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Resume 

Formål: At få viden om, hvordan kræftpatienter oplever og medinddrages i eget behandlingsforløb. 

Baggrund: Medinddragelse i eget behandlingsforløb kan skabe bedre behandlingsresultatet. Der er 

krav om medinddragelse af patienten i eget behandlingsforløb fra politisk, patienternes og 

sygeplejefaglig side. 

Metode: Litteraturgennemgang af eksisterende litteratur og derefter interview med 2 kræftpatienter 

om deres oplevelse af medinddragelse i eget behandlingsforløb. Interviewene er analyseret efter de 

5 trin, som Kvale og Brinkmann beskriver. 

Fund: Der kan ikke findes litteratur, som belyser, hvordan kræftpatienter oplever at være 

medinddraget. I interviewene fremkommer 3 temaer: at bygge videre, at være mig, jeg spiller mine 

egne kort ud.  

Konklusion: Interviewene peger på, at medinddragelse af patienten er et kompleks begreb, som 

grundlæggende bygger på, at der skabes en relation mellem patient og sygeplejerske. Derudover er 

følgende begreber betydningsfulde: tid, personalets væremåde, kommunikation, kontinuitet, 

information, at blive mødt som menneske, det svære i at sige fra, troværdighed, at pleje og 

behandling tager udgangspunkt i den enkelte patient. 
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Abstract 

A qualitative study of cancer patients' experience of participation in their own treatment 

Summery 

Purpose: Get knowledge about how cancer patients´ experience and are involved in their own 

treatment. 

Background: Involvement in their own treatment may improve treatment outcome. Involvement 

are expected from the politicians, the patients and the nurses. 

Method: A literature review and then interview with 2 cancer patients about their experience of 

participation in their own treatment. The interviews were analyzed according to the 5 steps as 

descibed by Kvale and Brinkmann. 

Findings: It´s not possible to find literature about cancer patients experience in involvement. The 

interviews generated three themes: to build, being me, I play my own cards.  

Conclusion: The interviews indicate that patient participation is a complex concept, which is 

basically based on the creation of a relationship between the patient and the nurse. In addition to the 

relationship the following concepts are important: time, staff behavior, communication, continuity, 

information, to be greeted as a human, the difficulty of saying no, credibility, to care and treatment 

is based on the individual patient. 
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1.0 Indledning  

Forskning viser, at medinddragelse i eget behandlingsforløb kan være med til at bedre 

behandlingsresultatet for den enkelte patient. Hvad forstås ved medinddragelse? Hvordan gør vi det 

i praksis? For at vi kan medinddrage kræftpatienter i deres eget behandlingsforløb, bliver det 

centralt, at vi har viden om hvad medinddragelse er og hvordan vi gør. 

På baggrund af effekt af medinddragelse og det store antal kræfttilfælde hvert år i Danmark, vil det 

være relevant at undersøge, hvilken viden der findes om hvordan kræftpatienter medinddrages i eget 

behandlingsforløb, da det kan have store konsekvenser for den enkelte patient at øge muligheden 

for større effekt af behandlingen. For at belyse kræftpatienternes egne oplevelser af medinddragelse 

i behandlingsforløbet vil der i dette masterprojekt blive lavet interview.  

Et behandlingsforløb for kræft vil i denne kontekst være behandling med kemoterapi, som gives 

over ca. 6-18 uger, afhængig af sygdom og udbredelse af denne. Behandling med kemoterapi gives 

som oftest ambulant.  

Den viden som fremkommer i dette masterprojekt skal bruges i praksis, således at flere patienter i 

fremtiden oplever medinddragelse i eget behandlingsforløb. Som teoretisk referenceramme er brugt 

Merry Scheels interaktionelle sygeplejepraksis, som befinder sig i et dynamisk spændingsfelt 

mellem natur-, human- og samfundsvidenskab. Den interaktionelle sygeplejepraksis foregår i 

systemverden, hvor den søger at inddrage livsverdensværdier i. 

2.0 Baggrund 

Der blev i 2012 konstateret 36.989 nye kræfttilfælde i Danmark. Pr. 31. december 2012 levede 

234.683 personer med en anmeldt kræftsygdom (Statens Serum Institut 2013). Fordeling af 

kræftsygdomme, se bilag 1. På Onkologisk Afdeling R i Herlev får vi henvist ca. 4.000 nye 

kræftpatienter om året.  

Inden for de senere år er begrebet medinddragelse af patienter ofte brugt inden for pleje og 

behandling af bl.a. onkologiske patienter. I min afdeling italesætter sygeplejersker medinddragelse 

af patienten, som en selvfølgelig del af behandlingen. 

Et essentielt argument for medinddragelse af patienten i eget behandlingsforløb er, at det er 

dokumenteret at medinddragelse har positiv indflydelse på bl.a. patientens tryghed under 

behandlingen, øger den brugerrelaterede kvalitet, giver en højere oplevelse af kvalitet i det enkelte 



8 
 

8 
 
 

patientforløb og skaber bedre behandlingsresultater (Sundhedsstyrelsen 2010). Disse argumenter 

fremhæves i kræftplanen fra 2010 om baggrunden for at medinddragelse i dag er en del af 

kræftbehandlingen. Medinddragelse har også en positiv betydning for patientsikkerheden 

(Weingart, Zhu et al. 2011). At patienten er aktiv i eget behandlingsforløb er vigtigt, idet deltagelse 

er en væsentlig faktor for at øge patientens motivation for at forbedre og overholde de anbefalinger, 

som der er i forbindelse med behandlingen. Dermed er deltagelse med til at bedre 

behandlingsresultatet (Griffin, Kinmonth et al. 2004, Sainio, Lauri et al. 2001, Williams, Freedman 

et al. 1998).  Patientinddragelse kan udover bedre behandlingsresultater være med til at skabe højere 

livskvalitet og større tilfredshed (Freil, Lehmann Knudsen 2009). Når medinddragelse kan være 

med til at skabe bedre behandlingsresultater, bliver det et essentielt begreb inden for onkologien, 

idet vi i Danmark har ca. 235.000 personer, som lever med en anmeldt kræftsygdom (Statens Serum 

Institut 2013). 

På baggrund af ovenstående bliver det interessant at belyse, hvordan medinddragelse kan ses fra et 

sundhedspolitisk, patientpolitisk og et sygeplejefagligt perspektiv. 

2.1 Medinddragelse fra et sundhedspolitisk perspektiv 

Siden 2005 har Sundhedsstyrelsen udarbejdet to kræftplaner (Sundhedsstyrelsen 2005, 

Sundhedsstyrelsen 2010), hvori der er en forventning til, at patienten er medinddraget i eget 

behandlingsforløb. I begge kræftplaner bliver egenomsorg, aktiv i egen behandling og 

medinddragelse kædet sammen og vurderes at have betydning for om patienten overholder sin 

behandling bedre og dermed oplever bedre behandlingsresultater (Sundhedsstyrelsen 2005).  

I kræftplanen fra 2010 bliver det tydeligt at der er to former for medinddragelse, på individ- og 

organisatoriske plan. Individuel brugerinddragelse er: ”vidensdeling mellem patient og 

sundhedsprofessionel, således at brugerens viden, ønsker, behov og kendskab til egen situation 

efterspørges og anvendes i behandlingsforløbet” (Sundhedsstyrelsen 2010). I dette masterprojekt vil 

jeg udelukkende fokusere på individplan. 

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) fra 2012 viser, at 11.4 % af de 

adspurgte patienter fra min afdeling har svaret, at de var for lidt inddraget i beslutningen om 

behandlingen og pleje (Enheden for Brugerundersøgelser, Danske Regioner et al. 2012). I forhold 

til landsgennemsnittet i % for onkologiske patienter ligger vi under dette. I LUP fra 2010 (Enheden 

for Brugerundersøgelser, Danske Regioner et al. 2012) lå vi på 9 % og i 2011 på 11,4 %, hvilket 
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viser, at vi har et behov for at få arbejdet med patientinddragelse på en anden måde end det vi gør i 

dag.  

På hospitalerne arbejder vi i dag på at efterleve kravene, som findes i Den Danske Kvalitetsmodel. 

En af standarderne herfra er temaet patientinddragelse, som siger: 

”At patienters og pårørendes viden, ønsker, behov og kendskab til egen situation 

efterspørges og anvendes i behandlingsforløbet, og at de kan få indflydelse og 

mulighed for at handle aktivt i forhold til behandling og håndtering af egen sygdom, 

med respekt for at hensynet til patienten er det overordnede mål”. (Institut for Kvalitet 

og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2013, standard 2.1.2) 

Ovenstående betyder at medinddragelse er blevet en standard, hvilket betyder at alle hospitaler i 

Danmark bliver målt på hvor godt deres patienter vurderer at blive inddraget i deres 

behandlingsforløb. 

Sundhedspersonalet, herunder sygeplejersker er ifølge Sundhedslovens kapitel 5 (Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet 2013), forpligtiget til at medinddrage patienten. Loven handler om, at patienten 

skal have fyldestgørende information om de behandlingsmuligheder der er, herunder risiko for 

bivirkninger og komplikationer.  

Regeringen har afsat 20 mio. kr. i perioden 2014-2017 til en strategi for at styrke inddragelse af 

patienter og pårørende og dermed er der sendt et vigtigt signal om at brugerinddragelse er en 

national prioritering (Jönsson 2013). 

2.2 Medinddragelse fra et patientperspektiv   

I marts 2013 udgav patientforeningen Kræftens Bekæmpelse en Barometerundersøgelse omkring 

”Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet”. Undersøgelsen viser, at et 

af de punkter som patientforeningen vurderer, at der kræver særlig opmærksomhed er inddragelsen 

af patienten i eget behandlings- og plejeforløb. Ifølge Barometerundersøgelsen oplevede 1/3 af 

patienterne ikke at være tilstrækkeligt involveret i beslutninger vedrørende pleje og behandling, 

hvilket må indikere at kræftpatienter også har et behov for medinddragelse (Kræftens Bekæmpelse 

2013). 

En af anbefalingerne fra Barometerundersøgelsen er, at sundhedspersonalet skal blive bedre til at 

lytte til patienten (Kræftens Bekæmpelse 2013). Undersøgelsen er udført som spørgeskema 

undersøgelse blandt 6.720 patienter, med en svarprocent på 64 %. Den blev gennemført i sommeren 
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2012 blandt dem som i perioden medio april til medio september 2010 var registreret med en 

kræftdiagnose i Landspatientregisteret. At der er så lang tid mellem deres kræftdiagnose og 

besvarelsen af spørgeskemaet kan måske have en betydning for, hvordan de husker egen 

inddragelse i pleje og behandling. 

Chefredaktør på ”Mandag Morgen” Erik Rasmussen (2012) er ikke i tvivl om at det er nu, at patient 

involvering skal ske, uanset om sundhedssystemet er klar. Patienterne er klar til et magtskifte i 

sundhedsvæsenet fra det lægedominerede til det mere ligeværdige samarbejdsforhold, hvor bl.a. 

partnerskabet bliver en del af det, bl.a. ved hjælp af ny teknologi. Patienterne har et behov for at 

være herre over egen sygdom, få øget indsigt i egen situation, se muligheder, større medansvar og 

vil kræve bedst behandling. I dette krydsfelt kommer kimen til en patientrevolution til at ligge 

(Rasmussen 2012). 

2.3 Medinddragelse fra et sygeplejefagligt perspektiv  

Inden for sygeplejen synes medinddragelse af patienten at være central, hvilket bl.a. ses i De 

Sygeplejeetiske Retningslinjer (Dansk Sygeplejeråd 2004). Disse er baseret på at sygepleje har 

udgangspunkt og respekt for den enkelte patient.  

En litteraturbaseret afdækning af begrebet patientinddragelse konkluderer, at der i dansk kontekst 

mangler en definition af hvad patientinddragelse er (Færch 2008). Desuden blev det klarlagt, at der 

var mange termer i spil, bl.a. medinddragelse, inddragelse, involvering og indflydelse (Færch 2008). 

På baggrund af det vil jeg fremover i dette masterprojekt udelukkende bruge ordet medinddragelse, 

ved reference til en artikel vil jeg bruge det ord som bruges i artiklen.  

I 2009 lavede Færch og Harder en undersøgelse af fagbladet ”Sygeplejersken”s artikel arkiv for at 

finde en definition af medinddragelse i sygeplejen, hvilket ikke lykkedes (Færch, Harder 2009). 

Deres konklusion blev derfor, da begrebet ikke er defineret, så bliver medinddragelse svært at 

omsætte til klinisk praksis. Mangel på en fælles definition på medinddragelse gør, at det bliver op 

til den enkelte sygeplejerske selv at tolke og afgøre hvordan medinddragelse af patienten i eget 

behandlingsforløb skal implementeres (Færch, Harder 2009). Dette underbygges også af rapporten 

”Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse” fra 2013, hvor en af konklusionerne 

bl.a. er at der mangler en definition af begrebet patientinddragelse, og det betyder at der blandt 

sundhedsprofessionelle er et utal af fortolkninger af begrebet (Jönsson 2013). Der er desuden udført 

et kvalitativt studie med fokus på patientinvolvering i 15 EU lande (Conducted by TNS Qual+ at 
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the request of the European Commission 2012), hvor konklusionen er meget lig den danske 

undersøgelse, at begrebet patientinddragelse ikke har en entydig forståelse for hverken patienter 

eller sundhedsprofessionelle. I EU-rapporten definerer forfatterne selv begrebet patient involvering 

som: ”The concept of patient involvement refers specifically to the right and the benefits of patients 

to have a central position in the healthcare process” (Conducted by TNS Qual+ at the request of the 

European Commission 2012). Rapporten konkluderer ikke med anbefalinger om, hvordan patient 

involvering med fordel kan arbejdes videre med eller udføres i praksis.  

I en canadisk artikel fra 2013 genfindes også at begrebet patient involvering ikke er defineret, 

hvilket overrasker forfatterne idet involvering af patienter anses som et udbredt fænomen inden for 

patientbehandling i dag (O'Brien, Charles et al. 2013). 

Der er i Danmark sat forskellige projekter i gang for få mere viden om virkningsmekanismerne bag 

patientinvolvering, bl.a. Region Syddanmarks afsluttede projekt ”PaRIS” (Mollerup, Theodorsen 

2011), Rigshospitalets afprøvning af det amerikanske koncept “Planetree” og Dansk Selskab for 

Patientsikkerheds kampagne “Spørg løs” (Dansk Selskab for Patientsikkerhed). Fælles for disse 

projekter er at de i høj grad er set fra de professionelles perspektiv: hvad kan de forvente, hvordan 

kan de involvere og medinddrage den enkelte patient. 

 

Rud og Stuhaug (2010) har konkret arbejdet med medinddragelse af patienten i sygeplejen. Deres 

arbejde har resulteret i 4 anbefalinger til medinddragelse af den indlagte patient i ortopædkirurgisk 

afdeling. Anbefalingerne er: at hjælpe patienten til at bearbejde faldepisoden og italesætte 

bekymringer, at inddrage patientens værdier, holdninger og tankegang, at samarbejde med patienten 

i den daglige behandling og pleje, at samarbejde med patienten ved udskrivelse (Rud, Stuhaug 

2010). Umiddelbart er flere af anbefalingerne potentielt mulige i sygeplejen til onkologiske 

patienter. To væsentlige forskelle fra artiklen og til min praksis er, at patienterne i min praksis 

behandles ambulant og har en livstruende sygdom. 

2.4 Sammenfatning på baggrund 

Som det fremgår af ovenstående, er medinddragelse et begreb, som bruges i lovgivning, politik, 

kvalitetsarbejde, sygepleje og patientpolitik. Disse steder fremføres medinddragelse som et krav og 

en forventning om at være en del af praksis i dag.  
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Både EU-rapporten ”Patient Involvement” og den danske rapport ”Sundhedsprofessionelles 

forståelser af patientinddragelse” viser, at begrebet medinddragelse ikke er klart defineret for 

hverken patient eller sundhedsprofessionelle. Desuden bliver medinddragelse fremlagt med 

forskellig ordlyd som individuel brugerinddragelse i Kræftplan fra 2010, patientinddragelse i Den 

Danske Kvalitetsmodel og Sundhedslovens tekst om patienters medinddragelse. Hermed bliver det 

tydeligt at vi står i et paradoks, idet ingen tilsyneladende ved hvad medinddragelse betyder, men der 

er en klar forventning om at det sker, uden at de involverede ved, hvordan de skal agere. I denne 

sammenhæng betyder et paradoks: ”en situation, ytring el.lign. som er virkelig eller sand, men 

virker selvmodsigende, bagvendt eller absurd” (Den Danske Ordbog). 

Da medinddragelse er et tværfagligt begreb, som bruges af mange inden for sundhedsvæsenet, vil 

en definition kræve et samarbejde af flere faggrupper, og derfor vil dette arbejde ligge uden for 

dette masterprojekts område.  

Patient perspektivet på medinddragelse i eget behandlingsforløb ser ud til at være relativt 

ubeskrevet, hvilket kan undre, specielt set i lyset af at medinddragelse kan gøre en forskel for 

behandlingsresultat for den enkelte patient (Griffin, Kinmonth et al. 2004, Sainio, Lauri et al. 2001, 

Williams, Freedman et al. 1998, Freil, Lehmann Knudsen 2009). Derfor vil det være relevant at 

spørge, hvilken viden har vi om, hvordan onkologiske kræftpatienter oplever medinddragelse? 

Jeg vil fokusere på at få patienternes perspektiv på oplevelse af medinddragelse i et onkologisk 

behandlingsforløb. Således vil masterprojektets formål blive:  

2.5 Formål 

Formålet med masterprojektet bliver at få viden om, hvordan kræftpatienter oplever og 

medinddrages i eget behandlingsforløb i onkologisk afdeling.  

3.0 Problemformulering 

Hvilken dokumenteret viden findes om, hvordan kræftpatienter oplever medinddragelse i eget 

behandlingsforløb? 

4.0 Metode 

For at finde den dokumenterede viden vi har om medinddragelse på individniveau, er det 

nødvendigt at afklare hvilken viden, der eksisterer på området. Derfor laves en litteratursøgning om, 
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hvordan patienter oplever medinddragelse i eget behandlingsforløb. Følgende afsnit beskriver den 

strukturerede og reflekterede litteratursøgning på området. 

4.1 Litteratursøgning 

Den strukturerede litteratursøgning er udført på baggrund af et fokuseret spørgsmål, som er basis 

for søgestrategien og indeholder 4 dele.  

Population/problem Intervention  Alternativ 

intervention  

Resultat  

Kræftpatienter i et 

onkologisk 

behandlingsforløb 

 

 

Oplever 

medinddragelse ifm. 

behandlingsforløb 

Oplever ikke 

medinddragelse i 

behandlingsforløb 

Viden om patienternes 

perspektiv på 

oplevelse af 

medinddragelse i et 

onkologisk 

behandlingsforløb 

 

4.2 Det fokuserede spørgsmål  

Patienternes perspektiv ift. oplevelse af medinddragelse i onkologisk behandlingsforløb – 

sammenlignede med patientens perspektiv ift. ingen oplevelse af medinddragelse i onkologisk 

behandlingsforløb? 

Litteratursøgning er udført i perioden 27. februar til 7. marts 2014. 

For at sikre at der kun inkluderes artikler, som har relevans for det fokuserede spørgsmål, laves der 

en søgeprotokol med in- og eksklusionskriterier.  

Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Databaser 

Søges 2009-2014 

Population: 

Kræftpatienter i aktiv 

behandling 

Voksne over 18 år 

Litteraturtype: 

Alle litteraturtyper 

Nøgleområder:  

Artikler som ikke har relevans 

for opgavens problemfelt 

 

Artikler hvor perspektivet ikke 

er patients  

 

Artikler hvor konteksten ikke 

Databaser:  

PubMed  

Cinahl 

PsycINFO 

 

Tidsskrifter: 

Klinisk Sygepleje Online 
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Medinddragelse fra patientens 

perspektiv og medinddragelse 

Oplevelse af involvering eller 

medinddragelse ifm. 

behandling, med patientens 

perspektiv 

Sprog: 

Engelsk, dansk, norsk og 

svensk 

Kontekst:  

Skal være udført i Europa, 

Canada eller Australien 

er indenfor somatikken 

 

Artikler, som omhandler 

validering af skemaer 

 

Artikler hvor fokus er på cost-

benefit 

 

I det følgende vil søgestrategien blive beskrevet, derefter følger en oversigt med eks- og 

inkluderede artikler. Herefter præsenteres de inkluderede artikler.  

4.3 Søgestrategi 

På baggrund af det fokuserede spørgsmål er der udarbejdet søgeord sammen med en 

forskningsbibliotekar fra Metropol, disse søgeord er anvendt i forskellige kombinationer: 

Søgestrategi 1: cancer treatment AND patient perspective OR decision making (Mesh) OR patient 

perception (Mesh) OR perception OR experience OR life experience OR patient participation OR 

lived experience OR decision making OR involvement 

Søgestrategi 2: decision making (Mesh) OR patient perception (Mesh) OR perception OR 

experience OR life experience OR patient participation OR lived experience OR decision making 

OR involvement AND patient perspective 

Søgestrategi 3: cancer treatment AND patient perspective AND perception OR experience OR life 

experience OR patient participation OR lived experience OR decision making OR involvement 

Søgestrategi 4: patient perspective AND perception OR experience OR life experience OR patient 

participation OR lived experience OR decision making OR involvement 

Søgestrategi 5: patient involvering 

Søgestrategi 6: medinddragelse af patient 
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Der er fortrinsvis lavet fritekstsøgning, da medinddragelse af patienten ikke er defineret som et 

begreb på hverken dansk eller engelsk (Færch 2008). I søgningen blev det tydeligt at ”cancer 

treatment” blev for snæver en søgning, derfor blev dette ord undladt i søgning 2 og 4, hvorved der 

fremkom bredere resultater. 

Ved søgningen i databaserne fremkom der i alt 643 artikler, der blev læst 70 abstract, 13 artikler 

blev fuldt gennemlæst, heraf blev 4 inkluderet. I Klinisk Sygepleje Online blev der fundet 30 

artikler, der blev læst abstract på 8 artikler, og 1 artikel blev inkluderet. Der er desuden lavet 

referencesøgning, hvor der blev læst 6 abstrakt og 1 artikel blev inkluderet.  

4.4 Evidensvurdering af artikler 

Evidensvurderingen er foretaget ud fra publikationen ”Vejledning i udarbejdelse af 

referenceprogrammer” (Sundhedsstyrelsen 2004). 

Graduering af litteratur 

Publikationstype 

Evidens Styrke 

Metaanalyse, systematisk 

oversigt over RCT 

Randomiseret, kontrolleret 

studie 

Ia Ib A 

Kontrolleret, ikke-randomiseret 

studie  

Kohorteundersøgelse 

Diagnostisk test (direkte 

diagnostisk metode) 

IIa IIb B 

Kontrolleret, ikke-randomiseret 

studie  

Kohorteundersøgelse 

Diagnostisk test (direkte 

diagnostisk metode) 

III C 

Mindre serier, oversigtsartikel 

Ekspertvurdering, ledende 

artikel 

IV D 

 

Kvalitative studier er bedømt ud fra CASP instrumentet, som anbefalet af Center for Kliniske 

Retningslinjer (Center for Kliniske Retningslinjer). CASP instrumentet bruges til at vurdere 

forskningens troværdighed, resultater og relevans. 
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4.5 Ekskluderede artikler 

Forfatter, 

titel og årstal 

Population, 

undersøgelsesgruppe 

Formål Metode Resultat/anbefalin-

ger 

Bemærkninger 

Adjuvant 

chemotheraphy 

in elderly 

women with 

breast cancer: 

patients´ 

perspectives on 

information 

giving and 

decision 

making 

(Harder, 

Ballinger et al. 

2013) 

N=58 

(kvinder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

England 

At undersøge ældre 

(> 70 år) 

brystkræftpatienters 

erfaringer og 

preference om 

information og den 

endelig beslutning 

omkring adjuverende 

kemoterapi 

Strukturerede 

interviews, 

med 

interviewguide 

QOL og 

PROM 

spørgeskem-

aer  

Ældre 

brystkræftpatienter 

ønsker at være aktivt 

involveret i 

beslutninger om 

behandling  

Ikke patientens 

perspektiv på 

involvering, mere 

om de ønsker at 

være det 

 

Perceived 

control and 

involvement in 

self care in 

patients with 

colorectal 

cancer 

(Kidd, 

Hubbard et al. 

2009) 

N=11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skotland 

At få viden om pt´s 

erfaringer med 

egenomsorg ifm 

kemo behandling 

Kvalitativt, 

longitudinelt 

studie, semi-

struktureret 

interview 

Pt´s forventning inden 

behandlingens start, 

har betydning for pt´s 

involvering i egen 

behandling 

Ikke fokus på 

hvordan 

patienterne 

oplever 

medinddragelse i 

eget behandlings-

forløb 

The 

implications of 

autonomy: 

viewed in the 

light of efforts 

to uphold 

patients dignity 

and integrity 

(Delmar, 

Alenius-

Karlsson et al. 

2011) 

N=8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark 

At kortlægge 

betydninger og 

konsekvenser af 

autonomi for 

personer, hvis 

sygdom placerer dem 

i en sårbar 

livssituation 

Kvalitativt, 

semi-

struktureret 

interviews 

Der findes 3 slags 

adfærd ift autonomi: 

den proaktive, den 

afviste og den vidende 

pt 

Patienters 

oplevelser af 

autonomibegre-

bet i praksis, ikke 

fokus på 

involvering i 

behandlings-

forløbet 

The ethics of 

responsibility 

and ownership 

in decision-

making about 

treatment for 

brest cancer: 

triangulation of 

consulation 

with patient 

and surgeon 

perspectives  

(Mendick, 

Young et al. 

2010) 

N=28 (20 kvindelige 

patienter og 8 kirurger)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

England 

At undersøge 

beslutningstagningen 

om behandling fra tre 

perspektiver 

samtidigt  

 

Observation, 

lydoptagelser 

og semi-

struktureret 

interview  

 

Pt´s autonomi 

afhænger af relationen 

til personalet 

Kirurger inddrager 

patienter i 

beslutninger, når 2 

behandlinger er lige 

gode 

 

Overvejende 

fokus på kirugens 

perspektiv ift 

medinddragelse 

af patient, 

mangler 

patientens 

oplevelser 

The experience 

of 

empowerment 

in the patient-

staff encounter: 

the patient´s 

perspective  

(Nygardh, 

N=20  

(6 kvinder og 14 mænd)  

 

 

 

 

 

 

At undersøge 

empowerment i 

mødet mellem 

patient-professionelle 

oplevet af ambulante 

patienter med kronisk 

nyresygdom 

Kvalitativ 

interview  

 

At opnå et 

tillidsskabende møde 

med pt. for at kunne 

imødekomme pt´s 

behov 

Fokus er på 

patientens 

forståelse af 

empowerment, 

ikke på 

medinddragelse 
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Malm et al. 

2012) 

 

Sverige 
Patients´ 

perspectives of 

bedside 

nursing 

handover  

(McMurray, 

Chaboyer et al. 

2011) 

N=10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australien 

At undersøge 

patientens perspektiv 

på sygepleje i 

”handover” på 

sengekanten 

Deskriptiv 

metode, semi-

struktureret 

interview  

 

Patienterne ønsker at 

være involverede i 

”handover” og have 

adgang til information  

Information har størst 

betydning for 

tilfredsheden 

Et forståeligt sprog 

med sygeplejerskerne 

opleves som en ægte 

relation af pt. 

Ikke patient 

perspektiv på 

medinddragelse 

men på at have 

adgang til 

information ved 

indlæggelse 

Patient 

participation  

in the 

emergency 

department: an 

evaluation 

using a specific 

instrument to 

measure 

patient 

participation 

(PPED)  

(Frank, 

Fridlund et al. 

2011) 

N=356  

(49 % kvinder)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige 

At evaluere patient 

deltagelse, set fra et 

patient perspektiv  

 

Evaluerings-

studie  

Tværsnits-

undersøgelse 

spørgeskema  

 

Gode betingelser for 

at deltage ift tid og 

information 

Dog oplevede pt. at 

skulle kæmpe for at 

deltage  

 

Beskriver ikke 

hvordan 

patienterne 

oplever 

deltagelse mere 

om de oplever 

mulighed for det 

Informal work 

and formal 

plans: 

articulating the 

active role of 

patients in 

cancer 

trajectories 

(Dalsted, 

Holge-

Hazelton et al. 

2012) 

N=12 (3 kvinder og 9 

mænd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark 

At forstå patient 

perspektivet og 

erfaringer, som de har 

i møder med de 

sundheds-

professionelle 

Semi-

strukturet 

interview 

Analyse 

inspireret af 

Giorgi 

At forstå patient 

perspektivet og 

erfaringer i mødet 

med sundheds-

professionelle 

Fokus på 

hvordan 

patienterne 

vælger at søge 

indflydelse på 

deres pleje og 

behandling, ikke 

på hvordan de 

oplever 

medinddragelse 

 

4.6 Inkluderede artikler 

Forfatter, titel 

og årstal 

Population 

nationalitet 

Formål Metode Resultat/anbefalin-

ger 

Evidens-

styrke 
Physician-

related 

facilitators and 

barriers to 

patient 

involvement in 

treatment 

decision making 

in early stage 

breast cancer: 

perspectives of 

physicians and 

patients 

(O'Brien, Ellis et 

al. 2013) 

N=46 (40 

patienter 

(kvinder) og 6 

læger) 

 

 

 

 

 

Canada 

At identificere både 

patienters og lægers 

oplevelser af verbal og 

non-verbale facilitatorer 

og barriere i involvering 

i behandlings-

beslutninger 

Kvalitative 

deskriptive 

interviews 

Identificeret 13 

kategorier med 

betydning for 

deltagelse 

Evidens: D 
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Women´s 

perceptions of 

their 

involvement in 

treatment 

decision making 

for early stage 

breast cancer 

(O'Brien, 

Charles et al. 

2013) 

N=19 

(udelukkende 

kvinder) 

 

 

 

 

Canada 

At opnå patient 

perspektiv på bestemte 

emner (f.eks. erfaring 

med 

behandlingsbeslutning) 

og syn på konteksten 

hvor beslutninger bliver 

taget 

Kvalitativt 

deskriptivt 

interview med 

interviewguide 

Involvering har en 

bredere betydning end 

kun beslutningstagning 

Evidens: D 

Living with side 

effects from 

cancer treatment 

– a challange to 

target 

information 

(Pedersen, 

Koktved et al. 

2013) 

N=9 (5 

kvinder og 4 

mænd) 

 

 

 

 

Danmark 

At undersøge hvordan 

bivirkninger fra kemo- 

og radioterapi påvirker 

patientens hverdagsliv 

og hvordan 

informationsbehovet er 

for at håndtere disse 

Kvalitativt 

interview med en 

fænomenologisk-

hermeneutisk 

tilgang 

Oplever sig uerfaren og 

uden viden i deres nye 

livssituation, mangel på 

kontinuitet gør at pt 

ikke udtrykker deres 

behov, pt har brug for 

individuel inf. 

Evidens: D 

 

The impact of an 

intervention to 

improve patient 

participation in a 

surgical care 

unit: A quasi-

experimentel 

study  

(Jangland, 

Carlsson et al. 

2012) 

N= 310  

 

 

 

 

 

 

Sverige 

At undersøge 

betydningen i brugen af 

”Tell-us” kortet for 

patienternes oplevelse 

af kvalitet i plejen og en 

evaluering af brugen af 

disse kortet set fra 

patientens perspektiv 

Kvasi-

eksperimentelt 

studie  

Interventionen 

var brugen af 

”Tell-us” kortet 

Tell-us card kan 

forbedre patientens 

deltagelse  

Evidens : B 

Patienters 

oplevelse af 

deltagelse i et 

accelererede 

operationsforløb 

efter en 

kolonoperation. 

En 

fænomenologisk 

undersøgelse 

(Norlyk 2010) 

N=16 (9 

mænd og 

kvinder) 

 

 

 

 

 

Danmark 

At få patienterne til at 

reflektere over deres 

egne oplevelse af at 

deltage i et accelererede 

forløb og beskrive disse 

oplevelser 

Fænomenologisk 

tilgang, interview 

En spænding mellem de 

evidensbaserede 

anbefalinger og 

respekten for den 

enkelte patients 

autonomi 

Forskellen mellem det 

levede rum på 

sygehuset og i egen 

hjem 

Evidens: D 

Involvement in 

treatment 

decision-

making: its 

meaning to 

people with 

diabetes and 

implications for 

concept-

tualisation 

(Entwistle, Prior 

et al. 2008)  

N=18 (10 

mænd og 8 

kvinder) 

 

 

 

Skotland 

At undersøge betydning 

af involvering i 

behandlings-

beslutningen og 

værdien heraf 

Kvalitativt studie, 

semi-struktureret 

interview 

Fokus på interaktion, 

respekt for den enkelte 

pt som et menneske 

Evidens: D 

 

4.7 Præsentation af inkluderede artikler 

Physician-related facilitators and barriers to patient involvement in treatment decision making in 

early stage breast cancer: perspectives of physicians and patients 
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O´Brien, Ellis et al  

Formål: At identificere både patienters og lægers oplevelser af verbal og non-verbale fremmere og 

barriere i involvering i behandlings-beslutninger. 

Metode: Kvalitative deskriptive semi-strukturede interviews med 40 kvinder og 6 

kirurger/onkologer. I fase 1 blev 19 kvinder interviewet 1-2 uger efter deres første konsultation med 

en kirurg/onkolog, disse data blev brugt til at intensivere dataindsamlingen i fase 2. I fase 2 blev 21 

kvinder og 6 kirurger/onkologer interviewet med udgangspunkt i samme interviewguide som brugt i 

fase 1. Deltagerne i fase 2 så undervejs i interviewet deres konsultation på DVD. Data blev 

analyseret vha kodning, senere kategorier. Herefter blev interviewene genlæst for at sammenligne 

de fundne kategorier.  

Resultater: Der blev fundet 13 kategorier med betydning for deltagelse. Patienterne fra fase 1 og 2 

finder mange fælles kategorier som kan fremme deres mulighed for involvering, bl.a. information 

om sygdom og behandlingsmuligheder, tid til at forstå og at de oplevede at have en relation til 

lægen. Lægerne fandt ingen barrierer fra deres side ift. involveringen af patienten. Patienterne 

oplevede, at involvering kan være, at der bliver informeret om 2 lige behandlinger eller ordet valg 

bliver brugt i informationen omkring en behandling.  

Vurdering af resultater: Denne artikel viser hvilke faktorer, som kan fremme involvering af 

patienten og er derfor interessant i denne opgave. Det er tydeligt at information, tid til forståelse og 

relationen er væsentlige faktorer når der er tale om patient medinddragelse. Artiklen er desuden 

genfundet på ”Videnscenter for brugerinddragelse” hjemmeside, som en de artikler de har vurderet 

kan bruges i planlægning af medinddragelse af patienten i eget behandlingsforløb. 

Women´s perceptions of their involvement in treatment decision making for early stage breast 

cancer 

O´Brien, Charles et al  

Formål: At opnå patient perspektiv på bestemte emner (f.eks. erfaring med behandlingsbeslutning) 

og syn på konteksten hvor beslutninger bliver taget. 
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Metode: Kvalitativt deskriptivt interview med interviewguide, med 19 kvinder. Kvinderne valgte 

hvor interviewene foregik. 2 af forfatterne udførte kodning af interviewene hver sig ifm. analysen, 

sammenlignede deres resultater og derefter blev de enige om kodningerne.   

Resultater: Involvering har en bredere betydning end kun beslutningstagning for patienten. 

Involvering er individuel, foregår i et samspil mellem patient, deres netværk og specialisterne, 

hvilket var det overordnede tema. Desuden blev der fundet 3 undertemaer: indsamling af 

information, overvejelser om muligheder og at tage den endelig beslutning. Det blev tydeligt i 

interviewene at information som var uventet var svær at forstå, at tid var vigtig for forståelse.  

Vurdering af resultater: artiklen tydeliggør at involvering ikke alene handler om at tage en 

beslutning om hvilken behandling patienten skal have, at begrebet er bredere end det. For 

patienterne blev information et nøglebegreb for at kunne involveres, at informationsmængden var 

enorm, at der var brug for tid hjemme til at forstå informationen, inden de kunne omsætte denne nye 

viden til involvering. En relevant artikel ift. tid og information som grundlag for involvering. 

Living with side effects from cancer treatment – a challange to target information 

Pedersen, Koktved et al  

Formål: At undersøge hvordan bivirkninger fra kemo- og radioterapi påvirker patientens 

hverdagsliv og hvordan informationsbehovet er, for at håndtere disse. 

Metode: Kvalitative semi-strukturerede interviews med 9 patienter. En fænomenologisk-

hermeneutisk tilgang. Interviews foretaget i patientens hjem, 1-2 måneder efter, at de havde 

gennemført behandlingen. Analyse og fortolkningsprocessen var inspireret af Lindseth og 

Norberg´s metode. 

Resultater: Der blev fundet 3 hovedtemaer med hver 2 undertemaer. 1. hovedtema: bivirkningers 

betydning for hverdagslivet med undertemaerne: bevare en følelse af kontrol og mangel på kontrol. 

2. hovedtema: at være novice-patient i ”the on-going system” med undertemaerne: mangel på viden 

og erfaring og at skjule ens behov pga. mangel på kontinuitet i personalet. 3. hovedtema: ønsket om 

at blive taget ved hånden med undertemaerne: at få øje på faldgrupper i informationen og at 

målrette informationen. 
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Vurdering af resultater: Denne artikel er meget interessant, når patient perspektivet er på 

dagsorden. Den viser, hvor centrale begreberne den individuelle patient, kontinuitet, respekt og 

personalets attitude er i en travl praksis. Hvordan patienterne møder det behandlende system, hvilke 

konsekvenser det kan få for deres pleje og behandling. Begreberne som bliver tydelige i artiklen, 

kan få stor betydning, når vi tænker medinddragelse af patienten, hvis dette bygger på et samarbejde 

med patienten, så kan disse begreber blive en del af fundamentet ved medinddragelse. Selvom 

artiklen ikke undersøger medinddragelse af patienten direkte, findes den alligevel relevant idet den 

påpeger faktorer som er essentielle set fra patientens perspektiv i et behandlingsforløb for kræft. 

The impact of an intervention to improve patient participation in a surgical care unit: A quasi-

experimentel study  

Jangland, Carlsson et al 

Formål: At undersøge betydningen i brugen og en evaluering af ”Tell-us” kortet for patienternes 

oplevelse af kvalitet i plejen, med særlig fokus på patient deltagelse. 

Metode: Et kvasi-eksperimentelt studie med 310 patienter, hvor interventionen var brugen af ”Tell-

us” kortet. Tell-us kortet er et foldekort, hvor der var fortrykt spørgsmål med fortrykte 

svarmuligheder, og mulighed for at skrive egne spørgsmål. Patienterne blev opfordret til at bruge 

kortet dagligt. Kontrolgruppen modtog standard information under indlæggelsen. 

Resultater: ”Tell-us” kortet kan forbedre patientens deltagelse i beslutninger om både pleje og 

behandling. Der blev ikke fundet signifikant forskel mellem interventionsgruppen og 

kontrolgruppen ift alder, køn, nationalitet, familiestatus, beskæftigelse, uddannelsesniveau eller 

patientens egen vurdering af helbred. ”Tell-us” kortet blev vurderet bedst i brugen ift 

sygeplejerskerne. Der var problemer med at sygeplejerskerne ikke brugte de stillede spørgsmål fra 

patienterne til at handle på.  

Vurdering af resultater: Ideen er god, at patienten får mulighed for at forberede sig med 

spørgsmål, det kræver at opfølgningen fra sygeplejerskernes side er til stede, ellers giver det ingen 

mening, dvs ”Tell-us” kortet kræver en implementering i hele personale gruppen. De fortrykte 

spørgsmål bliver ens til alle patienter, de kunne evt. gøres diagnosespecifikke for derved at tilpasse 

dem mere til de enkelte patientgrupper. Artiklen er desuden genfundet på ”Videnscenter for 

brugerinddragelse” hjemmeside, som en de artikler de har vurderet, kan bruges i planlægning af 

medinddragelse af patienten i eget behandlingsforløb. 
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Patienters oplevelse af deltagelse i et accelererede operationsforløb efter en kolonoperation. En 

fænomenologisk undersøgelse 

Norlyk 

Formål: At få patienterne til at reflektere over deres egne oplevelse af at deltage i et accelereret 

forløb og beskrive disse oplevelser 

Metode: Fænomenologisk tilgang, interview med 16 patienter (9 mænd og 7 kvinder) i 2 omgange, 

2 uger og dernæst 2 måneder efter udskrivelsen.  

Resultater: At patienterne oplever en spænding i form af uoverensstemmelse mellem de 

evidensbaserede anbefalinger og respekten for den enkeltes autonomi, da det accelererede forløb 

opstiller kriterierne for samarbejdet. Personalets respons kunne opleves autoritært, hvilket skabte en 

distance i relationen og understregede magtforholdet mellem patient og personalet. Personalets 

respons har betydning for patienternes oplevelse af at blive involveret eller mangel på samme.  

Vurdering af resultater: Denne artikel viser, vigtigheden af at personalet er bevidste om den store 

betydning, som deres kommunikation og væremåde, har på patienternes mulighed for en oplevelse 

af involvering i egen pleje og behandling. Det er personalet, som bliver gatekeeper for, hvordan 

patienternes muligheder for involvering eller mangel på dette er. 

Involvement in treatment decision-making: its meaning to people with diabetes and implications for 

concept-tualisation  

Entwistle, Prior et al  

Formål: At undersøge betydning af involvering i behandlings-beslutningen og værdien heraf 

Metode: Kvalitativt studie, semi-struktureret interview med 18 patienter, 10 mænd og 8 kvinder. 

Alle artiklens forfattere læste de transkriberede interview og herefter blev temaerne diskuteret.  

Resultater: Patienter oplevede involvering i beslutninger, hvor personalet var gatekeeper og i 

kommunikationen mellem dem og personalet. Personalets attitude var essentiel, for patienternes 

oplevelse af at de kunne være involveret og at de blev mødt som et menneske. 

Vurdering af resultater: Resultaterne om personalets attitude minder om dem, der også er fundet i 

Pedersen, Koktved et al (2012), i en anden kontekst, hvilket kan tyde på, at det kan være gældende 
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for andre patienter end dem, som er blevet undersøgt i disse 2 artikler. Desuden kaster denne artikel 

lys over at patienterne synes, at der er tale om involvering, når de kan se en fordel ved at være aktiv. 

4.8 Artiklernes samlede resultater 

Gennemgangen af artiklerne viser følgende: 

 Patient perspektivet på oplevelse af medinddragelse er, så vidt jeg har kunnet fremsøge, ikke 

beskrevet i en forskningsartikel endnu. 

Jeg har fundet og har valgt at inkludere artikler, som har fokus på patient perspektivet og faktorer 

som kan fremme oplevelsen af at være aktiv eller involveret i eget behandlingsforløb. Artiklerne 

viser at følgende begreber har betydning for patienternes oplevelse af at være aktiv eller involveret i 

eget behandlingsforløb: relation til personalet, tid, den individuelle patient, at blive mødt som et 

menneske, personalets attitude og kontinuitet. Artiklerne bruges som udgangspunkt for udarbejdelse 

af interviewguide. 

4.9 Kvalitativ metode 

Gennemgangen af litteraturen og masterprojektets formål lægger op til en kvalitativ undersøgelse, 

idet kvalitative metoder er velegnet til at besvare spørgsmål om, hvordan fænomenet 

medinddragelse i eget behandlingsforløb opleves (Jakobsen, Tanggaard, Brinkmann 2010). Som 

dataindsamlingsmetode vælges det kvalitative forskningsinterview, som ifølge Kvale og Brinkmann 

(2009) forsøger at forstå verden ud fra interviewpersonernes synspunkter, udfolde den mening, der 

er knyttet til deres oplevelser og afdække deres livsverden. Det teoretiske afsæt til denne metode 

tager udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns (2009) bog ”InterView – Introduktion til et håndværk”. 

Valget er truffet på baggrund af, at bogen er en anerkendt international klassiker inden for kvalitativ 

forskning, og fordi den både har fokus på de erkendelsesmæssige og etiske aspekter og samtidig på 

den håndværksmæssige side af forskningsinterviewet. 

4.10 Det kvalitative interview 

Jeg har valgt at opnå viden om problemfeltet, ved at spørge kræftpatienter i et onkologisk 

behandlingsforløb, via et kvalitativt interview, idet de må antages at have oplevelser af 

medinddragelse fra deres behandlingsforløb. Formålet med disse interview er, at beskrive 

patienternes oplevelse af medinddragelse i eget behandlingsforløb. Interviewmetoden er valgt, idet 

den er særlig velegnet til at beskrive menneskers forståelse af betydningen af oplevelser, og til at 
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uddybe menneskers eget perspektiv på deres livsverden (Kvale, Brinkmann 2009). Interviewene vil 

blive afholdt som et semi-struktureret interview med hjælp fra en interviewguide. Semi-strukturede 

interview bruges til at få den interviewedes beskrivelser af temaer, som på forhånd i denne opgave 

er fundet via litteratursøgningen.  

4.10.1 Interviewguide 

Interviewguiden vil være præget af åbenhed for, hvad patienten fortæller, så de specifikke svar kan 

forfølges og sonderes med nye spørgsmål hertil (Kvale, Brinkmann 2009). Interviewspørgsmålene 

er inspireret af Kvale og Brinkmanns (2009) ni forskellige typer af interviewspørgsmål. 

Interviewguiden indeholder fortrinsvis specificerede, strukturerede og direkte spørgsmål. 

Interviewet vil bl.a. starte med en kort briefing om situation, formålet med interviewet, hvad 

diktafonen skal bruges til, tavshedspligt om den viden, som jeg får i interviewet, og runde 

briefingen af med at spørge om der er nogle spørgsmål, inden vi går i gang. Herefter vil jeg stille 

det indledende spørgsmål, som gerne må dreje sig om en konkret situation (Kvale, Brinkmann 

2009): ”kan du prøve at beskrive hvordan det er at være i behandling for kræft?” I interviewene vil 

jeg forsøge at forholde mig nysgerrigt til patientens svar, prøve at få beskrivelser af, hvordan de 

oplever at blive medinddraget i eget behandlingsforløb for kræft. Undervejs i interviewet vil jeg 

stille spørgsmål til det patienterne fortæller, og derved få flere beskrivelser af fænomenet. 

Opfølgende spørgsmål indebærer aktiv lytning, hvilket kræver, at jeg lytter til hvad der siges og 

hvordan (Ibid.). Kvale og Brinkmann (2009) anbefaler, at man i starten af et interview gør brug af 

spørgsmål, som starter med hvordan og hvad, for at få spontane beskrivelser fra patienten frem. Især 

hovedspørgsmålene må gerne være i deskriptiv form, således at det er patientens beskrivelser der 

kommer frem og ikke deres forklaringer på hvorfor noget skete (Ibid.). Fortolkende spørgsmål vil 

ligeledes blive anvendt når et emne afsluttes for at afklare svarenes betydning, og endelig vil 

tavshed blive benyttet for at indbyde informanterne til at reflektere (Ibid.). Interviewet vil blive 

afsluttet med at spørge, om der er mere, som patienten gerne vil fortælle. Efter interviewet laves en 

debriefing, hvor patienten gives mulighed for at fortælle, hvordan det oplevedes at blive 

interviewet.  

For at øge validiteten af interviewguiden, vil den blive afprøvet i et pilotinterview med en patient, 

som skal sikre, at mine spørgsmål kan forstås, samt at de er anvendelige til at besvare min 

problemformulering (Ibid.). Interviewguiden vil efterfølgende blive præciseret og efterjusteret, for 

at mindske uklarheder. Den er opdelt i undersøgelses- og interviewspørgsmål, hvor de sidste stilles 
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til patienten. Undersøgelsesspørgsmål er det teoretiske område, som ønskes mere viden om. 

Interviewguiden, se bilag 2. 

4.10.2 Informanter 

Informanterne er fra en anden afdeling end min egen, dvs. det er patienter som ikke kender mig og 

ikke vil komme til at møde mig igen i forbindelse med deres behandling. Dette er valgt, for at 

minimere påvirkningen af informanternes svar i den retning af, hvad de tror jeg gerne vil høre. 

Kontakt til mulige informanter er først sket mundtlig af deres behandlende sygeplejerske, som de i 

forvejen er i kontakt med (Christensen, Nielsen et al. 2011). Ved denne information har de desuden 

fået udleveret en skriftlig patientinformation (bilag 3) og en samtykkeerklæring (bilag 4). Både 

patientinformation og samtykkeerklæring er godkendt af afdelingens kommunikationsmedarbejder, 

således at sprog og opsætning passer ind i afdelingens øvrige informationsmateriale. 

Inklusionskriterierne har været: voksne over 18 år, i behandling med kemoterapi, have et fremmøde 

i uge 12,13 eller 14 2014 og dansktalende. For at få så nuanceret og varierede beskrivelser af 

medinddragelse har jeg valgt at der indgår både mænd og kvinder, patienter med forskellig alder, 

diagnoser og sygdoms udbredning (Ibid.). Inden interviewene blev afholdt har patienterne skrevet 

under på samtykkeerklæringen (bilag 4).  Af tidsmæssige årsager, som der er afsat til denne opgave, 

er der valgt 3 interviewpersoner, da jeg gerne vil have mulighed for at arbejde grundigt med 

interviewmaterialet. 

4.10.3 Etiske overvejelser  

Når man henvender sig til andre mennesker i forbindelse med en videnskabelig undersøgelse, er 

informeret samtykke jf. § 7 i persondataloven en basal regel, der skal overholdes (Bjerrum 2005). 

Det betyder, at der til de udvalgte informanter er udleveret en patientinformation, hvor jeg 

informerer om formålet med undersøgelsen, samtykke, tavshedspligt fra min side samt deres etiske 

rettigheder (bilag 3). Inden interviewets start har informanterne desuden underskrevet en 

samtykkeerklæring (bilag 4).  

Dette masterprojekt er udarbejdet i forbindelse med en uddannelse, hvilket i bestemmelserne i ”Lov 

om behandling af personoplysninger” betyder at dette projekt ikke skal anmeldes til Datatilsynet 

(2014). 

Undersøgelsen skal ikke anmeldes til Den Videnskabsetiske Komité, da der ikke indgår biologisk 

materiale, jvf. Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, 

kapitel 4, § 14, stk. 2 (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse).  
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4.11 Den videnskabsteoretiske referenceramme 

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

undersøgelse udgangspunkt i den fænomenologisk-hermeneutiske teoriramme. 

4.11.1 Fænomenologi og hermeneutik 

Fænomenologien er grundlagt af Edmund Husserl (1859-1938), som er en filosofi, der søger at gå 

”til sagen selv” og hvor det er livsverdenen, der er det fundamentale i den menneskelige 

virkelighed. Begrebet livsverden er centralt i fænomenologien, da det er livsverdenen som er vores 

konkrete virkelighed. Denne kan vi erfare, tager den for givet og er fortrolige med den i 

dagligdagen, det er den verden vi lever i og det bliver derfor essentielt at tage udgangspunkt i 

patientens livsverden (Jakobsen, Tanggaard et al. 2010). Da livsverdenen er konstrueret af det 

enkelte menneskes erfaring og forandrer sig alt afhængig af menneskets eksistentielle position i 

livet, må livsverden opleves forskellig afhængig af om man er syg eller rask. Fænomenologien giver 

mulighed for en præcis beskrivelse af, hvordan et fænomen opleves (Jakobsen, Tanggaard et al. 

2010, Kvale, Brinkmann 2009). Dvs. at lade fænomenerne tale for sig selv, uden at tilføre teori eller 

hypoteser, hvorved der fremkommer en beskrivelse snarere end en forklaring.  

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

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

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

proces, mellem helhed og del (Jørgensen 2009). Fortolkning foregår ikke forudsætningsløs, men 

beror på den enkeltes fordomme. Fordomme skal ikke forstås negativt i denne sammenhæng, men 

er et udtryk for den forståelse, der ligger forud for en fortolkning, og som sættes i spil i den 

hermeneutiske cirkel. Fordomme udgør den enkeltes horisont, som sættes i spil mod andres 

fordomme. Ny forståelse opstår, når de to horisonter rækker ind over hinanden, hvilket kaldes 

horisontsammensmeltning (Ibid.). Formålet med tekstfortolkning i hermeneutikken er, at komme 

frem til en gyldig og almen forståelse af en teksts betydning (Kvale, Brinkmann 2009). For at kunne 

besvare min problemformulering og dermed nå til en forståelse af patienternes oplevelser af 

medinddragelse i eget behandlingsforløb, kræver det en forståelse af patientens livsverden. 

4.12 Forforståelse 

Forforståelsen er et centralt begreb inden for hermeneutikken og er derfor nødvendig at beskrive, 

når der er tale om en fænomenlogisk hermeneutisk tilgang. For det første kan forforståelsen påvirke 
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forskningsprocessen, sætte grænser for vores forståelseshorisont og kan derved få en utilsigtet 

indflydelse på forskningsprocessen (Dahlager, Fredslund 2012).  For det andet kan en 

tydeliggørelse af forforståelsen give andre bedre mulighed for at vurdere undersøgelsen (Ibid.). Fuld 

bevidsthed om vores forforståelse er ikke mulig (Ibid.). Forforståelsen vil sammenfattende blive 

beskrevet ud fra Dahlager og Fredslunds opdeling i faglige perspektiver, erfaringer og teoretiske 

referenceramme (Ibid.). Det faglige perspektiv kommer ofte fra den uddannelsesmæssige baggrund. 

Der er her tale om uddannelse til sygeplejerske, som bl.a. har indvirket på at valget er faldet på 

patienternes perspektiv, som fokus for denne undersøgelse.  

Min erfaring med kræftpatienter stammer fra, at jeg har været ansat i forskellige stillinger og afsnit 

på forskellige onkologiske afdelinger igennem de sidste 18 år. Jeg har i de sidste 6 år været optaget 

af medinddragelse af patienten i eget behandlingsforløb. Interessen for dette, kom i forbindelse med 

kvalitetsarbejde omkring Den Danske Kvalitetsmodel, hvor patientaspektet findes som et 

selvstændigt tema. I min kliniske praksis taler vi ofte om, at vi medinddrager patienter i deres 

behandlingsforløb. Vi har bl.a. indført sygeplejekonsultationer for at have mere fokus på at tale med 

patienterne omkring deres bivirkninger og deres liv under kemoterapien. 

Den teoretiske referenceramme kan både være den teori, der præger de forskningsspørgsmål, der 

stilles, men kan også være den teori, som danner baggrund for analysen (Ibid.). 

Undervejs i dette masterstudie er jeg blevet nysgerrig og interesseret i den teoretiske side af 

patienternes perspektiv ift. medinddragelse. På modul 2 lavede jeg en projektbeskrivelse til 

interview af patienter om deres oplevelse af medinddragelse ifm. kræftbehandling, denne har 

sammen med litteraturgennemgangen til dette masterprojekt været en del af forforståelsen.  

4.13 Afvikling af interview 

Jeg har afholdt interviewene i onkologisk ambulatorium, hvor patienterne har kunnet vælge, 

hvornår de helst ville interviewes, enten imens de fik behandling eller efter lægesamtale. Det var 

muligt at få behandlingsstuen alene med den interviewede patient, eller at låne et kontor. Karen 

valgte at blive interviewet på behandlingsstuen i starten af sin behandling og Peter valgte at komme 

en time før han skulle have behandling. Desuden skulle jeg have talt med Carl, men det kunne ikke 

lade sig gøre, da han blev akut overflyttet til en anden afdeling på interview tidspunktet pga. 

progression af sin kræftsygdom. Jeg har valgt ikke at læse i patienternes journal på noget tidspunkt, 

så min viden, om dem er udelukkende baseret på det afholdte interview og debrifingen efter 

interviewet. 
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4.13.1 Transkribering 

Jeg har valgt selv at transskribere interviewet med Peter, og delvist interviewet med Karen. At 

foretage transskription, er ifølge Kvale og Brinkmann (2009), 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). Interviewene er 

ordret skrevet ned i talesprogsstil, der er skrevet pauser, afvigende betoninger og følelsesudbrud i 

form af latter og gråd med i teksten. Jeg har haft en lægesekretær, som er vant til at transkribere til 

at hjælpe mig med interviewet med Karen, hun har fulgt den samme procedure som mig med 

transkribering. Jeg har efterfølgende genlyttet båndet og sammenlignet det skrevne med det sagte. 

5.0 Analyse af interview 

De to interviews bliver analyseret ved hjælp af meningskondensering, hvor lange udsagn 

sammenfattes til kortere udsagn (Ibid.). Det betyder, at hovedbetydningen af det sagte bliver 

omformuleret til få ord, disse fund vil blive præsenteret i afsnit 5.5.  

Analysen af et interview, består ifølge Kvale og Brinkmann, af fem trin (2009): gennemlæsning af 

interview for at opnå fornemmelse af helheden, bestemmelse af naturlige meningsenheder, der 

formuleres til temaer, stille spørgsmål til meningsenhederne ud fra undersøgelsens specifikke 

spørgsmål og til slut samle væsentlige temaer til deskriptive udsagn. 

Første trin er gennemlæsning af interviewet, så der opnås en fornemmelse af helheden (Ibid.). Dette 

blev gjort mange gange, da det talte ord omsat til skrevet tekst indimellem gav ny eller anden 

betydning, der ikke umiddelbart blev opfattet under interviewet. På trods af denne grundige 

gennemlæsning i starten, vendes der gentagne gange tilbage for at genlæse interviewene, da nogle 

af enkeltdelene skulle genses i helheden undervejs i processen.  

I trin to bestemmer intervieweren de naturlige meningsenheder, som de udtrykkes af patienten. 

Herefter, i trin tre, formuleres et tema, der dominerer de naturlige meningsenheder, på en enkel 

måde, så udsagn bliver tematiseret ud fra patientens synspunkt, som intervieweren forstår det 

(Ibid.). Trin to og tre hænger naturligt sammen. Nogle af de naturlige meningsenheder er knyttet til 

flere temaer, da de på forskellig måde kan belyse flere temaer. De naturlige meningsenheder fra de 

to interviews præsenteres i afsnit 5.5. 

I trin 4, stilles der spørgsmål til meningsenhederne ud fra undersøgelsens specifikke spørgsmål og i 

trin 5 knyttes de væsentlige temaer sammen i et deskriptivt udsagn (Ibid.). 

Resultater af disse sidste to trin vil fremgå af diskussionsafsnittet. 
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5.1 Præsentation af teoretisk referenceramme 

Som teoretisk ramme er valgt Scheels interaktionelle sygeplejepraksis, som befinder sig i et 

dynamisk spændingsfelt mellem natur-, human- og samfundsvidenskab (Scheel 2005). Scheel var 

en dansk sygeplejerske og filosof, som har beskrevet den tænkning, som ligger bag sygepleje som 

en interaktionel praksis. Den interaktionelle sygeplejepraksis foregår i systemverden, hvor 

sygeplejersken søger at inddrage patientens livsverdensværdier i systemverden (Scheel 2005, s 193-

222). Den interaktionelle sygeplejepraksis tager udgangspunkt i de mellemmenneskelige relationer, 

hvor opgaven bl.a. bliver at søge en balance mellem omsorg og egenomsorg (Scheel 2005, s. 245-

263). Sygeplejerskens kommunikative handlinger er en integration og nuancering mellem både 

kognitivt-instrumentelle, æstetiske-ekspressive og den moralske-praktiske handlinger (Scheel 2005, 

s. 193-222).  

5.2 Præsentation af interviews 

De to interview personer, Peter og Karen bliver præsenteret i nedenstående cases, hver for sig. 

Herefter følger en gennemgang af interviewene opdelt i naturlige meningsenheder og temaer. 

Citater bliver fremover præsenteret med kursiv og i citationstegn. Jeg har i nogle citater skrevet i 

parentes, hvad patienterne har refereret til med deres udtalelser, når det ikke tydeligt er fremgået af 

citaterne, f.eks. når de har refereret til effekt af behandlingen.  

5.3 Peter 

Peter er 32 år, har pancreas cancer med spredning til leveren. Blev diagnosticeret i julen 2013 ved 

en tilfældighed ifm. en akut henvendelse på skadestuen pga. mavesmerter. Peter fik for 6 år siden 

lavet en større operation i mavetarmsystemet, fik en midlertidig stomi og tabte sig i den forbindelse 

ca. 30 kg og var sygemeldt i 9 måneder.  Nu er han i gang med 6. serie kemoterapi, hvor målet er, at 

holde kræften i ro, dvs. en palliativ behandling. Scanningerne viser, at kemoterapien virker bedre 

end ventet og derfor er målet blevet at gøre kræften i leveren operabel, og dermed er der et lille håb 

for at kunne gøre ham sygdomsfri. For Peter er det vigtigt, at blive opfattet som Peter og som 

selvstændig: ”gerne vil opfattes som personer” og ”man kan stå alene på egne ben”. For ham får 

det at bygge videre på en relation, en central betydning i et behandlingsforløb: ”jo flere gange man 

kommer ind, jo mere åbner man sig over for den person… man bygger hele tiden lidt videre, 

kommer et skridt tættere på, man skal ikke starte forfra hver gang, de ved hvad vi snakkede om 

sidst”. At bygge videre på relationen, oplever han også, når han ankommer til afdelingen, hvor det 

understreges ved at han bliver modtaget på denne måde: ”Peter værsgo at tage plads derovre og så 

kommer den sygeplejerske man har, og så starter man derfra”. Undervejs i behandlingsforløbet har 
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Peter oplevet sig hørt i forhold til bl.a. behandling af kvalme: ”der har jeg spillet mine egne kort, 

sådan her vil jeg gerne prøve at gøre det, det er der så blevet lyttet til, så det gør vi nu”. Det 

vigtigste for Peter ift. behandling af sin sygdom: ”at dem man lægger sit liv i hænderne på, at de er 

troværdige”. 

5.4 Karen 

Karen er 73 år, har en colon cancer. Karen har været syg siden august 2013, og har fået standard 

kemoterapi efter operationen, men har nu progredieret med sygdom i leveren. Er i gang med en 

eksperimentel behandling, hvor formålet er at gøre sygdommen i leveren operabel, og dermed at 

gøre Karen sygdomsfri. Dagen før interviewet har Karen fået besked på, at sygdommen har spredt 

sig til lungerne. For Karen er det at være selvstændig og uafhængig af andre af stor værdi: ”jeg 

sprøjter jo mig selv (med innohep) og tænker, så kan vi også finde ud af det her (fjernelse af 

grippernål), vi vil jo gerne være uafhængige” og ” jeg er en stærk pige, vant til at sige til og fra, 

vant til at tage beslutninger selv, vant til at styre”. Karen oplever ikke, at have et valg ift. at være 

med i dette behandlingsforløb: ”jeg ser det jo sådan, at jeg gerne vil livet, så jeg har ikke noget 

valg (ift behandling eller ej)” og ”det er et forsøg så man ved det ikke 100 % (effekten), så det har 

jeg valgt at være med i og så prøver vi det”. Karen oplever at personalet ser hende som det 

menneske hun er: ” de(personale) bruger virkelig energi og tid på, og tænker sig om, de tænker 

hvad er det lige hun spørger om?” 

5.5 Præsentation af undersøgelsens fund 

I nedenstående skema vises undersøgelsens fund i skemaform 

Tema Undertema 

At bygge videre Relation  

Personalets væremåde 

At være mig Forventninger til sig selv 

Svært ved at sige fra 

Troværdighed 

Tid  

Jeg spiller mine egne kort ud  

 

Interviewcitater til de forskellige temaer og undertemaer fremgår af bilag 5. 
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5.6 At bygge videre 

Temaet ”at bygge videre” er fremkommet ved, at især Peter flere gange gav udtryk for at kontinuitet 

blandt personalet, gav mulighed for at der kunne opbygges en relation, hvilket havde betydning for 

ham i dette behandlingsforløb. For at opbygge en relation får personalets væremåde indflydelse for 

om det lykkes. 

5.6.1 Relation 

Relationen og kontinuitet bliver synonymt med, at samtalerne ikke skal starte forfra hver gang, 

resultatet bliver, at det er muligt at komme tættere på hinanden, og dermed kan pleje og behandling 

ske med udgangspunkt i den enkelte patients særlige behov og ressourcer:  

”Man får alligevel en relation til dem, når de er de samme hele tiden…jo flere gange man kommer 

ind, jo mere åbner man sig overfor den person… man bygger hele tiden lidt videre, kommer et 

skridt tættere på, man skal ikke starte forfra hver gang, de ved hvad vi snakkede om sidst” (Peter) 

 

”Jo tættere man kommer på hinanden, jo mere ved de om mig, hvordan jeg skal ha´ det” (Peter) 

 

”Så har man lidt et fast sted (kontaktperson), det er dejligt, så skal jeg ikke gentage mig selv hele 

tiden” (Karen)  

Ovenstående citater viser, at begge patienter værdsætter ikke at skulle starte forfra i kontakten med 

personalet, men at bygge videre på tidligere samtaler. Desuden kunne det tyde på at relationen på 

baggrund af kontinuitet giver patienten noget stabilitet og et fast holdepunkt i en for dem, ny 

hverdag.  

Karen giver udtryk for, at kende det meste af personalet, og har indtil nu ikke haft behov for at have 

en fast kontaktperson. Karen ændrede mening omkring kontinuitet, da hun dagen før interviewet, 

fik at vide, at hun havde progression af sin sygdom, og efter en længere snak med sygeplejersken 

omkring den mere usikre fremtid hun går i møde: 

”Synes at jeg kender dem alle sammen, der ligger mit behov ikke, men som Mette (sygeplejerske) 

siger, det er jo rart hvis man ringer ind så er der en der kender en, hele ens historie” (Karen) 

 

”Jeg synes det bliver nemmere med kontaktpersoner, så behøver jeg ikke at gentage mig selv hele 

tiden, vel? Jeg husker ikke så godt, dels er det jo nok alderen men det er blevet værre, vi kalder det 

kemohjerne” (Karen) 

Ovenstående antyder, at kontinuitet er en vigtig brik i behandlingsforløbet, måske især når patienten 

bliver bragt i en ny eller usikker situation. 

5.6.2 Personalets væremåde 

Karens kontaktperson er stoppet i afdelingen, og hun skal derfor have en ny. Karen giver udtryk for, 

hvem hun ønsker som kontaktperson: 
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”Hun virker sød og så snupper jeg hende, hvis hun vil. Det er ikke sådan at jeg får hende hver gang 

jeg skal i behandling, men jeg kan ringe og sige: er Mette der?” (Karen) 

Det er tydeligt hos begge patienter, at personalets væremåde har stor betydning for oplevelsen af, at 

føle sig velkommen i afdelingen og føle sig set som menneske:  

Man bliver altid mødt med åbne arme, når man kommer op (ind i afdelingen) (Peter) 

 

De ser, hvem sygeplejerske jeg plejer at tale med, så siger de: Peter værsgo at tage plads derovre 

og så kommer den sygeplejerske man har, og så starter man derfra (Peter) 

 

Tålmodig og en meget rar mand at komme ind til (lægen) (Karen) 

5.6.3 Sammenfattende på at bygge videre 

I opgavens fund, ses at relationen mellem patient og personalet bliver en grundsten for udvikling af 

et samarbejde mellem begge parter, set fra patientens perspektiv. Begge patienter giver udtryk for, 

at kontinuitet får indflydelse på opbygning af en relation til personalet. Personalets væremåde 

påvirker muligheden for, at opbygge en relation. Det bliver således klart, at for at være 

medinddraget i eget behandlingsforløb er relationen til personalet en vigtig brik, som er påvirkelig 

af kontinuitet og personalets væremåde. 

5.7 At være mig 

”At være mig”-temaet kommer bl.a. til udtryk ved at patienterne har forventninger til sig selv, at de 

er påvirkelig af tid, troværdighed ift. personalets kompetencer og det svære i at sige fra. 

5.7.1 Forventninger til sig selv 

At være selvstændig, uafhængig af andre og at være sig selv har en værdi for både Peter og Karen. 

Begge italesætter det, som en del af dem, at det er en selvfølgelighed, som de har til sig selv, og 

gerne vil bevare:  

”Gerne vil opfattes som personer, som selvfølgelige er stærke personer, der altså kan, hvad hedder 

det, individualister, man kan stå alene på egne ben” (Peter) 

 

”Jeg sprøjter jo mig selv (med innohep) og tænker, så kan vi også finde ud af det her (fjernelse af 

grippernål), vi vil jo gerne være uafhængige” (Karen) 

 

”Jeg er sådan en der gerne vil klare det selv” (Karen) 

 

”Jeg er en stærk pige, vant til at sige til og fra, vant til at tage beslutninger selv, vant til at styre” 

(Karen) 
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”Så stoler de (sygeplejerskerne) mere på mig, så jeg kender forholdsvis bedre min krop end den 

sygeplejerske som har mødt mig 6 gange og så er det rimelig enkelt at drage patienten ind i hvad 

der er rigtigt” (Peter) 

Ovenstående citater tyder på, at patienterne er klar til at være en aktiv part, selv i et alvorligt 

kræftbehandlingsforløb.  

5.7.2 Svært ved at sige fra 

Selvom det at være uafhængig er vigtigt for begge, har Karen også måtte erkende, at hun til tider 

har været presset ift. at hun har ønsket at klare det hele selv: 

”Nu kan de godt, altså nu er det i overkanten, ja man kan godt føle at man bliver noget belastet” 

(Karen) 

 

”Jeg havde lige overvundet det med stomien, og så kom de med den der innohep, så sagde jeg nej 

nu må i sgu lige slappe lidt af”(Karen) 

 

”Jeg skulle også selv afmontere det her (grippernål), du skal hele tiden over nogle hurtler”(Karen) 

 

”Man kan godt derhjemme tænke, åh nej du orker det simpelthen ik´ (stomi og innohep)” (Karen) 

 

”Du skal gå lidt for dig selv, så gør jeg det, bander og skælder ud, ja det er vist den vej jeg kommer 

ud med det og så taler jeg med personalet næste gang, det er ikke sådan at jeg lukker af” (Karen) 

Ovenstående antyder, at det at være aktiv i eget behandlingsforløb kan være en svær balance 

mellem ønsket om at være uafhængig af andre og efterleve kravene fra personalets side. Selvom 

Karen udtrykker at kunne sige fra, bliver det alligevel ikke gjort i situationen, hun forsøger at klare 

forventningerne både fra personalet og sig selv.  

5.7.3 Tid  

Tid bliver en faktor, som bemærkes af patienten, idet tid bl.a. kommer til at symbolisere at 

sygeplejerskerne gerne vil forklare informationen, så den enkelte forstår det. Tid kædes sammen 

med tålmodighed og er med til at bibeholde fokus på, hvad den enkelte patient har brug for:  

”De er meget søde, har god tid, vil gerne lytte og snakke, og alt det du ikke når at få spurgt om inde 

hos lægen, kan man få svar på ude hos dem (sygeplejerskerne), de virker ikke fortravlede, de giver 

sig god tid til at forklare og det er rigtig dejligt” (Karen) 

 

”Altså deres tålmodighed og tid, de sætter sig ned og snakker med dig, og det har man faktisk 

behov for” (Karen) 

Ovenstående citat om tålmodighed og tid viser, at Karen er blevet mødt i sit behov for at tale med 

personalet. Karen synes at tolke på både personalets tid og væremåde, hvis de ikke ser fortravlede 

ud, kan hun få svar på sine spørgsmål. Det kunne tyde på, at patienterne er meget opmærksom på 
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den tid som personalet signalerer at have, og vurderer på baggrund af dette, om der er plads til at de 

bl.a. kan stille spørgsmål. 

5.7.4 Troværdighed  

Troværdighed ift. personalets kompetencer spiller en vigtig rolle ift. patienternes oplevelse af at 

kunne have tillid til hvad personalet råder og vejleder med ift. behandling.  

”Med det samme du har en læge eller en sygeplejerske der er troværdig, så slapper du automatisk 

af, du ved at du er i de bedste hænder overhovedet i hele verden. Med det samme du føler at en 

sygeplejerske eller en læge ikke har troværdighed, så begynder du at blive usikker på dig selv, og så 

begynder du at sidde og tænke på det derhjemme” (Peter) 

 

Troværdighed bliver kædet sammen med ro og tryghed omkring behandlingen, og får betydning for 

patientens oplevelse af troen på sig selv, får betydningen for spekulationer omkring sygdommen og 

evt. fremtiden. 

5.7.5 Sammenfattende på at være mig 

Fundene i ”at være mig” tyder på patienter har klare forventninger til dem selv, om at være 

selvstændige og uafhængige, dog bliver det klart for Karen, at det kan være svært, at sige fra. Ud fra 

interviewene, kunne det tyde på, at for begge patienter er det forventeligt af dem selv, at være 

medinddraget i eget behandlingsforløb, at det er med til, at fastholde dem i, at være selvstændige. 

Lever personalet ikke op til de krav og forventninger som patienterne har, kan det få indflydelse på, 

hvordan patienterne oplever troværdighed og tid i relationen, derved kan patienternes mulighed for 

at blive medinddraget på et reelt grundlag, være i risiko for en negativ påvirkning. 

5.8 Jeg spiller mine egne kort ud 

Det fremgår af interviewene, at begge patienter oplever på forskellig vis, at spille deres egne kort i 

forhold til både pleje og behandling i deres behandlingsforløb. At spille egne kort hentyder til, at 

patienten er medinddraget i forhold til beslutninger vedrørende deres behandlingsforløb. Karen er 

ikke i tvivl om, at hun er medinddraget ift. beslutninger omkring valg af behandling. Hun lader sig 

guide af personalet og accepterer deres forslag, uden at hun oplever at kunne så meget andet. Hun 

giver tydeligt udtryk for, at have tillid til personalets faglige dømmekraft, at acceptere valget af 

behandling og at hun vil videre med livet. 

”Jeg kører på og siger, jamen det gør vi, hvis I synes det er det rigtige (valg af behandling)” 

(Karen) 

 

”Jeg accepterer det og de spørger mig jo også og de siger at det er dig der bestemmer. Jeg siger, 

det er jo skide svært, jeg aner ikke en skid om noget af alt det her. Jeg ved bare at jeg er syg og jeg 

vil gerne være rask. Jeg vil gerne videre” (Karen) 
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Peter har på anden vis været medbestemmende inden for understøttende behandling:  

”Der (kvalme) har jeg også spillet mine egne kort, sådan her vil jeg gerne prøve at gøre det, det er 

der så blevet lyttet til, så det gør vi nu” (Peter) 

 

”Det er jo dejligt at man har den mulighed for det, i stedet for bare at sige at vi gør sådan lige efter 

bogen, sådan er det ikke længere” (Peter) 

 

At være medinddraget inden for valg af enten behandling eller understøttende behandling, kan som 

det fremgår af ovenstående citater, være på forskellige niveauer, både at patienten byder ind med 

forslag eller det at få information om behandlingsmuligheder, og accepterer dette. Begge patienter 

giver udtryk for, at de er medinddraget i beslutningerne og at de er tilfredse med den mulighed. 

5.8.1 Sammenfatning på jeg spiller mine egne kort ud 

Patienterne oplever medinddragelse, som en naturlig del af deres behandlingsforløb, de oplever 

begge, at de giver deres besyv med i forskellige beslutninger, enten at deres mening kan ændre 

noget eller, at de giver deres samtykke til opstart på en ny behandling.  

6.0 Diskussion 

I de følgende afsnit diskuteres undersøgelsens 3 temaer: at bygge videre, at være mig og jeg spiller 

mine egne kort ud, med opgavens teoretiske ramme og inddragelse af relevante artikler. De tre 

temaer vil blive diskuteret hver for sig.  

6.1 At bygge videre 

For at opleve medinddragelse i eget kræftbehandlingsforløb, tyder relationen mellem patient og 

personalet på at have en betydning. Både Karen og Peter pointerer, at det har en særlig værdi, at de 

kender sygeplejerskerne, som behandler dem. Set fra deres perspektiv, opbygges en relation via 

kontinuitet blandt sygeplejersker, som de møder ved de ambulante behandlinger. Som Peter 

udtrykker det, så kan det at opbygge en relation til personalet, sammenlignes med en tur i byen:  

”Det er jo det samme som, hvis du møder den samme pige oppe i baren lørdag efter lørdag, men så 

sidder du ikke bare og spørger hvordan har du det hver gang. Så starter man jo samtalen, hvor den 

slap sidste lørdag”. 

Som det fremgår af ovenstående citat, så tyder kontinuitet og samtalen med personalet på at have en 

betydning, i opbygning af relationen. I Scheels optik, er samtalen i sygeplejepraksis en nuancering 

mellem den sprogløse kommunikation, dialogen og diskursen. Nuanceringen er afhængig af det 

aktuelle problem, situations art eller hele den kontekst, som det drejer sig om (Scheel 2005, s. 127-

141). Det betyder i praksis, at i samtalen mellem patient og sygeplejerske, er der flere faktorer som 
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kan påvirke opbygningen af relationen. For Peter og Karen kan både situationen og konteksten have 

en betydning for opbygning af relationen, de befinder sig begge i en sårbar situation, de er på en 

onkologisk afdeling og er ramt af en potentiel dødelig sygdom. Det betyder, at opbygningen af en 

relation er påvirkelig af mange faktorer, det kan betyde, at det er en opgave, som kræver 

opmærksomhed fra både patient og sygeplejerske. Rasmussen (2012) skriver i sin artikel 

”Sundhedsvæsenets revolutionsgarde” at et af kravene til fremtidens sundhedsvæsen bliver, et mere 

ligeværdigt samarbejdsforhold mellem patient og sundhedspersonalet, et partnerskab. Rasmussens 

(2012) artikel viser, at også i fremtiden kommer relationen mellem patient og sundhedspersonale til 

at spille en afgørende rolle i sundhedsvæsenet.  

Ifølge Peter og Karen bliver kontinuitet en faktor, som får betydning for opbygning af relationen. At 

kontinuitet er en væsentlig faktor for opbygning af en relation understøttes af fund, som Pedersen, 

Koktved et al gjorde i 2013. De fandt, at ved mangel på relation og kontinuitet i et 

behandlingsforløb, er der en risiko for, at patienten oplever at: ”no one knew just how I felt last time 

and what to do it better next time” (Pedersen, Koktved et al. 2013), hvilket bl.a. kan have den 

konsekvens, at patienten holder en facade ved besøgene, ikke udtrykker sine behov og dermed ikke 

bliver mødt i disse (Ibid.). Herved bliver det tydeligt, at for at opbygge en relation i et 

behandlingsforløb, forudsættes kontinuitet blandt personalet. Kontinuitet bliver væsentlig for at 

opbygge en relation, som får betydning for, om patienten oplever sig medinddraget i eget 

behandlingsforløb, idet fundene i interviewene kunne tyde på, at patienten oplever en sammenhæng 

mellem kontinuitet, relation og medinddragelse.  

Ifølge Scheel, vil der ofte være en asymmetri i samtalen mellem patient og sygeplejerske, som 

består i, at patienten er afhængig af den viden, som sygeplejersken besidder. Ved anvendelse af 

diskurs i kommunikationen bliver det, det gode argument, som er det vigtigst, hvilket yderligere vil 

øge asymmetrien mellem patient og sygeplejerske (Scheel 2005, s. 107-124). I stedet for, vil det 

være oplagt, at anvende dialog i samtalen med patienten, som betyder, at sygeplejersken skal være 

lyttende, åben og modtagende i kommunikationen med patienten. Ved anvendelse af dialogen, 

sætter sygeplejersken sin forforståelse og fordomme på spil, for at forstå patientens udtryk (Ibid.). 

Når sygeplejersken sætter sin forforståelse og fordomme på spil, bliver det muligt for hende at være 

nysgerrig i patientens livsverden, hvilket gør det muligt for sygeplejersken at finde ud af, hvilke 

behov, ressourcer og tanker den enkelte patient har. Som det fremgår af flere artikler, er information 

et nøglebegreb for, at patienten kan involveres. Patienten har både brug for stepvis relevant 
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information, tid til at forstå den, før de kan være involveret i eller tage en beslutning (O'Brien, 

Charles et al. 2013, O'Brien, Ellis et al. 2013, Nygardh, Malm et al. 2012). Artiklen af O´Brien, 

Charles et al (2013) viser, at patienten kan have svært ved at forstå information, som er uventet. En 

måde at få indblik i patientens spørgsmål og behov under indlæggelse, kunne være at bruge ”Tell-

us” kortet, hvor patienten får udleveret et kort med fortrykte spørgsmål og mulighed for at skrive 

egne spørgsmål på, således er patienten mere klar til at indgå i en dialog med sygeplejersken 

(Jangland, Carlsson et al. 2012). Det betyder, at brugen af ”Tell-us” kortet kan være med til at 

sygeplejersken tager udgangspunkt i patientens behov for information og viden. For at minimere 

asymmetri i kommunikationen, er det af betydning at sygeplejersken er bevidst om, at sætte sine 

fordomme og forforståelse på spil i samtalen med patienten, således at udgangspunktet for 

information, bliver på baggrund af patientens nuværende viden og behov.  

Når relationen bliver central for patienten kunne det også have en sammenhæng med, først at blive 

set som en person og dernæst som patient, hvilket Peter tydeligt giver udtryk for har en stor værdi 

for ham. Når personalet ser den enkelte patient, som en person, så kan bl.a. pleje, information, krav 

og forventninger bedre tilrettes den enkeltes behov og ressourcer, hvilket kan være med til at 

understøtte at kræftpatienten oplever sig medinddraget i eget behandlingsforløb, ved at patienten 

oplever sig set med egne behov. Pedersen, Koktved et al (2013) finder, at det er tydeligt at mødes 

patienten ikke i sine behov, så er der en risiko for at patienten vælger at påtage en facade, hvor 

vedkommende ikke får udtrykt de behov for pleje og information, som der er brug for hos den 

enkelte. Desuden finder Pedersen, Koktved et al (2013), at der en sammenhæng mellem at patienten 

bliver kaldt ved sit navn og følelsen af at blive mødt i ens behov. 

Peter oplever og giver udtryk for, at det er rart, at personalet viser, at han er velkommen i 

afdelingen: ”man bliver altid mødt med åbne arme”. Entwistle, Prior et al. (2008) finder, at 

personalets attitude over for patienterne, får en betydning ift. involvering af patienten i forskellige 

beslutninger, bl.a. har det en positiv effekt, at personalet får patienten til at føle sig velkommen, 

virker til at have en ægte interesse i patienten, er lyttende, svarer på spørgsmål og at patienten føler 

sig på samme niveau som personalet (Entwistle, Prior et al. 2008). Desuden har personalets sprog 

en betydning for patientens forståelse af det sagte, hvilket er med til at øge deres mulighed for at 

være involveret i eget behandlingsforløb (Nygardh, Malm et al. 2012). I interaktionel 

sygeplejepraksis foregår interaktionen mellem patient og sygeplejerske i den enkelte situation, hvor 

der kan indgå sprogløs kommunikation, dialog eller diskurs, og det er i denne situation at 
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sygeplejersken ser, hvilke handlinger, der kan være de rigtige for den enkelte patient ift. patientens 

hele situation (Scheel 2005, s. 193-222). Entwistle, Prior et al. (2008) og Pedersen, Koktved et al 

(2013) artikler understreger at det har betydning, at sygeplejersken er bevidst om betydningen af 

hendes attitude og sprogbrug, i samtalen med patienten. Samtalen mellem patient og sygeplejerske 

foregår på flere planer, både sprogløst (attitude) og i det sagte (sproget), og begge dele kan få en 

betydning for, hvordan patienten oplever sig mødt, og hvordan de oplever deres mulighed for at 

være medinddraget i eget behandlingsforløb er. 

Opbygningen af relationen mellem patient og sygeplejerske, ser således ud til at hænge tæt sammen 

med kontinuitet, og hvordan patienten oplever at blive mødt af sygeplejersken. Disse faktorer ser ud 

til at være grundsubstansen for, om patienten oplever at have mulighed for at være medinddraget i 

eget behandlingsforløb. 

6.2 At være mig 

Begge kræftpatienter giver udtryk for, at de værdsætter at være selvstændige og uafhængige 

mennesker, hvilket er i overensstemmelse med de politiske forventninger, der er i Danmark i dag til 

kræftpatienter. I kræftplanen fra 2005 udtrykkes det således: ”Den enkelte patient skal sættes i stand 

til at tage bedst muligt vare på sig selv” (Sundhedsstyrelsen 2005, bilag 11.1, s. 1) og i kræftplanen 

fra 2010 lyder en af anbefalingerne til brugerinddragelse: ” at fremme patientens mulighed for 

egenomsorg” (Sundhedsstyrelsen 2010, s. 44, afs. 7.1). I begge kræftplaner (2005, 2010) er ordet 

omsorg ikke nævnt, i begge kræftplaner er målet, at fremme patientens mulighed for egenomsorg. 

Når kravet og forventningen fra politisk side er egenomsorg, kan det få en betydning for sygeplejen, 

da sygeplejen tager udgangspunkt i de politiske krav og forventninger der bl.a. er i de to kræftplaner 

fra 2005 og 2010. I Scheels interaktionelle sygeplejepraksis foregår sygeplejen i systemverdnen, 

hvor sygeplejersken forsøger at inddrage patientens livsverdensværdier i systemverdnen (Scheel 

2005, s. 127-141). Det kan betyde, at de politiske signaler om øget egenomsorg sender en 

forventning, som måske kan blive opfattet, som et krav af den enkelte borger, til at klare sig selv. 

Det kan få den konsekvens, at den enkelte patient også har denne forventning til sig selv, selvom 

det måske ikke er realistisk i alle situationer. Det bliver tydeligt i interviewet med Karen, at det kan 

være en svær balance mellem at klare krav og forventninger fra hende selv og personalets side og at 

sige fra over for disse: ”nu kan de godt, altså nu er det i overkanten, ja man kan godt føle at man 

bliver noget belastet”. Dette citat tydeliggør, hvor svær balancen er mellem ens og andres 

forventninger om at klare sig selv og det den enkelte patient faktisk formår i et 
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kræftbehandlingsforløb. Det viser, at selv i patientens livsverden, er der en splittelse mellem, hvad 

hun forventer og synes hun skal klare parallelt med, hvad hun faktisk formår. Denne ubalance bliver 

central at få frem i lyset, når sygeplejersken i den interaktionelle sygeplejepraksis forsøger at 

inddrage patientens livsverdnens værdier, ellers er der en stor risiko for, at patienten oplever at 

miste sin autonomi i behandlingsforløbet for kræft, at kravene fra personalet bliver større end, hvad 

patienten reelt formår i denne sårbare situation. Spændingsfeltet mellem forventninger, formåen og 

hensynet til den enkelte patient finder Norlyk (2010) også blandt patienter indlagt til kolonoperation 

i et accelereret operationsforløb, hvor patienterne kunne være splittet i deres oplevelse af kunne og 

ikke kunne følge de opstillede mål i det accelererede forløb. Det tyder på, at det er en kendt 

problematik som sygeplejersker ikke er særlig opmærksom på i sygeplejen, hvorved den enkelte 

patient kan blive bragt i en situation, hvor deres ressourcer ikke slår til. Delmar, Alenius-Karlsson et 

al. (2011) fandt, at personalet kunne komme til at misforstå betydningen af, at patienten skal klare 

sig selv, således at patienten faktisk kommer til at opleve at miste sin autonomi pga. misforståethed 

fra personalets side (Ibid.). Denne misforståethed, kan opstå i den interaktionelle sygeplejepraksis, 

hvis sygeplejen kun finder sted i systemverden, hvor sygeplejersken arbejder ud fra de politiske 

anbefalinger. I den interaktionelle sygeplejepraksis er sygepleje uden omsorg ikke sygepleje (Scheel 

2005, s. 107-124), dvs. sygeplejersken kan ikke yde sygepleje uden at der indgår omsorg heri, 

hvilket betyder, at sygeplejersken ikke ubetinget kan efterleve de politiske krav om at øge 

muligheden for egenomsorg uden at hun medtænker omsorg i sygeplejen. Det betyder i praksis, at 

sygeplejen skal finde en balance mellem omsorg og egenomsorg, hvilket er nødvendigt ifølge 

Scheel (2005, s. 245-263), det er ikke et enten eller, mere en blanding af begge dele. Det handler 

om, at kunne skønne i hvilke sygeplejesituationer, hvor der er brug for det ene eller det andet, eller 

både omsorg og egenomsorg (Ibid.). I Delmar, Alenius-Karlsson et al. (2011) artikel fremgår det, at 

der kan være en risiko for at glemme patientens behov for omsorg, når målet er, at patienten skal 

klare sig selv, og dermed bliver der overladt for meget til patienten (Ibid.). Det bliver essentielt i 

sygeplejen, at forholde sig til samtalen med patienten, hvad der bliver sagt direkte, kropssproget og 

mellem linjerne. Ifølge Scheel er der 2 forskellige måder at forholde sig til hinanden på, den ene er 

”en aktivt indgribende og målrettet forholden sig” og den anden er den ”modtagende forholden sig, 

den-sig-med-tingene-forbindende” holdning (Scheel 2005, s. 193-222). I sygepleje er begge 

forholdende sig til måder lige vigtige. Begge forholden sig til måder, hænger sammen med de 3 

handlekompetencer inden for den interaktionelle sygeplejepraksis, hvor kognitiv-instrumentel 

knytter sig til den aktivt forholdende sig til, den æstetiske-ekspressive hænger mere sammen med 
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modtagende forholdende sig til og begge forholdende sig til måder gennemvæves af den moralske-

praktiske handlekompetence (Ibid.).    

Peter udtrykker, at fornemmelsen af at have en selvsikker læge eller sygeplejerske giver ham ro, så 

han ikke behøver at bekymre sig. Selvsikkerhed blandt personalet giver oplevelsen af troværdighed 

ift. deres kompetencer og tryghed, for at ansvaret for behandlingen er placeret hos personalet. Kidd, 

Hubbard et al. 2009 finder også, at personalets ekspertise og selvsikkerhed giver tryghed blandt 

patienter. De finder, at etableringen af en god relation mellem personale og patient, giver mulighed 

for en tryg patient, når de oplever sikkerhed og ekspertise, hvilket er med til at de føler sig 

uafhængige (Ibid.). Uafhængighed er en forventning både Karen og Peter havde til sig selv, det 

betyder ifølge Kidd, Hubbard et al. (2009), at de kan støttes i denne forventning ved at personalet 

udviser selvsikkerhed og ekspertise. Herved bliver det endnu en gang tydeligt at det i patient 

perspektivet er centralt, at sygeplejersken tager udgangspunkt i patientens livsverdens værdier, 

således at deres behov bliver tydelige og det er på baggrund af denne viden at der ydes sygepleje. 

Peter og Karen giver klart udtryk for, at det har værdi for dem at opleve sig uafhængig, hvilket 

bliver centralt at få frem, når der ydes sygepleje til dem.  

Tid bliver i interviewet med Karen, et symbol på at sygeplejersken er interesseret i hende og de 

særlige behov hun har f.eks. at få uddybet information. Tid bliver også kædet sammen med, at 

sygeplejersken ikke ser fortravlede ud, hvilket indikerer, at patienten kan bruge hende. Pedersen, 

Koktved et al (2013) finder, at travlhed set fra patientens perspektiv blandt sygeplejersker, gør at 

patienterne ikke får stillet de spørgsmål, som de har brug for svar på. Patienterne oplever, at 

travlheden påvirker relationen til sygeplejersken, det er svært at opbygge en relation til en travl 

sygeplejerske, som skifter ved hvert besøg (Ibid). På baggrund af Pedersen, Koktved et al (2013) 

artikel og fundene i mine interview, bliver der kastet lys på at sygeplejerskens signaler om travlhed 

påvirker både relationen til patienten, og patienternes oplevelse af muligheden for at stille 

spørgsmål. Det betyder, at sygeplejerskens signaler om at hun har tid, får betydning for, om 

patienten oplever at kunne medinddrages i eget behandlingsforløb. O´Brien, Charles et al (2013) 

artikel viser, at tid er en betydningsfuld faktor når målet er, at give patienten mulighed for at blive 

involveret i beslutninger, artiklen viser at det er vigtigt at patienten får tid til at forstå og forholde 

sig til information, for at kunne deltage i beslutninger. Kari Martinsen (2012) diskuterer betydning 

af tid, travlhed og kontinuitet, ifølge hende kan travlhed forstås på 2 måder. Travlhed, hvor 

sygeplejersken er hektisk, optaget af sit arbejde, på en fraværende måde. En anden måde at forstå 
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travlhed på er, hvor sygeplejersken har travlt, men er tilstede i nuet. I Scheels optik kan der være en 

risiko for, at sygeplejersken som har travlt på den hektiske fraværende måde, at hun forbliver i 

systemverden, hvor hun er underlagt sygehussystemets effektivitet og ikke får inddraget 

patienternes livsverden (Scheel 2005, s. 245-263). Ud over, at travlheden signalerer, at 

sygeplejersken er fraværende i mødet med patienten, kan travlheden være med til at påvirke 

relationen mellem patient og sygeplejerske, at de mister forbindelsen til hinanden i mødet 

(Martinsen 2012). Dette kan, få en negativ konsekvens, for den enkelte patients oplevelse af, at 

have muligheden for at blive mødt som menneske, lyttet til og få mulighed for medinddragelse i 

eget kræftbehandlingsforløb.  

6.3 Jeg spiller mine egne kort ud 

For Karen og Peter var det naturligt, at de havde indflydelse og var medbestemmende i forskellige 

sammenhænge, når der skulle træffes beslutninger i deres behandlingsforløb for kræft. Karen gav 

udtryk for det, i forbindelse med accept af den eksperimentelle behandling, og Peter gav udtryk for 

det, ved valg af kvalmebehandling. Ingen af dem satte spørgsmålstegn ved relevansen af, at de blev 

spurgt, dog synes Karen det var svært at tage stilling til, hvad hun skulle mene. At spille sine egne 

kort ift. beslutninger omkring behandling af kræft, skal ses i en bred betydning. For patienten 

handler det om, at have viden om det, de kan være involveret i, hvordan denne viden gives og at de 

oplever at være inviteret til at deltage, viser forskningen på dette område (O´Brien, Ellis et al. 2013, 

Pedersen, Koktved et al. 2013, O´Brien, Charles et al. 2013, Jangland, Carlsson et al. 2012). 

Patienter oplever, at information med fordel kan fordeles over flere besøg, at det har en betydning 

om information er forstået, inden der fyldes mere på, og kan med fordel gives på forskellig vis både 

mundtlig og skriftligt (Pedersen, Koktved et al. 2013, O´Brien, Charles et al. 2013). Det betyder, at 

patienten har brug for målrettet information og tid til at forstå dette, for at kunne være medinddraget 

i beslutninger. Set i Scheels optik, betyder mulighed for medinddragelse, at det bliver centralt at 

sygeplejersken på baggrund af systemverdens krav og forventninger kan målrette informationen ift. 

patientens livsverden (Scheel 2005, s. 127-141). Som det fremgår af interviewene, er det forskellige 

områder som Karen og Peter oplevede sig medinddraget i, hvilket tyder på, at det er individuelt 

hvad, hvornår og hvordan patienter ønsker medinddragelse. Dette understreger yderligere 

vigtigheden af, at information tager udgangspunkt i den enkelte patient, hvilket følgende artikler 

også finder (Pedersen, Koktved et al. 2013, Kidd, Hubbard et al. 2009, Delmar, Alenius-Karlsson et 

al. 2011). 
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I interviewet med Karen gav hun udtryk for at have været medbestemmende ift. accept af den 

eksperimentelle behandling, som hun lige nu er i gang. Selv om Karen gav udtryk for ikke at have 

forstand på hvad det er for en behandling hun accepterer, vælger hun den alligevel, for som hun 

siger: ”hun vil videre”. Udefra set, lyder der ikke til at have været tale om et reelt valg, men hun har 

oplevet et valg, hun havde tillid til lægernes kompetence ift. dette valg, og hun havde også 

muligheden for at afslå behandlingen. Lignende fund har Mendick, Young et al. (2010) fundet, hvor 

patienter oplever at være involveret i beslutningen om, hvilken behandling de ønsker, selvom disse 

patienter under observation i lægesamtalen, udelukkende blev informeret om behandlingen, har de 

efterfølgende haft oplevelsen af at have været medinddraget i den endelige beslutning. I artiklen af 

Mendick, Young et al. (2010), bliver patienterne efterfølgende spurgt hvad der fik dem til at opleve 

sig medinddraget, og det var muligheden for at kunne afslå behandlingen. O´Brien, Charles et al. 

(2013) finder, at patienter oplever at være involveret i en beslutning, når ordet ”valg” indgår i 

samtalen. Dette opleves også, når der bliver diskuteret 2 lige behandlinger. Ovenstående viser, at 

valg set fra patientens perspektiv kan være meget forskelligt og er afhængig af den enkelte patient.  

7.0 Konklusion  

Formålet var, at få viden om, hvordan kræftpatienter oplever medinddragelse i eget 

behandlingsforløb i onkologisk afdeling. Som det ses i afsnit 4.6, så har jeg ikke kunne finde 

forskningsbaseret viden om, hvordan kræftpatienter oplever medinddragelse i eget 

behandlingsforløb.  

I interviewene med Karen og Peter beskrev de, hvilke oplevelser de havde omkring medinddragelse 

i eget behandlingsforløb. De beskrev medinddragelse, som et komplekst begreb, som består af 

mange områder, set fra patientens perspektiv. Det ses, at relationen mellem patient og sygeplejerske 

bliver grundlæggende for, at medinddragelse kan blive mulig. Der bliver derudover kastet lys på, 

hvilke andre områder, som kan have indflydelse på patientens oplevelse af medinddragelse, når 

relationen er etableret:  

 Tid 

 Personalets væremåde 

 Kommunikation 

 Kontinuitet 

 Information 
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 At blive mødt som menneske 

 Det svære i at sige fra 

 Troværdighed 

 At pleje og behandling tager udgangspunkt i den enkelte patient. 

8.0 Metodekritik 

Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) er det vigtigt, at undersøger forholder sig kritisk vurderende i 

alle faser af undersøgelsen, for at denne bliver belyst i forhold til validitet, reliabilitet og 

generaliserbarhed.  

Når en undersøgelses validitet skal vurderes, ses der på, hvorvidt en metode undersøger det, den har 

til formål at undersøge (Kvale, Brinkmann 2009). I forhold til problemformuleringen, var formålet, 

at få viden om, hvordan kræftpatienter oplever medinddragelse i eget behandlingsforløb i 

onkologisk afdeling. Dette formål, belyses gennem individuelle interviews, hvor patienter gav 

udtryk for, hvordan de oplevede medinddragelse. Individuelle interviews er netop en metode, som 

giver adgang til, hvordan en person oplever et fænomen. Det tyder på, at den kvalitative 

interviewundersøgelse med en fænomenologisk-hermeneutisk ramme var velegnet til formålet. 

Validitet kan også anskues, som en håndværksmæssig kvalitet, hvor min position som uerfaren 

interviewer kan diskuteres. Under interviewene, var jeg meget opmærksom på min forforståelse og 

forsøgte at være åben over for patienternes udsagn. Efterfølgende kan jeg se, at konsekvensen har 

været, at jeg godt kunne have stillet flere uddybende spørgsmål. Jeg var meget koncentreret om ikke 

at afbryde og lytte til patienten, jeg brugte flere gange de ord, som patienten selv lige havde brugt, 

f.eks.: ”at spille egne kort” i mine nye uddybende spørgsmål.  En styrke ved interviewene er, at 

udvælgelse af informanter er sket i en anden afdeling end min egen, og det var en sygeplejerske i 

denne afdeling, som fandt informanterne til mig ud fra inklusionskriterierne. Interaktionel 

sygeplejepraksis som teoretisk ramme virkede til at kunne belyse fundene i et bredere perspektiv og 

derfor anvendeligt til formålet. 

Reliabilitet, der underbygger troværdigheden af resultatet og muligheden for at andre kan genfinde 

samme resultat, kan diskuteres, da åbenheden i den halvstrukturerede interviewguide giver 

intervieweren mulighed for, at forfølge de svar, som patienterne giver. Til gengæld sikre 

interviewguiden, at interviewet bliver struktureret og fokus fastholdt på patienternes oplevelser med 

medinddragelse i eget behandlingsforløb. Transskriptionen af interviewene, må vurderes til at være 
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i orden, da jeg selv foretog transskriberingen af hele interviewet med Peter og delvist interviewet 

med Karen. Jeg har haft en lægesekretær til at skrive det meste af interviewet med Karen, og 

efterfølgende har jeg gennemlyttet bånd og læst teksten igennem.  

Vedrørende generaliserbarhed, så siger det noget, om fundene gælder for alle eller flere 

kræftpatienter. Her må det påpeges, at dette er en meget lille undersøgelse med en uerfaren 

interviewer i forhold til, at det skulle være gældende for flere patienter.   

Ifølge Kvale vil det være muligt, at vurdere om den fremkomne viden kan overføres til lignende 

patienter, ud fra en analytisk generalisering. Den analytiske generalisering indebærer en 

velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne fra én undersøgelse kan være vejledende 

for, hvad der kan ske i en anden situation (Kvale, Brinkmann 2009). Da opgaven indeholder en stor 

mængde patient udtalelser, som beskriver den enkeltes problemstillinger i behandlingsforløbet og at 

der er i opgaven argumenteres for, hvordan resultaterne er fremkommet, kan det blive muligt at 

overføre viden til andre situationer, ud fra en analyse af ligheder og forskelligheder mellem de to 

situationer.  

I det følgende vil der blive set på, hvordan mine fund kan anvendes i fremtiden. Ligeledes vil der 

blive vurderet, hvilke tiltag og supplerende undersøgelser, mine fund kunne give anledning til. 

9.0 Perspektivering 

Som det fremgår af baggrunden i dette masterprojekt, så mangler der en definition af 

medinddragelse. For at sikre en ensartet forståelse af begrebet medinddragelse, bliver det derfor 

essentielt, at der udarbejdes en definition, som kan implementeres og dermed danne udgangspunkt i 

brugen af begrebet i praksis. Når der forligger en definition af begrebet medinddragelse, vil det være 

muligt at komme med implementeringsforslag, der er relevante. Indtil der bliver udarbejdet en fælles 

definition af medinddragelse, vil det fortsat være op til den enkelte at definere begrebet, hvilket 

betyder, at det fortsat vil være individuelt, hvad der bliver lagt i begrebet.  

Som det fremgår af konklusionen, har jeg ikke kunne finde forskningsartikler, som har undersøgt, 

hvordan kræftpatienter oplever at være medinddraget i eget behandlingsforløb. Konklusionen på 

masterprojektet viser, at relation mellem patient og sygeplejerske får en central placering når målet 

for sygeplejen bl.a. er medinddragelse af kræftpatienten i eget behandlingsforløb. Når vi i praksis 

skal arbejde med opbygning af relationen mellem patient og sygeplejerske, kan det kræve nogle 

strukturændringer ift. i dag. Vi skal blive bedre til at styrke, at der er kontinuitet blandt 
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sygeplejerskerne, at planlægningen af patientfremmøder bliver med udgangspunkt i patienten, f.eks. 

at patientens tider bookes hos samme sygeplejerske til et helt behandlingsforløb.  

I patientinterviewene kommer medinddragelse til at fremstå, som et komplekst begreb. Ud fra 

interviewene ses, at grundstenen for at patienterne oplever, at de kan medinddrages i eget 

kræftbehandlingsforløb, ser ud til at være, at der er en relation mellem patient og sygeplejerske, 

derfor må relationen være det område som vi starter med at arbejde med. Sideløbende bliver det 

relevant at arbejde med vores væremåde og de signaler som vi udsender, hvilket vi med fordel 

kunne bruge undervisning i evt. blive filmet i patientsituationer, og bruge disse filmklip, som 

grundlag for det videre arbejde med vores attitude. I disse øve situationer vil der kunne komme 

fokus på flere af de områder som patienterne i interviewene påpegede som væsentlige for, at de 

kunne være medinddraget i eget behandlingsforløb i onkologisk afdeling.  

Til trods for den overvældende opmærksomhed medinddragelse af patienten har både politisk, 

patientpolitisk og sygeplejefagligt, er patient perspektivet på medinddragelse underbelyst. Det vil derfor 

være påkrævet, at der bliver indhentet erfaringer og iværksat forskningsprojekter med fokus på 

medinddragelse af kræftpatienten i eget behandlingsforløb. 

Et område som også bliver væsentligt at vi giver mere opmærksomhed, er at det kan være svært for 

patienten at sige fra, selvom de siger, at de godt kan. Her bliver det nødvendigt med mere viden. 

Hvordan får vi patienter til at sige fra, når de i dialogen med sygeplejersken giver udtryk for at det 

skal de nok klare? Dette bliver et vigtigt indsatsområde, da der er risiko for, at patienten får sagt ja 

til mere, end de reelt kan klare. 

Min undersøgelse er kun et meget lille glimt ind i patienternes perspektiv på medinddragelse i eget 

kræftbehandlingsforløb. På baggrund af litteratursøgningen og fundene i denne undersøgelse, vil det 

være meget relevant og betydningsfuldt, at der bliver lavet forskning på patient perspektivet i 

relation til medinddragelse, idet der kan være en gevinst med at bedre behandlingseffekten, hvis 

patienten oplever sig medinddraget.  
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Bilag 1 Fordeling af kræftsygdomme 

Oversigt over antal nye kræfttilfælde i 2012, fordelt på hovedgrupper. 

Kilde: Statens Serum Institut. Cancerregisteret, Tal og analyse [Online]. 2013. http://www.ssi.dk 

(18. marts 2014). 

Hovedgruppe Mænd  Kvinder  I alt  

Mundhule og svælg 663 314 977 

Fordøjelsesorganer 4.100 3.341 7.441 

Luftveje og 

respirationsorganer 

2.708 2.295 5.003 

Knogler og ledbrusk 25 22 47 

Hud * 2.076 1.926 4.002 

Mesotelium og 

bindevæv 

154 147 301 

Bryst  42 4.549 4.591 

Kvindelige 

kønsorganer 

 1.817 1.817 

Mandlige kønsorganer 4.691  4.691 

Urinveje inkl. urinveje 1.874 786 2.660 

Hjerne, 

centralnervesystem og 

øje 

767 874 1.641 

Endokrine kirtler 93 210 303 

Lymfatisk væv 941 665 1.606 

Bloddannende væv 493 345 838 

Anden og dårligt 

specificeret kræft 

492 579 1.071 

I alt  19.119 17.870 36.989 

 

 

*betyder uden basalcelle hudkræft 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssi.dk/
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Bilag 2 

Interviewguide 

Start med kort præsentation af mig, formålet med dette interview, tavshedspligt, diktafon, tjek at 

informeret samtykke er underskrevet. 

Evt. spørgsmål inden vi går i gang.  

 

Indledende spørgsmål:  

Kan du starte med at fortælle mig om, hvordan det er at være i behandling for kræft? 

 

Undersøgelsesspørgsmål: Tema: Interviewspørgsmål: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er medinddragelse i eget 

behandlingsforløb  

 

Individuelle patient 

 

 

 

 

 

 

Forståelse af 

medinddragelse/involvering 

 

 

 

 

 

Betydning af 

medinddragelse/involvering  

 

 

 

 

 

 

 

Autonomi 

 

Hvordan oplever du at 

personalet har taget særlige 

hensyn til dig i forbindelse med 

behandlingen? Eksempler  

Hvordan ved personalet at du 

særlige behov? Eksempler  

 

 

 

Hvordan forstå du at være 

medinddraget eller involveret i 

din egen behandling?  

Hvordan oplever du at være 

medinddraget i dit 

behandlingsforløb? Eksempler  

 

 

 

Hvordan er du blevet inddraget? 

Eksempel  

Hvad har du brug for, for at du 

kan inddrages? 

Tænker du over hvilken 

betydning det har for dig at du er 

medinddraget eller ikke er? 

Vil du gerne inddrages mere end 

du er nu?   

 

 

 

Hvordan oplever du at 

personalet stiller krav til dig? 

Kan du altid efterleve dem? Har 

du oplevet at du ikke kunne 

efterleve dem? Hvad gjorde/vil 
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 du gøre hvis du ikke kan det? 

Oplever du at det er i orden at 

sige nej til opgaver som 

personalet forventer du selv gør? 

Hvis du har bivirkninger til 

behandlingen, hvordan klarer du 

dem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke forudsætninger har du 

for medinddragelse 

Personalets attitude/mødet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relationen/kontinuitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid 

 

Hvordan oplever du at være 

patient i denne afdeling? 

Eksempler 

Hvad gør denne oplevelse ved 

dig? Hvordan bliver du påvirket 

af det i forhold til at være 

patient? Hvordan oplever du at 

personalet møder dig? Patient 

eller som X? giv eksempel, og 

hvad betyder det for dig? 

Prøv at fortælle om de snakke, 

som du har med sygeplejersken? 

 

 

Er det den samme sygeplejerske 

og læge, som du ser når du er 

her til behandling eller samtale? 

Hvad gør det ved dig at det er de 

samme eller ikke er? Har det 

betydning for om du er 

medinddraget i 

behandlingsforløbet?  

Hvordan kan du klare denne 

behandling? 

 

Hvilken betydning har tid for 

dig når vi taler om at være 

medinddraget? Eksempel  

Hvordan oplever du at du får tid 

til at tage stilling til hvilke 

opgaver du kan påtage dig i 

forbindelse med denne 

behandling?  

 

Debrifing: 

Hvordan har det været at blive interviewet? 

 

Tak for at du tog dig tid til at snakke med mig. 
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Bilag 3  

Undersøgelse af at være aktiv i eget behandlingsforløb 

Interviewundersøgelse  

 

Kære  

Jeg er i gang med en Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje ved Aarhus Universitet, hvor jeg 

undersøger, hvilke oplevelser kræftpatienter har at være aktiv i eget behandlingsforløb.  

Det er et velkendt faktum, at være aktiv i eget behandlingsforløb er med til bedre 

behandlingsresultatet. Derfor vil jeg gerne spørge dig, om du vil deltage i denne 

interviewundersøgelse? 

 

Interviewet vil forme sig som en samtale, hvor jeg blandt andet stiller forskellige spørgsmål. 

Interviewet varer 30-60 minutter og vil blive lydoptaget. Når undersøgelsen er afsluttet, bliver 

optagelsen slettet.  

 

Tidspunktet for interviewet bliver i forbindelse med dit fremmøde på Onkologisk Afdeling R og vil 

finde sted i et lokale i ambulatoriet. Hvis du ønsker det anderledes, så aftaler vi et andet tidspunkt, 

der passer dig bedre. 

 

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. 

 

Deltagelsen er frivillig og finder sted, efter at du har afgivet samtykke. Du har ret til 

betænkningstid, før du giver dit samtykke, og du kan til enhver tid trække dit tilsagn om deltagelse 

tilbage. Du vil i alle tilfælde modtage afdelingens sædvanlige behandling. 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte mig. 

Telefon 31 35 67 20. 

 

Med venlig hilsen 

Sygeplejerske og Stud. Master i klinisk sygepleje 

Louise Rolin 
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Bilag 4 

Samtykkeerklæring 

Undersøgelse af medinddragelse i behandlingsforløbet - Interviewundersøgelse  

Masterprojektets titel: ” Kræftpatienters oplevelse af medinddragelse i eget behandlingsforløb - 

en kvalitativ undersøgelse”.  

 

Erklæring fra deltageren 

Jeg har modtaget skriftlig og mundtlig information om formålet med undersøgelsen, rammerne for  

interviewet og, om hvordan min anonymitet sikres. 

 

Jeg ved, at jeg til enhver tid uden begrundelse, kan trække mig ud af undersøgelsen.  

Min deltagelse indebærer, at jeg bliver interviewet om mine oplevelser af at være medinddraget i 

mit behandlingsforløb for kræft.  

 

Undertegnede giver hermed samtykke til at deltage i et interview, der udgør en del af  

Louise Rolins afsluttende projekt i uddannelsen: Master i klinisk sygepleje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Deltagerens navn: _______________________________________________________ 

 

Dato: _____________________ Underskrift: __________________________________ 
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Bilag 5 

Naturlig enhed (Undertema) Tema 

Gerne vil opfattes som personer, som 

selvfølgelige er stærke personer, der altså kan, 

hvad hedder det, individualister, man kan stå 

alene på egne ben (Peter) 

Jeg sprøjter jo mig selv (med innohep) og 

tænker, så kan vi også finde ud af det her 

(fjernelse af grippernål), vi vil jo gerne være 

uafhængige (Karen) 

Jeg er sådan en der gerne vil klare det selv 

(Karen) 

Jeg er en stærk pige, vant til at sige til og fra, 

vant til at tage beslutninger selv, vant til at 

styre (Karen) 

Ja, jeg kæmper selv (Karen) 

Det er jo dejligt at man har den mulighed for 

det i stedet for bare at sige at vi gør sådan lige 

efter bogen, sådan er det ikke længere (Peter) 

Jeg synes virkelig at de tænker på mig, altså 

meget egoistisk, men altså det jeg er vigtig nu 

synes jeg (Karen) 

De(personale) bruger virkelig energi og tid på, 

og tænker sig om, de tænker hvad er det lige 

hun spørger om? (Karen) 

Nu kan de godt, altså nu er det i overkanten, ja 

man kan godt føle at man bliver noget 

belastet(Karen) 

Jeg havde lige overvundet det med stomien, og 

så kom de med den der innohep, så sagde jeg 

nej nu må i sgu lige slappe lidt af (Karen) 

Jeg skulle også selv afmontere det her 

(grippernål), du skal hele tiden over nogle 

hurtler (Karen) 

I går blev der lige hældt mere på bålet, så er 

det man synes, nu er det nok (Karen) 

Man kan godt derhjemme tænke, åh nej du 

orker det simpelthen ikke (stomi og innohep) 

(Karen) 

Du skal gå lidt for dig selv, så gør jeg det, 

bander og skælder ud, ja det er vist den vej jeg 

kommer ud med det og så taler jeg med 

personalet næste gang, det er ikke sådan at jeg 

lukker af (Karen) 

Med det samme du har en læge eller en 

sygeplejerske der er troværdig, så slapper du 

automatisk af, du ved at du er i de bedste 

(Uafhængige, selvstændige individuel patient) 

At være mig  
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hænder overhovedet i hele verden. Med det 

samme du føler at en sygeplejerske eller en 

læge ikke har troværdighed, så begynder du at 

blive usikker på dig selv, og så begynder du at 

sidde og tænke på det derhjemme (Peter) 

De er meget søde, har god tid, vil gerne lytte og 

snakke, og alt det du ikke når at få spurgt om 

inde hos lægen, kan man få svar på ude hos 

dem (sygeplejerskerne), de virker ikke 

fortravlede, de giver sig god tid til at forklare 

og det er rigtig dejligt(Karen) 

De er meget søde, altså deres tålmodighed og 

tid, de sætter sig ned og snakker med dig, og 

det har man faktisk behov for (Karen) 

Tålmodig og en meget rar mand at komme ind 

til (lægen) (Karen) 

Der er meget stor forskel på det personale, der 

er her og hvis jeg overnatter (sengeafdelingen), 

de har mere travlt og er stresset (Karen) 

Jeg synes jo de er gode til at det er nogenlunde 

den samme man får hele tiden når man skal til 

behandling(Peter) 

Så har man lidt et fast sted(kontaktperson), det 

er dejligt, så skal jeg ikke gentage mig selv hele 

tiden (Karen)  

Man får alligevel en relation til dem, når de er 

de samme hele tiden…jo flere gange man 

kommer ind, jo mere åbner man sig overfor den 

person… man bygger hele tiden lidt videre, 

kommer et skridt tættere på, man skal ikke 

starte forfra hver gang, de ved hvad vi 

snakkede om sidst (Peter) 

Jo tættere man kommer på hinanden, jo mere 

ved de om mig, hvordan jeg skal ha´ det (Peter) 

Synes at jeg kender dem alle sammen, der 

ligger mit behov ikke, men som Mette 

(sygeplejerske) siger, det er jo rart hvis man 

ringer ind så er der en der kender en, hele ens 

historie (Karen) 

Hun virker sød og så snupper jeg hende, hvis 

hun vil, det er ikke sådan at jeg får hende hver 

gang jeg skal i behandling, men jeg kan ringe 

og sige er Mette der? (Karen) 

Man bliver altid mødt med åbne arme, når man 

kommer op (ind i afdelingen)(Peter) 

De ser hvem sygeplejerske jeg plejer at tale 

med, så siger de: Peter værsgo at tage plads 

derovre og så kommer den sygeplejerske man 

(Kontinuitet og relation) 

At bygge videre 
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har, og så starter man derfra (Peter) 

Tålmodig og en meget rar mand at komme ind 

til (lægen) (Karen) 

Jeg synes det bliver nemmere med 

kontaktpersoner, så behøver jeg ikke at gentage 

mig selv hele tiden, vel? Jeg husker ikke så 

godt, dels er det jo nok alderen men det er 

blevet værre, vi kalder det kemohjerne (Karen) 

Når man er syg, så er det vigtigste i hele 

verden, jo, at dem man ligger sit liv i hænderne 

på, at de er troværdige (Peter) 

Jeg har jo hele tiden været lidt kritisk og sagt 

at nu måtte de sgu stille med A-holdet når jeg 

(griner) skal til (Peter) 

Troværdighed det er en der er selvsikker, 

kommer ind med sikkerhed, og en der siger 

”hør det er mig der styrer”, en der har styr på 

det, fortæller helt i dybden hvad det går ud på. 

Hvordan gør vi nu?og så giver 10 % ekstra, så 

er man troværdig i mine øjne (Peter) 

Jeg kører på og siger, jamen det gør vi, hvis I 

synes det er det rigtige(valg af behandling) 

(Karen) 

Der (kvalme) har jeg også spillet mine egne 

kort sådan her vil jeg gerne prøve at gøre det, 

det er der så blevet lyttet til, så det gør vi nu 

(Peter) 

Så stoler de (sygeplejerskerne) mere på mig, så 

jeg kender forholdsvis bedre min krop end den 

sygeplejerske som har mødt mig 6 gange og så 

er det rimelig enkelt at drage patienten ind i 

hvad der er rigtigt (Peter) 

Jeg ser det jo sådan, at jeg gerne vil livet, så 

jeg har ikke noget valg (ift behandling eller ej) 

(Karen) 

Jeg acceptere det og de spørger mig jo også og 

de siger at det er dig der bestemmer. Jeg siger, 

det er jo skide svært, jeg aner ikke en skid om 

noget af alt det her. Jeg ved bare at jeg er syg 

og jeg vil gerne være rask. Jeg vil gerne videre 

(Karen) 

Det er et forsøg så man ved det ikke 100 % 

(effekten), så det har jeg valgt at være med i og 

så prøver vi det (Karen) 

Officielt har jeg selvfølgelig skrevet under på 

og læst en masse(om behandlingen)for meget 

længe siden, snakket med min familie om det og 

de er enige med mig, det er den behandling 

(Tillid, medinddragelse, at lægge mit liv i andre 

hænder) 

Jeg spiller mine egne kort ud 
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som logisk virker bedst, når mit problem er 

leveren (Karen) 

 

 




