations-evne, struktur af skulderregion, tab af funktion ved transplantations donor lap samt 

relationer ifm. intimitet (Rogers et al. 2010), hvilket netop er områder, som indgik i mine fund. Jeg 

har forud for masterprojektet taget kontakt til Rogers for at få indblik, i hvorledes spørgeskemaet 

var udarbejdet, hvilket ikke fremgik tydeligt af artiklen. Spørgeskemaet bestod af fire sektioner: 1. 

sektion omfatter 25 spørgsmål vedr. kropsfunktioner og anatomi (informant skal svare fra ingen til 

komplet funktionsindskrænkning) som fx at bide, smage mv., 2. sektion omfatter syv spørgsmål 

vedr. patientens vurdering af problemer ifm. aktivitet og social funktionsevne, 3. sektion er fire 

spørgsmål vedr. omgivelsesfaktorers betydning som enten barriere eller hjælp til at håndtere livet 
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siden diagnosticering af hovedhalskræft, og 4. sektion er to spørgsmål om generelt velbefindende 

og funktionsevne i hverdagslivet. Jeg noterer mig, at der i alt er 38 spørgsmål, som ikke indbyder til 

dialog med patienten, og som mere bærer præg af fagfolk som (hurtig) vil have en screening af, 

hvilke områder der påvirker patientens funktionsevne. Patienterne efterlyste også mulighed for 

fritekst-svar, og fandt områder som fx e110, produkter til stoffer og indtagelse uvæsentligt. Netop 

denne ICF kode kunne kun genfindes en gang i mine fund, ligesom s330 struktur af svælg og s340 

struktur af strube, hvilket stod i modsætning til de øvrige ICF koder i ICF HNC, som kunne 

genfindes i flere af studierne.  

d870 have økonomisk selvforvaltning omfatter kontrol over økonomiske ressourcer fra private og 

offentlige kilder med det formål at skabe økonomisk sikkerhed for aktuelle og fremtidige behov. 

Arbejde som, jeg tolker hører under denne kategori, formår nogle patienter at varetage under 

behandling og genoptage i fuldt omfang efter afsluttet behandling, mens andre ikke gør (Semple et 

al. 2008, Larsson 2007, Semple, McCance 2010). Det henviser til, hvad, Sandelowski vil sige er 

modsatrettede fund, som gruppering af fund om det samme emne kan afstedkomme (Sandelowski, 

Barroso 2007). Håndtering af arbejde vil være afhængigt at typen af arbejde, men også af hvilken 

arbejdsgiver, kolleger og økonomi i øvrigt, den syge og familien har. I Tschiesners studie indgår 

endvidere d455 bevæge sig omkring, d570 varetage egen sundhed, d920 deltage i rekreative akti-

viteter og fritidsaktiviteter, som enkeltstående fund der ikke kan genfindes i ICF HNC. Netop an-

vendelse af natur og fritidsinteresser er af andre fundet væsentligt for at komme sig og håndtere 

livet efter hovedhalskræft (Bjorklund, Sarvimaki & Berg 2008, Bjorklund, Sarvimaki & Berg 2010, 

Bjorklund 2010), men desværre oplever patienterne, at sundhedsfremmende aktiviteter mere er 

fraværende end tilstede (Bjorklund, Fridlund 1999). 

At skelne mellem individ og samfundsniveau i denne kategori synes relevant, men vanskeligt når 

ICF HNC har valgt at anvende ICF koderne samlet. 

9.1.4 Fund og omgivelsesfaktorer 

Den sidste kategori omfatter omgivelsesfaktorer, hvilke er faktorer, som må tages med i betragtning 

af brugen af hver funktionsevnekomponent og kodes svarende dertil (Schiøler, Dahl 2003). Første 

gradient grad vil ved anvendelse af klassifikationen indikere faktorens indflydelse som enten 

fremmende eller hindrende. Således kan en patient klassificeres som havende en påvirkning af 

funktion, som ikke påvirker funktionsevnen, idet omgivelsesfaktorer tager højde for dette. Et 

eksempel herpå fra mine fund er: 
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 ‖Difficulties in speech after surgery hampered the desire to return to normal 

 activities. Understanding from friends was needed when eating socially, as defects in 

 the upper or lower jaws after surgery, not completely filled by temporary dentures, 

 resulted in drooling, or liquids coming from the nose when drinking‖ 

    (s. 304, Röing, Hirsch & Holmström 2007). 

For nogle vil besvær med tale(funktion) påvirke deres funktionsevne negativt, mens for andre ikke, 

og det vil yderligere være afhængigt af, hvorvidt venner (omgivelser) forstår eller ikke viser forstå-

else for deres situation, hvilket kan have indvirkning på, hvordan patienten håndterer påvirkningen 

af sin (tale)funktion.  

e110 produkter eller stoffer til indtagelse som fx fødevarer eller medicin, e310 opvækstfamilie og 

e355 sundhedspersonale heriblandt sygeplejersker indgår i ICF HNC, og kan genfindes i mine 

fund. At sundhedspersonale har fået sin egen ICF kode kan umiddelbart undre, men med baggrund i 

de fund, som de inkluderede studier bibragte, synes det oplagt at forholde sig til hvilken rolle, 

opgave og betydning sygeplejersker har for patientforløbene herunder rehabilitering. Støtte eller 

mangel på støtte fra sundhedsprofessionelle indikerer at behov. Set fra faglig henholdsvis personlig 

vinkel, opleves behov forskelligt og er en konstant udfordring i samspillet mellem patient og sund-

hedsprofessionelle. I rehabilitering er det væsentligt at imødekomme den enkelte patients opfattelse 

og vurdering af behov, men ikke på bekostning af eller tilsidesættelse af den faglige indsats, idet der 

vil være områder, som sygeplejersker er forpligtet til iht. Sundhedsloven, deres etiske kodeks og 

profession (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2010, Undervisningsministeriet 2008, SSN 2003). 

Rehabilitering er netop et samspil mellem patient og sundhedsprofessionel om livet med sygdom, 

som skal ses som et samlet hele og ikke adskilt, og hvor bidrag og begge vurderinger skal føre til en 

relevant rehabiliteringsplan og indsats, så patienten formår at leve et for patienten meningsfyldt 

hverdagsliv. 

Et fund, der undrer mig i denne kategori, er i Tschiesners artikel, hvor der står e350 sundhedspro-

fessionelle. Talkoden omfatter støtte fra tamme dyr! Jeg konkluderer, det som en skrivefejl, idet der 

i en anden tabel står: e350 sundhedsprofessionelle. De mange ICF koder som patienternes liv skal 

‖passe i‖, finder jeg kan være en udfordring for den kommende praksis. Men det kan også være en 

støtte, idet ICF koderne kan anvendes på tværs af specialer og faggrupper og dokumentere, hvorled-

es patientens helbredstilstand og funktionsevne er, som siden kan være grundlag for evaluering af 

den iværksatte rehabiliteringsindsats. 
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e320 venner, e325 bekendtskaber, ligesindede, kolleger, naboer og medl. af lokalsamfundet, e330 

personer med ledende eller overordnet rolle, e580 tjenester, systemer og politikker vedr. sundheds-

væsen, alle fund fra Tschiesners studie, er faktorer, som indikerer omfanget af den fysiske og emo-

tionelle støtte, som andre giver. De øvrige studier understøtter de nære relationers betydning for 

håndtering af behovene for rehabilitering, mest positivt men også negativt fund (Semple et al. 2008) 

men som jeg ikke finder i ICF HNC, ligesom øvrige fund i denne kategori af Tschiesner, som om-

fatter e225 klima, e250 lyd og e260 luftkvalitet. 

Flere fund beskriver de eksistentielle overvejelser, som kræftsygdommen medfører, som fx tanker 

om fremtiden, angsten for at dø og at få tilbagefald, livet med kræft som en trussel, religion, ånde-

lighed og tro. Patienterne oplever, at de eksistentielle tanker kan være såvel en barriere for som en 

styrke til at leve et hverdagsliv. Disse fund finder jeg det ikke muligt at indplacere i de eksisterende 

ICF HNC koder, men det kunne være ICF koden d930 som omfatter: deltage i religion og åndsliv, 

finde mening, religiøse og åndelige værdier. 

9.1.5 Fund og personlige faktorer 

Som fund påpeger patienterne selv personlige faktorer, som kan støtte eller være en barriere mht. 

håndteringen af behov for rehabilitering (Semple et al. 2008), men idet personlige faktorer i ICF 

ikke er klassificeret, kan de ikke indplaceres.  

At få og leve med en livstruende kræftsygdom påvirker ikke alene den syge selv, men også de nær-

meste (Roing, Hirsch & Holmstrom 2008, Ruf 2009, Ross et al. 2010, Verdonck-de Leeuw et al. 

2007). De pårørende kan være en støtte, men også en barriere, såfremt de ikke støtter den syge, som 

den syge forventer, hvilket kunne genfindes som fund (Larsson 2007, Semple, McCance 2010).  

I en rehabiliteringsproces vil patientens vaner og livsstil blive udfordret. Livsstil har, som tidligere 

beskrevet, betydning for den kræftsyges overlevelse, men det har fx også patientens uddannelses-

niveau og køn, som indgår i ICF under personlige faktorer. For alle kræftformer ses en forbedret 

fem års overlevelse på 48% blandt højtuddannede mænd og 37% blandt mænd med kort uddannel-

se, og for kvinderne er tallene hhv. 62% og 50%. Forskellene afspejler den negative sociale effekt, 

der forstærkes som følge af, at andelene af kræftformer med dårlig prognose er større hos de dår-

ligst stillede grupper, hvori hovedhalskræft hører (Dalton et al. 2008, Dalton et al. 2010)  
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9.2 ICF HNC som begrebsramme for rehabiliteringssamtaler i hospitalsregi  

I udlandet har studier vist, at sygeplejeklinikker formår, at varetage de problemstillinger, som ho-

vedhalskræftpatienterne har undervejs og i kontrolforløbet (Wells et al. 2008, Larsson, Hedelin & 

Athlin 2007). Sygeplejersker kan, for at imødekomme de behov, som patienterne oplever og den 

subjektive betydning som sygdom, symptomer og funktionsevnebegrænsninger har i patientens livs-

førsel i hverdagen, ifølge Juel Jensen anvende et: udefra-perspektiv og et indefra-perspektiv (kap 4, 

Vinther Nielsen 2008). Udefra-perspektivet, som omfatter betragtning af sygdommen som et objekt, 

håndteres i mange tilfælde allerede af de sundhedsprofessionelle. Fund indikerer imidlertid, at 

indefra-perspektivet, som sætter fokus på patientens lidelse, perspektiv, forståelse og præferencer, 

ikke imødekommes i tilstrækkelig grad af de professionelle (Tschiesner et al. 2009, Semple et al. 

2008, Larsson 2007, Semple, McCance 2010). Samtidig vil patienter være forskellige mht., om de 

ønsker at blive og være informeret, og dermed føler sig medinddraget, eller om de ønsker at være 

medinddraget i selve rehabiliteringen (Lund, Tamm & Bränholm 2001). Et fravalg af medinddrag-

else kan være et bevidst valg (ibid), hvilket påpeger vigtigheden af at afdække ønsket om med-

inddragelse hos den enkelte patient.  

Ofte anvendes patientdeltagelse og patientinddragelse synonymt. Forståelse af patientdeltagelse i 

sygeplejefaglig kontekst er afdækket af Færch med reference til Cahill (Færch 2008, Færch, Harder 

2009). Færch konkluderer, at sygeplejersker er hovedansvarlige for udmøntning af patient-

deltagelse, og hvilket fordrer, at sygeplejersker afstår noget af deres magt og kontrol samt udviser 

en attitude, der indbyder til dialog og samarbejde, hvor refleksion, supervision og tilførsel af viden 

anses som vigtige for operationalisering af patientdeltagelse. Interviewstudie viser imidlertid, at 

rammer og rutiner i afsnittene har positiv såvel som negativ betydning for, hvorledes sygeplejer-

skerne kan optimere patientinddragelse i rehabiliterende sygepleje (Lund, Tamm & Bränholm 

2001). En teori om rehabiliterende sygepleje er under udvikling af sygeplejeprofessor Marit Kirke-

vold (Kirkevold 1997, Kirkevold 2010), hvilket positivt kan understøtte sygeplejerskernes rehabili-

terende praksis, ligesom udvælgelse af et valideret redskab til vurdering af rehabiliteringsbehov vil 

højne kvaliteten af den ydede indsats (Sundhedsstyrelsen 2010b).   

At støtte patienterne til at håndtere lidelse og sygdom har indenfor andre kroniske sygdomme vist 

sig muligt, som fx med metoden Guidet Egen Beslutning (GEB) (Zoffmann, Kirkevold & Harder 

2009, Zoffmann Knudsen 2004). GEB, som er en femtrins proces, omfatter: 1. etablering af jeg-du-

sorteret gensidighed, 2. selv-udforskning, 3. selv-forståelse, 4. aktion og 5. feedback in-action. 
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Metoden guider patient og sygeplejerske til beslutninger, som patienten selv kan stå inde for vha. 

dialog støtteark. GEB er også for tarmkræftpatienter peget på som et redskab, der kan anvendes i 

praksis til at uddybe patientens perspektiv i forhold til, hvilke behov der er betydningsfulde i reha-

bilitering, idet motivation, ressourcer og handlekompetence er væsentlige også i rehabilitering 

(Zøylner 2009).  

Da ICF HNC ikke klassificerer de personlige forhold, stiller det krav til sygeplejersker om at af-

dække og vide, hvilke personlige faktorer, som kan fremme eller hæmme den enkelte. Med fokus på 

interpersonelle relationer og træning i narrativ kommunikationspraksis er der i onkologisk klinik 

lavet et grundlag for at rehabilitering ift. fund som samarbejde, støtte, en hånd at holde i samt 

lydhørhed gøres muligt. Imidlertid kan tid og til dels fysiske rammer have betydning for, i hvilken 

udstrækning det lykkes. Fra interview og feltobservationsstudie påpeges nemlig, at konteksten har 

afgørende betydning for rehabilitering. Det æstetiske, det adfærdsmæssige miljø og det sproglige 

miljø, har betydning for deltagers udbytte (Hansen, Tjornhoj-Thomsen & Johansen 2010). At tænke 

hverdagsliv i hospitalsregi kan være vanskeligt, dels pga. de fysiske rammer, som er anderledes, 

dels fordi sygeplejersker udelukkende har patientens egen vurdering at gå ud fra, og at patienterne 

ikke altid fortæller, hvordan de reelt har det, og beskytter personalet (Timm 2006). Det forudsætter, 

at sygeplejersken tydeligt inviterer til fortælling om hverdagslivet, eller at patienten selv begynder, 

hvilket kan være vanskeligt i uvante rammer som et hospitalsmiljø (Thorsnes, Brataas 2008). 

Hvidbogens brede definition af rehabilitering er udarbejdet af en tænketank bestående af såvel 

patientforeninger og fagfolk, men styregruppen for kræftrehabilitering ved Rigshospitalet har 

imidlertid valgt at tilpasse og videreudvikle definitionen til en mere kræftspecifik definition, som 

relaterer sig til hospitalsregi, sygdom og behandling. Her defineres kræftrehabilitering som: 

 ‖Kræftrehabilitering retter sig mod de forandringer af fysisk, psykosocial eller eksis-

 tentiel karakter, som kræftsygdom og/eller behandling medfører for patienten og de på-

 rørende. Kræftrehabilitering omfatter forebyggende og sundhedsfremmende aktivite-

 ter og tilstræber før, under og efter behandling at kompensere for funktions tab og 

 genvinde funktionsdygtighed og livsmod med henblik på at reetablere et meningsfuldt 

 hverdagsliv for patienten og dennes pårørende‖  

   ( intern tværgående vejledning, Rigshospitalet) 

Formålet er, ifølge styregruppen, at sikre patienten og pårørende viden om sygdom, behandlingsfor-

løb og gener, indsigt i egne og andres reaktioner og handlinger og yde støtte fra et sundhedspro-

fessionelt tværfagligt team og evt. andre patienter eller pårørende. Dette opnås ved samtaler, råd-
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givning og i dialog med den syge og dennes pårørende, ifølge den interne tværgående vejledning for 

personalet, som også anviser de forskellige støttemuligheder, der er tilgængelige. Med afsæt i denne 

definition synes der mulighed for, at de eksistentielle forandringer i de kommende reha-

biliteringssamtaler kan indgå, og vejledning til overlevere om de forventelige oplevelser efter af-

sluttet behandling kan evt. gøres med brug af metaforer og transition teori (Rancour, 2008). 

9.3 Sammendrag af diskussion 

ICF modellen kritiseres for ikke at indfange den subjektive betydning, som sygdom, symptomer og 

funktionsevnebegrænsninger har i patientens livsførelse i hverdagen, men fund fra metasummary og 

patienternes oplevelse af livet efter afsluttet kræftbehandling for hovedhalskræft kunne i stor ud-

strækning genfindes i de ICF koder, som indgår i ICF HNC. Fund, der ikke kunne genfindes, var: 

værdien af medpatienter som rollemodeller, eksistentielle og seksuelle påvirkninger der opleves i 

forbindelse med en kræftsygdom, hvilket der i anvendelsen af ICF HNC må tages højde for. Kob-

lingen af aktivitet og deltagelse samt personlige faktorer, som ikke er klassificeret, er belyst ud fra 

en sygeplejefaglig vinkel mht. medinddragelse og kvalitet i rehabilitering vurderet til at være en 

svaghed ved modellen. Ved anvendelse af ICF HNC opnås imidlertid en struktureret vurdering af 

patientens funktionsevne og funktionsevnebegrænsninger, hvilket er en styrke, og kan gøre en eva-

luering af den fremtidige rehabiliteringsindsats mulig. 

Samlet kan konkluderes, at gyldigheden af de udvalgte ICF koder i ICF HNC er velunderbygget, 

idet redskabet er indholdsvalideret, evidensbaseret og, sammenholdt med mine fund, overvejende 

overensstemmende, dog med det forbehold, at det gælder de studier, der indtil videre er publiceret. 

ICF HNC kan anvendes som en begrebsramme, og understøttes med fordel af et dialogbaseret 

redskab, som sikrer patientens eget ønske om medinddragelse i rehabilitering, og med anvisninger 

på egnede måle- og dokumentationsredskaber på baggrund af relevante kliniske sygeplejefaglige 

retningslinjer, for at imødekomme den enkelte kræftpatients behov og kvalificere den sygeplejefag-

lige indsats. 

10 Metodekritik 

For at kunne besvare projektets to spørgsmål, som indgik i formålet anvender masterprojektet, en 

to-delt analyse, bestående af dele af et metasummary af de kvalitative artikler, og gruppering af 

fund iht. ICF HNC. Styrken ved anvendelsen af et metasummary her, er, at grundlaget for og mang-

foldigheden af de eksisterende og dokumenterede patientoplevede fund, er baseret på en grundig og 



 

42 

 

gennemsigtig bearbejdelse. Med allokering og diskussion af fund iht. ICF HNC synes metoden 

velvalgt til på videnskabelig vis at bearbejde den kliniske sygeplejefaglige problemstilling og 

besvare masterprojektets formål.  

Jeg valgte at udføre dele af et metasummary, og fravalgte at udføre abstrahering og beregne fre-

kvens og intensitet dels af hensyn til formålet med metasummary iht. masterprojektets formål, og 

dels for at afgrænse metoden til de for mig givne kompetencer og rammer, som bl.a. omfatter, at 

masterprojektet skal udarbejdes selvstændigt indenfor en defineret tidsramme. Novicer bør ikke 

udføre metasummary (Bondas, Hall 2007), og ideelt set bør vurderinger og konsensusbeslutninger 

undervejs udføres af et forskerteam, gerne med forskellig kulturel baggrund, og indsigt i de for-

skellige anvendte kvalitative forsknings metoder, samt en forskningsbibliotekar (Sandelowski, 

Barroso 2007). Med henblik på at efterleve disse anbefalinger har jeg, under de givne rammer for-

søgt at beskrive mine valg og beslutninger, diskuteret disse med min vejleder undervejs, og kon-

sulteret en forskningsbibliotekar i forbindelse med min litteratursøgning. 

I praksis er en udtømmende litteratursøgning ikke mulig, og jeg valgte at søge peer-reviewed 

studier i tre databaser, og ikke ‖grå‖ litteratur, hvilket kan ekskludere evt. relevante fund, ligesom 

de sproglige inklusionskriterier også er en begrænsning. Antallet af studier, som skal inkluderes for 

at have et tilstrækkeligt grundlag til udarbejdelse af et metasummary, kan diskuteres. Sandelowski 

og Barosso havde i deres metasyntesestudier vedr. HIV positive kvinder hele 99 studier 

(Sandelowski, Barroso 2002), og i kandidatspeciale af Christiansen vurderes seks artikler 

(Christiansen 2009), men Sandelowski anbefaler minimum 10 studier (Sandelowski, Docherty & 

Emden 1997). Andre påpeger, at så længe der er et klart og defineret formål i kombination med et 

hensigtsmæssig udvælgelsesstrategi og en gennemskuelig og systematisk søgestrategi kan en 

meningsfuld og valid syntese udarbejdes (Finlayson, Dixon 2008).   

Ifølge Sandelowski vil kvalitetsvurdering af kvalitative studier kunne medføre, at værdifulde fund 

ekskluderes (Sandelowski M 2003, Sandelowski, Barroso 2007). Imidlertid fandt jeg det givtigt for 

mig som novice ang. metasummary at anvende CASP redskabet(Center for Evidence Based 

Medicine 2010), idet jeg herved arbejdede grundigt med artikler ud fra de refleksive spørgsmål, 

som CASP indeholder, hvilket jeg mangler i Sandelowski og Barossos ellers velegnede læseguide. 

Ved at udføre en intra- og inter-rapport sikrede jeg at arbejde i dybden med hvert enkelt studie, og 

på et sammenlignende niveau. Dette understøtter en gennemskuelig metodeanvendelse og sikring 
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af, at jeg får relevante studier inkluderet i metasummary, hvilket også afstedkom at fire studier blev 

frasorteret undervejs. 

Udarbejdelse af audit-trail var tidskrævende og blev omfattende (36 sider i alt), men uvurderligt 

redskab, som jeg ikke ville have været foruden. Gentagne gange søgte jeg tilbage for at konsultere 

forskellige detaljer, mine egne kommentarer, forbehold mv. Samtidig er audit-trail med til at under-

støtte validiteten, gennemsigtigheden og pålideligheden af metasummary, men jeg har efter aftale 

med min vejleder, fravalgt at vedlægge audit trail som bilag.   

Undervejs har jeg tydeliggjort mit teoretiske afsæt i ICF, begrundet de metodologiske procedurer, 

som in- og eksklusionskriterier, udførlig beskrevet hvilke dele af metoden metasummary jeg an-

vender, afgrænset og begrebsafklaret mit formål, henvist til referencer og kvalitativ metodelit-

teratur, iht. anbefalinger for god kvalitet i kvalitative studier (Olsen 2003) samt argumenteret efter 

bedste evne videnskabeligt herfor (Becker Jensen 2004). 

Forskerens for-forståelse og kontekst i kvalitative studier har indflydelse på studiet og på fundene 

(Kvale, Brinkmann 2009), og tilsvarende har min for-forståelse betydning for inkludering af artik-

ler, ekstrahering af fund og efterfølgende grupperingen i ICF. Mit fagkendskab og for-forståelse har 

også bidraget til masterprojektet ved fx udvælgelse af relevante søgeord i litteratursøgning. Jeg har 

med mine mere end 20 års kliniske erfaring med hovedhalskræftpatienter et indgående klinisk kend-

skab til de særlige problemer, patientgruppen har, især efter afsluttet behandling. Min erfarings-

baserede viden har således sammen med den forskningsbaserede viden og patientens præferencer, 

dannet et grundlag for evidensbaseret praksis (Stoltz et al. 2007).  

Anvendelse af ICF koder iht. klassifikationen er Marselisborgcentret i Danmark certificeret til at af-

holde kurser i. Jeg har for at kunne erhverve mig en vis viden om metoden og koderne, anvendt 

WHO’s engelske e-learningprogram og træningsvideo om ICF. 

Set i lyset af masterprojektets formål, finder jeg de dele, som jeg anvender af metasummary og 

grupperingen af fund iht. ICF HNC, anvendelig som metode, og som et bidrag til, at viden om pati-

entperspektivet bliver anvendt. Jeg giver herved praksis mulighed for, på et evidensbaseret grund-

lag, at basere temaet om overgang fra behandlings-liv til kontrol-liv i de kommende rehabiliterings-

samtaler i hospitalsregi med hovedhalskræftpatienter på et vidensbaseret grundlag. 
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11 Konklusion 

Formålet med dette masterprojekt var at undersøge, hvilke behov for rehabilitering som hovedhals-

kræftpatienter oplever i overgangen fra behandlings-liv til kontrol-liv, og om disse behov indgår i 

international rehabiliteringsmodel, ICF HNC.  

Patienterne oplever, at deres problemstillinger ikke kan ses adskilt, men at de påvirker hinanden og 

udvikles over tid, og ikke nødvendigvis kronologisk eller lineært men omfatter komplekse påvirk-

ninger af deres funktionsevne, såvel fysisk, psykisk, socialt og ikke mindst eksistentielt. Særligt do-

minerende er spiseproblemer relateret til de påvirkninger, som sygdom, behandling og bivirkninger 

medfører, og patienterne oplever tiden efter afslutning af behandlingen, som en sårbar fase og 

overgang, hvor de føler sig overladt til sig selv og egne råd, og har et ønske om specifikke informa-

tioner fra de sundhedsprofessionelle.  

Jeg konkluderer, på baggrund af gruppering af fund fra dele af metasummary, at hovedparten af de 

behov som patienterne oplever, indgår i ICF HNC, dog med enkelte undtagelser, som oplevelser 

vedr. intimitet, eksistentielle behov og behov for at møde ligestillede.  

12 Perspektivering 

Ved initiering af nye tiltag er det væsentligt fortsat at undersøge og udvikle ny viden og perspek-

tiver. Praksis står for at skulle indføre rehabiliteringssamtaler og flere områder vil i den forbindelse 

være relevant. 

Der kan med fordel udvikles og afprøves et redskab, som kan tilgodese medinddragelse af den 

enkelte patient. Som et forslag vil jeg drøfte et udkast til patientinformation om rehabiliteringssam-

tale med personalet (se bilag VI). De refleksive spørgsmål skal forberede patienten og evt. pårøren-

de til rehabiliteringssamtalen, og to af spørgsmålene er inspireret af ufuldendte sætninger fra GEB 

(Zoffmann 2010). Til personalet er der udarbejdet et forslag til de områder, som de 19 ICF koder 

omfatter, og som de skal drøfte med patienten, og i parentes er der anvisninger på evt. støttemulig-

heder.  

At få indblik i med tiden hvordan rehabiliteringssamtalerne opleves af patienter og sygeplejersker, 

vil være interessant at undersøge ligesom at følge med i den fortsatte udvikling af ICF HNC. Sund-

hedsstyrelsen nedsætter inden sommeren 2011 en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forløbs-

program-moduler for kræftpatienters rehabilitering og palliation. Forløbsprogram-modulerne skal 
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sammen med kræftpakkeelementerne indgå som en del af et samlet forløbsprogram for kræft-

behandling, og den videre diskussion af hvordan kræftpatienters behov kan imødekommes vil 

indgå. Inddragelse af patientperspektivet er væsentligt. Sideløbende med de faglige selskabers ar-

bejdsgrupper ved udarbejdelse af Kræftplan III blev der nedsat en gruppe af tidligere kræftpatienter, 

som kunne kommentere arbejdsgruppernes forslag. Dette kan yderligere kvalificeres, idet Sund-

hedsstyrelsen senest har udgivet metodepublikation, som viser hvordan teoribaserede analyser kan 

bidrage til at kvalificere brugeranalyser som del af MTV (Sundhedsstyrelsen 2011), hvilket på sigt 

også kunne omfatte fx metasummary om hverdagslivet efter kræftbehandling.  
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Bilag I  Litteratursøgning  

Litteratursøgning er foretaget med hjælp af bibliotekar Vibeke Witt, sygeplejefagligt bibliotek, 

Professionshøjskolen Metropol, den 4. marts 2011og selv videreført frem til den 9. marts 2011. 

Der er foretaget flere litteratursøgninger som afsæt for masterprojektet for at danne mig et billede af 

den eksisterende viden om rehabilitering og hovedhalskræft. 

Generelt er afgrænsning i de enkelte databaser er sket i forhold til: 

Tid: Studier udgivet fra tidsperioden 2000-2011. Kræftrehabilitering er i Danmark første gang 

beskrevet i år 2000, hvorfor artikler fra denne periode og frem er valgt til søgningen for at få nyere 

litteratur, og idet behandlingen af hovedhalskræftpatienter i Danmark forandredes i 2007 til udover 

operation, stråleterapi også at omfatte kemoterapi.  

Tidsskrifter: Jeg ønsker en bred tilgang til viden og er speciel opmærksom på, at viden indenfor 

rehabilitering også kan findes fra andre faggrupper, og valgte derfor at søge i alle sundhedsfaglige 

tidsskrifter.  

Alder af population: Idet jeg beskæftiger mig med voksne kræftpatienter er søgningen i alderen på 

voksne (+ 16 all adult) 

Geografi/sprog: Nordisk (dansk, svensk og norsk) og engelsk. Primært er vestlige lande valgt for at 

det kan være sammenligneligt med det danske samfund, kultur og til dels det danske sundhedsvæ-

sen, idet projekt beskrivelsen skal udføres i dansk klinisk praksis (Københavns Universitets hospi-

tal, Rigshospitalet). 

Publikationstyper: Jeg søger primært efter empiriske og peer-reviewed studier. Jeg vælger, at 

inkludere faglige artikler med afsæt i rehabilitering og hovedhalskræft. 

Inklusionskriterier: 

 Studiepopulationen skal have fokus på voksne hovedhalskræftpatienter i behandlings- og 

kontrolforløb i hospitalsregi. 

 Studier med fokus på rehabilitering  

 Hovedhalskræftpatienter som er behandlet med enten operation og strålebehandling eller 

operation og kemo- og strålebehandling 

 Tilgængelige abstracts og peer-reviewed empiriske artikler (nordisk eller engelsk sprogede) 

 Publiceret i perioden 2000-2011 
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Eksklusionskriterier: 

 Studier som validerer udvikling af skemaer til undersøgelse af livskvalitet 

 Studier hvor populationen udelukkende består af hovedhalskræftpatienter i palliativ/terminal 

eller recidiv behandlingsfase 

 Studier med anden faggruppers rehabiliterings intervention fx tandlæge, fysioterapi, 

talepædagog, ergoterapeut mm. 

 Studier som fokuserer på rehabilitering i eget hjem/kommune/praksissektor 

 Film, DVD, cd’er 

 Undervisnings- og patientinformationsmateriale vedr. rehabilitering 

Efter at have afgrænset formålet med masterprojektet til at omhandle oplevelse af behov for 

rehabilitering i livet med hovedhalskræft i overgangen fra behandlings-liv til kontrol-liv, valgte jeg 

følgende in- og inklusionskriterier til fund fra 4. og 5. søgning: 

Reviderede inklusionskriterier er: 

 Studiepopulationen skal være voksne (+16 år) hovedhalskræftpatienter i behandlings- eller 

kontrolforløb i hospitalsregi. 

 Studier med fokus på oplevelse og håndtering af livet som hovedhalskræftpatient i 

overgangen fra afsluttet behandling (behandlings-liv) og til kontrol-liv. 

 Hovedhalskræftpatienter, som er behandlet med enten operation og strålebehandling eller 

operation og kemo- og strålebehandling med kurativt sigte. 

 Tilgængelige abstracts og peer-reviewed empiriske artikler (nordisk eller engelsk sprogede). 

 Publiceret i perioden 2000-2011. 

 Primært europæiske, sekundært amerikanske og/eller australske studier af hensyn til 

sammenlignelighed med det danske sundhedsvæsens opbygning, rammer og kultur mht. 

krav og muligheder for rehabilitering og behandling. 

 

Reviderede eksklusionskriterier er: 

 Studier, som undersøger hovedhalskræftpatienters mestring og håndtering af 

rehabiliteringsbehov 

 Studier, som validerer udvikling af skemaer til undersøgelse af livskvalitet og helbredsrela-

teret livskvalitet. 

 Studier, hvor også andre kræftpatienter end hovedhalskræftpatienter indgår. 

 Studier, hvor hovedhalskræftpatienter og pårørende indgår som en samlet population. 

 Studier, hvor populationen udelukkende består af hovedhalskræftpatienter i palliativ/termi-

nal eller recidiv behandlingsfase. 
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 Studier med test/afprøvning af særskilt rehabiliteringsintervention indenfor anden faggruppe 

end sygepleje, som fx tandlæge, fysioterapi, talepædagog, ergoterapeut mm. 

 Studier, som fokuserer på rehabilitering i eget hjem/kommune/praksissektor. 

 Studier, som er udført i anden kontekst end vestligt orienterede samfundsstrukturer og 

sundhedsvæsen som eksempelvis fra Asien eller Afrika. 

Valg af informationskilder: 

Her følger en alfabetisk beskrivelse af og argumentation for de valgte informationskilder i 

litteratursøgningen: 

Databaser/hjemmesider Begrundelse 

www.arn.org En amerikansk organisation for rehabiliterende 

sygepleje, som udelukkende henvender sig til 

sygeplejersker, som arbejder med rehabilitering. 

Visse dele af hjemmesiden kræver imidlertid at 

man kun kan få adgang ved et betalt 

medlemskab. 

www.bibliotek.dk Ved at søge i bibliotek.dk får jeg et hurtigt 

overblik over dansk litteratur, såvel bøger som 

artikler fra 800 danske tidsskrifter, som 

officielle dokumenter, som fx lovgivning i de 

sidste 30 år.  

www.cancer.dk Hjemmeside for Kræftens Bekæmpelse, som er 

en patientforening for kræftpatienter og som 

udover patientstøttetilbud, patientberetninger, 

også har informationer til sundhedsfagligt 

personale. Desuden har Kræftens Bekæmpelse 

en afdeling for psykosocial omsorgsforskning 

med tilhørende publikationer/anbefalinger samt 

en nordisk database med sygdomsmæssige og 

økonomiske nøgletal indenfor kræftområdet. 

Cochrane Startet i 1993 og indeholder metaanalyser over 

interventioners effekt indenfor hele 

sundhedsområdet. Studier er kritiske, 

systematiske oversigt over forskningsresultater 

som vha. statistiske metoder sammenfatter 

resultaterne. Opdateres en gang i kvartalet 

Cinahl Startet i 1956. Denne database omfatter især 

sygeplejefaglige artikler og giver adgang til 

mere end 1700 tidsskrifter, der dækker områder 

som sygepleje, sundhed, ergoterapi, fysioterapi 

og patientpleje 

www.googlescholar.dk Søgning her kan være bred og omfatter både 

videnskabelig litteratur, henvisninger til 

afhandlinger, specialer, bøger, artikler, faglige 
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sammenslutninger, dokumentdatabaser, 

universiteter og andre videnskabelige 

organisationer 

www.eons.org European Oncology Nursing Society. 

Europæisk sygeplejeorganisation for 

kræftsygeplejersker, hvoraf medlemmer af 

faglig selskab for kræftsygeplejersker, også har 

medlemskab til. 

www.ons.org ONS er Oncology Nursing Society’s 

hjemmeside som er en oprindelig amerikansk 

organisation med mere end 37 000 

sygeplejersker og andre fagpersoner som ønsker 

at udvikle kræftsygepleje. Bl.a findes PEP 

artikler (Putting Evidence into Practice), som er 

evidensbaserede retningslinier indenfor flere 

kræftsygeplejefaglige områder som smerter, 

kemoinduceret kvalme og opkastning samt 

obstipation. 

PubMed Startet i 1948. En af de største medicinske 

databaser som giver adgang til 5363 tidsskrifter, 

men også kan afgrænses til sygeplejefaglige 

tidsskrifter 

Scopus Største abstract og citation database med mere 

end 16.500 peer-reviewed tidsskrifter, dækker 

100% Medline titler, 3000 tidsskrifter hvor in-

press artikler kan findes, konference abstracts, 

bøger og web sider. Bred, brugervenlig og 

tværfaglig database med fuld referencer tilbage 

til 1996 og med abstracts tilbage til 1823. 

www.dsr.dk/sygeplejersken Dansk Sygeplejeråds fagblad for danske 

sygeplejersker, som har enkelte kliniske 

videnskabelige peer-view bedømte artikler, men 

ellers omtaler udviklingsprojekter, pilottest 

indenfor sygepleje, anmeldelser af fagbøger og 

øvrige journalistiske artikler med perspektiv på 

national og international sygepleje. Har ingen 

impact factor 

www.sst.dk Jeg har søgt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, 

der har retningslinjer for kræftbehandling jf. 

nationale kræftpakker, danske MTV 

undersøgelser indenfor sundhed og sygdom, 

bekendtgørelser, rapporter, notater mm.  
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1. søgning til spørgsmålet: Hvilke behov har hovedhalskræftpatienter for rehabilitering?  

Hovedhalskræft AND rehabilitering AND/OR fysiske/psykosociale/eksistentielle/økonomi-

ske/praktiske behov) 

Sygdomsspecifikke 

søgeord 

   Rehabiliterings- 

specifikke søgeord 

 Behovsspecifikke søgeord 

   

Head and neck 

neoplasms (MESH) 

 

Rehabilitation 

(MESH, headings, 

fritekst) 

Physical 

problems/implications 

/preference/assessment/needs 

OR  OR  OR 

Head and neck 

cancer (fritekst) 

 

AND 

Convalescence 

(MESH) 

     

AND/OR 

(Cancer)Psychosocial 

problems/implications 

/preference/assessment/needs 

  OR  OR 

  Cancer survivors 

(fritekst) 

 Practical 

problems/implications 

/preference/assessment/needs 

  OR  OR 

  Survivors  

(MESH) 

 Spiritual 

problems/implications 

/preference/assessment/needs 

  OR  OR 

   Recovery (fritekst)  Economic 

problems/implications 

/preference/assessment/needs 

  OR  OR 

  Rehabilitation nursing 

(MESH), cancer  

rehabilitation nursing, 

nurs* 

 status 

  OR  OR 

  Rehabilitations needs 

(fritekst) 

 impact 

  OR  OR 

  ICF rehabilitation, 

international classify-

cation of functioning 

disability and health 

 burden 

  OR   

  functioning   

  OR   

  Activities of daily 

living (MESH) 

fritekst) 

  

  OR   
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  disability   

 

2. søgning til spørgsmålet:  

Hvilken viden eksisterer om hovedhalskræftpatienter og medinddragelse iht. rehabilitering? 

 

Sygdomsspecifikke 

søgeord 

 

 

   

    

AND 

Rehabiliteringsspecifik-

ke søgeord 

 

 

    

     

AND 

 

Medinddragelse 

 

 

Se 1. søgning 

 

 

Se 1. søgning 

Patient 

participation 

OR 

Patient 

involvement 

OR 

Patient 

participation 

nursing 

OR 

Patient 

participation 

nursing care 

OR 

Patient interaction 

 

 

3. søgning til spørgsmålet: 

Hvilke redskaber findes til vurdering af behov for kræftrehabilitering i hospitalsregi? 

 

Sygdomsspecifikke 

søgeord 

 

 

    

 

   AND 

Rehabiliteringsspecifik-

ke søgeord 

 

 

      

 

    AND 

Redskab 

Cancer Se 1. søgning Scheme 

OR OR 

Neoplasms Scale 

OR 

Tool 

OR 

Questionnarie 
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4. søgning til spørgsmålet: 

Hvilken viden findes om hovedhalskræftpatienters handlekompetence iht. egen livsstil, 

livsdygtighed, empowerment, sundhedsfremme, forebyggelse, self-efficacy?  

 

Sygdomsspecifikke 

søgeord 

 

 

 

          

 

 

 

 

        AND 

Handlekompetence/livsdygtighed/empowerment/self-

efficacy/sundhedsfremme/livsstil 

Se 1. søgning Empowerment*, patient empowerment nursing, 

empowerment health promotion, empowerment 

education, empowerment cancer 

OR 

Self-determination 

OR 

Patient Self determination act 

OR 

Life skill* 

OR 

Life style 

OR 

Self-efficacy 

OR 

Health promotion 

 

5. søgning til spørgsmålet: 

Hvordan opleves det for patienter at leve en hverdag med hovedhalskræft? 

 

Sygdomsspecifikke søgeord  

 

 

  AND 

Oplevelse/levede erfaringer med sygdom i 

hverdagen 

Se 1. søgning 

 

Experience 

OR 

Daily living 

OR 

Life experience 

OR 

Daily life 

OR 

Everyday life 

OR 

Way of life 
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Bilag II Brief ICF Core Set for Head and Neck Cancer, 1. Version, november 2007 

Categories of the component ‘body functions’: 

ICF  Code ICF Category Title 

b130  Energy and drive functions 

b152  Emotional functions 

b280  Sensation of pain 

b310  Voice functions 

b440  Respiration functions 

b510  Ingestion functions 

Categories of the component ‘body structures’: 

ICF  Code ICF Category Title 

s320  Structure of mouth 

s330  Structure of pharynx 

s340  Structure of larynx 

s710  Structure of head and neck region 

Categories of the component ‘activities and participation’: 

ICF Code  ICF Category Title 

d230  Carrying out daily routine 

d330  Speaking 

d550  Eating 

d560  Drinking 

d760  Family relationships 

d870  Economic self-sufficiency 

Categories of the component ‘environmental factors’: 

ICF Code  ICF Category Title 

e110  Products or substances for personal consumption 

e310  Immediate family 

e355 Health professionals 
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Bilag III  Læseguide til vurdering af kvalitative studier  

Læseguide til vurdering af kvalitative studier 

Følgende dokumenteres skriftligt og lægges i mappen ‖audit trail‖ 

Om forsiden 

Er der historiske faktorer der gør, at studiet ikke 

er relevant.  

Er studiet tidsmæssigt relevant. Kan i visse 

tilfælde være forældet. 

Nedskriv de karakteristiske træk ved 

demografiske oplysninger 

Om problemet der undersøges 

Er problemet tydeligt skildret 

Er problemet relateret til formålet 

Hvis ingen har undersøgt problemet før, er der 

basis for at påstå det? 

Om studiets formål og forskningsspørgsmål 

Træder formål og eventuelt forskningsspørgs-

målene eksplicit og tydeligt frem.  

Er disse relevante i forhold til et kvalitativt 

studie 

Om studiets litteratur review 

Hvad ved man om det problem der undersøges 

Har problemet været undersøgt før 

Det er afklaret hvad forskerne ved inden studiets 

start og man forholder sig kritisk til denne viden 

Om orientering i forhold til mål fænomenet  

Udtalelser der indikerer perspektiver og 

formodninger. Noget er måske implicit, andet 

eksplicit 

Om orientering i forhold til studiet 

(overlapper ofte med ‖orientering i forhold til 

mål fænomenet‖) 

Hvilke filosofier, referencerammer, 

perspektiver, antagelser og metoder har været 

ledende for forskerne 

Om planen for strategi og teknik i indsamling af 

empirisk materiale 

Hvilke beslutninger, overvejelser og intentioner 

præsenteres som udgangspunktet før 

indsamlingen af empirisk materiale 

Om det empiriske materiales størrelse og 

sammensætning 

Hvilke informationer er præsenteret i forhold til 

mennesker, steder, begivenheder og hvor blev 

de inkluderede rekrutteret fra 

Om dataindsamling 

Hvordan blev data anskaffet 

Om databehandling og analyseteknik 

Hvorledes er data gjort klar til analysen, 

organiseret, splittet op i enheder og 

rekonstrueret 

Om teknikkerne der er anvendt i forhold til at 

optimere validiteten 

Er styrker og svagheder ved studiet ekspliciteret 

Diskuteres reliabilitet, troværdighed og 

sandsynlighed 

 

Om fund i studiet 

Hvilke fund præsenteres 

Er disse fund valide i forhold til analysen 

Er det muligt at adskille fundene fra andre 

elementer – eksempelvis citeringer 

Beskyttelse af menneskelige deltagere 

Hvilke etiske overvejelser beskrives i studiet 

Om logikken og formen på fund 

Det afklares om studiet er med eller uden fund 

En vurdering af hvordan fund i studiet 

klassificeres på baggrund af hvor meget data er 

transformeret i præsentationen af fund. 

Forskerens resume efter gennemgang af den 

samlede guide 

I et kort resume tager forskeren stilling til om 

studiet kan indgå i metasyntesen eller skal 

diskuteres med andre forskere 

 

Udarbejdet af Sandelowski og Barosso, oversat til dansk af Sytter Christiansen og Kirsten 

Frederiksen, figur 2 i artiklen: KOL patienters oplevelse af dyspnø, Sygeplejersken 13/2010  
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Bilag IV Klassificering af kvalitative fund 

 

I studie af Larsson er formålet, at få en dybere forståelse af hovedhalskræftpatienters levede 

erfaringer med hverdagslivet under patientforløbet med særlig fokus på spiseproblemer (ref ). Igen 

anvender hun en kvalitativ fænomenologisk interviewstudie med analytisk fortolkende tilgang iht. 

Colaizzi. Fund viser sig at omfatte en tematisk beskrivelse af fænomenet om oplevelse om at have 

kræft, som overskyggede spiseproblemer. Hovedtemaet var: Behov for en hånd at holde i, som 

indbyrdes var forbundne af temaer som: Afbrydelser af hverdagslivet, vente i spænding og overladt 

til ens egne råd. Fundene kan klassificeres som en tematisk beskrivelse, idet temaerne bliver 

anvendt til at genindramme et fænomen eller begivenhed (Sandelowski og Barosso, 2007). 

Röing har i sit studie, hvis formål var at beskrive, hvordan patienter med mundkræft oplever deres 

sygdom og behandling anvendt eksistentiel fænomenologisk kvalitativ tilgang. Patienterne er inter-

viewet ved fem åbne spørgsmål, som efterfølgende er analyseret i van Manen´s eksistentialer 

(levede krop, tid, rum og relation). Overordnet tema omfatter: Forandring af en mund som langsomt 

blev uhyggelig eller uvirkelig. Fund fremstilles iht. behandlingsfaser. Ved behandlingsstart: den 

invaderede krop. Under behandling: Ingen flugtvej fra den sårede mund. Efter behandling: Den 

forandrede mund. Fund omfatter en tematisk beskrivelse. 

Semple har publiceret flere artikler om hovedhalskræft og sygepleje, og jeg har inkluderet to af 

hendes studier. Det første studie undersøger hvilke forandringer og udfordringer patienter har 

relateret til deres livsstil efter behandling for hovedhalskræft. Via semi-strukturerede interview 

udførte hun en tematisk hermeneutisk analyse iht. Clarke. Fund omfatter som jeg vurderer det, en 

tematisk beskrivelse, som omfatter hele syv temaer, som patienterne oplever i forskellig grad 

påvirker hinanden og er linket til de andre aktiviteter, som at udføre hverdagslivet, og bidrager til et 

samlet hele af behandlingsforløbet. De fem omfatter områder og forandringer og udfordringer til 

livsstil efter behandling er: Fysiske forandringer, bekymringer vedr. kræften, arbejde og 

dagligdagsopgaver, interpersonelle relationer og social funktion. De to sidste temaer omhandlede 

personlige faktorer som muliggør eller er en barriere i at mestre livet efter behandling og specifikke 

informationsbehov i efterbehandlingsforløbet. Fund omfatter en tematisk beskrivelse. 

Seneste studie af Semple havde til formål at undersøge oplevelse, erfaringer og støttebehov hos 

forældre behandlet for hovedhalskræft med hjemmeboende børn. Ved interview med afsæt i emne 

guide blev cognitive mapping analysemetode inspireret af Eden og Northcott anvendt. Fund frem-

stilles som en ramme af fund illustreret i en figur og allokeret til de forskellige faser i behandlings-
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forløbet (før, under og efter) om end forældrenes oplevelse ikke var linear eller kronologisk. Ved 

diagnosetidspunktet: Frygt for at dø og angst for at miste vigtige livsbegivenheder samt frygt for at 

fortælle det til børnene. Under behandling: Påvirkninger af hospitalsopholdet, effekt af 

behandlingen på familielivet, forandrede roller i familielivet. Efter behandling: Genetablering af 

rutiner i familien, leve med uvished og taknemmelighed for livet. De oplevede støttemuligheder 

omfattede: Familie og venner, nærområde/lokalsamfund og sundhedsprofessionelle. Fund 

klassificeres som en tematisk beskrivelse. 

Sluttelig har Tschiesner i interviewstudie med hovedhalskræftpatienter et to-delt formål: 1. at 

bestemme hvilke relevante aspekter af såvel funktionsevne som kontekstuelle omgivelses- og 

personlige faktorer patienter oplever, og 2. at undersøge om problemområder refererer til specifikke 

tumorområder og samlet hovedhalskræftbetegnelse kan anvendes ved almen vurdering af behov. 

Patienter interviewes ved fem åbne spørgsmål relateret til ICF´s hovedkategorier og menings-

kondenserende analyse iht. Kvale udføres. Fund i dette studie består også af resultater, idet statis-

tiske beregninger er foretaget iht. diagnosegruppe og de identificerede problemområder, som 

patienterne oplever. Det konkluderes, at hovedhalskræft kan anvendes som en samlet betegnelse 

idet der er mindre forskelle iht. de forskellige diagnosekategorier. Fund fra interviewene er efter 

kvalitativ analyse og meningskondensering linket til ICF kategorier og viser, at af patienternes 1761 

temaer, kunne 1462 (83 %) inddeles i 104 komponenter af ICF: 32 krops-funktion, 10 til krops-

anatomi, 31 til deltagelse og 31 til omgivelsesfaktorer. De 299 temaer, som ikke kunne linkes til 

ICF kategorier omfattede elementer af personlige faktorer (186), som ikke er klassificeret i ICF, var 

temaer som var for brede at linke til ICF (47) eller som ICF ikke dækkede (66). De sidste områder 

omfattede til eksempel hygiejne ved kanyle, slimprop i luftveje, indtagelse af føde andet sted end 

via mund fx PEG og natarbejde. Hvordan jeg skal klassificere dette fund finder jeg vanskeligt, men 

vælger at klassificere det som en emne oversigt, der ifølge Sandelowski og Barosso, omfatter en 

reduktion af kvalitative data, og forholder sig på et overordnet plan iht. fund ofte summeret i kort 

tekst og tabeller (ref). Jeg valgte, at inkludere studiet, idet afsæt netop var i ICF, og konkret 

definerer, de behov som de oplever iht. deres funktionsevne, om end studiet har en anden kvalitativ 

tilgang end de andre inkluderede studier, og ifølge Sandelowski og Barosso kan det diskuteres om 

det skal med i en kvalitativ metasyntese (Sandelowski og Barosso, 2007, s. 144). Konklusion: fire 

tematiske beskrivelser (Larsson, Röing, Semple 2008, Semple 2010) og en emne oversigt 

(Tschiesner). 
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Bilag V Oversigt over ekstraherede og redigerede fund 

# Udtrukne fund  

– oplevede behov for rehabilitering ved 

overgang fra behandlingsliv til kontrolliv, 

og oplevelse af støtte eller mangel på støtte 

Redigeret fund 

- Oversat til dansk  

Larsson: Needing a hand to hold 

 a The experience of having eating problems 

due to the tumor and its treatment was 

shadowed by the experience of having 

cancer (p327) 

Hovedhalskræftpatienter oplever, at 

spiseproblemer er sat i skyggen af oplevelsen 

af at have kræft. 

b During the whole trajectory of care, the 

informants experienced disruption of daily 

life (p327) 

Gennem hele behandlingsforløbet oplevede 

hovedhalskræftpatienter afbrydelser af 

hverdagslivet. 

c The most salient feature of the experience 

was the fear of, and later on, the actual 

cancer diagnosis, which provoked 

thoughts of life and death. After 

completion of treatment both ongoing side 

effects and fear that the cancer might 

come back contributed to the disruption.  

(p 328) 

Den mest i øjenfaldende oplevelse var frygten 

for, og senere hen, den aktuelle kræftdiagnose, 

som for hovedhalskræftpatienter fremprovo-

kerede tanker om liv og død. Efter afslutning 

af behandling, gav både de fortsatte bivirk-

ninger og angsten for tilbagefald af kræften, 

stof til afbrydelse af dagligdagen. 

d After the treatment, the informants 

expected daily life to return to what it used 

to be. However, the side effects now were 

at their peak and for some, they even grew 

worse during the nearest weeks afterward.  

Ongoing eating problems made the 

informants more and more exhausted, 

feeling miserable and fragile. The severity 

of side effects and eating problems often 

fluctuated, getting better one day and the 

next day worse again. The unpredictability 

conduced to worries about treatment suc-

cess and doubts about capability of getting 

through the situation. Some of the infor-

mants also had to accept that they never 

would return to normal physical function-

ning, as side effects were expected to be 

chronic. For them eating and socializing 

would never be the same as before.(p328) 

Efter behandlingen forventer hovedhalskræft-

patienterne, at deres hverdagsliv bliver som 

før. Imidlertid var bivirkningerne dog på deres 

højeste, og de blev endda værre i de nærmest 

følgende uger. Fortsættende problemer med at 

spise udmattede hovedhalskræftpatienterne 

mere og mere, og de følte sig elendige og 

skrøbelige. Ofte svingede graden af bivirk-

ninger og spiseproblemer, så de blev bedre 

den ene dag og værre igen den næste. Uforud-

sigeligheden førte til bekymringer om behand-

lingens succes og tvivl om evnen til at komme 

igennem situationen. Nogle hovedhalskræft-

patienter måtte også acceptere, at de aldrig 

ville genvinde normal fysisk funktionsevne, 

da bivirkningerne forventedes at være kroni-

ske. For dem ville det at spise og socialisere 

sig aldrig blive det samme som før. 

 e When the treatment was finished, there 

was time left to reflect on life and the 

future. A space opened up, and suppressed 

feelings and existential issues came to the 

surface. Living with cancer brought 

feelings of fear and insecurity.(p329) 

Når behandlingen var afsluttet, blev der tid til 

for hovedhalskræftpatienterne at reflektere 

over livet og fremtiden. Der blev plads til at 

undertrykke følelser, og eksistentielle emner 

kom op til overfladen. Det at leve med kræft 

gav hovedhalskræftpatienterne en følelse af 

frygt og usikkerhed. 

f The informants used different strategies to Hovedhalskræftpatienterne brugte forskellige 
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cope with the situation. Some just 

resigned and accepted the side effects and 

problems caused by the radiotherapy as 

something unavoidable. Other informants 

showed fighting spirit, including deter-

mination and positive thinking. (p329) 

strategier til at håndtere situationen. Nogle 

resignerede blot og accepterede bivirkninger-

ne og problemer forårsaget af stråleterapi som 

noget uundgåeligt. Andre hovedhalskræftpati-

enter viste vilje til at kæmpe, herunder 

beslutsomhed og positiv tænkning. 

g Other strategies were to compare oneself 

with others in such a way that somebody 

else was always worse off or to persuade 

oneself that they would never have got 

this extensive treatment if they were not 

supposed to be cured.(p329) 

Andre strategier for hovedhalskræftpatienter-

ne var at sammenligne sig selv med andre på 

en måde, så den anden altid fremstod værre, 

eller at overbevise sig selv om, at man aldrig 

ville have fået en så omfattende behandling, 

hvis det ikke var meningen, at man skulle 

blive helbredt. 

h Some informants meant that trying to hold 

on to their usual life diminished the 

feeling of disruption. This could be 

achieved by maintaining a social life 

together with family and friends, keeping 

up housework and gardening as much as 

possible or continuing to work part-time. 

Doing ―normal‖ things drew the attention 

away from thoughts about the cancer and 

sideeffects of its treatment. (p329) 

Nogle hovedhalskræftpatienter syntes, at det 

at forsøge at fastholde deres sædvanlige liv 

mindskede følelsen af sammenbrud. Dette 

kunne for hovedhalskræftpatienter opnås ved 

at fastholde et socialt liv med familie og 

venner, så vidt muligt holde trit med husligt 

arbejde eller havearbejde, eller fortsætte sit 

arbejde på deltid. At gøre ‖normale‖ ting ledte 

opmærksomheden bort fra tankerne om 

kræften og bivirkningerne ved behandlingen. 

i The informants were relieved when the 

radiotherapy finally was over, but soon 

this relief vanished as a feeling of void 

appeared. This provoked anxiety and gave 

rise to questions such as: What happens 

now? (p329) 

Hovedhalskræftpatienterne var lettede, når 

strålebehandlingen endelig var afsluttet, men 

lettelsen forsvandt hurtigt, når der opstod en 

følelse af tomhed. Dette var angstprovokeren-

de og rejste spørgsmål som: Hvad skal der nu 

ske? 

 j The waiting for the first revisit after 

treatment was filled with an anxious 

wondering whether the treatment had been 

successful and beaten the cancer. During 

the first weeks, these feelings were also 

mixed with stress of not knowing when 

the revisit was scheduled. (p329) 

Ventetiden for hovedhalskræftpatienterne 

inden den første kontrol efter behandlingen 

var fyldt med ængstelige spekulationer om, 

om behandlingen havde virket og slået kræft-

en. I de første uger var disse følelser også 

blandet med belastningen af ikke at vide, 

hvornår den første kontrol var planlagt til. 

k After completion of the treatment, there 

was a new waiting for being able to 

function and eat as usual. Pain, loss of 

taste, and diminished appetite persisted for 

most informants after completion of 

treatment. The informants longed for 

sensing the taste of certain food again and 

the enjoyment of eating. These experien-

ces were hard to put up with and they ten-

ded to continue for a longer time than the 

informants were prepared for. They waited 

for things to be as usual again, vacillated 

Efter endt behandling skulle hovedhalskræft-

patienterne vente på at blive i stand til at fun-

gere og spise normalt. Smerte, tab af smags-

sans og mindsket appetit varede ved for de 

fleste hovedhalskræftpatienter efter endt be-

handling. Hovedhalskræftpatienterne længtes 

efter at smage bestemt mad igen og nydelsen 

af at spise. Disse oplevelser var svære at finde 

sig i, og havde en tendens til at fortsætte i 

længere tid, end hovedhalskræftpatienterne 

var forberedte på. De ventede på, at ting skulle 

blive normale igen og vaklede imellem håb og 
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between hope and despair, without know-

ing how long the waiting would be, and 

that uncertainty  drained the informants’ 

strength. (p329) 

fortvivlelse uden at vide, hvor længe ventetid-

en ville vare, og usikkerheden drænede 

hovedhalskræftpatienternes styrke. 

l Experiences of being left alone with 

questions and problems existed more or 

less during the whole trajectory of care. 

The informants had to manage on their 

own, to various extents, all the way from 

the beginning. However, when treatment 

was over, they felt almost completely left 

on their own without support from the 

healthcare (p 329) 

Oplevelser af at være ladt alene med spørgs-

mål og problemer fandtes for hovedhalskræft-

patienter mere eller mindre igennem hele pati-

entforløbet. Hovedhalskræftpatienterne måtte i 

forskellig grad klare sig selv hele vejen fra 

begyndelsen. Efter endt behandling følte de 

sig imidlertid helt overladt til sig selv uden 

støtte fra sundhedsvæsenet. 

m When the daily contacts with the 

radiotherapy department was interrupted 

during pauses in the treatment or when the 

treatment was finished, the informant had 

to manage the side effects and eating 

problems themselves. Often, they 

experienced that they were not prepared 

and had insufficient and inadequate 

information regarding how to handle these 

problems. They struggled to regain their 

usual life without active support from the 

healthcare and they did not have the 

power to search for it themselves. They 

became uncertain and insecure as side 

effects from the radiotherapy often 

unexpectedly grew worse and lasted for a 

longer period than expected and often they 

did not understand the reason. (p330) 

Når den daglige kontakt med stråleterapien 

blev afbrudt af pauser i behandlingen, eller når 

behandlingen var afsluttet, måtte hovedhals-

kræftpatienterne selv håndtere bivirkninger og 

spiseproblemer. Ofte oplevede hovedhals-

kræftpatienter, at de ikke var forberedte, og 

havde utilstrækkelig og mangelfuld informati-

on om, hvordan man håndterer disse problem-

er. Hovedhalskræftpatienter kæmpede for at 

genvinde deres normale liv uden aktiv støtte 

fra sundhedsvæsenet, og de magtede ikke selv 

at søge efter det. Hovedhalskræftpatienterne 

blev usikre og utrygge efterhånden som bi-

virkningerne fra strålebehandlingen, ofte 

uventet, blev værre og varede længere end 

forventet, og ofte uden at de forstod årsagen. 

 n The experiences of being abandoned were 

less pronounced when referrals had been 

made for instance to a dental hygienist or 

a psychosocial counselor.  (p330) 

Oplevelsen af at være efterladt blev mindre 

udtalt, når hovedhalskræftpatienter var henvist 

til fx tandpleje eller psykosocial rådgivning. 

o Continuous contacts with competent and 

skilled professionals from the healthcare 

system made the informants safer and 

more secure.(p330) 

Løbende kontakt med kompetente og dygtige 

fagfolk fra sundhedsvæsenet gjorde hoved-

halskræftpatienterne mere trygge og mere sik-

re. 

Röing: The uncanny mouth 

 a Coming home directly after radiation 

therapy, the patients faced the reality of a 

changed mouth that had not yet recovered 

from initial treatment, with no saliva, no 

taste, and less teeth and did not function 

normally. (p 304) 

Hjemvendte direkte fra strålebehandling blev 

hovedhalskræftpatienterne ramt af virkelighe-

den med en forandret mund, som endnu ikke 

var kommet sig efter den første behandling, 

uden spyt, uden smag, med færre tænder og 

som ikke fungerede normalt.  

b These problems restricted the patients’ 

lived space at home. (p304) 

Disse problemer begrænsede hovedhalskræft-

patienters udfoldelse hjemme. 
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c Loss of appetite, taste, difficulties in 

swallowing meant worry about 

nourishment, feeling of insecurity when 

eating in presence of others. (p304) 

Appetitløshed, tab af smag, samt synkebe-

svær betød bekymringer om ernæring og en 

følelse af usikkerhed, når hovedhalskræft-

patienter spiste i overværelse af andre. 

d Difficulties in speech after surgery 

hampered the desire to return to normal 

activities. Understanding from friends was 

needed when eating socially, as defects in 

the upper or lower jaws after surgery, not 

completely filled by temporary dentures, 

resulted in drooling, or liquids coming 

from the nose when drinking. (p 304) 

Talebesvær efter operation vanskeliggjorde 

for hovedhalskræftpatienter ønsket om at 

vende tilbage til normale aktiviteter. Forstå-

else fra venner var nødvendig, når hovedhals-

kræftpatienter spiste sammen, da skader på 

over- og underkæbe, som ikke var helt dæk-

ket af midlertidige proteser, resulterede i sav-

len, eller væsker løbende fra næsen, når de 

drak.  

 e The meaning of time and lived space 

changed. Habits that were once 

pleasurable, routines that were once taken 

for granted acquired new meanings.(p 304) 

Betydningen af tid og rum ændrede sig. Va-

ner, som tidligere var fornøjelige for hoved-

halskræftpatienter, og gøremål, som engang 

blev taget for givet, fik nye betydninger. 

f The idea of travelling seemed difficult and 

unappealing. Adjustment in living routines 

at this time meant learning to chew 

diffently, a changed diet, or bringing own 

food to social events. (p 305) 

At rejse syntes vanskeligt og utiltalende for 

hovedhalskræftpatienterne. Tilpasning af va-

ner betød at lære at tygge anderledes, ændret 

kost eller at medbringe sin egen mad til socia-

le arrangementer. 

g Thoughts about the future were at this time 

both optimistic and pessimistic. The desire 

to regain normal functions in the mouth 

had become the focus of attention, and the 

patients looked forward to rehabilitation 

either surgical or prosthetic. (p 305) 

Tanker om fremtiden var på dette tidspunkt 

for hovedhalskræftpatienterne både optimis-

tiske og pessimistiske. Ønsket om at genvin-

de normal funktionsevne af munden blev gen-

stand for opmærksomhed, og hovedhalskræft-

patienterne så frem til rehabilitering, enten ki-

rurgisk eller vha. proteser. 

h Hope of life had been realized, although 

thoughts of cancer recurrence were ever 

present.(p 305) 

Håb om at leve var for hovedhalskræftpatien-

terne blevet realiseret, selvom tanker om til-

bagefald altid var til stede. 

Semple: Changes and challenges to patient´s lifestyle patterns following treatment for head and 

neck cancer 

 a Posttreatment changes to participants’ 

physical appearance were more evident in 

those who had undergone surgery, with or 

without postoperative radiotherapy. (p 88) 

Forandringer i hovedhalskræftpatienters fy-

siske fremtoning efter behandling var tydelig-

ere hos dem, der havde gennemgået kirurgisk 

behandling, uanset med eller foruden post-op-

erativ stråleterapi. 

b A number of those who experienced an 

alteration in their appearance reported that 

this had significant meaning for them, such 

as increasing their self awareness and 

social anxiety. (p 88) 

En del af de hovedhalskræftpatienter, som 

oplevede en forandring i deres fremtoning, 

rapporterede at det havde signifikant betyd-

ning for dem, i form af øget selvbevidsthed 

og social angst 

c Despite this, the majority of people seemed 

to accept and adapt to the changes in their 

appearance over time. They went on to 

explain that this acceptance was due to the 

På trods af dette, synes flertallet af hoved-

halskræftpatienter over tid at acceptere og til-

passe sig deres ændrede udseende. Hoved-

halskræftpatienter forklarede, at denne accept 
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fact that they were aware that surgical 

treatment was the only or the most 

successful way of bringing about a 

resolution of the cancer. Thus facial 

disfigurement resulting from treatment in 

pursuit of a cure from head and neck 

cancer may cause distress, but some 

patients see it as the ―price to be paid‖ for 

survival. (p 88) 

skyldtes, at de var bevidste om at kirurgisk 

behandling var den eneste eller den mest suc-

cesfulde løsning på kræft. Således kan van-

siring af ansigtet som følge af jagten på hel-

bredelse for hovedhalskræft forårsage lidel-

ser, men nogle hovedhalskræftpatienter ser 

det som ‖prisen‖ for at overleve. 

 d Transcripts were examined to see what 

strategies individuals used to facilitate 

adaption of their altered appearance. The 

most commonly used were active planning 

and disguising the alterations.( p 88) 

Transskriberinger blev undersøgt for at se, 

hvilke strategier hovedhalskræftpatienter 

brugte til at lette tilpasningen til deres ænd-

rede udseende. Den mest anvendte for hoved-

halskræftpatienter var aktiv planlægning og at 

skjule forandringerne. 

e Changes were commonly reported in 

eating and drinking patterns as a result of 

treatment for head and neck cancer (p88) 

Der blev ofte af hovedhalskræftpatienterne 

rapporteret om ændrede spise- og drikkevaner 

som resultat af behandling for hovedhals-

kræft. 

f They expressed several difficulties which 

necessitated modifications of diet, taking 

longer time to eat, changes in the ability to 

smell, taste and chew food and the 

associated embarrassment often caused by 

drooling. However alteration to eating and 

drinking patterns was not always described 

as problematic and some participants 

viewed it both in an optimistic and 

philosophical manner. (p 88) 

Hovedhalskræftpatienter udtrykte adskillige 

besværligheder, som nødvendiggjorde æn-

dringer af kosten, længere tid til at spise, 

ændringer i evnen til at dufte, smage og tygge 

maden samt den pinlighed, der ofte er tilknyt-

tet ved savlen. Forandringer i spise- og drik-

kevaner blev af hovedhalskræftpatienterne 

dog ikke altid beskrevet som problematiske, 

og nogle hovedhalskræftpatienter så det både 

i et optimistisk og filosofisk lys. 

g Adaption to the debilitating changes in 

eating and drinking appeared to be 

managed by using coping strategies such as 

―active planning‖ and ―trial and error‖. 

However irrespective of planning and 

modification of diet, some problems still 

existed for a small number of individuals. 

These were made worse by a reduction of 

saliva, alteration of taste, pain, and 

drooling exacerbated by a lack of sensation 

in the mouth, lip and chin area. (p 88) 

Tilpasning til de invaliderende forandringer 

ved at spise og drikke virkede til at blive 

håndteret af hovedhalskræftpatienter vha. 

strategier som ‖aktiv planlægning‖ og ‖for-

søg og fejl‖. Men uanset planlægning og om-

lægning af kosten, havde et lille antal hoved-

halskræftpatienter stadig problemer. Disse 

blev gjort værre pga. reduceret spytproduk-

tion, ændret smagsopfattelse, smerter og sav-

len, forværret af følelsesløshed i mund, læber 

og hage. 

h Speech was another major area of physical 

change that caused concern for some 

patients…(p88) 

Tale var et andet vigtigt område af de fysiske 

forandringer, som var årsag til bekymring hos 

nogle hovedhalskræftpatienter. 

i Despite highlighting the undesirable 

changes to their speech, other indicated 

that over time these did not necessarily 

translate into major limitations on their 

lifestyle (p88) 

På trods af, at hovedhalskræftpatienter frem-

hævede uønskede forandringer i deres tale, 

pegede andre på, at dette ikke nødvendigvis 

gav sig udslag i større begrænsninger i deres 

livsstil over tid. 
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j Participants who had neck dissection as 

part of their surgical treatment commonly 

reported shoulder dysfunction as a physical 

problem. For some the functional 

limitations resulted in alterations in 

physical contact with family members, 

whereas for others the decrease in shoulder 

movements led to changes in their ability 

to undertake work and day to day tasks 

(p88) 

Hovedhalskræftpatienter, for hvem halsdis-

sektion indgik i deres kirurgiske behandling, 

rapporterede sædvanligvis om nedsat skulder-

funktion som et fysiologisk problem. For 

nogle hovedhalskræftpatienter betød be-

grænsningerne i funktionsevne ændringer i 

den fysiske kontakt med familiemedlemmer, 

mens den nedsatte bevægelighed i skulderen 

for andre betød ændringer i deres evne til at 

udføre arbejde eller dagligdags opgaver. 

k Nevertheless the majority reported that 

they were living with uncertainty and fear 

of recurrence….. (p 89) 

Alligevel rapporterede flertallet af hoved-

halskræftpatienter, at de levede med usikker-

heden og frygten for tilbagefald. 

l When changes or challenges to 

interpersonal relationships were explored, 

a number of participants reported that there 

was no change or that they had closer 

interpersonal relationships. (p89) 

Når ændringer eller udfordringer for mellem-

menneskelige relationer blev undersøgt, rap-

porterede en række hovedhalskræftpatienter, 

at der ikke var nogen forandring, eller at de 

havde tættere mellemmenneskelige relationer. 

m However, participants said that it was also 

important that people around them respon-

ded in a ―normal fashion‖ and were not 

over-protective… and some participants 

reported less intimacy within interpersonal 

relationships after their treatment. (p 89) 

Hovedhalskræftpatienter sagde dog, at det og-

så var vigtigt, at folk omkring dem svarede på 

―normal vis‖, og ikke var overbeskyttende… 

og nogle hovedhalskræftpatienter rapporte-

rede om mindre intimitet i mellemmenneske-

lige relationer efter deres behandling. 

n Some felt that they wanted to reduce the 

time spent at work and placed less value on 

career goals to focus on family and 

enjoyment of life.  

For some people, their working and day to 

day patterns were not modified through 

choice but were forced upon them by 

adverse effects of treatment such as 

fatigue, neck stiffness, change in 

appearance, speech difficulties and 

psychological distress.  

The consequences were negative in terms 

of lack of a sense of normality and control, 

reduced income and increased dependency 

on family members. Furthermore those 

who returned to their pretreatment 

employment often initially had a limited 

capacity of work and this required 

reasonable support and adjustments from 

employers to allow them to undertake 

smaller but more manageable tasks or to 

have reduced working hours (p 89) 

Nogle hovedhalskræftpatienter følte, at de øn-

skede at reducere deres arbejdstid og tilskrev 

mindre værdi til karrieremål for at fokusere 

på familien og at nyde livet. For nogle hoved-

halskræftpatienter skyldtes ændringerne i de-

res arbejdsliv eller daglige gøremål ikke eget 

valg, men blev påtvunget dem pga. de skade-

lige virkninger af behandlingen så som træt-

hed, nakkestivhed, forandring i udseende, 

talebesvær og psykologiske lidelser. 

Konsekvenserne var negative i form af mang-

lende følelse af normalitet og kontrol, redu-

cerede indtægter og øget afhængighed af fa-

miliemedlemmer. Desuden havde hovedhals-

kræftpatienter, som vendte tilbage til deres 

beskæftigelse, ofte i første omgang begrænset 

arbejdsevne, hvilket krævede nødvendig støt-

te og tilpasninger fra arbejdsgivernes side, 

mhp. at give hovedhalskræftpatienterne mu-

lighed for at varetage mindre, men håndté-

rbare opgaver eller at arbejde på nedsat tid. 

 o There appeared to be various degrees of 

change and challenge in social functioning, 

Der syntes at være forskellige grader af for-

andringer og udfordringer for hovedhals-
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with a few people experiencing no 

changes.  

kræftpatienter med at fungere socialt, med 

blot få hovedhalskræftpatienter, som ikke op-

levede nogle forandringer. 

p Factors that inhibited social functioning 

were mainly physical such as modification 

in eating patterns, drooling resulting from 

structural changes to oral cavity, which 

was often exacerbated by an insensate area 

in the mouth and chin, speech, alteration in 

appearance, fatigue and shoulder 

dysfunction. (p 90) 

Faktorer, som begrænsede hovedhalskræftpa-

tienters social udfoldelse, var hovedsageligt 

fysiske, så som ændrede madvaner, savlen 

som følge af  ændrede strukturer i mundhu-

len, som ofte blev forværret af ufølsomme 

områder i mund og hage, tale, ændret frem-

toning, træthed og skulder dysfunktion. 

q Other issues that impeded socialization 

were reduced selfesteem and a feeling of 

hopelessness about the future, as for some 

individuals the cancer represented loss. (p 

90) 

Andre problemstillinger, som hindrede ho-

vedhalskræftpatienters socialisering var ned-

sat selvværd og en følelse af håbløshed for 

fremtiden, da kræften for nogle hovedhals-

kræftpatienter repræsenterede et tab. 

r …patients reported on how information 

had an impact on their posttreatment 

experience. Some would have liked more 

information …and especially additional 

posttreatment advice including practical 

aspects (p 90) 

… hovedhalskræftpatienter rapporterede om, 

hvordan oplysninger havde indflydelse på 

deres oplevelser efter behandlingen. Nogle 

hovedhalskræftpatienter ville have sat pris på 

mere information …og særligt supplerende 

rådgivning om efterbehandlingen, herunder 

praktiske aspekter. 

s Interviewees who were satisfied with the 

level of information received, reported that 

timely advice reduced anxiety and was a 

positive aspect of care. Information 

gleaned from the chance meeting with 

other patients deemed advantageous by 

some participants, whilst other thought it 

would have been helpful to have met an 

―expert patient‖ to help overcome 

posttreatment challenges and concerns. 

Hovedhalskræftpatienter, der var tilfredse 

med niveauet af de modtagne oplysninger, 

rapporterede, at rettidig rådgivning reduce-

rede angst og var et positivt aspekt af plejen. 

Information indsamlet ved tilfældige møder 

med andre hovedhalskræftpatienter blev set 

som en fordel af nogle, mens andre hoved-

halskræftpatienter mente, det ville have været 

nyttigt at have mødt en ‖ekspertpatient‖ til at 

hjælpe med at overvinde udfordringer og 

bekymringer efter behandling. 

 t As participants reflected on their 

posttreatment experiences there were 

differences in perceived levels of support 

from professionals (p 90) 

Når hovedhalskræftpatienter reflekterede 

over deres erfaringer efter behandling, var der 

forskelle i opfattelsen af niveauet af støtte fra 

fagfolk. 

u Overall the posttreatment phase was 

depicted as the most vulnerable phase in 

the illness trajectory and some felt ―their 

cord was cut‖ from the specialist team at 

this point(p 90) 

Samlet set af hovedhalskræftpatienter blev 

fasen efter behandling afbilledet som den 

mest sårbare i sygdomsforløbet, og nogle 

følte, at ―deres forbindelse blev klippet over‖ 

til specialist-teamet på dette tidspunkt. 

Semple: Experiences of parents with head and neck cancer who are caring for young children 

 a Re-establishing routine was motivated by 

desire for normality and to regain an 

element of control in family life (p 1286) 

At genetablere vaner var for hovedhalskræft-

patienter motiveret af et ønske om norma-

lisering og at genvinde et element af kontrol 

over familielivet. 
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 b For many parents, an important aspect was 

returning to work, which often led to an 

improved sense of psychological 

wellbeing. For some participants, their 

family’s financial situation dictated when 

they returned to work  (p 1286) 

For mange hovedhalskræftpatient forældre 

var et vigtigt aspekt at komme tilbage til ar-

bejdet, hvilket ofte førte til forbedret psykolo-

gisk velbefindende. For nogle hovedhals-

kræftpatienter var deres families finansielle 

situation afgørende for, hvornår de returne-

rede til arbejdet. 

 c Parents who experienced financial 

difficulties described both the lack of 

advice on welfare benefits and the 

burdensome and timeconsuming nature of 

the application process. ( p1286) 

Forældre med hovedhalskræft, som oplevede 

økonomiske vanskeligheder, beskrev både 

den manglende rådgivning om sociale ydelser 

og det besværlige og tidskrævende i ansøg-

ningsprocessen.  

 d There was pulling and tugging in parents’ 

lives after treatment, which often centred 

on living under a cloud of uncertainty 

because of fear of the cancer recurring. In 

the first few months and years after 

completing treatment, some felt uncertain 

about making long-term plans for their 

families. In contrast having a cancer 

diagnosis gave parents the desire to 

maximize the opportunities available to 

them(p 1286) 

Der blev rusket op i hovedhalskræftpatienters 

forældre liv efter behandlingen, hvilket ofte 

drejede sig om det at leve under en sky af 

usikkerhed på grund af frygten for tilbage-

fald. I de første få måneder og år efter endt 

behandling følte nogle hovedhalskræftpatien-

ter usikkerhed ved at lægge langtidsplaner for 

deres familier. I modsætning dertil gav kræft-

diagnosen hovedhalskræftpatient-forældre 

lyst til at maksimere deres muligheder.  

 e After a period of contemplation, the 

negative experiences of the illness were 

often balanced with positive lifestyle 

changes in response to a shift in family 

values and priorities ( p 1286) 

Efter en periode med fordybelse blev de 

negative erfaringer for hovedhalskræft-

patienter med sygdommen ofte afbalanceret 

med positive ændringer i livsstil som reaktion 

på et skift i familieværdier og prioriteringer. 

f Family and friends but especially a 

patient’s spouse/partner were the main 

sources of both emotional and practical 

support. 

Familie og venner, men især hovedhalskræft-

patientens ægtefælle / samlever, var de vig-

tigste kilder til både følelsesmæssig og prak-

tisk støtte. 

g They also considered their children as 

important sources of emotional support 

during this challenging time. (p 1286) 

Hovedhalskræftpatienter anså også deres børn 

som vigtige kilder til følelsesmæssig støtte i 

denne udfordrende tid. 

h Most parents shared their diagnosis with 

their children’s school teachers. 

De fleste forældre med hovedhalskræft for-

talte om deres diagnose til deres børns lærere. 

i Some parents described how their 

spirituality alongside support gained from 

a church gave them a sense of direction, 

peace and meaning to life, which in turn 

helped them to support their families. They 

also received support from employers and 

work colleagues. 

Nogle forældre med hovedhalskræft beskrev, 

hvordan deres åndelighed sammen med støtte 

fra en kirke gav dem en fornemmelse af ret-

ning, fred og mening med livet, hvilket igen 

hjalp dem til at støtte deres familier. Hoved-

halskræftpatienter modtog også støtte fra ar-

bejdsgivere og kolleger. 

j Parents with head and neck cancer viewed 

professionals as their main source of 

informational support. There was great 

disparity between individuals’ experiences 

Forældre med hovedhalskræft så fagfolk som 

deres vigtigste kilde til informativ støtte. Der 

var stor forskel imellem de enkeltes erfaring 

med og opfattelse af, hvordan deres behov for 
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and perceptions of how their informational 

needs were met by professionals. 

information blev mødt af fagfolk. 

k They desired information on how best to 

undertake their parental role in this unique 

situation of having cancer, but such 

information was often not readily offered. 

(p 1287) 

Forældre med hovedhalskræft ønskede infor-

mation om, hvordan man bedst kunne vare-

tage forældrerollen i denne særlige situation 

med kræft, men den slags information blev 

sjældent tilbudt umiddelbart. 

Tschiesner: Evaluating sequelae after head and neck cancer from the patient perspective with the 

help of the International Classification of Functioning, Disability and Health 

  Kropsfunktion: b130 energi og handlekraft, 

b152 emotionel funktion, b 280 smerter, 

b310-330 stemme og tale funktion, b250 

smag, b455 motions tolerance b510 

fødeindtagelse, b530 vægtregulering, b840 

fornemmelse i huden 

Kropsanatomi: s330 svælg, s340 strube, s430 

respiration, s520 spiserør, s710 hovedhals, 

s810 hud, s 840 hår 

Aktivitet og deltagelse: d230 udføre daglige 

rutiner, d330 tale,  d550 spise, d560 drikke, 

d455 bevæge sig omkring,  d570 varetage 

egen sundhed,  d920 deltage i rekreative 

aktiviteter og fritidsaktiviteter 

Omgivelsesfaktorer: e110 produkter og 

stoffer til indtagelse, e115 produkter og 

teknologi til personligt brug i hverdagen, e 

125 produkter og teknologi til 

kommunikation, e310 opvækstfamilie + e 

315 slægtninge, e320 venner, e 325 

bekendtskaber, ligesindede, kolleger, naboer 

og medl. af lokalsamfundet, e330 personer 

med ledende eller overordnet rolle, e350 

sundhedspersonale, e 580 tjenester, systemer 

og politikker vedr. sundhedsvæsen, e225 

klima, e250 lyd, e260 luftkvalitet. 
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Bilag VI  Udkast til patientinformation om rehabiliteringssamtale og guide til sygeplejersker 

baseret på ICF HNC, spørgsmålstyper og støttemuligheder 

Rehabiliteringssamtale 

– viden, støtte og muligheder efter afsluttet kræftbehandling 

Du er nu ved at afslutte din kræftbehandling og skal overgå til kontrol. Efter en kræftbehandling 

oplever mange patienter, som er behandlet for hovedhalskræft, at der er behov for at finde sig til 

rette, i en for de fleste ny og anderledes hverdag.  

Selvom behandlingen snart er afsluttet, vil du fortsat have bivirkninger fra behandlingen. Mange 

patienter oplever, at det kan være svært at klare hverdagen, når man er overladt til sig selv og sine 

egne råd, er træt og fortsat har problemer med fx at spise pga. mundtørhed og smerter. For mange 

vil der også overraskende for dem selv komme følelsesmæssige reaktioner på hele det forløb man 

har gennemgået.  

I onkologisk klinik vil vi gerne hjælpe dig godt på vej til at komme til kræfter igen, og forberede 

dig på, hvordan du klarer overgangen fra en hverdag med daglig behandling til en hverdag, hvor der 

fortsat er bivirkninger, og hvor du vil gå til kontrol ca. hver 2-3. måned.  

Du vil derfor blive inviteret til en samtale med din plejeansvarlige sygeplejerske, hvor du er 

velkommen til at tage dine pårørende med. Samtalen varer ca. 30 minutter. 

I samtalen vil I finde frem til hvilke behov, der aktuelt påvirker dig mest i din hverdag, og om du 

har brug for støtte og evt. hjælp hertil. Du vil blive informeret om hvilke støttemuligheder, der er 

mulige i dit lokalområde, anbefalinger vedr. livsstil efter afsluttet behandling, risiko for senfølger 

og hvad dit videre kontrolforløb indebærer. Hvis du ikke allerede er blevet vurderet mht. behov for 

fysisk genoptræning, vil dette indgå i samtalen.  

Som forberedelse til samtalen bedes du og dine pårørende overveje følgende spørgsmål: 

 Hvad er det bedste ved snart at være færdig med kræftbehandlingen? 

 Hvad har forandret sig i din dagligdag, siden du blev syg? 

 Hvem og hvad giver dig styrke til at klare hverdagen og evt. forandringer? 

 Hvad skal kræftsygdommen ikke forhindre dig i? 

 Hvad vil du gerne have din plejeansvarlige sygeplejerske hjælper dig med? 

 Hvilke spørgsmål vil du gerne have svar på inden næste kontrol? 
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Arbejds ark for sygeplejersken: 

Kroppens funktioner:  

b130 energi og handlekraft  

I hvilken udstrækning påvirker træthed din hverdag? Hvordan har du sovet sidste nat?  (Motion 

afhjælper træthed, evt. genoptræningsplan) 

b152 følelsesfunktioner 

Hvilke tanker og følelser optager/påvirker dig i øjeblikket? Er du påvirket af kropsforandringer fra 

sygdom/behandling/bivirkninger? Hvordan vil du beskrive dit humør? (Oplys om rettigheder til 

tilskud til psykologhjælp, præst, egen læge, Kræftens Bekæmpelse) 

b280 opfattelse af smerte 

Oplever du at smerter påvirker din hverdag? Hvad gør smerter ved dig som person? (Smertescree-

ning og vurdering) 

b310 stemme  

Hvad har forandret sig i forhold til din stemme? Hvor længe kan du tale fx i telefon? (Evt. henvis-

ning til talepædagog forud gået af lægelig vurdering af stemmebånd) 

b440 respiration 

Har du oplevelse af at din vejrtrækning er påvirket? 

b510 fødeindtagelse 

Hvordan klarer du at spise? At drikke? Synke? Tygge? (Opfølgning i ernæringsenhed, ernærings-

screening og måling af vægt, mundpleje) 

Kropsanatomi: 

s320 mund – Har du oplevet forandringer i din mund? 

s330 svælg- Har du oplevet forandringer i svælget? 

s340 strube – Har du oplevet forandringer i struben? 
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s710 hovedhals iht. knogler, muskler og bevægeapparat  

Har du oplevet påvirkninger i bevægeligheden af din mund/kæbe/skuldre/nakkemuskler? Andre 

forandringer iht. bevægelighed af kroppen? (Henvisning til genoptræning, ergoterapeut mht. 

synketræning, forebyggende trismus øvelser) 

Aktivitet og deltagelse: 

d230 udføre daglige rutiner - Hvordan har du klaret tiden og hverdagen indtil nu? (Vurdere behov 

for hjemmepleje, støttemuligheder til patient og pårørende) 

d330 tale – Oplever du at din tale har forandret sig og påvirker din hverdag? 

d550 spise 

d560 drikke 

Beskriv hvordan du i hverdagen håndterer det at spise og drikke. Fortæl gerne om de forandring-

er/påvirkninger du oplever ved måltider. Hvem/hvad hjælper eller begrænser dig? 

d760 skabe familiære relationer - Hvordan har det været for jer i din familie, at du har fået kræft og 

har været i behandling? Har det medført forandringer i jeres indbyrdes relationer? 

d870 have økonomisk selvforvaltning - Hvordan klarer du/I økonomisk at du gennem længere tid 

har været syg og i behandling? (Socialrådgiver/sagsbehandler) 

Omgivelsesfaktorer: 

e110 produkter eller stoffer til indtagelse (som fx fødevarer eller medicin)- Fungerer det i hverdag-

en med medicin/sondemad? 

e310 opvækstfamilie – Hvordan har du oplevet dine nærmeste pårørendes betydning for dig i hver-

dagen?  

e355 sundhedspersonale – Hvordan har du oplevet støtten/samarbejdet/omsorgen fra 

sundhedspersonalet til, at du kan klare hverdagen? 
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