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1. Resumé 

Patienters forsinkede præsentation af symptomer på tarmkræft er medvirkende til en 

ringere overlevelse af sygdommen. 

Formålet med denne undersøgelse er at øge forståelsen af patientens forsinkelse af 

diagnosticeringen af tarmkræft. Empirien er indsamlet via kvalitative interview med fem 

patienter og undersøgelsen tager afsæt i den fænomenologisk-hermeneutiske teoriramme. 

Alfred Schutz’ sociologiske teori om hverdagslivet supplerer teorirammen i analysen. 

Konklusionen er, at patienten nærmest intuitivt tilskriver symptomerne ”naturlige” 

forklaringer ud fra egen viden. Lægesøgning sker, når tvivlen aktiveres og 

sygdomsrisikoen ses i øjnene. Herudover ses også at et beskadiget tillidsforhold til egen 

læge samt forlegenhed ved at tale om afføring eller ved at medvirke i tarmundersøgelser er 

barrierer for lægesøgning. 

Der er behov for intervention, således de ”naturlige” forklaringer drages i tvivl. 

Tabuiseringen af området må brydes ned, og samtale om afføringsvaner og 

alarmsymptomer må på dagsordenen. 

 

2. Indledning 

Patientens forsinkede reaktion på symptomer er et væsentligt aspekt i forhold til 

diagnosticeringen af tarmkræft. I 2008 havde 46,5 % af patienterne med tarmkræft på 

diagnosetidspunktet en kræftsygdom, der havde bredt sig til lymfeknuder eller andre 

organer (DCCG). Den avancerede sygdom på diagnosetidspunktet medfører en dårligere 

prognose for patienten. Diagnosen må således stilles tidligere for at sikre, at flere patienter 

overlever sygdommen. Med henblik på at mindske patientens forsinkelse, må forståelsen 

af dette fænomen udvides. 

 

3. Baggrund 

Som forløbskoordinator for alle patienter, der udredes og behandles for tarmkræft på 

Regionshospitalet i Randers, har jeg ansvaret for at planlægge det enkelte patientforløb i 

samarbejde med patienten og i overensstemmelse med de nationale retningslinier herfor 

(Sundhedsstyrelsen 2009). Jeg har erfaret, via mine samtaler med de patienter, som netop 

har fået påvist tarmkræft, at en stor del af dem har haft symptomer gennem længere tid.  
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3.1. Nationalt fokus på kræftbehandling 

Gennem de sidste to årtier har der været megen opmærksomhed på, at kræftpatienter i 

Danmark lever kortere end kræftpatienter i resten af Norden og Europa. Det har medført 

stor politisk bevågenhed på området, og Sundhedsstyrelsen har udgivet Kræftplan I, II og 

III (Sundhedsstyrelsen 2000, 2005, 2010). Heri beskrives anbefalinger og indsatsområder 

til forbedring af behandlingen. Der er via Finansloven afsat mere end 5 milliarder kroner 

til forbedringer på kræftområdet i perioden 2006-2014 (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

2010). 

3.1.1. Indførelse af kræftpakker 

I 2007 blev de såkaldte kræftpakker indført. Kræftpakkerne er aftaler om akut handling og 

klar besked til kræftpatienter. De blev indført på grund af gentagne beretninger i medierne 

om dårlige patientoplevelser med lange ventetider i forbindelse med udredning og 

behandling af kræftsygdomme. Formålet med kræftpakkerne er at tilbyde patienter, med 

begrundet mistanke om kræft, optimal udredning og behandling uden unødig ventetid og 

dermed forbedre deres prognose, livskvalitet og tryghed (Sundhedsstyrelsen 2007). 

Pakkeforløb er patientforløb, hvor de enkelte trin, som undersøgelser, behandlinger og 

information til patienten, er tilrettelagt som tids- og indholdsmæssigt veldefinerede 

begivenheder (Sundhedsstyrelsen 2009). 

Daværende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Arne Rolighed, udtalte på baggrund af den 

nyeste opgørelse fra Sundhedsstyrelsen i december 2009 (Sundhedsdokumentation 2009): 

”De danske sygehuse er blevet markant hurtigere til at behandle kræft” (Berlinske Tidende 

3.dec.2009). Kræftpakkerne har således været med til at forkorte hospitalernes udredning 

af kræftsygdomme og hermed få patienterne hurtigere behandlet. 

  

3.2. Fokus på tarmkræft specifikt 

Som forløbskoordinator har jeg været stærkt optaget af implementeringen af 

kræftpakkerne med henblik på at forbedre kræftbehandlingen. Forløbstiderne i 

pakkeforløbene for tarmkræft overholdes på Regionshospitalet i Randers, således at 

udredningen sker uden ikke-faglig begrundet ventetid. En undersøgelse viser stor 

patienttilfredshed med forløbene (Kærgaard, Hahn 2010). 

Et stort dansk studie har dokumenteret, at behandlingsforsinkelse på mere end 60 dage fra 

første symptom er en negativ prognostisk markør for langtidsoverlevelsen af 
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endetarmskræft (Iversen et al. 2009). Der er således påvist sammenhæng mellem 

varigheden af symptomer før behandling af tarmkræft og langtidsoverlevelsen heraf. 

Selvom statistikken for 2008 kan dokumentere, at udredningen af tarmkræft foregår 

hurtigere efter indførelsen af pakkeforløb, er der ingen dokumentation for, at tarmkræft 

bliver diagnosticeret på et tidligere stadie af sygdommen nu, end før kræftpakkerne blev 

indført (DCCG). 

3.2.1. Epidemiologi 

Ifølge den nordiske kræftdatabase ligger danske kvinders tarmkræftdødelighed 28 % 

højere end det nordiske gennemsnit og tilsvarende 30 % højere for danske mænd 

(NORDCAN). Desuden viser seneste opgjorte tal (2008) fra Dansk Colorectalcancer 

Database, at kun 48,6 % af danske tarmkræftpatienter har lav sygdomsudbredning på 

behandlingstidspunktet. Med andre ord har under halvdelen af patientgruppen lokal 

sygdom uden spredning til lymfeknuder eller andre organer (DCCG). Der var 4192 nye 

tilfælde af tarmkræft i Danmark i 2008 (Sundhedsdokumentation 2009), og tarmkræft er 

henholdsvis den 2. og 3. hyppigste cancersygdom hos kvinder og mænd. 5-års 

overlevelsen for tarmkræft er 43,9 % (DCCG). 

3.2.2. Forsinkelse af diagnosticeringen 

Tankegangen bag pakkeforløbene, at behandle kræft som en akut sygdom, kan ikke alene 

rette op på den forsinkede diagnosticering af tarmkræft. En litteraturgennemgang af 

årsagerne til forsinkelse af diagnosticeringen af tarmkræft (Carter, Winslet 1998) viser, at 

forsinkelsen kan opdeles på tre niveauer: patientens, den praktiserende læges og 

hospitalets forsinkelse. Pakkeforløb er udelukkende et forsøg på at eliminere hospitalets 

forsinkelse. Jeg oplever patienter, som har gået med symptomer i både halve og hele år 

uden at søge læge, og når patienten fortæller om tegn og fornemmelser fra kroppen, opstår 

der ofte hos patienten en erkendelse af, at der har været symptomer igennem lang tid. 

Patienten udtrykker i den forbindelse ofte frustration over deres manglende kendskab til, 

at det oplevede symptom giver mistanke om tarmkræft eller skyldfølelse over undladelse 

af at søge læge. 

 

Den praktiserende læge mangler ligeledes kendskab til de symptomer, som bør medføre en 

undersøgelse af tarmen. Jeg erfarer, at patienter har søgt læge med tarmsymptomer eller 

blodmangel, men er først efter gentagne henvendelser blevet henvist til 
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kikkertundersøgelse. Der er udarbejdet retningslinier for hvilke symptomer, der giver 

bestyrket mistanke om kræft. Symptomerne benævnes som alarmsymptomer og er ved 

tarmkræft: blødning fra endetarmen, ændrede afføringsvaner i mere end 4 uger, 

jernmangelanæmi, eller betydelige almensymptomer, som f.eks. mavesmerter eller 

vægttab. Blot et af disse symptomer hos personer over 40 år fordrer en 

kikkertundersøgelse af tarmen (Sundhedsstyrelsen 2009). 

Det dokumenteres i nyere dansk forskning (Korsgaard, Pedersen & Laurberg 2008), at der 

i forbindelse med diagnosticeringen af tarmkræft var forsinkelse på alle niveauer: patient, 

praktiserende læge og hospital. Data er indsamlet før indførelsen af kræftpakker. 

3.2.3. Perioden før henvisning til hospitalet 

Der er altså et incitament til at fokusere på de to første niveauer af forsinkelsen af 

diagnosticering af tarmkræft, nemlig patientens forsinkelse og den praktiserende læges 

forsinkelse. Der er netop i 2010 etableret et nyt forskningscenter i Danmark med henblik 

på hurtigere udredning af kræftsygdomme (Kræftens Bekæmpelse 2009). Ifølge centerets 

leder, professor Peter Vedsted, tøver hovedparten af de 33.000 danskere, der hvert år får 

konstateret kræft, alt for længe med at gå til læge med deres symptomer. Indsatsen må 

derfor rettes mod perioden før henvisning til hospitalet, i forhold til hurtigere at komme i 

behandling og dermed forbedre patientens overlevelse. Vedsted anbefaler en kortlægning 

af årsagerne til undladelse af at søge læge. Desuden må læge-patient-interaktionens 

betydning for det diagnostiske forløb i primærsektoren udforskes, idet disse tiltag menes at 

kunne spare 500 menneskeliv om året (ibid.). 

Gennemførelse af screening for tarmkræft for alle 50-74-årige fra 2014, som er et af 

tiltagene i den nye Kræftplan III, har også til hensigt, at stille tarmkræftdiagnosen på et 

tidligere tidspunkt. Screening overflødiggør dog ikke borgerens egen erkendelse af 

kroppens symptomer og handlekompetencer i forbindelse hermed. Ifølge Vedsted, vil vi, 

på trods af fuld implementering af screening for livmoderhalskræft, brystkræft og 

tyktarmskræft i Danmark, stadig opspore 75 % af alle kræfttilfælde på baggrund af 

symptompræsentation og hensigtsmæssig reaktion fra patient og sundhedsvæsen (Vedsted 

2008). 

 

Der kan være mange årsager til, at patienten ikke reagerer på alarmsymptomerne ved 

tarmkræft. Hansen et al. (1997) konkluderer, at det er mangel på viden om, at blødning fra 
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tarmen og længerevarende afføringsændringer kan være tegn på tarmkræft og dermed 

forårsager patientens forsinkelse af diagnosticeringen. Kang et al. (2003) fremfører, at 

blødning fra endetarmen ikke altid opdages tidligt, da 20 % af befolkningen ikke 

regelmæssigt undersøger afføring og anvendt toiletpapir. Mitchell et al. (2008) 

konkluderer i reviewet, at patienten ikke erkender symptomernes alvor og derfor ikke 

reagerer herpå eller helt fornægter symptomerne. MacLeod (2009) finder, at specielt ved 

tarmkræft er forlegenhed ved at tale om symptomerne en medvirkende årsag til patientens 

forsinkelse. 

 

Der er altså et gab mellem eksisterende retningslinier og anbefalinger for tidlig 

diagnosticering af tarmkræft og den herskende praksis og viden hos samarbejdspartnere i 

den primære sundhedssektor og hos befolkningen alment. Forsinkelsen forårsaget af den 

praktiserende læge må udforskes, men denne problematik er fravalgt i denne opgave, dels 

fordi det er to vidt forskellige kausaliteter i de to niveauer af forsinkelse hos henholdsvis 

patient og praktiserende læge, og dels fordi det vil blive for omfattende at undersøge 

begge niveauer i denne opgavesammenhæng. 

 

3.3. Sammenfatning af problemstilling 

For at forbedre overlevelsen for patienter med tarmkræft må sygdommen altså 

diagnosticeres på et tidligere tidspunkt. Der er derfor kraftige argumenter for at undersøge 

fænomenet ”patient delay”, det ord der bruges internationalt om patientens forsinkelse af 

diagnosticeringen, med andre ord: tiden mellem det første observerede symptom og den 

første henvendelse til læge. Det store antal patienter med tarmkræft, hvoraf næsten 

halvdelen har et sygdomsstadie ved diagnosetidspunktet, hvor canceren har bredt sig til 

lymfeknuder eller andre organer, har vidtrækkende konsekvenser. Når chancen for 

overlevelse er mindsket, medfører det store menneskelige omkostninger for patienten og 

dennes familie. Denne problemstilling leder frem til formålet med dette projekt. 

  

4. Formål 

Med afsæt i den eksisterende viden om patient delay i forbindelse med diagnosticeringen 

af tarmkræft er formålet at undersøge patientens tolkning af og ageren i forhold til 

oplevede symptomer, herunder også den eventuelle betydning af omgivelsernes 



 

                     

 9 

reaktioner. Hermed søges bidrag til en øget forståelse af fænomenet patient delay. 

Projektets formål udmønter sig i følgende: 

 

4.1. Problemformulering 

Hvorledes oplever tarmkræftpatienten symptomer og betydningerne heraf, samt hvorledes 

tænker og handler patienten i perioden før første henvendelse til praktiserende læge? 

 

Forskningsspørgsmål: 

1. Hvordan tænker og handler patienten på de oplevede symptomer? 

2. Hvilken indflydelse har omgivelserne på patientens tanker og handlinger? 

3. Hvilke udløsende faktorer får patienten til at søge læge? 

4. Hvilke hæmmende og fremmende faktorer, for at søge læge i forbindelse med 

oplevede symptomer, kommer til udtryk? 

  

5. Metode og materiale 

Forskningsspørgsmålene blev kvalificeret gennem en litteratursøgning, som præsenteres 

først. Herefter beskrives projektets metodevalg, den videnskabsteoretiske referenceramme, 

min forforståelse, fremgangsmåden og de etiske overvejelser i tilknytning til 

undersøgelsen. 

 

5.1. Litteraturgennemgang 

Inspireret af litteratur om litteratursøgning (Polit, Beck 2006, Stoltz et al. 2007, Bjerrum 

2005) fastlægges en strategi for en systematisk søgning på forskningsbaseret viden 

vedrørende problemfeltet: patientens forsinkelse af diagnosticeringen af tarmkræft. 

5.1.1. Søgestrategi 

Søgningen besluttes udført på de elektroniske databaser, der indfanger hovedparten af 

litteraturen på sundhedsområdet: PubMed, Embase, PsykINFO, Cinahl og Scopus. 

PsykINFO er medtaget, da patientadfærd er en del af problemfeltet. Databasen indeholder, 

udover det psykiatriske felt, referencer til psykologiske aspekter indenfor bl.a. medicin, 

sygepleje og sociologi (Stoltz et al. 2007). 

Til præcisering af søgningen anvendes PubMed og Cinahls indekseringsarbejde for at 

finde frem til de rigtige søgeord. Søgeordene findes i databasens tesaurus: databasens eget 
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hierarkiske emneordsregister (Buus et al. 2008). Ved søgning i disse databaser, hvor 

emneordene henholdsvis benævnes MeSH (Medical Subject Heading) og Subject 

Heading, findes frem til følgende termer: Colorectal neoplasms og Delayed diagnosis, som 

er oplagte til søgningerne, da de både indfanger det medicinske område, tarmkræft og det 

sundhedsfaglige problemfelt, forsinket diagnosticering. Disse kombineres ved hjælp af 

den Booleske søgeoperator AND for at indsnævre og systematisere søgningen, således de 

relevante kilder findes (ibid). 

Det kontrollerede emneord: Colorectal neoplasms kombineres også med friteksten ”patient 

delay”. Udvidelse af søgningen foretages, da PubMed først fra 2010 introducerede det 

kontrollerede emneord: Delayed diagnosis. I PsykINFO anvendes ”colorectal cancer” i 

kombination med ”patient delay” og endvidere ”diagnostic delay” i kombination med 

cancer. Søgekombinationerne anvendes i et forsøg på at indkredse så meget af den 

relevante litteratur som muligt (Stoltz et al. 2007). Der er i alt ved søgningen 80 hits. 

Søgeresultater ud fra søgestrategi ses i Bilag 1. 

5.1.2. Inklusion og eksklusion af artikler 

De fundne artikler screenes med henblik på relevans og hensigtsmæssighed (Polit, Beck 

2006). Det vil sige, at artiklernes abstract gennemlæses for at vurdere, om artiklerne reelt 

fokuserer på patientens forsinkelse af diagnosticeringen af tarmkræft. 

Ved denne screening anvendes følgende kriterier: 

Inklusion:  Artikler med resultater og fund om patient delay i forbindelse med 

colorectalcancer 

Eksklusion: Artikler med resultater og fund fra studier foretaget i USA 

Studier, der er mere end 20 år gamle 

Studier af patient delay og kræftsygdom generelt 

Artikler omhandlende argumenter for og imod screening for tarmkræft 

Studier fra USA er ekskluderet, da der ikke i USA, som i Danmark, er fri adgang til et 

skattefinansieret sundhedssystem. Denne økonomiske forskel i adgangen til 

sundhedssystemet kan påvirke patienternes adfærd, således at lægesøgning fravælges og 

denne faktor vil hermed påvirke patient delay. 

Studier der er mere end 20 år gamle eksluderes, da det antages, at den større åbenhed om 

kræftsygdomme, som samfundet generelt er præget af, har påvirket vores adfærd og viden, 

således at studier om patientens forsinkelse før 1990 er irrelevante. 
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Studier af patient delay i forbindelse med cancer generelt er udeladt, da det er specielt 

gældende, at de første symptomer på tarmkræft kan være symptomer på harmløse 

tarmlidelser, som er almindeligt udbredt i befolkningen. Dette kan medvirke til at sænke 

opmærksomheden på symptomerne (Korsgaard, Pedersen & Laurberg 2008, Robertson et 

al. 2004) i modsætning til symptomer som knudedannelse ved eksempelvis bryst- og 

testikelkræft samt nogle former for lymfekræft. 

Artikler omhandlende argumenter for og imod screening er ekskluderet, da det er en anden 

og i dette projekt en irrelevant diskussion i forhold til at reducere patient delay ved 

tarmkræft. Efter kritisk gennemgang af alle abstract er ni artikler inkluderet. Via en 

kædesøgning i referencelisterne, udledes yderligere fire artikler. 

 

Model over trin i litteratursøgning: 

 
 

 

 

 

 
 

 

Alle 13 artikler læses, sammenfattes og vurderes med henblik på anvendelighed og 

gyldighed. Resultaterne opsummeres i en tabel med overskrifter, som: forfatter, 

Kritisk gennemlæsning af alle 80 abtracts 
Eksklusion: Amerikanske studier, studier >20 år gamle, studier af patient delay og cancer generelt, studier for og imod screening 

  14 relevante studier 

Frasortering af 5 gengangere 

9 relevante studier 

Supplerende kædesøgning: 4 studier 

Resultat: 13 artikler til gennemlæsning og vurdering 
 
 

Databasesøgning 
Søgeord: colorectal neoplasms, colorectal cancer, delayed diagnosis, patient delay, diagnostic delay in cancer in primary health care, diagnostic delay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PubMed 39 hits 
 

Embase 4 hits 
 

Scopus 15 hits 

 

PsykINFO 10 hits 
 

Cinahl 12 hits  
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studietype, datagrundlag, analysemetoder, resultater, konklusion og en kritik (Polit, Beck 

2006). Arbejdsnoter til litteraturgennemgangen ses i Bilag 2. 

Seks af artiklerne findes irrelevante og fravælges: En artikel er en diskussionsartikel 

(Richards 2009). Et review (Carter, Winslet 1998) pga. metodisk svaghed, ingen 

søgestrategi eller in- og eksklusionkriterier for udvælgelse af studier og studierne er ikke 

kvalitetsvurderet. En artikel (Robertson et al. 2004) hvor hovedfokus er den praktiserende 

læges adfærd i forhold til patientens symptomer. Tre artikler (Langenbach et al. 2003, 

Dent et al. 1990, Young, Sweeney & Hunter 2000) er fravalgt, da de udgør en del af det 

inkluderede systematiske review og hermed allerede er inddraget til at danne baggrund for 

det videre arbejde. 

Den inkluderede litteratur til besvarelse af hvilken forskningsbaseret viden der findes, om 

patientens forsinkelse af diagnosticeringen af tarmkræft, består således af syv artikler. 

5.1.3. Præsentation af inkluderet litteratur 

To artikler (MacLeod et al. 2009, Mitchell et al. 2008) bygger på data fra det samme 

review, et metodisk stærkt litteraturstudie, hvor inkluderede studier er kvalitetsvurderet. 

Data er udledt og analyseret, og for kvalitative studier er der foretaget datasyntese. Der er 

en meget tydelig og konsistent beskrivelse af metode og resultater. Resultaterne fra de to 

artikler fremstilles samlet her. Reviewet viste, at manglende erkendelse af symptomers 

alvor eller symptombenægtelse medførte forsinkelse. Den manglende erkendelse af 

symptomets alvor var forårsaget af patientens egen tolkning heraf eller af mangel på viden 

om sygdommen. Symptombenægtelsen viste sig som en fuldstændig fornægtelse eller en 

omdefinering af symptomet i forhold til en godartet tarmsygdom. Cancerfrygt var også en 

nøglefaktor for patientens adfærd, dog ikke en entydig faktor, idet frygten både kunne 

afkorte og forlænge tiden for at søge læge. En anden faktor, der syntes at spille en rolle, 

var patientens forlegenhed ved at tale om alarmsymptomer ved tarmkræft. 

Karakteristikken af patienterne i studierne viste, at et godt socialt netværk var en mulig 

vigtig faktor til at reducere patient delay, enten ved at patienten rådførte sig med eller traf 

valg ud fra andres oplevelser. Der syntes generelt ikke at være sammenhæng mellem 

patient delay og patientens alder, køn eller socioøkonomisk status. Der er dog påvist 

evidens for sammenhæng mellem lav uddannelsesmæssig baggrund og patient delay. 
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En artikel (Korsgaard, Pedersen & Laurberg 2008) er skrevet på baggrund af en stor dansk 

undersøgelse, som har været fundamentet for en Ph.d. afhandling (Korsgaard 2005). 

Undersøgelsen viste, at 25 % af coloncancerpatienterne forsinker diagnosticeringen mere 

end 3 måneder og 25 % af rectumcancerpatienterne forsinker diagnosen mere end 115 

dage. Her findes, i modsætning til i ovennævnte review, sammenhæng med køn og alder. 

Kvinders delay ved coloncancer var større end mænds delay, hvorimod det var omvendt 

ved rectumcancer, hvor mænd har større delay end kvinder. En mulig forklaring, ifølge 

forfatterne, på kvinders større delay ved coloncancer kan være sammenhæng med 

debutsymptomer, hvor flere kvinder har vage symptomer end mænd, og vage symptomer 

medfører delay. Patienter på 70 år og derunder har større delay end patienter over 70 år. 

Forklaringen på denne sammenhæng kendes ikke, men forfatterne fremsætter hypotesen, 

at idet ældre oftere er hos praktiserende læge i forbindelse med kroniske sygdomme, 

benytter de ældre her muligheden for at fortælle om tarmsymptomer. 

 

Et kvalitativt studie, der er udført i Spanien (Ramos et al. 2010), har indsamlet data via 

semistrukturerede interview af 12 colorectalcancer-patienter, syv mænd og fem kvinder. 

Grounded theory er anvendt til analysen. Fundene i studiet viste, at begge køn først 

tillagde symptomerne banale årsager: ændring i afføringsmønsteret forbandt de med noget, 

de havde spist og blodig afføring med hæmorider. Det var ændring af symptomerne eller 

vedvarende symptomer, som udløste et lægebesøg. Tætte relationer, specielt en 

nærtstående kvinde, kunne særligt hos mænd udløse et lægebesøg. Kvinder derimod sagde 

ingenting i familien, før de havde været hos lægen. 

 

En engelsk spørgeskemaundersøgelse (Kang et al. 2003) konkluderer, at mange 

mennesker ikke undersøger deres afføring og anvendte toiletpapir regelmæssigt, og derfor 

vil blødning fra endetarmen ikke opdages tidligt hos op til 20 % af befolkningen. 

Forfatterne fremsætter, på baggrund af undersøgelsen, hypotesen, at den manglende 

opmærksomhed på afføring og toiletpapir har sammenhæng med forsinket diagnose og 

hermed et mere avanceret sygdomsstadie på diagnosetidspunktet. Påvisning af denne 

sammenhæng fortjener, ifølge forfatterne, flere undersøgelser. 

 

En ældre dansk spørgeskemaundersøgelse (Hansen, Morsel-Carlsen & Bulow 1997), hvor 

længden af perioden fra symptomdebut til første besøg hos praktiserende læge, patientens 
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præcise beskrivelse af symptomer og deres opfattelse af betydningen af disse symptomer 

er undersøgt, viser følgende resultater: Af de patienter, der ventede mere end 3 måneder 

inden lægebesøg var symptompræsentationen: 52 % med ændret afføringsmønster, 43 % 

med rektalblødning, 58 % med mavesmerter og 67 % med udfyldning i maven. 15 % af de 

undersøgte troede cancer var årsag til symptomerne. 

Det konkluderes i undersøgelsen, at hovedårsagen til patient delay er en udbredt mangel 

på viden i befolkningen om, at især blødning fra tarmen og længerevarende 

afføringsændring kan være tegn på tarmkræft og bør føre til lægekonsultation. 

Undersøgelsen tyder på, at angst for cancer eller frygt for operation eller stomi spiller en 

mindre betydende rolle for den diagnostiske forsinkelse. 

 

Et helt nyt dansk kvalitativt studie (Andersen et al. 2010) er udført med semistrukturerede 

interview af 30 kræftpatienter og deres familier. Undersøgelsen har specielt fokus på 

symptomfortolkningsprocesserne, og hvordan disse processer muligvis forsinker 

beslutningen om at søge læge. 10 af de interviewede patienter har tarmkræft. Data 

analyseres ud fra Alonzo’s teoretiske ramme ”Containment”, hvor fortolkning af kropslige 

tegn og fornemmelser, som symptomer, er en proces omgivet af en social og kulturel 

virkelighed. Artiklen illustrerer, at kropslige begivenheder og symptomer muligvis 

rummes i et dynamisk samspil mellem faktorer, som specifikke sociale situationer, 

livshistorier og forventninger til livet og kropsoplevelsernes overensstemmelse med 

kulturelt acceptable værdier og forklaringer. Det er således en meget kompleks 

problemstilling, hvor forfatterne argumenterer for dybere analyser af årsagerne til 

patientens forsinkelse af diagnosen. Ofte drager klinikere og forskere den logiske slutning, 

at øget viden hos befolkningen, om mulige symptomer på kræft, ville mindske patient 

delay. I artiklen argumenteres for, at kropslige begivenheder muligvis indebærer en række 

af betydninger, som alle afhænger af den specielle kontekst, som de opstår i, og de fleste 

mennesker har adgang til mange og ofte modstridende forklaringer. Derfor peger 

undersøgelsen på, at patient delay opstår ved et resultat af specifikke kropslige tegn eller 

begivenheder koblet med specielle omstændigheder, snarere end ved personlige træk eller 

mangel på viden. 

Artiklen er en del af det netop forsvarede PhD-projekt (jan. 2011): Approaching Patient 

Delay and Cancer (Andersen 2010), som via en antropologisk tilgang undersøger, hvordan 
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den sociale og kulturelle kontekst betinger symptomoplevelser og beslutningen om 

lægesøgning. 

5.1.4. Konklusion på litteraturgennemgangen 

Litteraturgennemgangen viser, at patientens forsinkelse af diagnosticeringen af tarmkræft 

er et udbredt fænomen. Litteraturen dokumenterer, at rigtig mange faktorer er i spil, når 

patientdelay i forbindelse med tarmkræft undersøges. Det er faktorer som manglende 

viden om alarmsymptomer, manglende erkendelse af alvoren ved de oplevede symptomer, 

manglende observation af afføring og anvendt toiletpapir samt forlegenhed ved at tale om 

symptomerne ved tarmkræft. Der er divergerende resultater i forhold til faktorer som 

cancerfrygt, køn, alder, uddannelsesmæssig baggrund samt det sociale netværks støtte og 

rådgivning. 

Den nye danske undersøgelse (Andersen et al. 2010) illustrerer, at fænomenet, patient 

delay er mere kompleks end hidtil antaget. Her argumenteres for, at kropslige 

begivenheder og symptomer muligvis rummes i et dynamisk samspil mellem faktorer, 

som specifikke sociale situationer, livshistorier og forventninger til livet og 

kropsoplevelsernes overensstemmelse med kulturelt acceptable værdier og forklaringer. 

 

5.2. Valg af metode 

En undersøgelse af hvordan tarmkræftpatienten oplever symptomer og betydningerne 

heraf lægger op til en kvalitativ tilgang, idet denne metode er velegnet til at besvare, 

hvordan noget opleves og hvorfor et fænomen, her patient delay, udvikler sig (Bjerrum 

2005). Jeg har valgt at opnå viden om problemfeltet, ved at spørge tarmkræftpatienten, via 

et kvalitativt interview, idet tarmkræftpatienten har oplevet symptomerne og betydningen 

heraf. Interviewmetoden er valgt, idet den, ifølge Steinar Kvale, er særlig velegnet til at 

beskrive menneskers forståelse af betydningen af oplevelser og til at uddybe menneskers 

eget perspektiv på deres livsverden (Kvale, Brinkmann 2009). Den teoretiske 

referenceramme til metoden tager afsæt i Kvale og Brinkmann: Interview - introduktion til 

et håndværk (2009). Valget er truffet på baggrund af, at bogen er en anerkendt 

international klassiker indenfor kvalitativ forskning, og fordi den både har fokus på de 

erkendelsesmæssige og etiske aspekter og samtidigt på den håndværksmæssige side af 

forskningsinterviewet. 
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Denne tilgang til undersøgelsen er forankret i en hermeneutisk forståelsesramme, som af 

Polit og Beck udlægges som en ramme til forståelse af menneskers oplevelse i den sociale, 

kulturelle, politiske og historiske kontekst, som oplevelserne forekommer i. Hermeneutisk 

forankrede spørgsmål drejer sig om mening og fortolkning, om hvordan det enkelte 

menneske fortolker verden inden for dets givne kontekst (2006). Det er således hensigten 

via analysen at fortolke materialet med henblik på at udvinde meningen heraf. 

For at få en større forståelse af fænomenet, patient delay i forbindelse med tarmkræft må 

interviewene primært forsøge at genfinde patienternes oplevelser, som de oplevede dem, 

inden de søgte læge. Dette forsøg på at nå patientens ubearbejdede oplevelser har rod i 

fænomenologien, hvor tilgangen er tænkningen om menneskets oplevelser og betydningen 

heraf (Polit, Beck 2006). 

Den indsigt, der er opnået på baggrund af dataanalysen, sættes i spil i forhold til anden 

relevant viden og den eksisterende viden om patient delay. Dette med henblik på at øge 

forståelsen af tarmkræftpatientens delay, som er målet med projektet. 

 

5.3. Den videnskabsteoretiske referenceramme 

Det metodiske redskab til projektet, det kvalitative forskningsinterview, tager i denne 

undersøgelse udgangspunkt i den fænomenologisk hermeneutiske teoriramme. 

5.3.1. Fænomenologien 

Den fænomenologiske forståelsesramme tager her afsæt i Merleau-Pontys fænomenologi 

om kroppen og er Ulla Thøgersens udlægning heraf (Thøgersen 2004). Her beskrives 

fænomenologien som læren om det, der viser sig. Formålet er at genfinde den verden, der 

er for mennesket, før refleksionen sker, eller sagt med Merleau-Pontys ord: et forsøg på 

umiddelbar beskrivelse af vor oplevelse, sådan som den er (Merleau-Ponty 2009). 

Det er via sanserne, vi erfarer verden og således gennem kroppen, vi sanser og forstår 

fænomenernes mening. Med kroppen mener Merleau-Ponty den kropslige eksistens, altså 

en enhed mellem krop og bevidsthed. For at opnå indsigt i patientens livsverden må 

intervieweren lægge sine antagelser til side eller sagt med et fænomenologisk begreb: 

udøve epoché. Denne ”holden tilbage”, som epoché betyder, skal medvirke til at spørge 

åbent og undgå at tage ting for givet for derved at få et tydeligere og mere præcist syn på 

den oplevede verden. Det er ikke et forsøg på at indfange den absolutte sandhed men et 

forsøg på at se verden igen (Thøgersen 2004). Det er med baggrund i den 
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fænomenologiske forståelsesramme, jeg vil spørge patienterne om deres oplevelser samt 

efterfølgende opnå indsigt i deres livsverden ved at udlede deres forståelse af tanker og 

handlinger i forbindelse med oplevelserne, inden de henvendte sig til lægen. 

5.3.2. Hermeneutikken 

Forståelsesrammen her tager udgangspunkt i Gulddal og Møllers udlægning af 

hermeneutikken, hvor det, at forstå, handler om evnen til rigtig fortolkning, altså hvordan 

vi udvinder meningen af de livsytringer, der omgiver os (Gulddal, Møller 1999). 

Processen med at forstå, her interviewene, er et grundlæggende element og benævnes som 

den hermeneutiske cirkel, hvor de enkelte dele forstås ud fra den helhed, de indgår i, 

samtidig med at helheden forstås ud fra delene. Der er et gensidigt afhængighedsforhold 

mellem del og helhed, og forståelsen sker ved en uendelig bevægelse frem og tilbage her 

imellem (ibid.). 

Denne klassiske opfattelse er siden videreudviklet af de tyske filosoffer, Martin Heidegger 

og herefter Hans-Georg Gadamer, som pointerer, at forståelse ikke bevidst kan styres af 

fortolkeren, men at forståelse hele tiden finder sted bag om ryggen på den metodiske 

bevidsthed. Gadamer ser menneskets fornuft som begrænset af historien og anser netop 

denne fordom eller forforståelse som væsentlig for forståelsens natur. Derfor er 

forforståelse et centralt begreb i Gadamers filosofi, hvor den netop kan være produktiv og 

altid vil være en del af fortolkerens forståelse (ibid.). Et andet af Gadamers begreber er 

horisont, som udtrykker fortolkerens synsfelt og det, som skal fortolkes, har ligeledes sin 

egen horisont. Den nye forståelse beskrives som mødet mellem de to horisonter og 

benævnes horisontsammensmeltning. I praksis er horisonter flygtige, idet de hele tiden 

forandres af møder med andre horisonter, det giver således ingen mening at tale om 

endegyldige fortolkninger (ibid.). 

Det er netop via cirkulære fortolkende bevægelser mellem interviewene og min horisont, 

at analysen kan beskrives som en horisontsammensmeltning af henholdsvis den 

forståelseshorisont tarmkræftpatienten har, og den forforståelse jeg har. Analysen 

foretages med henblik på at opnå større indsigt i fænomenet, patient delay. 

  

5.4. Min forforståelse 

Min forforståelse består af et 20-årigt professionelt arbejde med kræftpatienter, og de 

seneste 3 år af mange samtaler med nydiagnosticerede tarmkræftpatienter, hvor de ofte 
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fortæller, hvad de har oplevet forud for, at sygdommen er blevet påvist. Når patienten 

fortæller, hvad han eller hun har oplevet, opstår der for vedkommende en erkendelse af, at 

der har været symptomer igennem lang tid. Denne erkendelse udtrykkes ofte af patienten 

som en frustration og en belastning oven i beskeden om den påviste tarmkræft. En 

belastning fordi det giver patienten bekymring i forhold til, om kræftsygdommen har bredt 

sig til andre steder i kroppen.  Jeg har en opfattelse af at have med et betydningsfuldt 

fænomen at gøre, altså patient delay, og har derfor erkendelsesmæssig interesse i 

problematikken. 

Herudover er min forforståelse baseret på viden fra litteraturstudierne i forbindelse med 

projektet, de mange beskrevne faktorer, der påvirker patient delay ved tarmkræft samt 

viden om kompleksiteten i problemstillingen. 

Min teoretiske forforståelse tager afsæt i både den biomedicinske, humanistiske og 

sociologiske tankegang. Den biomedicinske tilgang hvor sygdom, her tarmkræft, 

diagnosticeres og behandles via lægefaglig intervention. I den humanistiske tilgang hvor 

sygdom er et fænomen, som den enkelte gennemlever og erfarer og altså ikke noget, som 

blot skal håndteres eller kontrolleres. Patienten anerkendes som et autonomt individ med 

både ansvar og rettigheder også i relation til eget helbred. Patientens forståelse er også 

afgørende set ud fra en sociologisk tilgang, hvor sundhed defineres som evnen til at 

forholde sig til indre og ydre påvirkninger, så helbredsproblemer ikke opstår, eller 

eksisterende sygdom ikke forværres (Jensen 2006). 

 

5.5. Fremgangsmåde 

Planlægningen og udførelsen af interviewet tager udgangspunkt i interviewundersøgelsens 

syv faser: Tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation og 

rapportering (Kvale, Brinkmann 2009). De syv faser ses i Bilag 3. Forfatterne pointerer 

dog, at der ikke findes standardprocedurer eller regler for et forskningsinterview, og de 

forsøger at hæve sig over diskussionen mellem det metodestyrede og det umetodiske ved 

at fokusere på interviewforskeren som håndværker (ibid.).  

Derimod er der fire essentielle kriterier for kvalitative undersøgelsers pålidelighed og 

gyldighed, nemlig troværdighed, konsistens, transparens og omsættelighed (Polit, Beck 

2006). Derfor må alle faser i forskningsprocessen synliggøres. Den første fase, 

formulering af formål med undersøgelsen og opfattelsen at temaet, der skal undersøges, 

her patient delay hos patienter med tarmkræft, er beskrevet under baggrund, 



 

                     

 19 

litteraturgennemgang og formål. Valg af undersøgelsesdesign, her det kvalitative 

forskningsinterview, med henblik på at opnå den tilsigtede viden, er beskrevet under valg 

af metode og uddybes herunder. 

5.5.1. Valg af interviewpersoner 

Interviewpersonerne til projektet udvælges strategisk blandt de patienter, der ved en 

ambulant kikkertundersøgelse på Randers Regionshospital får påvist kræft i tyktarm eller 

endetarm. Patienterne udvælges i perioden fra 11. januar til 24. februar 2011. Perioden er 

valgt udelukkende af pragmatiske årsager i forhold til min masteruddannelse. Den 

strategiske udvælgelse anvendes ud fra målsætningen om at finde interviewpersoner, som 

har potentiale til at belyse problemstillingen om patient delay (Malterud 2003). Det vil 

sige at patienter, som tilkendegiver, at der igennem tid har været alarmsymptomer, 

potentielt kan udvælges til undersøgelsen. Desuden må patienten, for at kunne medvirke, 

ikke være dement eller have anden nedsat kognitiv funktion. 

Der findes ikke et entydigt svar på hvor mange interview, der er behov for til at belyse et 

undersøgelsesformål, men det er hensigtsmæssigt at gennemføre interview, indtil man har 

opnået datamætning, hvor nye interview ikke tilføjer ny viden (ibid.). I dette projekt, hvor 

der er begrænset tid til interview og analyse, interviewes fem patienter. Kvale (2009 s.134) 

argumenterer også for, at fordelen ved et mindre antal interview i undersøgelsen, og 

hermed muligheden for at bruge mere tid på forberedelse og analyse af interview, kan ses 

som en styrke for undersøgelser. 

 

Udvælgelsen af interviewpersoner blandt egne patienter kan diskuteres. Mod denne 

udvælgelse taler den asymmetriske magtrelation, der altid vil være imellem 

interviewperson og interviewer (Kvale, Brinkmann 2009). Idet jeg fortsætter samarbejdet 

med patienten efter interviewet, kan fremføres, at patienten deltager i håb om at påvirke 

relationen positivt ved at imødekomme mit ønske om deltagere til undersøgelsen. 

Heroverfor står argumentet, der, med både fagligt og etisk fundament, kan tale for denne 

fremgangsmåde, idet patienterne erfaringsmæssigt tilkendegiver behov for at tale om tiden 

og symptomerne forud for diagnosen. Interviewet giver patienten mulighed for at formidle 

sin oplevelse og forståelse af alarmsymptomerne, og dette kan i sig selv virke lindrende i 

form af lettelse af skyldfølelse overfor manglende reaktion på symptomerne (Faulkner, 

Maguire 1999). Ved at være nærværende, at turde se og høre patientens tanker og følelser 
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i forbindelse med den ændrede livssituation og oplevelser og tanker forud herfor, kan man 

hjælpe patienten (Falk 2010). Samtidig undgår patienten at møde en fremmed person i 

denne sårbare situation, hvilket ville være tilfældet, hvis jeg interviewede patienter på et 

andet hospital. Kontakten, i forbindelse med interviewet, giver endvidere mulighed for at 

samle op på situationen, således at andre spørgsmål og overvejelser kan uddybes og 

drøftes. Der er således flere fordele for patienten ved at deltage. Kvale beskriver 

vigtigheden af, at vurdere konsekvensen for deltagerne, således at potentielle 

skadevirkninger bliver opvejet af potentielle fordele (Kvale, Brinkmann 2009), hvilket 

understøtter den valgte fremgangsmåde. 

5.5.2. Planlægning af dataindsamling 

Interviewene udføres den dag patienten møder på Billeddiagnostisk Afdeling i forbindelse 

med udredning af sygdomsstadie, typisk en eller to dage efter kikkertundersøgelsen. 

Tidspunktet er valgt, da patienten efter informationen om undersøgelsen skal have 

mulighed for at overveje deltagelse eller ej, og for at patienten ikke skal ulejliges med et 

ekstra fremmøde på hospitalet i forbindelse med interviewet. Desuden har patienten i 

forbindelse med de billeddiagnostiske undersøgelser to timers ventetid, fra kontrast er 

indgivet, til scanningerne kan foretages. Dette tidsrum anvendes, så patientens ophold på 

hospitalet ikke forlænges af interviewet. 

Interviewene søges gennemført i en åben og tillidsfuld atmosfære, som tilstræbes ved at 

lytte opmærksomt og vise interesse, forståelse og respekt for det, personen fortæller. 

Intervieweren skal være godt forberedt på, hvad der ønskes viden om og bør 

indledningsvis gøre rede for fremgangsmåden (Kvale, Brinkmann 2009). Da interviewet 

omhandler privatpersonlige forhold som afføringsvaner og observation af afføring, hvilket 

kan være svært at tale om og næsten altid er forbundet med en vis blufærdighed, fordrer 

det ekstra opmærksomhed på, at interviewpersonen er afslappet, og der er god kontakt 

inden interviewet påbegyndes. Indledningen på interviewet forberedes detaljeret og 

specielt overvejes introduktionen til emnet, idet der tilstræbes størst mulig tryghed og 

samtidigt undgås information om emnet, som utilsigtet kan påvirke til at svare i en bestemt 

retning (Kvale, Brinkmann 2009). Som en hjælp udarbejdes en interviewguide med 

forslag til spørgsmål (ibid.). Guiden er udarbejdet ud fra de tematiske 

forskningsspørgsmål, som er dannet på baggrund af projektets formål og 

problemformulering samt den eksisterende viden om emnet. Interviewspørgsmålene 
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udtrykkes i et hverdagssprog med henblik på at få interviewpersonen til at fortælle frit om 

sine oplevelser. Spørgsmålene forsøges tilpasset den enkeltes daglige sprog ved at bruge 

interviewpersonens egne ord. Interviewet indrammes af både en indledning og en 

afrunding. Interviewguide ses i Bilag 4. 

Interviewene lydoptages for at fastholde de konkrete udsagn til brug i analysen. For at 

afprøve interviewrolle, spørgeguide og optageteknik interviewes en kollega, som har haft 

alarmsymptomer og er blevet undersøgt i forbindelse hermed. Vedkommende havde 

hermed realistiske forudsætninger for at evaluere patientinformation, interviewguide og 

interviewoplevelsen. Optagelsen gennemlyttes, for at lære heraf forud for egentlige 

interview. 

Der er ikke forbundet økonomi med projektet, da det gennemføres indenfor bestående 

rammer og den forhåndsaftalte tid til udførelse af masterprojektet. Der er hverken private 

eller offentlige sponsorer på projektet. 

5.5.3. Analyseplan 

Analysen, i forbindelse med kvalitative interview, begynder allerede under interviewet. 

Det er nemlig interviewerens opgave at trænge til bunds i de forhold, der præsenteres, hele 

tiden spørge på flere måder for at opnå forståelse, som går bag om interviewpersonens 

overfladeudsagn (Fog 2004, Tanggaard, Brinkmann 2010). Det bliver hermed tydeligt, at 

intervieweren er sit eget forskningsredskab, som Kvale udtrykker det, idet intervieweren 

både skal fornemme, hvad svaret umiddelbart betyder og de mulige betydninger, det 

åbner. Denne interaktion med interviewpersonen kræver aktiv lytning, fordybelse i emnet, 

sensitivitet og intuition for at forfølge ledetråde, som opstår i samtalen med henblik på at 

besvare forskningsspørgsmålene (Kvale, Brinkmann 2009). 

 

Efterfølgende er det interviewoptagelserne, der via det transskriberede materiale 

underlægges en egentlig analyse, hvor interviewenes meningsindhold udvikles. Her er det 

både interviewpersonernes egen forståelse, der frembringes samtidig med, at der tilføjes 

nye perspektiver fra forskerens side (Kvale, Brinkmann 2009). Det vil sige, at der ved 

læsning af interviewene først dannes en helhedsforståelse af den enkelte interviewpersons 

forståelse. Herefter foretages en strukturering af materialet i form af en 

meningskondensering, hvor interviewpersonernes meninger udvindes. Desuden 

kategoriseres de naturlige meningsenheder i hovedtemaer (Tanggaard, Brinkmann 2010). 
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Disse temaer vil være udgangspunktet for fortolkningen af interviewene. Fortolkeren går 

uden for det, der siges i interviewene (Kvale, Brinkmann 2009), og med de hermeneutiske 

fortolkningsprincipper i ryggen er målet, via patienternes beskrivelser og min 

forforståelse, at udvikle forståelsen af fænomenet, patient delay i forbindelse med 

tarmkræft. Fundene i forbindelse med fortolkningen af interviewene analyseres herefter 

med baggrund i relevant teori for at åbne forståelsen heraf. Resultatet diskuteres i forhold 

til den eksisterende viden og den anvendte metode.  

 

5.6. Etiske aspekter 

Etiske overvejelser bør, ifølge Kvale, medinddrages i hele processen fra valg og 

planlægning af undersøgelsen til den endelige rapport. Idet interviewundersøgelser 

beskriver private livsforhold, rejser mange etiske spørgsmål sig undervejs (Kvale, 

Brinkmann 2009). Sygeplejersker har, ifølge ”Etiske retningslinier for sygeplejeforskning 

i Norden”, en særlig forpligtigelse overfor sårbare grupper i forbindelse med deltagelse i 

forskning og har pligt til at værne om interviewpersonens liv, helbred, privatliv og 

værdighed (Northern Nurses' Federation 2004). Umiddelbart opstår spørgsmålet, om det 

etisk kan forsvares, at spørge den nydiagnosticerede patient med tarmkræft om deltagelse i 

en undersøgelse og samtidig have fokus på, hvad patienten har eller ikke har foretaget sig i 

forbindelse med oplevede alarmsymptomer. Det vurderes via et fagligt skøn om den 

enkelte patient, i situationen med en påvist livstruende sygdom, kan informeres om 

undersøgelsen, eller det vil belaste patienten yderligere. Desuden er den overordnede 

hensigt med undersøgelsen, altså forventningen om på sigt at kunne mindske patient delay 

og hermed forbedre overlevelsen af tarmkræft, begrundet moralsk, idet undersøgelsen 

tjener både menneskelige og videnskabelige interesser. Den enkelte interviewperson får 

desuden mulighed for forløsning af tanker og spændinger, i forhold til egen indsats forud 

for lægesøgning. 

Interviewpersonen skal give tilsagn om deltagelse via et informeret samtykke, efter at 

deltageren er informeret om undersøgelsens overordnede formål, fremgangsmåden og 

frivilligheden i deltagelse. Specielt pointeres at fravalg af deltagelse ikke påvirker pleje og 

behandling negativt. Desuden informeres om fortroligheden med oplysninger og patienten 

sikres anonymitet (Bjerrum 2005). Informationsbrev ses i Bilag 5. 
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Projektet indeholder personfølsomme oplysninger og skal derfor elektronisk meldes til 

Datatilsynet via netadressen www.datatilsynet.dk (ibid.) samt overholde Datatilsynets 

regler for omgang med data. Tilladelse og regler ses i Bilag 6. 

Projektet kræver ikke anmeldelse til Den Videnskabsetiske Komité for Region 

Midtjylland, idet der ikke indgår biomedicinsk materiale i projektet (Region Midt). 

Afdelingsledelsen på Kirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers gav, efter vurdering 

af projektbeskrivelsen, tilladelse til gennemførelse af projektet. 

 

6. Gennemførelse af interview 

Forud for interviewene indhentes informeret samtykke fra interviewpersonerne og der 

aftales, via afdelingssygeplejersken i Kirurgisk Ambulatorium, afløsning til min funktion i 

det tidsrum interviewene udføres, således at det kan foregå uforstyrret. 

Inden interviewet påbegyndes indledes med at give patienten mulighed for at stille 

spørgsmål og drøfte tanker og overvejelser, som er dukket op siden foregående samtale, 

hvor patienten blev informeret om tarmkræftdiagnosen. Fremgangsmåde er valgt for at 

afklare presserende spørgsmål og hermed medvirke til, at patienten kan være så afslappet 

som muligt under interviewet. Herefter introduceres kort om fremgangsmåden i 

interviewet. 

Under interviewet anvendes min erfaring og viden om kommunikation med kræftpatienter, 

idet beskeden om en alvorlig og livstruende sygdom naturligt medfører angst i større eller 

mindre omfang. Min viden om psykiske reaktioner på den ændrede livssituation må hele 

tiden medinddrages. Det er i forbindelse med selve interviewfasen, at den 

fænomenologiske forankring kommer til udtryk via spørgsmål som eksempelvis: ”Prøv at 

fortælle om perioden inden du gik til læge?” Her er valgt et meget åbent indledende 

spørgsmål i et forsøg på at få interviewpersonen tilbage til de ureflekterede oplevelser 

forud for lægehenvendelsen. Der stilles opfølgende spørgsmål for at udvide 

interviewpersonernes svar og undgå at tage noget for givet. Disse spørgsmål varierer fra 

interview til interview, nogle gange var et ”ja” eller ”hmm” tilstrækkeligt til, at personen 

uddybede sin fortælling om oplevelserne, andre gange gentages interviewpersonens 

betydningsfulde ord eller der spørges uddybende ”kan du fortælle mere om, hvad du 

mærkede eller oplevede fra din krop, inden du gik til læge?” Senere anvendes mere 

specificerende spørgsmål, som: ”Hvad tænkte du, da du så/ mærkede/ opdagede ...?” og 

http://www.datatilsynet.dk/
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”Snakkede du med nogen om det?” Interviewet vil være præget af åbenhed for, hvad 

personen fortæller, så svarene kan forfølges med nye spørgsmål hertil. Spørgsmålene i 

interviewguiden er således udelukkende tænkt som inspiration. Afslutningsvis i 

interviewet spørges, om der er andet, interviewpersonen gerne vil fortælle. Samtalen 

afrundes ved at give patienten mulighed for at fortælle, hvordan det oplevedes at blive 

interviewet. 

 

Interviewene fandt sted i et uforstyrret samtalerum i Kirurgisk Ambulatorium. Alle 

adspurgte patienter var meget villige til at deltage i undersøgelsen, og flere nævnte 

fordelen ved, at de havde noget at foretage sig i ventetiden mellem kontrastindgift og 

scanningen. Interviewene varede mellem 16 og 32 minutter, heri ikke medregnet hverken 

indledning eller afrunding. Interviewpersonerne fortalte beredvilligt om deres oplevelser, 

og der var en god kontakt og en behagelig atmosfære under interviewene. En enkelt 

deltager virkede i begyndelsen lidt nervøs og lettere anspændt og også i slutningen af 

interviewet (Anna, se herom under analysen). 

Jeg valgte at undlade at omtale pårørendes deltagelse eller ej under interviewet, idet jeg 

ville lade den pågældende interviewperson selv vurdere og beslutte sig herom. Dette valg 

ud fra en formodning om at der ville være individuelle ønsker hertil, som jeg ville undgå 

at påvirke. 

 

7. Transskription 

Jeg vælger selv at transskribere interviewene, idet transskriptionen, ifølge Kvale, er en 

transformation, hvor samtalen mellem to mennesker oversættes til skriftsprog. Dette 

arbejde kræver en række vurderinger og beslutninger og er således også en 

fortolkningsproces (Kvale, Brinkmann 2009). Det er denne skriftlige form, der anvendes 

som middel til nærmere analyse af interviewene. Transskriptionen er foretaget efter hvert 

interview for at få detaljer med om eventuelt anvendt kropssprog. Det er herved også 

muligt, at iagttagelser kan medføre justeringer af eksempelvis interviewguiden eller 

spørgeteknikken. Denne fleksibilitet i designet kendetegner netop kvalitativ forskning 

(Polit, Beck 2006). 

Interviewene er ordret skrevet ned i lettere talesprogsstil, der er skrevet pauser, ”øh” og 

”hmm” med i teksten, afvigende betoninger og følelsesudbrud i form af latter og gråd er 
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medtaget. Navne og stednavne er ændret for at anonymisere udsagnene og hermed sikre 

interviewpersonerne fortrolighed. 

 

8. Analyse af interview 

Analysen foregår som beskrevet i analyseplanen og består af en præsentation af 

interviewpersonerne og en rapportering af helhedsopfattelsen af den enkelte 

interviewpersons forståelse af perioden forud for henvendelsen til den praktiserende læge. 

Desuden vises eksempler på analysebrudstykker og analysens fund vil blive rapporteret i 

form af de kategoriserede temaer ud fra meningskondenseringen og fortolkningen heraf. 

Sidst inddrages teori om ’Hverdagslivets sociologi’ i analysen. 

 

 

8.1. Præsentation af interviewpersoner 

Fem patienter deltog i undersøgelsen, de har haft alarmsymptomer i minimum 2-8 

måneder. Der var 13 patienter, der fik konstateret tarmkræft i pågældende periode. Af de 8 

ikke udvalgte patienter var en dement, tre var forsinket af den praktiserende læge og ikke 

henvist efter retningslinierne, tre havde ingen delay, en patient havde patient delay på 12 

måneder men blev fravalgt efter et fagligt skøn, hvor det blev vurderet, at det ville være en 

yderligere belastning for patienten at deltage i interviewet på grund af patientens psyke. 

   

1. interviewperson, Anders 

59 år, single. Søster ventede i venteværelset under interview 

2. interviewperson, Børge 

66 år, gift. Hustru overværede/deltog i interview 

3. interviewperson, Anna 

75 år, enke og nu samlevende med ny mand. Samlever overværede/deltog i interview 

4. interviewperson, Carl 

71 år, registreret partnerskab. Partner ledsagede ikke patienten på hospitalet 

5. interviewperson, Birthe 

83 år, gift. Ægtefælle overværede/deltog i interview 
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8.2 Helhedsforståelsen af interviewene 

Den enkelte interviewpersons unikke situation fremstilles med hensyn til de tanker og 

handlinger, der opstod på baggrund af de forskellige oplevelser fra kroppen, der viste sig 

forud for lægehenvendelsen. Fremstillingen sker dels ved hjælp af citater fra interviewene, 

dels på baggrund af min opnåede forståelse af informantens situation. Citater fremstilles i 

kursiv og prikker angiver kortere pauser. Understregning angiver betoning og parenteser 

markerer tilføjelser, som eksempelvis kropssprog, latter eller andre oplysninger. Citaterne 

er, for at øge læsevenligheden, redigeret i forhold til fyldord og eventuelle gentagelser, 

hvor det ikke skønnes at have betydning for meningen. 

8.2.1. Anders 

Anders havde igennem en længere periode fået det tiltagende dårligt, kunne ikke rigtig 

holde til noget, hvilket han specielt mærkede på sit arbejde. Han blev hurtigt forpustet og 

humøret blev påvirket:  

”..og humøret var heller ikk’ det, det plejede, jeg ku godt så’en mærke ..., jeg 

var ikke rigtig ved muffen, jeg var aldrig glad..” 

 

Tilstanden kulminerede efter cirka et halvt års tid, da han faldt på sin arbejdsplads, her 

snakkede Anders for første gang med nogen om sin situation, det var overfor en kollega: 

”… ved du hvad, Lars, det er sgu galt med mig, jeg har det ad helvede til, 

…jeg er altså nødt til at gøre noget…” 

 

Anders havde igennem lang tid overvejet at skifte praktiserende læge: 

”… så var problemet, jeg havde så osse en læge, jeg ikke brød mig om.” 

 

Han fik først handlet på sin situation i forbindelse med faldet og samtalen med kollegaen, 

hvor de sammen fandt ud af, hvordan man skiftede læge. Han fik ringet til Borgerservice 

og gjort alvor af at skifte læge. Han fik ved samme lejlighed bestilt tid ved den nye læge. 

Anders beskriver sig som en person, der har svært ved at snakke om sig selv: 

”jeg har ikke været god til at lukke mig op… det er nok, ja, det er nok den 

her knudemand.” 

 

og derforuden beskriver han sig, som en meget pligtopfyldende type, hvilket angiveligt er 

en egenskab, der ligger til hans familie. Han har svært ved at sige fra og fortæller om sit 

frivillige arbejde: 

”… nu havde jeg en lang snak med vores formand i aftes, nu er han altså 

nødt til at klare det, jeg sku’ ellers ha’ klaret alt det med de her operatører, 
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vi har en masse, ja, hvordan de får det klaret, det ved jeg ikke…og det skal 

være inden 1.marts…” 

 

Anders blev ringet op af sin læge dagen efter konsultationen, og han blev med det samme 

indlagt med en meget lav blodprocent. 

8.2.2. Børge 

Børge har haft blod i afføringen i et par måneder og i mindre målestok inden da: 

”..indimellem, altså sommetider så var der bare en lillebitte smule… og det 

ku’ jo li’så godt være fra en sten i et rugbrød, der havde lavet en rift” 

 

Den seneste tid, hvor der har været mere blod, tænkte Børge: 

” der ku’ jo være en hæmoride løs, som der var sprunget, altså det ... nå ja, 

… jamen, får du et sår på hånden eller et eller andet, så gror det jo sammen 

igen, det ku’ det her nok osse ha’ gjort, men så blev det jo så ved…” 

 

Børge kontaktede sin læge primært fordi, han havde ondt i skulderen. Han havde til 

besøget lavet en prioriteret liste over forskellige ting, han ville snakke med lægen om. Han 

havde nederst på listen skrevet blødning, men: 

 ”så sagde han (lægen), den tager vi først, det ser mest alvorligt ud.” 

 

Børge beskriver sig selv som blufærdig og har det svært med undersøgelser af 

endetarmen: 

”Ja, jeg ved ikk’, hvad det skyldes, men altså, jeg har det sådan li’som lidt 

svært, når en mand kommer så tæt på min bagdel… det må jeg nok 

indrømme, det… det er min.” 

 

Børge snakkede med sin kone om blodet i toilettet og mener ikke det havde nogen 

indflydelse på hans overvejelser. Hustruen bryder ind under interviewet: 

 ”sagde hun ikk’, du skulle gå til læge?” 

 

Børge forklarer afslutningsvis, at det altså var skulderen, der var årsagen til, at han søgte 

læge. 

8.2.3. Anna  

Anna har gennem nogle måneder haft kraftige ture med mavekramper. Hun var af den 

overbevisning, at det var hendes behandling med hjertemagnyl, der forårsagede smerterne: 

”så snakkede vi om, fordi jeg havde for et år siden fået nogle 

hjertemagnyler, … så læste vi den label, der ligger i kassen, og de ka’ give 

mavekramper” 
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Hun forsøger sig frem med forskellige tiltag. Hun holdt pause med hjertemagnyl af to 

omgange, og hun forsøgte med kostændringer og spiste i en periode udelukkende 

havresuppe. 

Ved første henvendelse til den praktiserende læge, 2 måneder efter den første dag med 

mavekramper og opkastninger, fik Anna konstateret blodmangel og får ordineret 

forskellige behandlinger: 

”og så ta’r min læge nogle blodprøver og finder ud af min blodprocent er 

for lav .... så fik jeg nogen piller, som måske ku’ hjælpe og jeg sku’ ta’ noget, 

der hedder Kräuterblut, og det tager jeg også endnu” 

 

Efter yderligere en måned, hvor der fortsat er tilbagevendende kolikagtige smerteture, som 

indimellem er ledsaget af opkastninger, bliver Anna akut indlagt til nærmere 

undersøgelser. 

Anna og hendes samlever, som har fulgt hende tæt i hele forløbet og som hun har drøftet 

situationen med, har på intet tidspunkt overvejet andre årsager end medicinen, som kunne 

forårsage smerterne i maven: 

” jamen, jeg har aldrig været syg… jeg har aldrig været inde hos jer, anden 

jeg har fået mine børn, nu har jeg levet i 75 år, jeg har … aldrig blevet 

opereret eller noget som helst, aldrig fejlet noget… så jeg var helt stensikker 

på, det var hjertemagnylerne…” 

 

8.2.4. Carl 

Carl har gennem nogle måneder, begyndende 6-7 måneder før han gik til sin læge, mærket 

mavekneb og uregelmæssigheder i tarmfunktionen. Han tilskrev disse ændringer nogle 

nye øjendråber mod grøn stær, som han netop på det tidspunkt havde påbegyndt og 

foretog sig derfor ikke yderligere: 

”… og så passede det nøjagtig med det, jeg havde læst… det kan være lidt 

lumsk, fordi symptomerne fra øjendråberne camouflerede symptomerne fra 

det, som højst sandsynligt er en cancer … og det er ikke så godt og det stod 

der intet om (griner) i pjecen” 

 

Men for en 3-4 måneder siden begyndte Carl også at tabe sig i vægt. Han havde dog svært 

ved at finde ud af, om det hørte sammen med bivirkninger fra øjenbehandlingen: 

”det har jo osse lidt at gøre, selvsagt, med at jeg i den pågældende periode 

havde store problemer med at synke maden… og derfor så spiste man 

automatisk mindre” 

 

Carl snakkede med sin partner om det: 
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” men han er ikke fagmand på det område… de første par gange, så sagde 

jeg, at det dels var øjendråberne, som havde skylden, men han pressede lidt 

på, gå nu og få det tjekket… så jeg gik og fik det tjekket og sidder nu her hos 

dig…” 

 

Carl har sjældent været hos sin læge, men det har ikke været fordi, han har undladt at tage 

kontakt, han har ikke haft brug for det: 

”Jeg må jo indrømme, at jeg har haft sjælden kontakt med læge i mit liv, 

fordi jeg har næsten aldrig været syg…en blindtarmsbetændelse som barn… 

øjnene….det er i grunden det.” 

 

8.2.5. Birthe 

Birthe ved ikke helt, hvornår det begyndte med symptomer fra hendes mave, det er 

kommet snigende. Men i hvert fald de sidste 7-8 måneder har der været mere luft i maven 

og blod på toiletpapiret og indimellem i toiletkummen. Birthe tænkte, at det kunne være 

hæmorider, eller det kunne hænge sammen med det rugbrød, de spiste: 

” jeg regnede  jo stadigvæk med, at det var de store kerner, der gjorde at… 

der blev ved og irritere, sådan at det blev ved med at bløde… og jeg troede 

jo oss’ at det var de her hørfrøkerner, der… de er jo spidse, og de ku’ jo 

sagtens oss’ ødelægge…” 

 

I forbindelse med indslag i fjernsynet overvejede Birthe situationen. Et indslag oplyste 

om, at man skulle lade sig undersøge, hvis der var blod i afføringen, da det kunne være 

tegn på tarmkatar eller tarmkræft. Men et andet indslag fik Birthe til at træffe sin 

afgørelse: 

”men så et par dage efter, så kom der en overlæge, og jeg tror, han var inde 

fra Århus, men det er jeg ikke sikker på… hvor han var fra, men han kom så 

og advarede mod, at man lod sig undersøge, fordi at der ku’ gå hul på 

tarmen eller på bughinden… så det sku’ man ikk’ gøre… og jamen, så slog 

jeg mig til ro med det jo…” 

 

Birthe besluttede at henvende sig til sin praktiserende læge efter, at der en dag kom en hel 

masse blod i hendes undertøj, uden at hun kunne kontrollere det. Hun vil nødig ulejlige sin 

praktiserende læge uden grund, da hun oplever, at han har travlt: 

”Mange gange synes jeg jo det, fordi de har ikk’ tid… der er for lidt tid, når 

man kommer til læge… Hvordan mærker du det? Jamen altså.. at jeg gerne 

vil snakke lidt mere… ha’ lidt mere og vide…” 
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Det resulterede blandt andet i, at Birthe ikke fik fortalt om sit problem ved første 

henvendelse, da hun til et spørgsmål i forbindelse med blodprøvetagningen bliver afvist 

med, at det kan han gøre næste gang: 

”han må ha’ haft travlt den dag… så… ja, jeg ku’ godt ha’ sagt det den 

dag…” ” da han så ringede om mandagen og gav resultaterne på de 

blodprøver… så sagde jeg det til ham, at jeg havde dét problem…” 

 

8.3. Analyse af interviewmateriale 

Hele interviewmaterialet analyseres for at udvinde de meninger, som udtrykkes af 

interviewpersonerne. For at strukturere data gøres brug af Tanggaard og Brinkmanns 

skema til analysen (2010). Meningskondenseringen foregår ved at gå i dialog med 

materialet, det vil sige at spørge: hvad er det, de enkelte interviewsekvenser fortæller 

noget om? Heraf udkommer meningsenheder. Disse naturlige meningsenheder 

kategoriseres for at kunne fremstille interviewenes hovedtemaer. 

For at synliggøre analyseprocessen vises brudstykker fra interviewene: 

Udskrift af interviewsekvens, 

et eksempel fra hvert tema   

Menings-

kondensering 

Kategorisering, 

analyse, fortolkning. 

Birthe: 

”Jamen, jeg mærkede jo sådan set ingen ting i 

starten, det er jo noget, der kommer 

snigende… men så var det jo, at der 

sommetider var noget blod, men det var ikke 

ret meget, og derfor regnede jeg med, at det er 

hæmorider, for jeg spiste rugbrød med 

hørfrøkerner og jeg tænkte, det var det, der 

gjorde det”  

 

 

Tegn fra kroppen 

 

Usikkert 

begyndelsestidspu

nkt 

 

Forklaringer på 

det oplevede 

 

Symptomfortolkning: 

Bagatelliserer  

Harmløse tegn 

 

 

Finder forklaringer for 

sig selv 

  

Anders: 

”og humøret var heller ikk’ det, det plejede, 

jeg ku godt så’en mærke, jeg var ikke rigtig ved 

muffen, jeg var aldrig rigtig glad,…så det er 

nok, så faldt jeg.., ja, det var så her lige efter 

jul, jeg gik ude på en arbejdsplads og lavede 

noget, så sagde jeg til min kollega, nu skal jeg 

altså af sted, nu skal jeg ha’ fat i en ny læge, 

jeg skal til læge nu, det går ikke længere det 

her” 

 

Symptomerne 

påvirker psyken  

 

 

Erkender behov 

for lægehjælp og 

behov for 

lægeskifte. 

Afledte symptomer: 

Dårligt 

humør/bekymring? 

Afgørende hændelse: 

Afsløring overfor 

kollega 

Symptomer kan ikke 

(bort)forklares længere 

Lang erkendelsesproces 

 

Børge: 

”Ja, jeg ved ikk’ hvad det skyldes, men altså, 

jeg har det sådan li’som lidt svært, når en 

mand kommer så tæt på min bagdel… det må 

jeg nok indrømme … det er min, nåh.. jamen så 

må man jo abstrahere fra det, men altså det.. 

 

Forhold til 

kroppen 

 

Intimidering af 

privatsfære  

 

Barrierer: 

Fobisk forhold til 

endetarmsundersøgelse 

 

Forlegenhed 
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når han står dernede, du ved, og smører 

fingrene ind i snask og jager en eller anden 

finger langt op…det er mig så inderligt imod…  

 

 

Krænkelse af 

blufærdighed 

 

 

Overskridelse af 

blufærdighedstærskel  

Anders: 

”Jamen, det der så igen er mit problem, det er 

nok, at jeg er alt for pligtopfyldende, for jeg 

har jo osse den der biograf, der har vi haft 

store problemer med kommunen.. med økonomi 

og så’en noget, så det… nåh nej, du kan ikk’ 

tillade dig at komme på sygehuset, det der, det 

skal vi altså ha’ på plads…” ”…og det får jeg 

dårlig samvittighed over at…åhh ha’…men der 

ikke noget at gøre ved det…”  

 

 

Har svært ved at 

sige fra 

 

Overansvarlighed 

 

Indre konflikter i 

personlige 

prioriteringer 

 

 

Syn på livet: 

Har ikke tid til at være 

syg 

Værdisætning af eget 

heldbred 

 

Medfører overhøring af 

signaler? 

 

 

 

Under analysen er interviewmaterialet læst igennem mange gange, og meningsenhederne 

er kategoriseret i temaer. 

Læsningen er foretaget med teoretisk kendskab til problemfeltet opnået via 

litteraturgennemgangen men med åben forestillingsevne overfor materialet og uden på 

forhånd valgte begrebsrammer. Under analysen er der forsøgsvis opstillet 

grundproblematikker til de udledte temaer. 

 

Af analysen er udledt følgende hovedtemaer: 

1. Symptomfortolkning 

2. Afgørende hændelse for lægesøgning 

3. Barrierer for at kontakte lægen samt forholdet mellem patient og læge 

4. Syn på livet 

 

8.4. Fortolkning af interviewene 

Hovedtemaerne danner udgangspunkt for fortolkning af interviewene. 

8.4.1. Symptomfortolkning 

Fortolkningen af symptomerne hos interviewpersonerne kan opdeles i mindst to 

fortolkningskategorier: underfortolkning og ubevidste reaktioner på symptomer. 

Når der opstår symptomer fra kroppen, søger den enkelte person over for sig selv at 

forklare sammenhængen, altså hvorfor de oplevede tegn og fornemmelser er opstået. Det 

er, for interviewpersonerne, naturlige og ligefremme forklaringer som: sten og kerner i 
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rugbrød laver rifter i tarmen, som medfører blødning, blødning fra endetarmen stammer 

fra hæmorider, fordøjelsesproblemer og mavesmerter er kendte bivirkninger til den 

medicin, patienten anvender samt træthed og nedsat udholdenhed er forårsaget af 

influenza og infektionssygdomme, som er i omløb. Symptomerne sættes primært i 

forbindelse med harmløse tilstande og banaliseres, altså en underfortolkning af 

symptomet. Underfortolkningen kan også vise sig som en fejlfortolkning af 

sammenhænge. Det ses i Annas tilfælde, hvor hun entydigt gennem et par måneder 

fortolkede de kraftige kolikagtige mavesmerter og opkastninger, som en bivirkning til 

hjertemagnyl. Anna havde læst, at der kunne opstå mavesmerter på grund af mavesår ved 

anvendelse af hjertemagnyl. Det omfatter, i Annas forståelse, også mavekramper: ”så 

læste vi den label, der ligger i kassen, og den ka’ give mavekramper, (Samlever: Nej, 

blødninger.) Ja, men det giver osse mavekramper, og så… det kan gi’ mavesår og 

blødende mavesår”. Fejlfortolkningen opstår, da Anna bevæger sig inden for et område, 

hvor hun ikke har tilstrækkelige forudsætninger til at drage denne konklusion. 

  

Interviewene viser også, at symptomtolkningen, udover de eksplicitte faktorer, er påvirket 

af implicitte faktorer som eksempelvis angst. Det ses, da Anders har fortalt, at han har haft 

tanker på tarmkræft, idet hans far døde af tarmkræft, og han forsøger at uddybe tankerne: 

”Jamen, så bliver man vel lidt deprimeret og lidt… nåh ja, så er det li’som så forsvandt 

den tanke, og så gik det jo lidt bedre, syntes jeg…men altså, jeg har ikke været go’ til at 

gå til læge, det kan jeg li’så godt sige…det er det, der har været mit problem” Er det 

noget du kender generelt ved dig selv, at du altid har været ked af at gå til læge eller er du 

bange for at være syg måske? ”Det er det, der med at være syg”. 

I Annas tilfælde, hvor både hun og samleveren har mistet deres ægtefælle af kræft, 

medtænker Anna ikke den erfaring i sine overvejelser:” vi havde ikk’ andre tanker… 

jamen, jeg har aldrig været syg…” ”så jeg var helt stensikker på, det var 

hjertemagnylerne…”. Det tolkes, at disse erfaringer er så angstskabende, at risikoen for at 

der kan være tale om sygdom ubevidst er udeladt og dermed fortrængt i forbindelse med 

forsøget på at finde forklaring på mavekramperne. Annas reaktion til sidst i interviewet 

kan også tolkes i den retning, da hun nærmest afslutter interviewet, hvor der spørges til 

eventuelle tanker tidligere i forløbet, som afholdt hende fra at søge læge: ” det er, hvad jeg 

kan fortælle dig…”. Dette tolkes som Annas forsøg på at fastholde sine forklaringer. 
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8.4.2. Afgørende hændelse for lægesøgning 

Det er meget forskellige hændelser, der bliver afgørende for, at patienterne retter 

henvendelse til deres praktiserende læge. Der ses ikke et mønster i de afgørende 

hændelser. Det eneste der kan udledes synes at være tendensen til at udsætte 

lægehenvendelsen, og at der skal være overbevisende tegn på, at noget er galt, før lægen 

kontaktes med tarmsymptomer. Årsagerne spænder fra, at Børge medtager problemet som 

en biting i forbindelse med lægesøgning for skuldersmerter, til at Anders erkender 

nødvendigheden af at handle, da han falder på sin arbejdsplads. Carl bliver opfordret af sin 

partner: ”gå nu og få det tjekket” på grund af vedvarende vægttab, og Anna søger først 

læge efter at have afprøvet egen teori med magnylpause af to omgange. Modsat kan 

diskussion i medierne påvirke til at undlade at søge læge, hvilket ses i Birthes tilfælde, 

hvor lægesøgning undlades på grund af indlæg om risikoen for tarmperforation ved 

kikkertundersøgelse. Birthe kontaktede først lægen, da: ”der var en dag, der pludselig 

kom en hel masse (blod) i mit undertøj”.  

8.4.3. Barrierer for at kontakte lægen samt forholdet mellem patient og læge 

Barriererne der kommer frem i undersøgelsen viser, at patientens og lægens indbyrdes 

forhold har en afgørende betydning i forhold til patient delay. Der udledes et fundamentalt 

begreb som tillid. Her er tale om vidt forskellige tillidsforhold gående fra mistillid i den 

ene af skalaen over usikkerhed og tilbageholdenhed på grund af tidligere afvisning, til 

blind tillid, hvor der ikke deltages i beslutningsprocesserne, i den anden ende af skalaen. 

 

Den manglende tillid ses i Anders’ tilfælde, han har ikke har følt sig tilpas, når han har 

været i kontakt med lægen. Han var ikke i tvivl om, at han ville til en anden læge, da han 

erkendte, at han var nødt til at tage affære: ”nu skal jeg altså af sted, nu skal jeg ha’ fat i 

en ny læge, jeg skal til læge nu, det går ikke længere det her”. Årsagen til den manglende 

tillid skyldes formodentlig, at Anders ved tidligere kontakt angående hæmorideproblemer 

ikke er blevet taget alvorligt og ikke har fået hjælp: ”Men den (hæmoriden), der har siddet 

i vejen, for at jeg ku’ komme på toilettet somme tider,…jamen, som om det var bare en 

bagatel for ham, den skal vi lige ha’ snøret lidt ind, det gør vi på et andet tidspunkt, det vil 

vi ikke tænke på nu... det vil jeg selvfølgelig gerne have gjort noget ved, for det er træls 

engang imellem” 
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Birthe vil ikke ulejlige lægen unødigt. Hun fortæller, at den travle atmosfære hos lægen og 

lægens afvisning på et spørgsmål, med forklaringen om at det er for sent, og at det må 

vente til næste gang, får hende til at udsætte hendes egentlige ærinde med ukontrolleret 

kraftig blodafgang fra endetarmen. Birthe synes, der er for lidt tid, når hun kommer til 

læge: ” jeg gerne vil snakke lidt mere…ha’ lidt mere og vide…” Birthe bliver meget 

påvirket af den dårlige oplevelse hos lægen, hvor hun ikke følte sig imødekommet, 

begynder at græde, da hun fortæller herom. Samtidig forsvarer hun hans faglighed, da 

ægtefællen siger: ”jeg tror såmænd, han er dygtig nok” ”Jamen, det er han da, for han 

var da klar over med det samme, hvad det her var… uden at det var blevet undersøgt… 

han sagde med det samme til mig, at det var en kræftknude”. Eksemplet viser både det 

afhængighedsforhold Birthe har til sin læges faglighed og samtidig asymmetrien i 

magtforholdet, hvor Birthe som patient er underlagt lægens magt. 

 

Anna har en fast tilknytning og stor tiltro til sin praktiserende læge, hvilket også kan være 

en barriere, idet hun ikke kan forestille sig at kontakte en anden læge, mens hendes egen 

læge har ferie: ”vi blev enige om, når det kom igen, så ville vi altså til læge, men han 

havde jo ferie i 8 dage, så derfor gik jeg på havresuppe”. Anna stiller endvidere ikke 

spørgsmål eller undrer sig over lægens vurderinger, hvilket tolkes som: lægen er 

autoriteten, hvis udsagn tages til efterretning: ”og så ta’r min læge nogle blodprøver og 

finder ud af min blodprocent er for lav… så fik jeg nogen piller, som måske ku’ hjælpe og 

jeg sku’ ta’ noget …noget der hedder Kräuterblut …og det tager jeg også endnu, fordi det 

sku’ så gi’ mig noget mere blod…” Det ser ikke ud til, at Anna medinddrages og deltager i 

beslutningerne. 

 

En anden barriere for at henvende sig med tarmsymptomer synes at være den forlegenhed 

og blufærdighed, som kan spille ind. Det viser sig hos Børge, som har det svært med at 

skulle undersøges for blødningen fra endetarmen og mener, det kan være medvirkende til 

at udsætte lægehenvendelsen: ” og jeg ved ikke, om det havde været anderledes, hvis det 

havde været en pige, der havde gjort det, men det, at der er en mand, der står der, du ved 

godt, med fingeren og… hvad han nu gør…og rager rundt der, det er mig så inderligt 

imod”.  Børge oplever klart, at hans blufærdighedstærskel bliver overskredet ved 

undersøgelsen. 



 

                     

 35 

8.4.4. Syn på livet 

Interviewene giver indblik i, hvordan den enkeltes reaktion er præget af deres syn på livet.  

Den enkelte interviewpersons syn på livet ser ud til at få betydning for personens tilgang 

til eget helbred og hermed personens ageren før lægehenvendelse. Der ses eksempler som: 

den nøgterne og åbne tilgang, hvor tingene tages, som de kommer, den overansvarlige 

tilgang, hvor eget helbred tilsidesættes og den nærmest urørlige tilgang, hvor selvbilledet 

’ikke at være syg’ bliver dominerende. 

 

Carl har en helt nøgtern tilgang til sygdom, hvor symptomer og risici fordomsfrit kan 

italesættes både i interviewet, overfor partneren og overfor lægen. Der er ingen 

omskrivninger af begreber og ingen indtryk af følelsesmæssige ømme punkter: ”jeg 

tænkte, at jeg måtte finde ud af, hvad det var og tanken om, at det kunne være kræft…”. 

Carl har været åben og reflekterende i forhold til symptomerne og er ikke blevet fastlåst 

af, at der var en nærliggende forklaring i bivirkningen til øjendråberne: ”det var det jo 

faktisk præcis, hvor der var symptomer fra mave og tarm … altså symptomer fra mave og 

tarm er jo meget upræcise…” Ja, det er de, har du på noget tidspunkt set blod i afføringen 

eller? ”Nej, tidligere i forløbet, der har jeg tænkt på, at jeg skulle være opmærksom på og 

har kigget efter, men der har ikke været blod…”. Carl har et helt neutralt og ukompliceret 

forhold til sin læge: ”Nej, det synes jeg ikke det er, at det er svært, at ta’ kontakt med dem, 

jeg har bare aldrig haft brug for det (griner)”. 

  

I Anders’s tilfælde bliver hans funktionsniveau mere og mere påvirket. Han har svært ved 

at overkomme både sit arbejde og sit fritidsliv, og alligevel skubber han problematikken 

foran sig: ”Jamen, det, der så igen er mit problem, det er nok, at jeg er alt for 

pligtopfyldende”. Anders har svært ved at sige fra og har ikke tid til at være syg. Han 

fortæller om sit frivillige arbejde: ”jeg ku’ simpelthen hverken få vejret, det trykkede over 

hele kroppen,… hvad sker der her,… jeg ku’ jo ikke så godt gå, for der sku’ jo osse være 

en til at vise film…” Anders er antageligt opdraget til at påtage sig ansvar. Han siger, det 

at være meget pligtopfyldende, det ligger til familien. Er måske derfor tilbøjelig til at 

overhøre egne symptomer, har svært ved at prioritere sig selv. Han har først nu, efter 

diagnosen er fastslået, fået sagt fra overfor foreningen: ”og det må I altså ikke regne med, 

at jeg kommer og hjælper med… og det får jeg dårlig samvittighed over … åhh ha’… men 

der er ikke noget at gøre ved det…” Denne overansvarlighed, som ser ud til at være en 
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forankret del af Anders, får betydning for hans tanker og handlinger i forhold til eget 

helbred. 

 

Der viser sig også i interviewene et syn på livet, hvor der er en dominerende opfattelse er 

et selvbillede af ’ikke at være syg’. Denne opfattelse kommer til udtryk hos flere, her hos 

Anders og Anna, som begge har kraftige tegn på, at der er noget galt: ”jeg har jo aldrig…, 

jeg har altid været frisk og frejdig” og ”jeg er aldrig blevet opereret eller noget som helst, 

(har)aldrig fejlet noget”. Dette selvbillede synes at medvirke til at udskyde henvendelsen 

til lægen. 

 

8.5. Sammenfatning af fundene  

Undersøgelsen peger på, at der er tre væsentlige faktorer, som har betydning for, hvorledes 

patienten tænker og handler før henvendelse til lægen. Det er: underfortolkning eller 

ubevidste reaktioner på symptomer, hindringer i den enkelte for at kontakte lægen på 

grund af manglende tillid eller forlegenhed, den enkeltes persons tilgang til livet og 

hermed eget helbred.  

 

Symptomfortolkningen er den første afgørende faktor, hvor symptomerne under- og 

fejlfortolkes og vurderes som harmløse tilstande. I andre tilfælde ses reaktioner på 

symptomer, hvor kendsgerninger ubevidst udelades i forbindelse med at finde forklaring, 

som giver mening for den enkelte. Den anden faktor er de forhindringer eller forskellige 

barrierer, der ses for at søge læge. Undersøgelsen viser, at tillidsforholdet mellem den 

enkelte person og dennes praktiserende læge får stor indflydelse på personens tanker og 

handlinger og er dermed en betydningsfuld faktor i forbindelse med patient delay ved 

tarmkræft. En anden barriere er forlegenhed og blufærdighed i forbindelse med 

tarmundersøgelser. Den tredje faktor, som har betydning, tyder på at være personens syn 

på livet. Eksempelvis kan patienten have en åben og nøgtern tilgang til livet, en 

overansvarlig tilgang hvor eget helbred tilsidesættes eller en tilgang til livet, hvor 

selvbilledet ’ikke at være syg’ er dominerende. 

 

Sammenfatningen viser, at der i undersøgelsen mindst er fire aspekter i spil, som medfører 

patient delay. Det er selve symptomfortolkningen, og det er det enkelte menneskes syn på 

livet og den tilgang til livet, dette syn medfører. Det er personens manglende tillid til den 



 

                     

 37 

praktiserende læge og patientens forlegenhed ved at søge læge med tarmsymptomer. For 

at opnå større forståelse af hvordan vi tænker og handler i al almindelighed, rettes blikket 

mod sociologien og her findes Alfred Schutz: ’Hverdagslivets sociologi’ oplagt at 

inddrage (Schutz 2005). 

 

8.6. Hverdagslivets betydning i forhold til fortolkning af symptomer og tilgang til 

livet 

Schutz viser i sine arbejder, at hverdagslivets verden er struktureret af vaner, regler og 

principper og af de begivenheder, der regelmæssigt sker i vores omverden. Fortolkning i 

denne verden sker på baggrund af egne erfaringer og overleverede erfaringer fra forældre 

og lærere eksempelvis. Disse erfaringer danner menneskets referenceramme, altså lager af 

viden. Et ideal for viden i denne verden er sandsynlighed, og den naturlige, common sense 

indstilling er, at verden forekommer naturlig og givet. Hverdagslivets verden er styret af 

pragmatiske motiver, hvor vi handler selvfølgeligt uden at tvivle. Der søges ikke efter 

sikkerhed for hverdagslivets viden i traditionel forstand men efter logisk sammenhæng ud 

fra det typiske i situationen (Schutz 2005). 

 

Der ses i alle interviewene naturligt forekommende forklaringer på tegn og fornemmelser 

fra kroppen. Det er forklaringer, der dannes ud fra den viden personen har, og der angives 

banale og harmløse årsager til de oplevede tegn og fornemmelser. Det er den enkelte 

persons erfarede viden, der danner hverdagslogikken og kommer til udtryk i undladelse af 

at handle på de kropslige ændringer. Interviewpersonerne forsøger ikke at forholde sig til, 

om der kunne være andre forklaringer på det, de har oplevet. De søger med andre ord ikke 

sikkerhed for deres tolkning. 

 

Det er først, når der opstår yderligere tegn, som eksempelvis vægttab, kraftig ukontrolleret 

blodafgang fra endetarmen eller umotiveret fald, at interviewpersonen handler på 

oplevelsen. Schutz argumenterer for, at handling ikke sker som et isoleret tiltag. Handling 

er motiveret og har et tidsmæssigt forløb. Det vil sige, at handling udføres på baggrund af 

den subjektive mening, der er fremkommet via refleksive tolkninger af afsluttede 

handlinger. Handling udspringer af at vise livet aktiv opmærksomhed, og i hverdagslivets 

verden er mennesket primært interesseret i det, der ligger inden for dets rækkevidde i både 

tid og rum (ibid.). I forbindelse med at interviewpersonen oplever vægttab eller falder 
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umotiveret, skærpes opmærksomheden på personens livsverden. Med opmærksomheden 

rettet på den aktuelle erfaring forsøger de med en refleksiv indstilling at undersøge 

betydningen af oplevelsen. Denne refleksion bliver altså vejledende og danner motivet for 

at henvende sig til lægen. 

 

Det er udledt i fortolkningen af interviewene, at angst har påvirket patientens 

symptomfortolkning. Det ses eksempelvis, hvor Anders har mistet sin far af tarmkræft, og 

hvor han set i bakspejlet åbner op for, at angst har været medvirkende til ikke at handle. I 

Annas tilfælde tolkes angst ligeledes at have medvirket til delay, det er dog på 

interviewtidspunktet stadig ubevidst for hende selv. Schutz redegør for den fundamentale 

angst, som er en grundlæggende fælles erfaring i vores naturlige indstilling, nemlig at vi 

ved, vi skal dø, og vi er bange for at dø. Det er dog en erfaring, som først tages ind, når en 

særlig forstyrrelse trænger sig på. En forstyrrelse som ikke kan indpasses i det 

forhåndenværende videnslager, hvor verden og dens genstande altid tages for givet. Han 

beskriver, hvordan mennesket gør brug af den naturlige indstillings epoché, hvor tvivlen 

om at verden kan være anderledes, end det ser ud til, at den er, sættes i parentes (ibid.). 

Det er, set i lyset af Schutz’ teori, anvendelsen af denne, den naturlige indstillings epoché, 

der finder sted i Anders’ og Annas tilfælde.  

 

I forbindelse med fortolkning af interviewene kunne der ikke umiddelbart udledes et 

mønster for de afgørende hændelser, der fører til lægesøgning. Men med afsæt i 

hverdagssociologien ses et mønster heri. Netop ved hjælp af Schutz’ teori anskueliggøres, 

at den afgørende hændelse for lægesøgning er en ”hændelse”, der finder sted i den enkelte 

person på baggrund af en forstyrrelse. Denne hændelse kan beskrives som det tidspunkt, 

hvor det viser sig, at personens referenceramme ikke længere fungerer. 

 

Menneskets syn på livet, som viser sig at have betydning for dets ageren, når det oplever 

ændringer fra kroppen, er dannet på baggrund af mange faktorer. Schutz beskriver netop 

denne viden i hverdagslivsverdenen, som et lager af erfaringer bygget op på grundlag af 

arv, opdragelse, utallige påvirkninger fra omverdenen samt egne tidligere refleksioner. Det 

er viden, der overalt har huller og er inkonsistent, men en viden vi organiserer i vaner, 

regler og principper, som vi tager udgangspunkt i, når vi handler (ibid.). 

Interviewpersonernes argumenter, om at de ikke plejer at være syge, kan tolkes som et 



 

                     

 39 

eksempel på, at det er sandsynligheden, der er styrende for handlingen. Anders’ 

pligtopfyldenhed, der gør at han ikke kan sige nej i fritidsjobbet, er et andet eksempel. 

Denne gang på at det er personens egne vaner og principper, der bliver afgørende. 

 

En anden afgørende faktor i forhold til patient delay, som viste sig i undersøgelsen, var 

personens tillidsforhold til den praktiserende læge. Interviewpersonerne havde erfaringer 

fra tidligere kontakter, hvor de havde en oplevelse af ikke at blive taget alvorligt. Det kom 

eksempelvis til udtryk ved at lægen afviste problemet med, at det kunne vente til en anden 

gang. Denne afvisning blev hermed afgørende for tillidsforholdet og fik konsekvenser for 

fremtidig handling. Den interaktion, der finder sted mellem parterne her, har altså 

afgørende betydning for, at patient delay opstår og må således undersøges nærmere. Dette 

er dog ikke muligt indenfor denne opgaves rammer. 

8.6.1. Sammenfatning af analysen i et hverdagslivsperspektiv 

Her er anvendt sociologisk viden om hverdagslivet, som jo netop er den arena, hvor 

fænomenet, patient delay enten opstår eller udebliver. Af analysen ses, at menneskets 

tænkning og handling i hverdagslivet kan bidrage med forståelse af, hvordan mennesket 

reagerer på tegn og fornemmelser fra kroppen, som kan være symptomer på tarmkræft. 

Mennesket forholder sig til oplevelserne på baggrund af ’common sense’, fornuften, det, 

som tages for givet. Handling sker nærmest intuitivt i situationen, idet der handles 

vanemæssigt uden at tvivle på den naturlige forklaring. Denne fornuft, eller 

forhåndenværende viden, dannes qua arv, opvækst, egne erfaringer og de påvirkninger 

mennesket er udsat for livet igennem. Det er i kraft af en forstyrrelse, i form af et 

modbevis, at den hidtidige fornuft eller forhåndenværende viden ændres. Denne ændring 

bliver den afgørende hændelse for at søge læge, hvilket netop også ses i interviewene. 

Den forståelse af menneskets tænkning og handling i forbindelse med symptomer på 

tarmkræft, der er opnået på baggrund af analyse og fortolkning af interviewene og 

efterfølgende teoretisk bearbejdet i et hverdagslivsperspektiv, danner baggrund for 

diskussionen. 

 

9. Diskussion 

Afsnittet er delt i to. En diskussion af undersøgelsens resultater i forhold til resultaterne fra 

litteraturgennemgangen. Der inddrages desuden anden eksisterende viden med henblik på 
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at føje perspektiver til diskussionen. Den anden del er en diskussion af undersøgelsens 

validitet og metode. 

 

9.1. Diskussion af undersøgelsens resultat 

Interviewpersonerne kan overfor sig selv forklare en sammenhæng i de forskellige 

symptomers opståen. Symptomerne er underfortolkede og vurderet som harmløse tilstande 

og giver derfor ikke anledning til at kontakte læge. Dette er sammenfaldende med 

resultatet i reviewet (Mitchell et al. 2008) og i det kvalitative studie fra Spanien (Ramos et 

al. 2010), hvor manglende erkendelse af symptomernes alvor også medfører forsinkelse. 

Interviewpersonernes beskrivelse af deres symptomfortolkning underbygges af Schutz’ 

teori, som redegør for, at det er sandsynligheden og ’common sense’, der er styrende for 

fortolkningen. Desuden udledes det, i lyset af hverdagslivsteorien, at det er menneskets 

referenceramme, der skal ændres, for at der sker en handling på de oplevede symptomer. 

Schutz anfører, at der skal en særlig grund til, en forstyrrelse eksempelvis via en 

”mærkelig” oplevelse, som ikke passer ind i den forhåndenværende viden, før mennesket 

reviderer den hidtidige overbevisning. Et afgørende spørgsmål rejser sig: Hvordan kan vi 

medvirke til at ændre referencerammen? Eller i Schutz’ terminologi: Hvordan kan tvivlen 

aktiveres, når kroppen viser ændrede tegn og fornemmelser? Hvordan kan fornuften 

påvirkes, så den også er åben for en sygdomsrisiko? 

Over for det at ændre den enkeltes forhåndenværende viden, står Andersens undersøgelse 

(2010), hvor det udledes, at patienten har en række forskellige fortolkningsmuligheder til 

rådighed. Symptomoplevelsen er indlejret i patientens sociale og kulturelle kontekst, og 

Andersen argumenterer for, at patient delay opstår, når symptomerne er koblet med 

specielle omstændigheder snarere end ved personlige træk eller mangel på viden. Hun 

argumenterer derfor for, at yderligere undersøgelser med andre perspektiver og andre 

metodiske tilgange er nødvendige, for at komme problemstillingen nærmere. Der peges 

blandt andet på undersøgelser af symptomfortolkningsprocessen i pågående 

hverdagssituationer hos raske mennesker. Der kan argumenteres for, at nærværende 

undersøgelse er et spædt forsøg på at nærme sig dette ved at inddrage hverdagslivsteorien 

som analyseperspektiv. 

Når menneskets referenceramme skal ændres, har litteraturen vist, at betydningsfulde 

personer i omgivelserne f.eks. det sociale netværk kan være fremmende for 

sundhedsadfærden i forbindelse med symptomer på tarmkræft (Mitchell et al. 2008). 
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Specielt en nærtstående kvinde kan, særligt hos mænd, udløse et lægebesøg (Ramos et al. 

2010). Der er dog barrierer i forhold til at tale med nogen om de oplevede symptomer, 

hvilket ses i interviewene, hvor undersøgelse af endetarmen opleves som en klar 

overskridelse af blufærdighedstærsklen. MacLeod (2009) finder ligeledes, at specielt ved 

tarmkræft er forlegenhed ved at tale om symptomerne en medvirkende årsag til patientens 

forsinkelse. Denne forlegenhed bekræftes ligeledes i Lawlers forskning om kroppens 

udskillelser og sygepleje. Her anføres, at vi i den vestlige kultur, i takt med civiliseringen, 

har øget tabuiseringen af en række kropsfunktioner, eksempelvis afføring (Lawler 1996). 

Tabuiseringen af området viser sig også i samfundsdebatten generelt. Selvom brystkræft 

og tarmkræft er to næsten lige store og alvorlige sygdomme tales og skrives der væsentligt 

mere om brystkræft end om tarmkræft i medierne. En google-søgning den 10.4.2011 giver 

eksempelvis 9 gange så mange hits på brystkræft som på tarmkræft. 

 

Det udledes af diskussionen, at hvis det skal lykkes at ændre menneskets referenceramme i 

hverdagslivet, må der foretages en nedbrydning af tabuet, at tale om afføringsvaner og 

afføringsobservationer. Denne interaktion med andre mennesker kan medvirke til at 

aktivere tvivlen om de oplevede tegn og fornemmelsers betydning, således at 

sygdomsrisikoen ses i øjnene på et tidligere tidspunkt i forløbet med tarmsymptomer. 

   

Den anden problematik i forhold til patient delay var personens tillidsforhold til den 

praktiserende læge, som viste sig at have afgørende betydning. Der er ikke i 

litteraturgennemgangen i nærværende undersøgelse vist lignende resultater. Tillid er dog 

et grundlæggende og velbeskrevet fænomen. Ifølge Løgstrup mødes vi normalt med 

naturlig tillid til hinanden og ved at vise tillid, udleverer vi os selv. Når den anden ikke 

tager imod tilliden, så opstår den følelsesmæssige konflikt, vi bliver skuffet i 

forventningen og føler, vi har blottet os (Løgstrup 2010). Når patienten ved tidligere 

kontakter ikke er blevet imødekommet hos lægen, er blevet afvist med at patientens 

ærinde kan vente, så kommer forholdet til at lide i forskellige gradueringer, hvilket giver 

sig til kende i flere af interviewene. Dette resultat underbygger Vedsteds erklæring om, at 

der er behov for at udforske læge-patient interaktionens betydning for det diagnostiske 

forløb i primærsektoren. (Vedsted 2008). Altså det andet niveau af forsinkelsen, den 

praktiserende læges forsinkelse.  
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9.2. Diskussion af validitet og metode 

Herunder vil jeg forholde mig til gyldigheden af dette projekt og de metodekritiske 

overvejelser, der vurderes væsentlige at diskutere. 

For at sikre kvaliteten må der i alle faser af forskningsprocessen være metodologisk 

transparens og sammenhæng i de analytiske og fremstillingsmæssige helheder (Olsen 

2003). Kvale (2009) pointerer, at validering ikke er en særskilt undersøgelsesfase men i 

stedet bør gennemsyre hele forskningsprocessen. Jeg har gennem hele projektet forsøgt at 

beskrive og motivere fremgangsmåden, således at der opstår gennemsigtighed i alle dele 

af processen. Denne håndværksmæssige tilgang er medvirkende til at styrke validiteten. 

Der er herudover fortløbende i analysen og fremstillingen søgt verifikation ved brug af 

illustrerende citater fra empirien, hvilket understøtter fortolkningen. De viste brudstykker 

fra analyseskemaet samt de argumenterede udlægninger i analysen er ligeledes tiltag for at 

øge projektets troværdighed. 

 

Alligevel er der områder, der kan og må diskuteres. Udvalget af interviewpersoner er 

foregået indenfor en relativ kort periode på halvanden måned med et uforudsigeligt antal 

interviewkandidater. Udvælgelsen er samtidigt foregået strategisk ud fra målsætningen om 

at finde interviewpersoner, som har potentiale til at belyse fænomenet patient delay 

(Malterud 2003). Et længere tidsinterval ville have givet flere muligheder for at udvælge 

kilder til empirien. Dette kan ses som en fordel, da det ikke er alle personer, der har let ved 

at sætte ord på deres oplevelser. Herimod kan tale den subjektivitet, som uundgåeligt vil 

herske, hvis der foretages en yderligere vurdering med henblik på, om patienten vil være 

egnet til at fortælle om sine oplevelser. Det viste sig imidlertid, at der var stor fortællelyst 

om emnet blandt interviewpersonerne, og den korte inklusionsperiode er således ikke 

vurderet som en svaghed ved undersøgelsen. Heroverfor rejser Kvale (2009) spørgsmålet 

om, i hvilket omfang interviewene afspejler det fænomen, der undersøges, her patient 

delay? Flere interviewpersoner ville give muligheden for at fortsætte, til der var opnået 

datamætning, hvilket ville have styrket undersøgelsen. 

 

Et andet relevant spørgsmål er, hvorvidt interviewpersonernes fortællinger om deres 

tanker og overvejelser, inden de gik til læge, er blevet påvirket af den nye viden om, at de 

har tarmkræft? Det kan fremføres, at netop det fænomenologiske udgangspunkt for 

designet af undersøgelsen er valgt med henblik på finde tilbage til oplevelsen, som den 
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var, før refleksionen sker (Thøgersen 2004), heroverfor kan, med afsæt i den 

hermeneutiske forståelsesramme, argumenteres for at i kraft af den nye forståelse, som 

patienten har fået via tarmkræftdiagnosen, så er der sket en horisontsammensmeltning. Det 

kan derfor ikke udelukkes, at den nye forståelse påvirker interviewpersonen, når der 

tænkes tilbage og kan derfor ses som en metodisk svaghed ved undersøgelsen. 

  

Identificeringen af fundene i undersøgelsen er alene foretaget af forfatteren til projektet, 

dog er projektets vejleder præsenteret for fund og dele af interviewmaterialet som 

baggrund for diskussioner med henblik på at kvalificere analysen. Den inddragede teori 

om hverdagslivets sociologi er anvendt som analyseredskab eller dåseåbner, som Høyer 

benævner det (Høyer 2007), for at åbne for forståelsen af fænomenet patient delay. 

Schutz’ teori er således kun ét perspektiv på undersøgelsens fund. Andre teorier ville 

kunne bidrage med supplerende forståelser af fænomenet. Herudover er resultatet af 

undersøgelsen diskuteret og sammenlignet med perspektiver fra andre undersøgelser og 

anden eksisterende viden, hvilket ifølge Bjerrum (2005) styrker validiteten. 

  

Det vurderes samlet set, at interviewet har været en relevant metode med et 

hensigtsmæssigt design, hvor det er lykkedes at indsamle empiri til undersøgelsen med 

henblik på at opnå en større forståelse af fænomenet, patient delay. Endvidere vurderes 

det, at analysen herunder også inddragelsen af ’hverdagslivets sociologi’ har frembragt 

valide resultater, set ud fra dette perspektiv. 

 

10. Konklusion 

Ud fra undersøgelsen af hvorledes tarmkræftpatienten oplever symptomer og 

betydningerne heraf, samt hvorledes patienten tænker og handler i perioden før første 

henvendelse til praktiserende læge konkluderes: 

 

Patient delay opstår, når patienten tolker de forskellige oplevede symptomer, qua den 

naturlige indstilling, ’common sense’ altså den mest sandsynlige forklaring set ud fra den 

viden, den enkelte har. Tolkningen foregår nærmest intuitivt, der er ingen tvivlen eller 

inddragelse af andre i fortolkningsprocessen i første omgang. Når der opstår nye 

symptomer eller påvirkninger fra omgivelserne, som forstyrrer i form af et muligt 
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modbevis, så ændres patientens hidtidige viden. Det er i kraft af denne ændring af 

referencerammen, at patientens tvivl aktiveres, at sygdomsrisikoen ses i øjnene og 

patienten handler i form af at søge læge. 

 

Der er forskellige barrierer for at søge læge, specielt viste det sig, at forholdet til den 

praktiserende læge var betydningsfuld. Et beskadiget tillidsforhold, som var opstået af 

tidligere kontakter, forsinkede patientens henvendelse. En anden barriere synes at være 

forlegenhed ved dels at tale om afføringsvaner og dels at medvirke i tarmundersøgelser. 

Den tabuisering, som afføring er omgærdet af, ser ud til at have sammenhæng med, at 

patient delay opstår. 

 

Undersøgelsen har medvirket til at øge forståelsen af fænomenet, patient delay, idet den 

via empirien og inddragelse af ’hverdagslivets sociologi’ har perspektiveret den hidtidige 

forståelse og således løftet en flig af en kompleks problemstilling. 

 

11. Perspektivering, implikationer for klinisk praksis 

Hensigten med den øgede forståelse af patient delay er at skabe viden om, hvordan vi i 

klinisk praksis kan medvirke til at få patienten til at reagere hensigtsmæssigt på de 

oplevede tarmsymptomer og hermed forbedre overlevelsen for patienter med tarmkræft. 

Det er med afsæt i undersøgelsen nødvendigt at justere menneskets viden og specielt at 

drage de ”naturlige” forklaringer i tvivl, hvis der skal handles på de oplevede symptomer. 

Samtidigt må den tabuisering, der opleves på området medtænkes. Som sygeplejersker må 

vi gå forrest i nedbrydningen af tabuet. Det kan komme til udtryk ved at sætte samtale om 

afføringsvaner og alarmsymptomer ved tarmkræft på dagsordenen både i den direkte 

kontakt med patienten og i den offentlige debat generelt. I den direkte patientkontakt er 

det således den professionelle, der har ansvaret for at få spurgt til og oplyst om 

alarmsymptomer. I den offentlige debat kan italesættelsen foregå på utallige måder. Her 

nævnes i flæng: udsendelser lavet på baggrund af patienthistorier, mediespots i tv, radio, 

aviser og på Internettet samt plakater på busser og videospots på apoteker. Her tænkes 

både i faktaoplysning og i opfordringer til at tale om tarmfunktionen med sine nærmeste. 

Det er således en problematik, hvor der skal iværksættes tiltag både i interaktionen mellem 

patient og sygeplejerske og på det sundhedspolitiske niveau. Slutteligt gentages at denne 
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undersøgelse kun har løftet en lille flig i forståelsen af patient delay, hvorfor der fortsat må 

forskes i den komplekse problemstilling med henblik på passende intervention. 

Patientens forhold til den praktiserende læge er et andet væsentligt aspekt i forhold til 

patient delay. Patient-læge interaktionen må derfor udforskes nærmere og 

interventionstiltag må iværksættes. 

 

12. Summary 

Patient Delay in the Diagnosis of Bowel Cancer – A Qualitative Study of the Patient 

Perspective 

Patient delay in presentation of bowel cancer symptoms reduces the possibility of survival. 

The aim of this study is to increase the understanding of patient delay in the diagnosis of 

bowel cancer. Empirical data is collected through qualitative interviews with five patients, 

and the phenomenological-hermeneutical perspective provides the theoretical framework. 

This framework is supplemented with Alfred Schutz’s sociological theory of everyday 

life. 

The study concludes that patients intuitively attribute their symptoms to common sense 

explanations. Not until doubt arises and the patients face the risk of disease, do they seek 

medical attention. If patients’ relationship of trust with their general practitioner is 

damaged and patients feel embarrassed talking about stool or participating in bowel 

examinations, this may also prevent patients from seeking medical attention. 

Intervention is needed to help patients question their common sense explanations. Taboos 

associated with bowel cancer must be broken down, and abnormal defecation and other 

alarm symptoms must be placed higher on the agenda. 
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Bilag 1 

 

Litteratursøgning ud fra problemfeltet: patientens forsinkelse af diagnosticeringen af tarmkræft. 

 

Database og 

søgedato  

Søgninger og resultater Resultater efter kritisk gennemlæsning 

af abstract 

  

PubMed 

 

07.04.10/21.04.10 

gentaget 03.03.11 

colorectal neoplasms (MeSH) AND delayed diagnosis (MeSH) 31 hits 

colorectal neoplasms (MeSH)   AND “patient delay”                  8 hits                                                                                              

                                                         

 

5 relevante  

4 relevante, 2 gengangere 

  

                                        I alt 7 artikler 

Embase 

28.04.10 

gentaget 03.03.11 

“colorectal neoplasms” AND “patient delay”                              4 hits  

  

 

Ingen relevante  

PsycINFO 

07.04.10 

gentaget 03.03.11 

“patient delay” AND “colorectal cancer”                                    3 hits 

diagnostic delay AND cancer                                                      7 hits 

Ingen relevante 

Ingen relevante  

                                          

CINAHL 

17.04.10/21.04.10 

gentaget 03.03.11 

colorectal neoplasms (Heading) AND “patient delay”                4 hits  

  

diagnosis delayed (Heading) AND colorectal neoplasms (Heading)                                          

                                                                                                      8 hits                                                        

  

1 relevant   

 

Ingen relevante 

                                         I alt 1 artikel 

Scopus 

21.04.10 

gentaget 03.03.11 

  

"colorectal neoplasms" AND "patient delay”                             15 hits                                                                                                       

 

                                            

4 relevante, 3 gengangere 

 

                                         I alt 1 artikel 
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Bilag 2 

 

 

 Litteraturgennemgang 

Tidsskrift/ 

Database 

Titel Forfatter og 

oprindelse  

Metode Resultater/fund Konklusion Kommentarer 

Styrker/svagheder 

1 

British 

Journal of 

cancer 

Marts 2009 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk factors 

for delayed 

presentation of 

symptomatic 

cancer: 

evidence for 

common 

cancers 

Macleod et 

al 

London 

England 

Systematisk 

litteraturstudie af patient 

og praksislæge forårsaget 

delay  

Kun medtaget resultater fra 

colorectalpatienter: 

Hovedårsagen til patient 

delay er manglende 

erkendelse af symptomets 

alvor. 

Der er evidens for 

sammenhæng mellem lav 

uddannelsesmæssig 

baggrund og delay.    

Det kliniske symptom har 

indflydelse på delay. 

Smerter eller andre 

symptomer, som påvirker 

hverdagslivet mindsker 

delay. 

Cancerfrygt eller 

forlegenhed kan øge delay.  

Sanktionering af at søge 

læge fra andre er en stærk 

factor til at mindske delay. 

Hovedkonklusionen 

er en understregning 

af vigtigheden af, at 

den praktiserende 

læge reagerer med 

hensigtsmæssige 

undersøgelser og 

viderehenviser de 

patienter, som 

henvender sig med 

mulige 

cancersymptomer. 

Systematisk review,  

metodisk stærk med 

tydelig 

metodebeskrivelse og 

evidensstyrkeberegning 

på inkluderede studier. 

 

2 

Cancer 

Detection and 

Prevention 

Delay of 

diagnosis and 

treatment of 

colorectal 

Korsgaard 

et al.  

Århus 

Denmark 

Populationsbaseret 

prospektiv observations-

studie 743 danske 

kolorektalcancer-

Resultatet opgjort i delay 

for henholdsvis patient, 

praktiserende læge og 

hospital. 

Alle aspekter af delay 

behøver forbedringer. 

Patient delay 

nedsættes med 

Studiets størrelse en 

styrke samt 

diskussionen af styrker 

og svagheder, incl. 
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April 2008 cancer – A 

population-

based Danish 

Study 

patienter via 

spørgeskemainterview. 

Kolon og rectum 

patienter er opgjort 

seperat 

(her kun patient delay) 

Koloncancer:median18dage 

25% har delay >3 mdr 

Kvinder større delay end 

mænd 

Pt < 70 år større delay end 

>70 

Rectum:median 44 dage  

25% har delay> 115 dage 

Mænd større delay 

endkvinder 

Pt < 70 år større delay end 

>70 

 

folkeoplysning om 

symptomer og straks 

at søge læge.  

Informations bias.  

Dansk studie er 

ligeledes en styrke her. 

3 

British 

Journal of 

cancer 

Jan. 2008 

PubMed 

 

Influences on 

pre-hospital 

delay in the 

diagnosis of 

colorectal 

cancer: a 

systematic 

review. 

Mitchell et 

al.  

Glasgow  

UK 

 

Systematisk 

litteraturstudie af 

publiceret litteratur fra 

1970-2003. 

Dataekstraktion og 

analyse samt datasyntese 

af kvalitative studier. 

54 studier inkluderet. 

Pt.s manglende erkendelse 

af symptomers alvor eller 

symptombenægtelse 

forårsagede forsinkelse. 

Patientforsinkelsen var 

større for rectum- end for 

koloncancer og forekomst 

af mere alvorlige 

symptomer, som smerte 

reducerede forsinkelse. Der 

synes ikke at være 

sammenhæng mellem 

forsinkelse og patientens 

alder, køn eller 

socioøkonomisk status. 

Hvis patientens 

forsinkelse af 

diagnosticeringen 

skal reduceres må 

patienternes 

erkendelse af 

betydende symptomer 

øges. 

Systematisk review, 

metodisk stærk med 

tydelig 

metodebeskrivelse og 

evidensstyrkeberegning 

på inkluderede studier. 

 

4 Factors Robertson Retospektivt studie.1358 For colorectalcancer  var Lang forsinkelse på Fravælges pga. 
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British 

Journal of 

Cancer  

Apr. 2004 

PubMed 

 

influencing 

time from 

presentation to 

treatment of 

colorectal and 

breast cancer 

in urban and 

rural areas.   

et al. 

Aberdeen 

UK 

brystkræftpatienter og 

1457 tarmkræftpt. Data 

indsamlet via 

journalmateriale fra 

praktiserende læger samt 

cancerregisteret. 

Formål: undersøge om 

tiden fra debut til 

behandling er længere 

når patienten bor fjernere 

fra Cancercentre samt 

identificere andre vigtige 

faktorer for delay. 

 

tiden indtil beh. ens for 

rurale og urbane områder. 

Delay viste sammenhæng 

med patients tidligere angst 

eller depression. Hurtigere 

behandling havde 

sammenhæng med 

debutsymptomer som 

palpapel tumor og smerter. 

behandling af 

tarmkræft er 

almindeligt i forhold 

til brystkræft. 

Det tyder på at 

forklaringen skal 

findes i patientens 

forsinkelse pga. 

relative uspecifikke 

debutsymptomer. 

hovedfokus. 

Stort materiale, hvor 

undersøgelsens fokus 

hovedsagelig er den 

praktiserende læges 

adfærd i forhold til 

patientens symptomer 

forud for 

diagnosticeringen af 

tarmkræft. 

5 

World 

Journal of 

surgery 

Feb 2003 

PubMed 

Delay in 

Treatment of 

Colorectal 

Cancer: 

Multifactorial 

Problem 

Langenbach 

et al. 

Wuppertal 

Germany 

Interviewundersøgelse ud 

fra standardspørgeskema 

af 70 tarmkræftpt. 

 

Sociale faktorer som 

profession, uddannelse, 

ægteskabelig status og 

privat 

tillægssundhedsforsikring 

har sammenhæng med 

behandlingsdelay. 

Hovedårsagerne til 

forsinkelse fra første 

kontakt til læge var 

utilstrækkelige kliniske 

undersøgelser og mangel 

på opmærksomhed på 

typiske primære 

symptomer. 

Forsinket behandling 

af kolorectalcancer 

synes at være et 

multifaktuelt problem. 

Både forårsaget af 

patienterne og deres 

sociale miljø samt 

typen og kvaliteten af 

sundhedssystemet. 

Opmærksomheden på 

sygdommen og dens 

ofte uspecifikke 

symptomer må 

skærpes hos både 

læger og patienter 

Fravælges i anden 

omgang, da us. er 

medtaget i anvendte 

review. 

Det interessante ved 

denne undersøgelse er 

interviewmetoden idet 

højere og mere 

detaljeret svarafgivelse 

kan forventes end ved 

spørgeskema 

udelukkende.             

6 

International 

Delay in the 

presentation of 

Carter and 

Winslet. 

Litteraturstudie af 

årsager til delay i 

Kun medtaget patient delay 

her. Der er nogen evidens 

Øget 

patientuddannelse 

Review fravalgt pga. 

metodisk svaghed. 
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Journal of 

Colorectal 

Disease 

1998 

 

colorectal 

carcinoma: a 

review of 

causation 

London UK diagnosticering af 

kolorectal cancer. 

Delay opstår på 3 

niveauer: Patient delay 

Praktiserende læge delay 

Hospitals delay 

for at patient delay er 

forminsket i de seneste år. 

mht. observation og 

bevidsthed på 

symptomer, som 

kræver kontakt til 

læge. Kampagnen 

skal tilrettelægges 

således den ikke øger 

frygten for cancer, da 

dette kan forlænge 

delay, men skal 

indeholde det positive  

budskab, at cancer 

kan helbredes.                                   

Ingen in- og 

eksklusionkriterier for 

udvælgelse af studier. 

Søgestrategi er ikke 

beskrevet. 

  

7 

Disease 

Colon Rectum  

Oct.1990 

PubMed 

 

Rectal 

Bleeding. 

Patient delay 

in presentation 

Dent et al. 

Canberra 

Australia 

Retrospektiv studie med 

93 patienter, som 

præsenterer rectal 

blødning for 

praktiserende læge. 

Formål: identificere 

demografiske eller 

psykologiske faktorer, 

eller opfattelser eller 

adfærd relateret til 

forsinket præsentation af 

rectal blødning. 

Forsinkelse varierede fra 

0-249 dage. 

27 patienter (29 %) 

forsinkede > 14 dage. 

Delay havde ingen 

sammenhæng med alder, 

køn, etnicitet, 

engelskkundskaber, længde 

af skolegang, social status, 

mulighed for social støtte, 

registrerede psykologiske 

træk eller opfattelse af at 

det kunne være cancer. 

Andelen af patienter med 

delay>14 dage var højere 

blandt de som ikke frygtede 

blødning, de som ikke 

undersøgte aff.og 

Sundhedsoplysning 

skal være simpel og 

faktuel med budskab 

om at > 40-årige med 

rectal blødning 

omgående skal søge 

læge og derfor 

konsekvent skal 

observere deres aff. 

og toilerpapir. 

Folkeoplysningen kan 

ikke målrettes 

bestemte 

risikogrupper. 

Fravælges i anden 

omgang, da us. er 

medtaget i anvendte 

review. 

Lille 

undersøgelsesmateriale 

(27 pt.) som er 

analyseret og statistisk 

behandlet for 

sammenhæng mellem 

mange forskellige 

faktorer.   
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toiletpapir for blod og de 

som foretog andre 

handlinger før 

præsentation for 

praktiserende læge. 

8                                            

European 

Journal of 

Cancer Care  

Aug.2009 

Cinahl 

 

Factors 

triggering 

medical 

consultation 

for symptoms 

of colorectal 

cancer and 

perceptions 

surrounding 

diagnosis. 

Ramos et 

al. 

Palma 

Spanien 

Kvalitativt studie med 

semistrukturerede 

interview af 12 

kolorectalcancer-patienter 

udfra teorirammen om 

symbolsk interaktion og 

ud fra et køns perspektiv. 

Grounded theory er 

anvendt til analysen. 

7 mænd og 5 kvinder 

Begge køn tillagde først 

symptomerne banale 

årsager. Ændring af eller 

vedvarende symptomer 

udløste lægebesøg. Tætte 

relationer, specielt en 

nærtstående kvinde kan 

særligt hos mænd udløse 

lægebesøg. Kvinder siger 

ingenting i familien, før de 

har været hos lægen. 

Der er observeret 

kønsrelaterede 

forskelle angående 

den primære hjælp-

søgning i forbindelse 

med kolorektal 

cancer. 

Der er behov for 

sundhedsuddannelses- 

programmer om 

cancersymptomer 

Grundig metode 

beskrivelse, som viser 

både konsistens og 

transparens i 

forskningsprocessen.  

Forskertriangulering i 

analysen. 

I diskussionen af 

overførbarhed 

tydeliggøres 

konteksten i 

forskningen.  

Kæde-

søgning 

      

9 

British 

Journal of 

cancer 

Dec.2009 

PubMed 

 

 

The size of the 

prize for 

earlier 

diagnosis of 

cancer in 

England 

Richards 

London UK 

Analyse af den indirekte 

evidens relateret til 

forsinket diagnose og 

behandling af bryst-, 

tarm- og lungecancer i 

England og andre 

europæiske lande 

Sen diagnose var med 

sikkerhed en medvirkende 

hovedårsag til ringe 

overlevelse i England for 

alle 3 cancere 

Mellem 5000-10 000 

dødsfald indenfor 5 

år fra 

diagnosetidspunktet 

kan undgås hvert år i 

England ved tidligere 

diagnosticering. 

Der er behov for 

international 

benchmarking 

undersøgelser samt 

undersøgelser af 

Artiklen fravælges, da 

det er en 

diskussionsartikel med 

problematisering af 

Englands ringe 

canceroverlevelse i 

sammenligning med de 

bedste 

overlevelsesresultater 

for europæiske lande. 
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delay og årsagerne 

hertil. 

10 

European 

Journal of 

Gastroenterol. 

Hepatology 

Maj 2003 

PubMed 

 

Factors 

associated 

with the 

frequency of 

stool 

examination: 

effect on 

incidence of 

reported rectal 

bleeding. 

Kang et al. 

London UK 

Valideret 

spørgeskemaundersøgelse 

sendt til 2149 personer 

27 % undersøger både aff. 

og toiletpapir regelmæssigt. 

6 % undersøger aldrig 

hverken aff. eller 

toiletpapir.  

De, som altid undersøgte, 

var hyppigst mænd, havde 

hyppige aff. > 3gange om 

dagen, havde tynd aff., 

oplevede akut aff.trang, 

havde en historie med 

hæmorider. 

Mange mennesker 

undersøger ikke deres 

afføring og toiletpapir 

regelmæssigt og hos 

op til 20% af 

befolkningen vil 

rectal blødning derfor 

ikke opdages tidligt. 

Muligheden for at det 

er en medvirkende 

årsag til 

patientforsinkelse og 

dermed mere 

avanceret 

sygdomsstadie på 

diagnosetidspunktet 

fortjener yderligere 

undersøgelser. 

Styrke: mange, 1633 

deltagere, 

repræsentativt udvalgt. 

Valideret spørgeskema.  

Meget relevant 

undersøgelse i 

forbindelse med 

eventuel planlægning 

af 

oplysningskampagner. 

11 

Australia N Z 

J Surgery 

Sep. 2000 

PubMed. 

 

Implications of 

delayed 

diagnosis in 

colorectal 

cancer 

Young et al. 

South 

Australia, 

Australia 

Retrospektiv studie med 

100 KRC-patienter. 

Delay er defineret som > 

3 mdr. fra første symptom 

til operation. 

34 patienter havde 

forsinket diagnose. 

53 % heraf var forsinkelsen 

forårsaget af patienten selv. 

38 % doctordelay. 9 % 

både patient og 

doctordelay. 

Mænd var 3 gange så 

hyppig som kvinder årsag 

til forsinkelse. 

Studiet tyder på 

områder hvor 

forbedring angående 

tidlig diagnosticering 

måske kan opnås. 

Det synes relevant at 

rette opmærksomhed 

på mænd og den 

omvente 

sammenhæng mellem 

delay og tidlig 

Fravælges i anden 

omgang, da us. er 

medtaget i anvendte 

review. 

Interessant 

undersøgelsen, da den 

viser patientens 

forklaring på patient 

delay. 

Styrke at metoden er 

diskuteret mht. 
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tumorstadie i 

folkeoplysning og 

medicinsk 

uddannelse.  

begrænsninger pga. re-

call bias og mangler i 

undersøgelsen, fx 

patientens fortolkning 

af symptomerne. 

 

12 

Ugeskrift for 

læger 

Mar 97 

Pubmed 

 

Patients’ 

perception of 

symptoms in 

colorectal 

cancer. A 

cause of delay 

in diagnosis 

and Treatment 

Hansen et 

al. 

Hvidovre 

Danmark 

Spørgeskema- 

undersøgelse, 50 

patienter ang. længden af 

perioden fra 

symptomdebut til første 

besøg hos praktiserende 

læge, præcis beskrivelse 

af symptomer og deres 

opfattelse af betydningen 

af disse symptomer. 

Pt. ventede >3 mdr. inden 

lægebesøg: 

52 % med ændret 

aff.mønster  

43 % med rectal blødning 

58 % med mavesmerter 

67 % med udfyldning i 

maven 

15 % af alle troede cancer 

var årsag til symptomerne 

Frygt for operation eller 

stomi er tilsvarende lav. 

Hovedårsagen til 

patient delay er 

mangel på viden om 

betydningen af 

tarmsymptomer mere 

end frygt for cancer 

eller operation eller 

stomi. 

Anbefaler 

oplysningskampagne 

om cancer relaterede 

tarmsymptomer 

Ældre us. data fra 92-

93. 44 pt deltog. 

Metode og resultater er 

grundigt beskrevet. 

Dansk studie er 

ligeledes en styrke her. 

 

Ny fra 

søgning marts 

2011 

      

13 

Social 

Science & 

Medicine 

April 2010 

  

 

 

“Containment” 

as an 

analytical 

framework for 

understanding 

patient delay: 

A qualitative 

study of 

cancer 

patients’ 

Andersen 

R. S. et al. 

Århus 

Denmark 

Kvalitativt studie med 

semistrukturerede 

interview af 30 patienter, 

heraf 10 med 

colorectalcancer. 

Interviewdata analyseres 

ud fra Alonzo’s  

teoretiske ramme  

”Containment”, som 

omhandler, at fortolkning 

Kropslige begivenheder og 

symptomer rummes 

muligvis i et dynamisk 

samspil mellem faktorer 

som specifikke sociale 

situationer, livshistorier og 

forventninger til livet og 

kropsoplevelsernes 

overensstemmelse med 

kulturelt acceptable værdier 

Der er således en 

meget kompleks 

problemstilling, som 

kræver dybere 

analyser af årsagerne 

til patientens 

forsinkelse af 

diagnosen. 

Dansk studie er en 

styrke, da kulturen har 

stor betydning for 

patientadfærd. 

Grundig metode 

beskrivelse, som viser 

både konsistens og 

transparens i 

forskningsprocessen.  
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symptom 

interpretation 

processes 

af kropslige tegn og 

fornemmelser som 

symptomer er omgivet af 

en social og kulturel 

virkelighed. 

og forklaringer. 

 

 Fravalgte studier med kursiv  



 

 

 

 

 

 

 

Bilag 3 

 

De syv faser i en interviewundersøgelse (Kvale, Brinkmann 2009). 

Dette er en skitseret lineær udvikling fra de første ideer til den endelige rapport. 

  

1. Tematisering 

Først må formålet med undersøgelsen formuleres. Dette sker ud fra formulering af 

forskningsspørgsmål og en teoretisk afklaring af det undersøgte tema. Først herefter kan 

metoden, det kvalitative forskningsinterview vælges. 

2. Design 

I planlægningen af undersøgelsens design skal alle syv faser af undersøgelsen tages i 

betragtning og forberedes før end interviewene påbegyndes. Dette for at designe 

undersøgelsen således at den tilsigtede viden opnås. Det er også nødvendigt allerede fra 

starten af at medtænke de etiske og moralske spørgsmål og implikationer som 

undersøgelsen medfører. 

3. Interview 

Interviewene gennemføres på baggrund af en interviewguide. Der forudsættes beherskelse 

af interviewteknikker for at kunne koncentrere sig om interviewpersonen og emnet under 

interviewet og dermed opfatte og undersøge, det man er interesseret i, i løbet af den 

samtale, der finder sted mellem interviewer og interviewperson.  

4. Transskription 

Interviewmaterialet forberedes til analyse ved at transformere de optagede interview til 

skreven tekst. 

5. Analyse 

Det må afgøres i den enkelte undersøgelse hvilken analysemetode, der egner sig bedst til 

interviewene. Denne afgørelse træffes ligeledes ud fra undersøgelsens formål og emne. 

6. Verifikation 

Gyldigheden, pålideligheden og generaliserbarheden må fastslås. Dette kan ske ved at 

forskningsprocedurerne er transparente, resultaterne klare og undersøgelseskonklusionerne 

overbevisende sande. 

7. Rapportering 

Undersøgelsens resultater og de anvendte metoder må kommunikeres i et færdigt produkt, 

som både skal leve op til de videnskabelige kriterier, tage hensyn til de etiske aspekter i 

undersøgelsen og være læseværdigt. 
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Bilag 4 

 

 

Interviewguide. 

 

Samtalen indledes med at give patienten mulighed for at stille spørgsmål og drøfte 

overvejelser, der er dukket op siden foregående samtale, hvor patienten blev informeret 

om tarmkræftdiagnosen. Denne fremgangsmåde er valgt, for at afklare presserende 

spørgsmål og hermed medvirke til, at patienten kan være så afslappet som muligt under 

interviewet. Herefter introduceres kort om fremgangsmåden i interviewet. 

  

 

Forslag til spørgsmål: 

 

Prøv at fortælle om perioden inden du gik til læge? 

Fortæl, hvad du så/mærkede/opdagede? 

Prøv at fortælle hvad du tænkte, da du så/ mærkede/ opdagede …….? 

Hvordan havde du det, da du så/ mærkede/ opdagede …….? 

Hvad foretog du dig, i forhold til det, du oplevede? 

Snakkede du med nogen om det? 

Havde du overvejelser om at snakke med nogen om det? 

Hvad tænkte du efter snakken med …….? 

Hvad tænkte du i forhold til at gå til lægen? 

Havde du overvejet at kontakte din læge på et tidligere tidspunkt? 

Hvilke tanker havde du herom? 

 

  

Interviewet vil være præget af åbenhed for, hvad patienten fortæller, så de specifikke svar 

kan forfølges med nye spørgsmål hertil. Ovenstående spørgsmål er således udelukkende 

tænkt som inspiration. Interviewet afsluttes med at spørge om der er andet, patienten gerne 

vil fortælle.  

Efterfølgende gives patienten endvidere mulighed for at fortælle, hvordan det oplevedes at 

blive interviewet. Der gives efter interviewet igen mulighed for, at patienten kan stille 

spørgsmål eller drøfte overvejelser, som eventuelt er opstået under interviewet. 
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Bilag 5 
 

Kære  

Jeg er, som forløbskoordinator for patienter med mave-tarmkræft på Regionshospitalet 

Randers, i gang med en Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje ved Aarhus Universitet. 

Aktuelt er jeg i færd med at udarbejde mit masterprojekt, som er en undersøgelse af, hvilke 

tanker og oplevelser patienten med tarmkræft har før henvendelsen til sin praktiserende læge.  

Det er hensigten med undersøgelsen, at den viden som kommer frem, skal anvendes til, at 

udvikle den oplysning, vi som borgere har brug for, for at søge rette lægehjælp. 

Jeg vil gerne spørge dig, om du vil deltage i denne interviewundersøgelse. Interviewet vil 

forme sig som en samtale, hvor jeg blandt andet gerne vil stille spørgsmål om, hvilke tanker 

du gjorde dig, da du oplevede de symptomer, som du havde forud for henvendelsen til din 

læge.  

Interviewet forventes at vare 20-30 minutter og vil blive lydoptaget. Når undersøgelsen er 

afsluttet bliver optagelsen slettet. Alle oplysninger behandles fortroligt og er omfattet af min 

tavshedspligt. En offentliggørelse af undersøgelsen vil udelukkende finde sted i en form, så du 

ikke kan genkendes.  

Tidspunktet for interviewet bliver i forbindelse med dit fremmøde på Billeddiagnostisk 

afdeling og vil finde sted på Kirurgisk Ambulatorium, med mindre du ønsker det anderledes, 

så aftaler vi et andet tidspunkt, der passer dig bedre.  

Deltagelsen er frivillig og finder sted efter, at du har afgivet samtykke. Du har ret til 

betænkningstid før samtykke gives, og du kan til enhver tid trække dit tilsagn om deltagelse 

tilbage. Du vil i alle tilfælde modtage afdelingens sædvanlige behandling.  

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 89 10 

25 25. 

 

Med venlig hilsen  

Hanne Hahn  
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Bilag 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ovennævnte projekt er den 29. november 2010 anmeldt til Datatilsynet 

efter persondatalovens
1
 § 48, stk. 1. Der er samtidigt søgt om 

Datatilsynets tilladelse. 

 

Det fremgår af anmeldelsen, at De er dataansvarlig for projektets 

oplysninger. Behandlingen af oplysningerne blev påbegyndt den 3. 

januar 2011 og forventes at ophøre den 30. juni 2011.  

 

Oplysningerne vil blive behandlet på følgende adresse: Teglmarken 59, 

8800 Viborg.  

 

 

TILLADELSE 
 

Datatilsynet meddeler hermed tilladelse til projektets gennemførelse, jf. 

persondatalovens § 50, stk. 1, nr. 1. Datatilsynet fastsætter i den 

forbindelse nedenstående vilkår: 

 

TILLADELSE 
 

 

      Generelle vilkår 

 

Tilladelsen gælder indtil: den 30. juni 2011 

 

 

                                                 
1
 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. 

 

 

Sygeplejerske Hanne Hahn 

Afdeling K  

Regionshospitalet Randers  

Skovlyvej 1 

8930 Randers NØ 

 

 

 

  

 

 

                       

10. januar  2011 Vedrørende anmeldelse af: "Hvorledes oplever tarmkræftpatienten 

symptomer og betydningerne heraf i perioden før første henvendelse til 

praktiserende læge?" 
  
Datatilsynet 

Borgergade 28, 5. 

1300 København K 

 

CVR-nr. 11-88-37-29 

 

Telefon 3319 3200 

Fax 3319 3218 

 

E-post 

dt@datatilsynet.dk 

www.datatilsynet.dk 

 

J.nr. 2010-41-5546  

 

Sagsbehandler 

Louise Black Mogensen 

Direkte 3319 3231 
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Ved tilladelsens udløb skal De særligt være opmærksom på følgende: 

 

Hvis De ikke inden denne dato har fået tilladelsen forlænget, går Datatilsynet ud fra, at 

projektet er afsluttet, og at personoplysningerne er slettet, anonymiseret, tilintetgjort eller 

overført til arkiv, jf. nedenstående vilkår vedrørende projektets afslutning. Anmeldelsen af 

Deres projekt fjernes derfor fra fortegnelsen over anmeldte behandlinger på Datatilsynets 

hjemmeside. 

 

Datatilsynet gør samtidig opmærksom på, at al behandling (herunder også opbevaring) af 

personoplysninger efter tilladelsens udløb er en overtrædelse af persondataloven, jf. § 70. 

 

1. Sygeplejerske Hanne Hahn er ansvarlig for overholdelsen af de fastsatte vilkår.  

  

2. Oplysningerne må kun anvendes til brug for projektets gennemførelse.  

  

3. Behandling af personoplysninger må kun foretages af den dataansvarlige eller på 

foranledning af den dataansvarlige og på dennes ansvar.  

  

4. Enhver, der foretager behandling af projektets oplysninger, skal være bekendt med de 

fastsatte vilkår.  

  

5. De fastsatte vilkår skal tillige iagttages ved behandling, der foretages af databehandler.  

  

6. Lokaler, der benyttes til opbevaring og behandling af projektets oplysninger, skal være 

indrettet med henblik på at forhindre uvedkommende adgang.  

  

7. Behandling af oplysninger skal tilrettelægges således, at oplysningerne ikke hændeligt 

eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes. Der skal endvidere foretages den 

fornødne kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende 

oplysninger. Urigtige eller vildledende oplysninger eller oplysninger, som er 

behandlet i strid med loven eller disse vilkår, skal berigtiges eller slettes.  

  

8. Oplysninger må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere de 

registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til projektets 

gennemførelse.  

  

9. En eventuel offentliggørelse af undersøgelsens resultater må ikke ske på en sådan 

måde, at det er muligt at identificere enkeltpersoner.  

  

10. Eventuelle vilkår, der fastsættes efter anden lovgivning, forudsættes overholdt. 

 

 Elektroniske oplysninger 
  

11. Identifikationsoplysninger skal krypteres eller erstattes af et kodenummer el. lign. 

Alternativt kan alle oplysninger lagres krypteret. Krypteringsnøgle, kodenøgle m.v. 

skal opbevares forsvarligt og adskilt fra personoplysningerne.  

 

12. Adgangen til projektdata må kun finde sted ved benyttelse af et fortroligt password. 

Password skal udskiftes mindst én gang om året, og når forholdene tilsiger det. 
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13. Ved overførsel af personhenførbare oplysninger via Internet eller andet eksternt 

netværk skal der træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne 

kommer til uvedkommendes kendskab. Oplysningerne skal som minimum være 

forsvarligt krypteret under hele transmissionen. Ved anvendelse af interne net skal det 

sikres, at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne.  

  

14. Udtagelige lagringsmedier, sikkerhedskopier af data m.v. skal opbevares forsvarligt 

aflåst og således, at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne. 

  

 Manuelle oplysninger 
  

15. Manuelt projektmateriale, udskrifter, fejl- og kontrollister, m.v., der direkte eller 

indirekte kan henføres til bestemte personer, skal opbevares forsvarligt aflåst og på en 

sådan måde, at uvedkommende ikke kan gøre sig bekendt med indholdet. 

  

Oplysningspligt over for den registrerede  
  

16. Hvis der skal indsamles oplysninger hos den registrerede (ved interview, spørgeskema, 

klinisk eller paraklinisk undersøgelse, behandling, observation m.v.) skal der 

uddeles/fremsendes nærmere information om projektet. Den registrerede skal heri 

oplyses om den dataansvarliges navn, formålet med projektet, at det er frivilligt at 

deltage, og at et samtykke til deltagelse til enhver tid kan trækkes tilbage. Hvis 

oplysningerne skal videregives til brug i anden videnskabelig eller statistisk 

sammenhæng, skal der også oplyses om formålet med videregivelsen samt 

modtagerens identitet.  

  

17. Den registrerede skal endvidere oplyses om, at projektet er anmeldt til Datatilsynet 

efter persondataloven, samt at Datatilsynet har fastsat nærmere vilkår for projektet til 

beskyttelse af den registreredes privatliv. 

 

Indsigtsret  
  

18. Den registrerede har ikke krav på indsigt i de oplysninger, der behandles om den 

pågældende.  

 

 Videregivelse 
  

19. Videregivelse af personhenførbare oplysninger til tredjepart må kun ske til brug i andet 

statistisk eller videnskabeligt øjemed.  

 

Videregivelse må kun ske efter forudgående tilladelse fra Datatilsynet. Datatilsynet 

kan stille nærmere vilkår for videregivelsen samt for modtagerens behandling af 

oplysningerne.  

 

Ændringer i projektet  
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20. Væsentlige ændringer i projektet skal anmeldes til Datatilsynet (som ændring af 

eksisterende anmeldelse). Ændringer af mindre væsentlig betydning kan meddeles 

Datatilsynet.  

  

21. Ændring af tidspunktet for projektets afslutning skal altid anmeldes.  

  

Ved projektets afslutning 

  

22. Senest ved projektets afslutning skal oplysningerne slettes, anonymiseres eller 

tilintetgøres, således at det efterfølgende ikke er muligt at identificere enkeltpersoner, 

der indgår i undersøgelsen. 

 

23. Alternativt kan oplysningerne overføres til videre opbevaring i Statens Arkiver 

(herunder Dansk Dataarkiv) efter arkivlovens regler.  

  

24. Sletning af oplysninger fra elektroniske medier skal ske på en sådan måde, at 

oplysningerne ikke kan genetableres. 

 

 
Ovenstående vilkår er gældende indtil videre. Datatilsynet forbeholder sig senere at tage 

vilkårene op til revision, hvis der skulle vise sig behov for det. 

 

Opmærksomheden henledes specielt på, at Datatilsynets vilkår også skal iagttages 

ved behandling af oplysninger på de deltagende centre mv., jf. de generelle vilkår nr. 

4.  

 

Datatilsynet gør opmærksom på, at denne tilladelse alene er en tilladelse til at behandle 

personoplysninger i forbindelse med projektets gennemførelse. Tilladelsen indebærer 

således ikke en forpligtelse for myndigheder, virksomheder m.v. til at udlevere eventuelle 

oplysninger til Dem til brug for projektet. 

 

En videregivelse af oplysninger fra statistiske registre, videnskabelige projekter m.v. 

kræver dog, at den dataansvarlige har indhentet særlig tilladelse hertil fra Datatilsynet, jf. 

persondatalovens § 10, stk. 3. 

 

Anmeldelsen offentliggøres i fortegnelsen over anmeldte behandlinger på Datatilsynets 

hjemmeside www.datatilsynet.dk. 

 

Persondataloven kan læses/hentes på Datatilsynets hjemmeside under punktet 

"Lovgivning". 

 

Advarsel – ved brug af Excel, PowerPoint m.v. 

Den dataansvarlige skal til enhver tid sikre sig, at dokumenter og andre præsentationer, 

som publiceres eller på anden måde gøres tilgængelig for andre på internettet, usb-nøgle 

eller på andet elektronisk medie, ikke indeholder personoplysninger.  

 

Der skal vises særlig agtpågivenhed i forbindelse med brug af grafiske præsentationer i 

Excel og PowerPoint, da de uforvarende kan indeholde indlejrede persondata i form af 

regneark, tabeller mv. Præsentationer, der gøres tilgængelig på internettet, bør derfor 
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omformateres til Portable Digital Format (PDF), da dette fjerner eventuelle indlejrede 

Excel-tabeller. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Louise Black Mogensen 


