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Forskerskolens forord

En ph.d.-afhandling er et ‘svendestykke’, som viser, at forfatteren har ”gen-
nemført et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning”, som det siges 
i Bekendtgørelsen om forskeruddannelse. Det er et sådant svendestykke, der 
hermed publiceres. Men ph.d.-afhandlingerne er også at betragte som viden-
skabelige udviklingsarbejder, som yder deres bidrag til at aftegne forsknings-
området Livslang Læring. Forskning i livslang læring er i nogle henseender en 
videreførelse af  pædagogisk forskning. Men Livslang Læring som forsknings-
område favner bredere – læring i hele livsløbet, i uddannelse, arbejdslivet og i 
andre livssammenhænge – og påkalder sig en tværfaglig tematisering af  læring 
som subjektiv aktivitet i en samfundsmæssig kontekst. 
Forskerskolen i Livslang Læring skal bidrage til udvikling af  dette forsknings-
område ved at uddanne dygtige forskere, som har denne tværvidenskabelige og 
problemorienterede horisont.

Birgitta Nordenhof  Larsens afhandling Ingen plads til angst. Patienters erfaringer fra 
den diagnosti-ske periode af  kræftforløb for hoved- og halskræft udforsker kræftramte 
menneskers forståelse af  sig selv som patient, af  stedet og af  interaktionen i 
den sociale kontekst. Afhandlingen fokuserer på et yderst relevant og væsent-
ligt sundhedsområde, hvor der er behov for ny patient-centreret forskning. 
Viden om hvordan pakkeforløb opleves set fra et patient/borger-perspektiv er 
et vigtigt videnbidrag til et hospitalssystem, som ofte er præget af  en medicinsk 
og teknologisk tilgang og forholden sig til patienter. Afhandlingen bidrager 
med ny viden til eksisterende forskning indenfor dette område.

Kræftpakkerne, der blev implementeret i det danske behandlingssystem i 2008, 
danner afsæt for undersøgelsen. Formålet med kræftpakkerne er at reducere 
unødvendige forsinkelser, afkorte diag-nosticerings- og behandlingsperioden 
og øge antallet af  patienter, der overlever kræft. Siden pakke-forløbenes ind-
førelse har det været en tilbagevendende problemstilling, hvordan den enkelte 
patient bedst muligt kan støttes og vejledes i den accelererede del af  patient-
forløbet. Der mangler viden om patienters behov og om, hvordan de forstår 
sig selv som patienter i denne periode. Problemformule-ringen tager afsæt heri 
og lyder: Hvorledes forstår og fremstiller kræftramte mennesker sig selv i for-
tællinger om at være potentiel kræftpatient, der udredes for kræft i en klinik, 
hvor Pakkeforløb for hoved- og halskræft spiller en rolle i organiseringen af  
arbejdet? Hvilke livshistoriske erfaringer har betydning og hvilken betydning 



har stedet og konteksten for, hvorledes en potentiel kræftpati-ent forstår sig 
selv som patient i nævnte kontekst? Problemformuleringen forstås som tredelt. 
Der fokuseres på mikro-niveau i form af  analyser af  patienternes subjektive 
oplevelser og fortællinger, på meso-niveau i form af  analyser af  den umiddel-
bare konteksts (hospitalets og interaktionen med de sundhedsprofessionelles) 
betydning for patienternes oplevelse af  angst og deres selvforståelse og endelig 
inddrages et makroniveau i form af  herskende diskurser samt politiske mål og 
beslutninger i forbindelse hermed. Indramningen af  analysen i en mikro, meso 
og makro struktur er en ambitiøs og relevant pointering af, hvilke niveauer der 
påvirker og rammesætter kræftpatienters behandling.

Afhandlingen præsenterer en fokuseret litteratursøgning. Eksisterende forsk-
ning, der belyser HNC (Head and Neck cancer) patienters situation i udred-
ningsperioden gennemgås. Der inddrages søge-resultater, der belyser betydnin-
gen af  sted og rationaler bag kræftpakkerne samt diskurser om kræft som er 
tilgængelige via internettet. Disse perspektiverer afhandlingens problemstilling 
og kon-tekstualiserer analyser og fortolkning. Diskurs-gennemgangen udpeger 
en række velvalgte virksom-me offentlige og almene forståelser og vidensfor-
midling omkring kræftbehandling, som påvirker patienter og borgere. 

Afhandlingens metodiske tilgang fokuserer på at undersøge og fremskrive, 
hvordan et subjektivt perspektiv på pakkeforløb kan belyse og nuancere, hvor-
dan udvalgte borgere og patienter oplever deres indledende sygdomsforløb 
og det institutionelle pakkeforløb der tilbydes. Empirien produce-res ved at 
følge patienter gennem den kirurgiske del af  kræftpakkeforløbet fra den første 
undersø-gelse i Øre-næse-halskirurgisk klinik til og med samtalen, hvor diag-
nosen formidles. Undervejs i deres forløb foretages 1-3 interviews. Interview-
metoden er bl.a. inspireret af  FANI-metoden (Free Association Narrative In-
terview). 

Afhandlingens teoretiske ramme og begreber trækker på forståelser hentet 
hos Wendy Hollway og Tony Jefferson, Melanie Klein, samt Jette Fog. Der 
etableres et overordnet teorikompleks, som søger at kvalificere betydningen af  
individuelle livshistoriske erfaringer, herunder det livshistorisk forme-de sub-
jektive angstforsvar og mere bevidste strategier til at håndtere angst. Tilgangen 
teoretiserer det angstforsvarende subjekt og opfatter angstforsvaret som både 
psykisk, relationelt, socialt og diskursivt. Afhandlingens metodiske afsnit og 
diskussioner klargør at dataindsamlingen er gennem-ført i særlige sensitive og 



krævende situationer hvor borger/patient er i udredning og måske står overfor 
kommende behandling. Forsker-subjektiviteten og forsker-forforståelse disku-
teres som et spørgsmål om Birgitta Nordenhof  Larsens sygepleje-faglige bag-
grund.

Igennem de dybde-analyserede fortællinger fra udvalgte patienter gives ind-
sigt i hvor forskellige oplevelser forløbene kan rumme: livshistoriske forhold, 
aktuel familie- og social baggrund, alder og køn spiller alle ind på oplevelsen 
af  behandling, af  de professionelle, og på graden af  håb og æng-stelse. Analy-
serne viser, at der ikke er tale om ens forløb, men at forskellige patienter for-
står deres situation forskelligt og gennemløber forskellige forløb. Valget af  den 
dybde-hermeneutiske metodi-ske tilgang giver således mulighed for at etablere 
et meningsfuldt greb omkring afhandlingens forskningsproblemstilling, hvis 
forskningsbidrag er et righoldigt materiale om de subjektive forståel-ser og per-
spektiver. Birgitta Nordenhof  Larsen formår her at tegne nuancerede og ind-
sigtsfulde ana-lyser som demonstrerer forståelse for den dybdehermeneutiske 
metode med blik for at patientfor-tællinger åbner for en palet af  forskellige 
forståelser, praksisser og kontekster. Den psyko-sociale teoriramme, der etable-
res gennem Hollway og Jefferson bidrager med deres særlige teori-informerede 
interview- og analyseteknik. Denne er relevant for Birgitta Nordenhof  Larsens 
forsk-ningsfelt, idet denne teoriramme kan fremskrive interviewpersonerne 
som mennesker med livshisto-riske erfaringer af  betydning, med forsvar og 
angst og med individuelle forholdemåder, som synlig-gøres i særlige krisesi-
tuationer. 

I analyserne af  samtaler med fire udvalgte patienter med overskrifterne ”Can-
cerdommen”, ”Kattene betyder alt”, ”Aldrig syg” og ”Patient og pårørende” 
anlægges et dobbeltblik. Det ene blik følger hver patients subjektive selvfor-
ståelse, tanker og oplevelser og det andet følger patienternes fortæl-linger om 
stedet og den sociale kontekst. De fire deltagere har vidt forskellige livshisto-
rier, men fæl-les er, at denne har betydning for, hvorledes hver enkelt forholder 
sig til kræftdiagnosen og forstår sig selv som potentiel kræftpatient, imens de 
gennemgår undersøgelser for kræft. Fortolkningerne af  de enkelte fortællinger 
viser, at bevidste strategier, der er formet af  livshistorien og som mere eller 
mindre bevidst iværksættes mod angst, samarbejder med det psykodynamiske 
angstforsvar, der fungerer i underbevidstheden. Dette samarbejde fremstår 
som en styrke til at udholde ventetid og uvished og/eller til at forberede sig på 
et behandlingsforløb for kræft. Angstforsvaret er aktivt under undersøgelses-



forløbet og interviewets gennemførsel, men det varierer, hvad der vækker angst 
og hvorledes angstforsvaret virker. 

Det konkluderes, at patient-fortællingerne repræsenterer måder og styrker, der 
bidrager til at udhol-de uvished og forholde sig til kræftdiagnosen. På den ene 
side er patienterne tilfredse med det hur-tige og standardiserede forløb. Til-
fredsheden hænger sammen med diskurser om kræft som formid-ler at kræft 
er en sygdom, man kan dø af, men også en sygdom man kan overleve, hvis syg-
dommen opdages og behandles i tide. På den anden side er det et fælles træk, 
at det subjektive angstforsvar, som fungerer i underbevidstheden, samarbejder 
med mere bevidste forholdemåder og at dette sam-arbejde fremstår som en 
styrke til at komme igennem undersøgelsesforløbet. Det fælles er også, at det 
psykodynamiske angstforsvar er i konstant bevægelse mellem den depressive 
og den skizo-paranoide synsmåde. Der er imidlertid individuelt unikt, hvorle-
des de to synsmåder væver sig ind i hinanden og spiller sammen for at holde 
angsten i udkanten af  bevidstheden. Med patienternes for-tællinger som optik 
viser interviewanalyserne også, at stedet og interaktionerne ikke tillægges særlig 
betydning. Dog efterlyser interviewpersonerne en fast sundhedsprofessionel, 
som kan møde dem, genkende dem og tale med dem om deres oplevelser og 
tanker.

Afhandlingen bidrager med et nyt og væsentligt forskningsbidrag i et sund-
hedsfelt, som berører mange borgere i Danmark. Birgitta Nordenhof  Larsens 
særlige forskningsbidrag består i at have ud-viklet og gennemført analyser af, 
hvordan udvalgte kræftpatienter oplever, forstår og handler i den-ne særlige 
livssituation. Afhandlingen konkretiserer, hvordan individuelle og livshistori-
ske betingel-ser øver indflydelse på hvordan – og om - kræftpatienter er i stand 
til at bevare håbet og udøve et vist angstforsvar i en krisefyldt livsfase samt 
hvordan sundhedsprofessionelle og hospitalsbehand-ling kan bidrage hertil.  

God læselyst! 
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Forord 

Denne afhandling viser, at kræftramte menneskers livshistorie og rammerne, 

som hospitalet sætter om deres situation, har betydning for, hvordan patien-

terne oplever deres undersøgelsesforløb.  

Som Ph.d.-studerende har jeg oplevet, at min livshistorie og mine rammer har 

haft betydning for denne afhandling. Derfor vil jeg fremhæve rammer og de 

mennesker, som på forskellig vis har haft betydning for min proces. 

 

Center for sundhedsfremmeforskning og Ph.d.-skolen for Livslang Læring 

har haft stor betydning for min afhandling. Tak, fordi, jeg blev inviteret ind i 

et rummeligt og spændende forskermiljø og fik adgang til jeres netværk af 

forskningsmiljøer.  

Tak til min vejleder lektor Anne Liveng, fordi du tålmodigt og dygtigt har vist 

mig vejen. Tak til Betina, Aase, Iben, Mari, Sine, Nicole, Anne, Ane, Camilla, 

Linda og Emilie for spændende drøftelser i forskergruppen: Sundhed, Institu-

tioner og Subjektivitet. Tak til medstuderende og til sundhedsfremmeforsker-

ne for en fantastisk tid med inspirerende samtaler. 

Tak til forhenværende centerchefsygeplejerske Ester Lind og til professor Be-

tina Dybbroe, fordi I troede på mit projekt og banede vejen. Tak til center-

chefsygeplejerske Jeanne Devantier, fordi du holdt vejen åben. Tak til oversy-

geplejerske Tine Bloch Jensen, fordi du troede på mit projekt, inviterede mig 

til at samle empiri i Øre-næse-halskirurgisk klinik, og for givende samtaler om 

sygepleje og sygeplejeforskning. Tak til både dig og professor, overlæge dr. 

Med. Christian von Buchwald, fordi I åbnede døren til klinikkens forsker-

gruppe og til professor Ingrid Egerod for god inspiration.  

Tak til jer fra Øre-næse-halskirurgisk klinik, fra HovedOrtoCentret og fra 

kontorgangen, for hjælp, interesse og samtaler. Jeg vil rette en særlig tak til 

sygeplejerske Anne Kathrine Østergaard Madsen for hjælp til at invitere pati-

enter med ind i forskningsprojektet og til afdelingssygeplejerske Marianne 

Bardenfleth for hjælp med korrekturlæsning.  

 

Tak til familie og venner, som har bidraget til min livshistorie og har støttet, 

opmuntret og vist overbærenhed, når det har været nødvendigt at gå i skriver-

skjul.  
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Tak til min søster og svoger, Ingelise og Carsten for støtte, opmuntring og 

frokost. 

Tak til mine børn, Mikkel og Kristina og til mine svigerbørn, Louise og Ka-

sper. I gør mit liv rigere. Tak for interesse og tålmodighed i forbindelse med 

projektet. 

Tak til mine børnebørn: Jeppe, Thea, Josefine og Klara, fordi I lever i nuet og 

gør mit liv rigere. 

Tak til min mand, Jørgen for tålmodighed og støtte, tak for mad, for ærter, 

jordbær og hvide asparges, for jordforbindelse og for vind i sejlene.  

 

Thea, som læste indledningen til et kapitel, jeg skrev til antologien: Ulighed i 

sundhed, spurgte: Hvorfor skriver du om kræft? Mit svar var, at jeg som sy-

geplejerske har mødt kræftramte mennesker, som jeg gerne vil blive bedre til 

at forstå og hjælpe. Desuden er jeg drevet af en uforklarlig, umættelig nysger-

righed. 

 

Jeg kunne ikke gennemføre dette projekt uden empiri. Derfor takker jeg pati-

enter og pårørende for jeres deltagelse. Tak fordi I fortalte jeres historie og 

delte jeres tanker og oplevelser med mig. Takket være jeres villighed til at 

inddrage mig i jeres liv og situation, bidrog I til at uddybe min forståelse for 

kræftramte menneskers situation og oplevelser.  

 

Birgitta Nordenhof Larsen 

Roskilde 2017 
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Kapitel 1 Indledning 

Formålet med denne afhandling er at udforske individuelle kræftramte men-

neskers fortællinger om at være potentiel kræftpatient, imens de udredes for 

kræft i en kontekst, hvor Pakkeforløb for hoved- og halskræft (Sundhedsstyrelsen, 

2012b) spiller en rolle for organisering af undersøgelsesforløbet.  

 

Kræftramte mennesker, kan være patienter, som har fået konstateret kræft og 

patienter, der bliver undersøgt for kræft. Sidstnævnte kan betegnes som po-

tentielle kræftpatienter, fordi de endnu ikke har fået en kræftdiagnose og der-

for ikke ved, om de skal behandles for kræft.  

Konteksten for undersøgelsen er en Øre-næse-halskirurgisk klinik, hvor ar-

bejdet organiseres i henhold til beskrivelsen i Pakkeforløb for hoved- og halskræft 

(Sundhedsstyrelsen, 2012b). 

I undersøgelsen inkluderes patienter, der udredes for hoved-halskræft. Den 

internationale forkortelse for Head and Neck cancer er HNC. Denne forkor-

telse anvendes i afhandlingen, når der tales om sygdommen hoved-halskræft. 

Når der henvises til titlen: Pakkeforløb for hoved- og halskræft (Sundhedsstyrelsen, 

2012b), anvendes forkortelsen ikke.  

 

Kapitlet består af følgende hovedafsnit: Baggrund og motivation, Problemstillingen 

er tredelt, Problemformulering og Pakkeforløb for hoved- og halskræft. 

Baggrund og motivation 

Baggrunden for undersøgelsen er indførelse af Pakkeforløb for hoved- og halskræft 

(Sundhedsstyrelsen, 2012b). I 2007 indgik regeringen og Danske regioner en 

aftale om at udarbejde kræftpakkeforløb, som blev implementeret i løbet af 

2008, hvorefter patientforløbene standardiseres og accelereres fra henvisning 

til rehabilitering. 

 

Ifølge Oversygeplejerske Tine Bloch Jensen, Øre-næse-halskirurgisk og Audi-

ologisk klinik, Rigshospitalet har det siden pakkeforløbenes indførelse været 

en tilbagevendende sygeplejefaglig problemstilling, hvordan sygeplejersker i 
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Øre-næse-halskirurgisk klinik bedst muligt kan støtte og vejlede den enkelte 

patient i udredningsforløbet.  

 

Som kræftforløbskoordinator i nævnte klinik, har jeg måttet erkende, at mø-

det med patienten i det accelererede udredningsforløb sommetider retter sig 

mod sygdomsdiagnosen i stedet for personen. Desuden levner det accelerere-

de og standardiserede kræftpakke-program kun få muligheder for at etablere 

et samarbejde mellem patienter og sundhedsprofessionelle.  

Jeg har en sygeplejefaglig baggrund og er socialiseret til at anlægge et særligt 

perspektiv på patienters situation. Desuden er mit perspektiv informeret af 

sygeplejefaglige teorier, der fremhæver betydningen af at forholde sig til den 

enkelte patient som en person og ikke bare som en diagnose.  

 

Motivationen til at inddrage patienters erfaringer og forståelse i undersøgelsen 

af, hvorledes kræftramte, potentielle kræftpatienter oplever sig selv som pati-

enter i nævnte periode og kontekst, kommer dels fra dette særlige sygepleje-

faglige perspektiv og dels fra en undren over et studie, der viser, at patienter, 

som udredes for HNC, foretrækker det accelererede forløb, selvom det ople-

ves overvældende og kaotisk (Junge, Risør, Toustrup, & Grau, 2010).  

Umiddelbart virker det paradoksalt, at foretrække noget, som virker overvæl-

dende og medfører en oplevelse af kaos. Ifølge mit sygeplejeteoretisk infor-

merede perspektiv må overvældelse og oplevelse af kaos øge patienternes be-

hov for støtte og omsorg, men hvorledes er dette muligt, når det accelererede 

undersøgelsesprogram kun levner få muligheder for dette. Hvordan opleves 

det at være patient i et sådant forløb? Har de behov for støtte og omsorg, el-

ler er det ikke nødvendigt?  

Teorierne om ideel sygepleje bidrager ikke til at forstå, hvad patienter, der ud-

redes i et accelereret kræftpakkeforløb, tilsyneladende forstår. Derfor må jeg 

suspendere min særlige sygeplejefaglige forståelse til fordel for kræftramte, 

potentielle kræftpatienters forståelse i et forsøg på at forstå, hvorledes det op-

leves at være patient, der udredes for HNC i henhold til Pakkeforløb for hoved- 

og halskræft (Sundhedsstyrelsen, 2012b).   

 

I det følgende uddybes problemstillingen. Først en kort introduktion til, hvor-

ledes kræftpakken har betydning for Organisering af det kliniske arbejde. Derefter 

fremstilles en teoretisk informeret motivation for at inddrage patienters erfa-

ringer og forståelse i undersøgelsen af, hvorledes kræftramte, potentielle 

kræftpatienter oplever sig selv som patienter der udredes for HNC i denne 
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kontekst. Dette afsnit kalder jeg for Betydning af individuel selvforståelse. Til sidst 

problematiseres, hvorved Sygeplejefaglig forståelse suspenderes. 

Organisering af det kliniske arbejde 

Pakkeforløbene kaldes også for kræftpakker og blev indført i løbet af 2008. 

Formålet er at gøre den danske kræftbehandling til den bedste i verden 

(Ministeriet for sundhed og forebyggelse, 2014). Kræftpakkerne er et led i en 

politisk agenda, der går ud på at modernisere det danske sundhedsvæsen og 

derved skabe et sundhedsvæsen, der er omkostningseffektivt og leverer sund-

hedsydelser af høj kvalitet. 

Efter indførelse af kræftpakkerne foregår kræftbehandling som accelererede 

og standardiserede patientforløb. En kræftpakke indeholder beskrivelser af 

den serie begivenheder; konsultationer, undersøgelser og behandling, som en 

patient, der er henvist til undersøgelse for en bestemt kræftsygdom, skal føl-

ge. De beskrevne begivenheder skal foregå i en bestemt rækkefølge og inden-

for en fastsat tidsramme. Reel ventetid på hver enkelt undersøgelse i udred-

ningsprogrammet dokumenteres, monitoreres og kontrolleres. Det er ikke 

den tid patienter tilbringer i venteværelser, der monitoreres, men den tid, der 

går mellem de enkelte undersøgelser, herunder kødannelse, og tid til at vurde-

re undersøgelsens resultater. Tidsmonitorering fremhæver tid som en væsent-

lig faktor i forhold til udredning og behandling for kræft og tidsstyring samt 

et øget patientflow forventes at øge antallet af patienter, der behandles i tide 

og overlever behandlingen (Ministeriet for sundhed og forebyggelse, 2014).  

 

Kræftpakkerne fremskynder tidspunktet, hvor behandling iværksættes og har 

forandret den måde, hvorpå behandlings- og plejearbejdet organiseres. 

Kræftpakkerne har for eksempel gjort det nødvendigt at forbedre koordinati-

onen med andre afdelinger med henblik på at sikre, at undersøgelserne kan 

foregå i den rigtige rækkefølge, og minimere ventetiden mellem de enkelte 

undersøgelser. 

Med den udvidelse, der er sket ved revisionen, bliver forløbskoordinator-
funktionen særligt væsentlig, som et centralt element for både patientens for-
løb og for koordinationen internt mellem afdelinger og mellem sektorer, især 
kommuner, almen praksis og hospital. Erfaringen har vist, at fokus på koor-
dination er en hjørnesten i tilrettelæggelsen af et effektivt patientforløb. 
(Sundhedsstyrelsen, 2012b, p. Forordet) 

 



11 

Koordineringsarbejdet varetages af kræftforløbskoordinatorer, der opererer i 

et netværk af elektroniske og telefoniske forbindelser med praktiserende læ-

ger, patienter, undersøgelsesafdelinger, konsultationsstuer i klinikkens ambu-

latorium, sengeafsnit, operationsafsnit og dagkirurgi samt andre hospitaler i 

samme region og i andre regioner. 

 

Såfremt undersøgelsesprogrammet, der er beskrevet i Pakkeforløb for hoved- og 

halskræft (Sundhedsstyrelsen, 2012b) følges, møder den enkelte patient en læge 

og en sygeplejerske to gange i sit undersøgelsesforløb på 15 dage, nemlig, ved 

den første konsultation og ved den konsultation, hvor diagnosen og behand-

lingsplanen formidles. Denne reduktion af møder, i forhold til tidligere, øger 

det samtidige antal patienter i udredningsfase og begrænser mulighederne for 

at etablere et samarbejdsforløb med den enkelte patient.  

Det er denne sparsomme tid til at mødes med patienter, der udfordrer mulig-

heden for at støtte og vejlede den enkelte patient i udredningsfasen af kræft-

pakkeforløbet bedst muligt, og begrunder det nødvendige i at søge viden om, 

hvorledes de, der udredes, forstår sig selv som patienter i denne periode.  

Betydning af individuel selvforståelse. 

I dette afsnit fremstilles en teoretisk informeret motivation for at inddrage 

patienters erfaringer og forståelse i undersøgelsen. 

Nightingale (1995), Henderson (1960) og Travelbee (2002) repræsenterer sy-

geplejeteoretiske perspektiver. Mol (2008) er etnograf og filosof, hendes teori 

repræsenterer et omsorgsperspektiv, hvor patienten ikke bare er modtager, 

men også opfattes som medlem af det sundhedsprofessionelle team. Desuden 

inddrages et studie (Fasting, 1979), fordi dette studie tillægger patienters indi-

viduelle selvforståelse betydning og viser, at hoved- og halskræft udløser frygt 

og angst og at det er muligt at tale med disse patienter om deres oplevelser – 

også når de oplever angst.  

 

Siden Florence Nightingale i 1860 lagde grundstenen til professionel sygeple-

je, har det været sygeplejerskers opgave at pleje mennesker, hvis sundhedstil-

stand er truet som følge af sygdomme, skader, dårlig almen tilstand eller æn-

drede livsvilkår. Sygepleje retter sig mod patienten som person og ikke mod 

sygdomsdiagnosen. Sygepleje omfatter både det kropslige, det patofysiologi-

ske, eksistentielle livsproblemer, som patienten oplever i forbindelse med 

sygdommen, behandlingen og mødet med sundhedsvæsenet samt en kortva-
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rig eller længerevarende ændring af patientens livssituation1. Nightingale 

fremhæves for at definere essensen af den professionelle sygeplejepraksis, 

»idet hun understreger den unikke interpersonelle relation, sygeplejersken og 

patienten indgår i med hensyn til at påvirke sundhedstilstanden« (Nightingale, 

1995, p. 33)  

 

Virginia Henderson peger også på det nødvendige i at inddrage patienten og 

at forståelse for individet har betydning for at kunne gøre dette. Hendersons 

definition på sygepleje har været verdenskendt siden 1960, kan ses på ICN’s2 

hjemmeside3 og er fortsat en af de mest anvendte definitioner i verden4 

Sygeplejerskens særlige hverv består i at bistå det enkelte menneske, hvad en-
ten han er syg eller rask, ved enhver handling til sundhedsfremme eller gen-
erhvervelse (eller til en fredelig død), som han ville foretage, dersom han 
havde den fornødne styrke, vilje eller viden dertil, og i at gøre dette på en så-
dan måde, at hun hjælper ham til hurtigst muligt atter at kunne klare sig selv. 
(Henderson, 1960, p. 8; Kirkevold, 1993, pp. 87–88) 

 

Ifølge Henderson angiver definitionen sygeplejerskens selvstændige arbejds-

område. Som udgangspunkt for at udføre denne sygepleje er det nødvendigt 

at sygeplejersken vurderer  

det enkelte menneskes behov for fysisk pleje, følelsesmæssig støtte og genop-
træning både i den akutte situation og på længere sigt. Det er dette, der gør 
sygeplejen til en gerning af højeste karat. Meget af det arbejde, sygeplejen 
omfatter, er i sig selv enkelt, men det bliver kompliceret ved at skulle tilpasses 
patientens særlige behov. (Henderson, 1960, p. 9) 

 

Henderson pointerer, at alle mennesker har fælles behov, men det er vigtigt at 

være klar over, at disse behov imødekommes gennem uendeligt varierende 

livsmønstre, hvoraf ikke to er ens. Beslutninger om sygepleje skal så vidt mu-

ligt tages sammen med patienten. Hvis patientens tilstand ikke tillader en så-

dan fælles beslutning må sygeplejersken forsøge at sætte sig i patientens sted 

ved at lytte, kommunikere og være opmærksom på patientens følelser.  

 

                                                      
1 http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Sygepleje/sygepleje  
2 International Council of Nurses (ICN) 
3 http://www.icn.ch/who-we-are/icn-definition-of-nursing/icn-definition-of-
nursing-618.html  
4 https://da.wikipedia.org/wiki/Virginia_Henderson  

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Sygepleje/sygepleje
http://www.icn.ch/who-we-are/icn-definition-of-nursing/icn-definition-of-nursing-618.html
http://www.icn.ch/who-we-are/icn-definition-of-nursing/icn-definition-of-nursing-618.html
https://da.wikipedia.org/wiki/Virginia_Henderson
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Ifølge Travelbee handler individuelle forskelle ikke kun om arv og miljø, men 

også om særlige, personlige livserfaringer og subjektive fortolkninger af og 

reaktioner på disse erfaringer. Et menneske lærer af sine erfaringer og har en 

tendens til at »møde nuværende stress-situationer ved anvendelse af de for-

svarsmekanismer, som har hjulpet med at undgå eller omgå angst i fortiden« 

(Travelbee, 2002, p. 84) 

 

Ifølge Travelbee er det en almindelig antagelse, at mennesker, der står overfor 

et kirurgisk indgreb mærker forskellige grader af angst. Forud for operationen 

har vedkommende som regel skullet gennemgå forskellige undersøgelser for 

at få diagnosen bekræftet. »Ventetiden på resultatet af disse prøver skaber 

som regel mere angst hos patienten« (Travelbee, 2002, p. 239). Desuden er 

det aldrig en let sag, frivilligt at overlade sin krop til et kirurgisk indgreb uden 

at føle frygt eller angst og beslutningen bliver uvægerligt påvirket af individets 

angstniveau. (Travelbee, 2002, p. 239) 

Travelbee definerer angst som en subjektiv erfaring, der er karakteriseret ved 

anspændthed, uro og ængstelse fremkaldt ved virkelige eller indbildte trusler 

mod livet og mod behovstilfredsstillelse. Det enkelte individ udvikler livet 

igennem forskellige måder til at reducere og håndtere angst. Det betyder, at 

individuelt angstforsvar knytter sig til livshistorien. Ifølge Travelbee er det 

derfor af betydning, at patient og sygeplejerske lærer hinanden at kende og 

taler om måder, hvorpå patienten plejer at håndtere angstprovokerende situa-

tioner.  

Selvom der er en række symptomer på angst: hurtig puls, udvidede pupiller, 

svedtendens, overfladisk respiration, rysten, anoreksi, kvalme, søvnløshed, 

svimmelhed, træthed, hovedpine, synsindsnævring, øget motorisk aktivitet 

anspændthed, uro og ængstelse samt påvirket evne til at opfatte, tænke, be-

dømme, beslutte sig og lære (Travelbee, 2002, p. 239,240), så er det ikke altid 

let at vide noget om eksistensen af angst hos andre, medmindre vi kender 

personen godt. Omvendt vil de syge og deres pårørende være mere tilbøjelige 

til at »fortælle om deres angst/bekymringer og frygt, når de kender og er 

kendt af sygeplejersken og stoler på hende« (Travelbee, 2002, p. 129).  

 

Travelbee og Henderson er således enige om, at sygeplejerske og patient må 

lære hinanden at kende i tilstrækkelig grad til at kunne individualisere sygeple-

jen.  

En sygeplejerske kan have oplysninger om en syg person, dvs. hun kan kende 
hans alder, religion, hjemsted, stilling og har måske læst hans journal grundigt 
igennem og forstår hans sygdoms natur og de forholdsregler, der må tages 
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for at lindre hans distress, men stadigvæk ikke kende den syge (Travelbee, 
2002, p. 128) 

 

Først når sygeplejersken kender det unikke ved den syge, kan hun hjælpe 

vedkommende med at håndtere angst og stress ved sygdom og lidelse. Et så-

dant kendskab opnås via en mellemmenneskelig proces der begynder med et 

indledende møde, hvor de to får en følelsesmæssig fornemmelse og viden om 

hinanden. Her spiller begges baggrundserfaringer en rolle. Denne første fase i 

processen glider over i den næste, »når sygeplejersken begynder at lægge 

mærke til det unikke ved den syge« (Travelbee, 2002, p. 171). Her begynder 

sygeplejersken at lægge mærke til, hvordan den syge føler, tænker og opfatter 

sin situation. På dette tidspunkt ser sygeplejersken ikke længere en universel 

patient og sygeplejersken er ikke længere en »personificeringen af ’alle syge-

plejersker’« (Travelbee, 2002, p. 172). Denne ændring er kilden til empati – 

forstået som en »erfaring mellem to individer, der gør dem i stand til at sætte 

sig ind i eller dele og forstå et andet menneskes øjeblikkelige psykiske til-

stand« (Travelbee, 2002, p. 175). Ifølge Travelbee er sympati et skridt videre. 

Med sympati opstår der en grundlæggende trang eller et ønske om, at lindre 

patientens distress. Dette ønske er et særkende ved sympati og findes ikke i 

empati (Travelbee, 2002, p. 182). Det er imidlertid handlinger og ikke kun 

tanker og sympati, der tæller for patienten. Derfor må sympati omsættes i »in-

telligente og hjælpende sygeplejehandlinger« (Travelbee, 2002, p. 191).  

 

Et studie fra 1979 interesserer sig for, hvad der sker, når en sygeplejerske taler 

åbent med mennesker, som har HNC. Studiet viser, at »Sygdommen kræft 

udløser følelserne frygt og angst for en ændret livssituation og for døden« 

(Fasting, 1979, p. 88). Dertil kommer, at patienten skal undersøges og be-

handles på et hospital. I den forbindelse kan der være transportproblemer og 

patienten skal møde et utal af nye mennesker samtidig med, at han/hun er 

træt og bange. I studiet etablerer Fasting en relation med de patienter, der del-

tager i hendes undersøgelse. I relationen tillægges patienternes individuelle 

selvforståelse betydning og relationen, som Fasting etablerer med de patien-

ter, der deltager i undersøgelsen, minder om Travelbees beskrivelse af empati 

og sympati, der omsættes i hjælpende sygepleje.  

 

Annemarie Mol er Professor i antropologi og filosofi. I bogen: The Logic of Ca-

re – Health and the problem of choice (Mol, 2008), gør hun omsorg for den enkelte 

patient til et anliggende for alle faggrupper i sundhedsvæsnet.  
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Ifølge Mol er omsorgspersoner i sundhedsvæsnet – uanset faglighed, optaget 

af, hvordan patienten har det og hvad patienten er i stand til selv at klare.  

In the logic of care fragility is taken to be part of life. But care professionals 
not only accept that sooner or later everyone may need help, they also refuse 
to give up on anyone. Salespeople do. A group of people to whom nothing 
can be sold stops being a ‘target’ group. … The logic of care by contrast, 
does not start out from what people know or want but from what they need. 
Thus caring professionals do not abandon their patients, but keep on trying 
(Mol, 2008, p. 25) 

 

Ifølge Mol er omsorg ikke en vare, som skal udbydes til bestemte målgrupper, 

eller leveres til de patienter, der vælger at modtage varen. Så længe patienten 

møder op på de aftalte tidspunkter, så giver de sundhedsprofessionelle ikke 

op, men lytter til patientens fortællinger, besvarer hans spørgsmål og tilpasser 

den nødvendige pleje og behandling til patientens behov, situation og res-

sourcer.   

The art of care is to figure out how various actors (professionals, medication, 
machines, the person with disease and others concerned) might best collabo-
rate in order to improve, or stabilise a person's situation. What to do and 
how to share the doing? In the logic of care, patients are not a target group, 
but crucial members of the care team (Mol, 2008, p. 26).  

 

Ifølge Mol består omsorg af en proces, hvor de sundhedsprofessionelle ar-

bejder sammen med den enkelte patient i et team, som samarbejder om at 

finde frem til patientens behov og teamet aftaler hvem, der gør hvad, ud fra 

patientens behov, hvordan patienten har det og hvad patienten aktuelt kan 

klare. Omsorg består i individuel tilpasning af pleje, behandling og de aktivite-

ter, som patientens individuelle situation og vilkår kræver.  

 

Med reference til både Henderson (1960), Travelbee (2002) og Mol (2008) 

skal opmærksomheden og omsorgen tilpasses den individuelle patient og 

dennes situation i en interaktion med patienten, der forløber imellem patient 

og sygeplejerske eller andre sundhedsprofessionelle i en proces, som går ud 

på, at skabe et mulighedernes rum for patienten med henblik på, at denne skal 

kunne være i sin verden med sygdom, udredning og behandling. 

 

Således kan disse teoretiske perspektiver og studier argumentere for at det ik-

ke er muligt at standardisere omsorgen, at patienternes behov for støtte og 

vejledning skal aftales individuelt og at det er væsentligt at tillægge patienter-

nes individuelle selvforståelse betydning.  
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Disse teorier kan dog ikke besvare, hvorledes kræftramte, potentielle kræftpa-

tienter oplever sig selv som patienter. Studiet fra 1979 belyser dette, men ud-

rednings- og behandlingskonceptet er ændret, siden dette studie blev gennem-

ført.  Desuden var forløbet ikke accelereret, standardiseret og kontrolleret af 

Sundhedsstyrelsen på samme måde som i dag.  

Dengang blev der ikke talt åbent om kræft (Fasting, 1979) og studiet blev 

blandt andet gennemført for at belyse betydningen af at tale åbent med pati-

enterne om deres dette. I dag tales der åbent om kræft, når patienter henvises 

og diagnosen formidles, og kræft er en sygdom, som diskuteres i og belyses af 

medierne, blandt andet i store landsindsamlinger, som foregår for åben TV 

skærm. Formålet er at samle penge til bekæmpelse af kræft og i løbet af ud-

sendelsen kan seerne følge, hvorledes beløbet vokser. Derfra klippes til un-

derholdning, interviews og lotteri, som seerne kan deltage i ved at donere 

penge, samt fortællinger om kræftoverlevere og fortællinger om mennesker, 

som døde på grund af kræft. I modsætning til 1979, hvor der ikke blev talt 

åbent om kræft (Fasting, 1979), deles diskurser om kræft i den sociale verden. 

Til eksempel resulterede en søgning via google.dk på ordet ’kræft’ i 1.700.000 

resultater5. 

Sygeplejefaglig forståelse suspenderes 

Teorier og studiet, der inddrages i det foregående afsnit, motiverer til at ind-

drage individuelle patienters selvforståelse og deres forståelse af det, der fore-

går på stedet, imens de udredes for kræft i en kontekst, hvor Pakkeforløb for 

hoved- og halskræft (Sundhedsstyrelsen, 2012b) spiller en rolle for organisering 

af undersøgelsesforløbet. 

I indledningen nævnes et dansk studie, der viser, at patienter med HNC fore-

trækker det accelererede forløb, selvom de oplever, at forløbet både er over-

vældende og kaotisk (Junge et al., 2010). I det nævnte studie er den mediane 

tid fra henvisning til påbegyndt behandling reduceret fra 54 til 29 kalenderda-

ge. I Pakkeforløb for hoved- og halskræft (Sundhedsstyrelsen, 2012b, p. 47) er ti-

den fra henvisning til påbegyndt behandling fastsat til 28 kalender dage (6 da-

ge fra henvisning til første fremmøde i udredningsansvarlig afdeling, 15 dage 

fra første fremmøde til diagnose og 7 dage fra diagnose til påbegyndt behand-

ling).  

                                                      
5https://www.google.dk/search?q=formidling+af+en+kr%C3%A6ftdiagnose&ie=&
oe=#q=kr%C3%A6ft&* 

https://www.google.dk/search?q=formidling+af+en+kr%C3%A6ftdiagnose&ie=&oe=#q=kr%C3%A6ft&*
https://www.google.dk/search?q=formidling+af+en+kr%C3%A6ftdiagnose&ie=&oe=#q=kr%C3%A6ft&*
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Umiddelbart virker det paradoksalt, at patienterne foretrækker noget, som 

virker overvældende og medfører en oplevelse af kaos.  

Betyder det, at patienterne tillægger tid så stor betydning, at kaos og overvæl-

delse opfattes som en acceptabel pris for et hurtigt forløb? På den anden side 

viser nævnte studie ikke, om patienter, som blev udredt, da et forløb varede 

54 kalenderdage, også oplevede overvældelse og kaos. Ifølge studiet angiver 

patienter, der deltager i undersøgelsen, at det er svært at følge med mentalt og 

følelsesmæssigt, at det svært at huske og forstå informationer og at kaotisk 

især gælder perioden frem til behandlingsstart (Junge et al., 2010).  

Er det muligt, at oplevelsen af overvældelse og kaos og at vanskeligheder med 

at følge med, huske og forstå informationer, ikke kun kan tilskrives et accele-

reret udredningsprogram(Junge et al., 2010), men også kan have konnotatio-

ner til frygt og angst for, at en eventuel kræftsygdom kan ændre livssituation 

og medføre døden (Fasting, 1979, p. 88)? 

I kapitlets indledning nævnes, at kræftpakkekonceptet kun efterlader få mu-

ligheder for at mødes med den enkelte patient, men når patienternes situation 

belyses af Travelbee, Fasting og Junge, ser det ud til at nutidige patienters be-

hov og forståelse for egen situation ikke kun handler om tid, men også kan 

handle om angst – ligesom i 1979 og en mental tilstand, hvor det er svært at 

huske og forstå informationer (Junge et al., 2010).  

På den anden side kan nutidens åbne tale om kræft og diskurser om tidens 

betydning for kræftoverlevelse betyde, at en patient, der bliver undersøgt og 

venter på diagnosen foretrækker et hurtigt forløb frem for tid og mulighed 

for at tale åbent om eventuel frygt og håb.   

Måske har potentielle kræftpatienter, der venter på diagnosen, ikke behov for 

den form for omsorg, som Henderson, Travelbee og Mol beskriver eller for 

den form for samtaler, som ifølge Fasting er nødvendige for patienter med 

hoved- og halskræft? Måske finder patienterne det mere omsorgsfuldt, hvis 

sygeplejersker er optaget af at fremskynde diagnosetidspunktet? Måske har 

patienterne ikke brug for individuel støtte fra en sygeplejerske? Måske er det 

bare min selvforståelse som sygeplejerske, der får mig til at problematisere 

omsorgsbetingelserne i den sociale kontekst, som kræftpakkekonceptet bidra-

ger til at skabe? Gad vide, hvad der er væsentligt set i potentielle kræftpatien-

ters perspektiv?  

Disse spørgsmål kan kun besvares ved at inddrage empiri fra patienter, der 

gennemgår et udredningsforløb for HNC. Her vil det interessante ikke være, 

at få besvaret alle disse spørgsmål. Det vil være mere interessant at undersøge, 

hvilke forhold, potentielle kræftpatienter selv sætter på dagsordenen i deres 

fortælling.  
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Jeg ønsker at udfordre min sygeplejefaglige forforståelse. Jeg ønsker at forstå 

patienternes perspektiv på det at være patient i kræftpakkeforløb. På den bag-

grund er jeg interesseret i det, de fortæller om sig selv, om stedet og interakti-

onen i den sociale kontekst på stedet. Jeg er interesseret i at forstå, hvad po-

tentielle kræftpatienter selv vælger at inddrage som betydningsfuldt i deres 

fortælling. Dette spørgsmål kan kun besvares ved at inddrage patienter, der 

gennemgår et udredningsforløb for HNC i henhold til Pakkeforløb for hoved- og 

halskræft (Sundhedsstyrelsen, 2012b). 

Problemstillingen er tredelt 

Problemstillingen er kompleks. Derfor har jeg udviklet en model, hvormed 

jeg kan vise de indbyrdes forhold.  

 

 

 

Fig. 2: Mikro-, meso- og Makroniveau 
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På modellen ses tre cirkler.    

Den mindste cirkel udgør et mikroniveau i problemstillingen og illustrerer li-

vet, der leves af individuelle mennesker i samspil med hinanden.  

Den mellemste cirkel skal illustrere meso niveauet, stedet – hospitalet, hvor 

individuelle mennesker bliver til patienter og mødes med sundhedsprofessio-

nelle, der skal forholde sig til og omsætte krav fra makroniveau og forvent-

ninger fra mikroniveau, når der udføres undersøgelser, pleje og behandlinger.  

Den største og yderste cirkel skal illustrere det politiske område, som lovgi-

ver, bevilger, sætter mål og retning for sundhedsvæsnet, samt iværksætter 

overvågning af effektivitet og kvalitet.  

 

Pakkeforløb for hoved- og halskræft (Sundhedsstyrelsen, 2012b) er baseret på lov-

givning og er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen (Makroniveau), i samarbejde 

specialister indenfor hoved- og halskræft. Tid italesættes som væsentligt i for-

hold til behandling for kræft og denne forståelse har medvirket til at sætte 

standarder for kræftudredning og kræftbehandling. Tidsforbruget til hver un-

dersøgelse og hver fase i det enkelte patientforløb monitoreres og kontrolle-

res af Sundhedsstyrelsen. På den måde medvirker Pakkeforløb for hoved- og hals-

kræft til at organisere arbejdet på stedet (mesoniveau), hvor patienter og 

sundhedsprofessionelle mødes og hvor undersøgelser og behandling udføres.  

Politik og indsatser, som gælder for meso niveauet formidles til både meso- 

og mikroniveau. Til eksempel formidles betydningen af kræftpakkerne i en 

online publikation: Jo før, jo bedre (Ministeriet for sundhed og forebyggelse, 

2014). Titlen henviser til, at tid er væsentlig i forhold til at overleve behand-

ling for kræft. Således ser det ud til, at betydningen af tid for kræftoverlevelse 

forløber som opfattelser, meddelelser og fortællinger (diskurser) på alle tre 

niveauer og mellem de enkelte niveauer.  

 

Det er egentlig misvisende, at jeg lader stedet, hvor mennesker bliver til pati-

enter omslutte det levede liv på mikroniveau og det ser nærmest ud til, at me-

so niveauet kan være en barriere mellem mikro- og makroniveau. Sådan skal 

modellen ikke forstås. For det første er hospitaler ikke de eneste institutioner, 

hvor der løber informationer, politikker og diskurser mellem mikroniveau og 

makroniveau i samfundet. For det andet løber der også informationer, poli-

tikker og diskurser direkte mellem mikro- og makroniveau – udenom meso-

niveau. Derfor burde stregerne, der afgrænser cirklerne fra hinanden være sti-

plede og permeable. De tre områder kan afgrænses analytisk, men i praksis er 
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grænserne mere flydende, fordi de tre niveauer indeholder hinanden, forhol-

der sig til hinanden og former hinanden. Min model skal således ikke ses som 

en model af virkeligheden, men en model, der kan skærpe mit analytiske blik, 

en model, som jeg kan tænke med.  

Problemformulering 

I Baggrund og motivation redegjorde jeg for en problemstilling, der er begrundet i 

indførelse af kræftpakker og motiveret af et sygeplejefagligt og teoretisk per-

spektiv. I problemstillingen inddrages desuden en forskningsartikel (Junge et 

al., 2010), der sår tvivl om dette sygeplejeteoretisk informerede perspektiv på 

potentielle kræftpatienters situation, imens de befinder sig i udredningsfasen 

af et pakkeforløb for Hoved- og halskræft. Derfor må det sygeplejefaglige 

perspektiv suspenderes til fordel for potentielle kræftpatienters perspektiv på 

deres egen situation.  

Undersøgelsens objekt er således individets forståelse af sig selv i en særlig 

kontekst, hvor individet bliver potentiel kræftpatient og det, der foregår i 

konteksten, er udredning for HNC.  

Derfor er formålet med afhandlingen at udforske individuelle kræftramte 

menneskers fortællinger om at være potentiel kræftpatient, imens de udredes 

for kræft i en kontekst, hvor Pakkeforløb for hoved- og halskræft 

(Sundhedsstyrelsen, 2012b) spiller en rolle for organisering af undersøgelses-

forløbet.  

 

Ifølge Travelbee lærer et menneske af sine erfaringer og har en tendens til at 

møde nuværende stress-situationer ved anvendelse af de forsvarsmekanismer, 

som tidligere har hjulpet ham/hende med at undgå eller omgå angst i fortiden 

(Travelbee, 2002, p. 84). Det betyder, at mennesker trækker på livshistoriske 

erfaringer i både velkendte og nye situationer. Set i det lys kan livshistoriske 

oplevelser og erfaringer belyse det individuelle i en fortælling om at være pati-

ent i en særlig kontekst.    

 

Undersøgelsens objekt er som nævnt individet i en særlig kontekst.  

Da liv leves individuelt forskelligt og da mennesker trækker på livshistoriske 

erfaringer til at tolke og forstå både velkendte og nye situationer, må under-

søgelsen af individuelle fortællinger inddrage betydningen af de individuelle 

livshistoriske fortællinger, som fortælleren selv inddrager i sin fortælling.  
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Da konteksten sætter en særlig ramme om det individuelle, må undersøgelsen 

tillige inddrage kontekstuelle forhold, som fortælleren selv inddrager i sin for-

tælling.  

Derfor inddrages både det livshistoriske og det kontekstuelle i problemfor-

muleringen, som ser således ud:   

 

Hvorledes forstår og fremstiller kræftramte mennesker sig selv i fortæl-

linger om at være potentiel kræftpatient, der udredes for kræft i en kli-

nik, hvor Pakkeforløb for hoved- og halskræft spiller en rolle i organise-

ringen af arbejdet? Hvilke livshistoriske erfaringer har betydning og 

hvilken betydning har stedet og konteksten for, hvorledes en potentiel 

kræftpatient forstår sig selv som patient i nævnte kontekst? 

 

Forskningsspørgsmålene i problemformuleringen søges besvaret via patien-

ters fortællinger om at være og blive patient – oplevelser og episoder fra hos-

pitalet og fra deres liv, som har betydning for den aktuelle situation som pati-

ent, imens de venter på en kræftdiagnose.  Fortællinger om at være patient 

kan handle om episoder der foregår på hospitalet (mesoniveau) eller i hver-

dagslivet (mikroniveau). Fortællingerne kan være nutidige eller handle om li-

vet før den aktuelle situation som patient.  

Det betyder, at mine analyser tager afsæt i forhold til de to inderste cirkler 

(mikro- og mesoniveau). Da Pakkeforløb for hoved- og halskræft omsættes på me-

soniveau og da fortællinger indeholder referencer til konkrete hændelser in-

denfor tid og sted (Hollway & Jefferson, 2005, p. 312), er det muligt at belyse 

kræftpakkekonceptet, som et resultat af politiske beslutninger på makroniveau 

via patienternes subjektive fortællinger. 

Pakkeforløb for hoved- og halskræft 

I dette afsnit fremstilles et eksempel på et patientforløb, som det beskrives i 

Pakkeforløb for hoved- og halskræft(Sundhedsstyrelsen, 2012b). Hensigten er at 

belyse, hvor konkret denne kræftpakke former konteksten og sætter rammer 

for individuelle patienters standardiserede udredningsprogram. 

   

Der er udarbejdet en kræftpakke for hvert speciale, som dækker de kræftsyg-

domme, der kan forekomme indenfor specialet. En kræftpakke indeholder 

beskrivelser af et accelereret forløb, fra henvisning til og med rehabilitering. 
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De enkelte trin (undersøgelser og konsultationer) er tilrettelagt som tids- og 

indholdsmæssigt veldefinerede begivenheder (Sundhedsstyrelsen, 2012b). 

Klinikker, afdelinger og afsnit, som bidrager med undersøgelser og behand-

ling i forhold til de diagnoser, der er beskrevet i de enkelte kræftpakker skal 

tilrettelægge arbejdet i overensstemmelse med beskrivelserne. Beskrivelserne 

af kræftpakkerne fastsætter således en standard for, hvilke undersøgelser og 

konsultationer, der skal indgå i hver enkelt patients udrednings-, behandlings- 

og rehabiliteringsprogram og i hvilken rækkefølge de skal foregå. Det er be-

stemt i kræftpakken, at det enkelte forløb koordineres af kræftforløbskoordi-

natorer (Sundhedsstyrelsen, 2012b, p. Forordet). Desuden monitoreres tids-

forbruget til de enkelte faser og til hver undersøgelse i udredningsfasen. Tids-

forbruget indberettes til Sundhedsstyrelsen.  

 

Pakkeforløb for hoved- og halskræft (Sundhedsstyrelsen, 2012b) omfatter kræft i 

mundhule, svælg, strube, spytkirtler, næsehule, bihuler, skjoldbruskkirtel og 

halsens lymfeknuder (metastaser). I årsagsforklaringerne på HNC indgår al-

kohol, rygning og Human papillomavirus (HPV). Sidstnævnte kan være årsag 

til kræft i livmoderhalsen, kønsorganerne, mundhulen og svælget.  

I 2008 var prævalensen for HNC i Danmark ca. 14.000 og ca. 1.400 nydiag-

nosticerede tilfælde om året. (Sundhedsstyrelsen, 2012b). Incidensen er imid-

lertid svagt stigende til ca. 1.500 nye tilfælde om året i 2013, mens præva-

lensen (antal borgere med aktuel eller tidligere HNC) i Danmark fortsat er 

ca. 14.000 (Dahanca, 2013, p. 24, 2014, p. 24).  

 

Pakkeforløbet inddeles i 4 faser; indgang, udredning, initialbehandling og ef-

terforløbet (bilag 1: flowdiagram). Indgangen er en henvisning fra en praktise-

rende læge/speciallæge/tandlæge. Henvisningen danner overgangen til ud-

redningsfasen. To dage efter dagen, hvor patienten blev henvist, møder pati-

enten i ambulatoriet til den første undersøgelse i forløbet. Efter gennemført 

undersøgelsesprogram, på højest 15 kalenderdage – inklusive den tid det tager 

at samle og vurdere undersøgelsesresultaterne, lægges en plan for behandling. 

Samtalen med patienten om diagnose og behandlingsplan danner overgangen 

til initialbehandlingsfasen. Initialbehandlingen kan enten være operation, strå-

lebehandling eller kemoterapi. Hvis patienten skal behandles med stråler eller 

kemoterapi udskrives vedkommende fra Øre-næse-halskirurgisk klinik og ind-

skrives i Onkologisk klinik. Hvis patienten skal opereres skal dette foregå i 

Øre-næse-halskirurgisk regi. I så fald møder patienten fastende på opera-

tionsdagen. Efter operationen vågner patienten – efter aftale, enten op i dag-

kirurgisk afsnit eller i sengeafsnittet. Efter operationen udskrives patienterne 
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enten til videre behandling i Onkologisk klinik eller til hjemkommunens 

kræftrehabiliteringsprogram – såfremt der er behov for det. Dette afgøres i en 

rehabiliteringssamtale mellem patient og sygeplejerske. Samtalen går ud på at 

afklare patientens behov for genoptræning og støtte i efterforløbet. Resulta-

terne af rehabiliteringssamtalen formidles til henholdsvis onkologisk klinik 

eller kommune. Efter kirurgisk behandling, uden efterfølgende strålebehand-

ling eller kemoterapi går patienten til kontrol i henhold til et standardiseret 

opfølgningsprogram (Klinikledelsen, Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk 

klinik, 2016).  

 

Da denne afhandling fokuserer på udredningsfasen af Pakkeforløb for hoved- 

og halskræft, fremstilles herunder et eksempel på en udredningsfase.  

Kræft i strubehovedet (larynx) og svælget (pharynx) udgør den største gruppe 

af hoved- og halskræft sygdommene indenfor specialet (Sundhedsstyrelsen, 

2012b, p. 25). Derfor vælger jeg at præsentere det forløb, der gælder for disse 

kræftdiagnoser.   

Patienten modtages på den undersøgende øre-næse-halskirurgiske afdeling, 
hvor der foretages optagelse af anamnese, standard øre-næse-
halsundersøgelse og fiberskopi. Den første dags undersøgelser kan eventuelt 
suppleres med ultralydsskanning af halsen og nålebiopsi6 (FNA)/biopsi i det 
omfang, det skønnes nødvendigt.  

Blodprøver tages, hvis det findes indiceret. Patienter, som fortsætter i for-
løbspakken, skal henvises til MR-skanning eller CT-skanning fra basis cranii 
til apertura thoracis7 samt røntgen af thorax. Alle patienter skal henvises til 
odontologisk8 undersøgelse eventuelt suppleret med ortopantomografi9. Der 
arrangeres tid på operationsgangen til undersøgelse i generel anæstesi, og der 
laves en forundersøgelse i henhold til lokale retningslinjer.  

Planlagt billeddiagnostik og odontologisk undersøgelse gennemføres. Der fo-
retages en gennemgang af patientens radiologiske10 undersøgelser, hvorefter 
skopier og biopsitagning endeligt kan planlægges.  

                                                      
6 I afdelingen omtales denne type biopsi som finnålsbiopsi. Derfor forkortelsen FNA 
7 Fra den nederste del af kraniet inklusive den nederste del af brysthulen (apertura 
thoracis). 
8 Tandundersøgelse 
9 En sammentrækning af panorama og tomografi. Panorama betyder bredde og To-
mos betyder snit, og tomografi er en metode til selektiv afbildning af enkelte niveauer 
i patienten.  
10 Radiologi stammer fra latin og betyder viden (logi) om stråling (radius). Radiologi 
omfatter det lægevidenskabelige fagområde, der beskæftiger sig med medicinsk bil-
leddiagnostik vha. røntgenundersøgelse, ultralydsundersøgelse og scanninger. 
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I generel anæstesi foretages: Palpation11 af hals, tunge og mundbund, relevan-
te skopier12, opmåling af primærtumor (3 dimensioner), biopsitagning, teg-
ning og staging13 (UICC 2002).  

Hvis logistisk muligt, bør onkolog14 være med ved indgrebet af hensyn til 
strålefelternes forventede størrelse og behovet for tandbehandling. I tilfælde 
med klinisk oplagt hoved- og halskræft, der vil medføre stråleterapi, som in-
volverer kæberne, kan nødvendig tandbehandling eventuelt blive udført i den 
aktuelle generelle anæstesi. Patienten skal forinden være fuldt informeret om 
fremgangsmåden og acceptere denne.  

Når svar på histologisk og eventuelle cytologiske15 undersøgelser foreligger, 
har lægen en samtale med patient og evt. pårørende om resultaterne, og ende-
lig plan for behandling udarbejdes ved MDT-konferencen 
(Sundhedsstyrelsen, 2012b, pp. 25–26). 

 

MDT er en forkortelse for Multidisciplinær Team. Denne betegnelse anven-

des, når der deltager læger fra mere end én medicinsk disciplin i en drøftelse 

af den enkelte patients undersøgelsesresultater og behandlingsmuligheder. I 

Øre-næse-halskirurgisk klinik, hvor jeg har samlet empiri, er der tradition for, 

at patienten og dennes pårørende også deltager i MDT-konferencen. Konfe-

rencen foregår som en samtale om diagnose og behandlingsplan. Ud over pa-

tient og eventuelle pårørende deltager som regel en øre-næse-halskirurg, en 

onkolog og en sygeplejerske i samtalen.  

 

Det beskrevne forløb er et eksempel fra Pakkeforløb for hoved- og halskræft på en 

undersøgelsesrække, hvor patienterne går fra den ene samtale eller undersø-

gelse til den næste i et accelereret tempo og i hurtig rækkefølge. Hver af de 

undersøgelser, som er nævnt, involverer højt specialiserede undersøgelsestek-

nologier og foregår i forskellige afdelinger, der har specialiseret sig i hver sin 

                                                      
11 Kommer af latin. Palpatio og palpare betyder 'beføle, berøre blidt' 
12 Skopi er en kikkertundersøgelse. 
13 Ved stagning klassificeres tumor og beskrives i henhold til internationale koder, 
hvor T beskriver størrelsen af den oprindelige (primære) tumor og om den har inva-
deret nærliggende væv, N beskriver i nærheden (regionale) lymfeknuder, der er invol-
veret, og M beskriver fjerne metastaser (spredning af kræft fra én del af kroppen til en 
anden). TNM klassificeringen er udviklet og vedligeholdes af Union for International 
Cancer Control (UICC) for at opnå enighed om en globalt anerkendt standard for 
klassificering af omfanget af spredning af kræft. 
https://en.wikipedia.org/wiki/TNM_staging_system  
14 En onkolog praktiserer onkologi, dvs. medicinsk behandling af kræft fx strålebe-
handling og kemoterapi. 
15 Cytologi kommer af latin og betyder læren om cellers struktur, funktion og livscy-
klus.  

https://en.wikipedia.org/wiki/TNM_staging_system
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specifikke undersøgelsesmetode. Den første undersøgelse og MDT-

konferencen foregår i Øre-næse-halsklinikkens ambulatorium, som er ansvar-

lig for, at de opstillede forløbstider efterleves (Sundhedsstyrelsen, 2008).  

 

Såfremt tumor ikke er tilgængelig for finnålsbiopsi skal der tages biopsi i fuld 

anæstesi. Disse patienter skal have skrevet journal. Journaloptagelsen foregår 

ambulant og patienterne skal give oplysninger til en anæstesilæge, en kirurg og 

en sygeplejerske. Patienten møder fastende på operationsdagen. Hvis patien-

ten skal overnatte på hospitalet, møder vedkommende i ambulatoriet. Hvis 

patienten skal udskrives samme dag – så snart patienten er vågen efter narko-

sen, skal vedkommende møde i dagkirurgisk afsnit. Det forventes, at patien-

ter, som skal opereres i dagkirurgisk afsnit, har en pårørende, som kan hente 

patienten, ledsage patienten hjem og være sammen med patienten i 24 timer 

efter operationen (Anæstesi og operationsklinikkerne, 2013; Øre-næse-

halskirurgisk klinik, Anæstesi- og operationsklinikkerne, & Dagkirurgisk afsnit 

3071, 2012; Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik, 2013, 2014).  

 

Udredningsfasen kan sidestilles med en overgangsfase mellem rask og syg. 

Overgangen begynder med mistanke om symptomer på kræft og en henvis-

ning fra en praktiserende læge/speciallæge. Symptomer på kræft og henvis-

ningen gør personen til en potentiel kræftpatient, som venter på en afgørelse i 

form af en kræftdiagnose. Kræftdiagnosen kan blive afvist eller bekræftet.  

Bekræftelse skal følges op med forslag til behandling. Sygdom og behandling 

kan forandre patientens liv i kortere eller længere tid – eventuelt for altid, på 

grund af følgevirkninger.  

Efter højst 15 kalenderdage kan patienten enten fortsætte sit liv uden kræftdi-

agnose eller fortsætte som kræftramt patient i et behandlingsforløb. Potentiel-

le kræftpatienter, som ikke får en kræftdiagnose kan ikke være upåvirket af 

mistanken, uvisheden og de øvrige erfaringer fra udredningsforløbet. Det fal-

der imidlertid udenfor dette studie at undersøge, hvilken betydning erfaringer 

fra et udredningsforløb kan have på længere sigt.   
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Kapitel 2 Litteratur review & 

kontekstuelle forhold 

Afsnittene i dette kapitel har en lidt forskellig karakter. Kapitlet har to formål 

og består af to hovedafsnit. Det ene hovedafsnit er et Litteraturreview og det 

andet hovedafsnit indkredser Kontekstuelle forhold, der kan have betydning for 

arbejdets organisering og derfor også for interaktionen i den sociale kontekst, 

som etableres mellem patienter og sundhedsprofessionelle på stedet.   

 

Formålet med det første hovedafsnit er at afdække eksisterende og tilgængelig 

forskningsbaseret viden om patienter med HNC, der befinder sig i udred-

ningsfasen af et kræftforløb.  

Formålet er endvidere at afdække eksisterende og tilgængelig viden om livshi-

storiens betydning for individuelle kræftramte menneskers forståelse af sig 

selv som potentiel kræftpatient, i udredningsforløb for HNC, fordi betydnin-

gen af livshistoriske erfaringer indgår i problemformuleringen.  

 

Betydningen af konteksten indgår også i problemformuleringen. Derfor er 

formålet med det andet hovedafsnit at skitsere forskellige forhold, der kan 

have indflydelse på konteksten, hvor kræftudredningen foregår.  

 

Der er søgt i følgende databaser: Cinahl, Pubmed, Psykinfo og artikeldataba-

sen, som biblioteket på RUC giver adgang til. Desuden har jeg suppleret med 

referencesøgning. Bøgerne er fundet via søgninger på bibliotek.dk, biblioteket 

på RUC og webbaserede søgemaskiner som for eksempel Google.  

 

For at holde overblik over søgeresultaterne og for at give et hurtigt overblik 

har jeg indsat resultaterne i oversigtsskemaer. Et skema for hvert afsnit. Ske-

maerne er indsat som bilag i afhandlingen.   
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Litteraturreview 

Dette hovedafsnit består af en gennemgang af eksisterende forskning, der be-

lyser patienter i udredningsperioden for HNC. Der er ikke fundet forskning, 

der belyser livshistoriens betydning for patienter, der udredes for hoved- og 

halskræft. Derfor inkluderes forskning, som belyser dette for patienter med 

andre kræftsygdomme.  

Blandt søgeresultaterne er der fundet forskning, som ikke foregår indenfor en 

dansk kontekst, men da konteksten har betydning i denne afhandling, tages 

der så vidt muligt forbehold for forskningsresultater, der er skabt i kontekster, 

der ikke umiddelbart kan sammenlignes med de danske. Dette synspunkt ud-

foldes i det andet hovedafsnit, som handler om kontekstuelle forhold.  

 

Det første afsnit i dette litteraturreview belyser tilgængelig viden fra forsk-

ning, der belyser Kræftramte mennesker, der udredes for HNC. Derefter følger et 

afsnit, som belyser forholdet mellem Identitet, livshistorie og kræft. Her indgår 

ikke patienter, der udredes for HNC, men patienter, der udredes for andre 

kræftdiagnoser. 

Patienter i udredning for HNC 

Søgningen viser, at hovedparten af de studier, som inddrager perspektiver fra 

patienter med HNC belyser rehabiliteringsfasen og følgevirkninger efter syg-

dom og behandling. Disse studier viser, at en del patienter må leve med lang-

varige eventuelt livslange følgevirkninger, at den samlede symptombyrde æn-

drer disse patienters liv og påvirker deres egenomsorgskapacitet (Mortensen 

& Jarden, 2016). 

Disse søgeresultater er ikke taget med her, da problemformuleringen i denne 

afhandling ønsker at belyse udredningsperioden.  

Først præsenteres tre danske studier og derefter tre engelske studier (Bilag 2), 

som belyser udredningsperioden.  

 

To af de tre danske studier er nævnt i Baggrund og motivation (kapitel 1). Først 

præsenteres resultaterne fra studiet, som ikke er nævnt og derefter følger de 

to studier, som er nævnt i kapitel 1.  

 

Det første studie er offentliggjort i en rapport: Kræftpatienternes verden 

(Grønvold, Petersen, Jensen, Faber, & Johnsen, 2006), som er baseret på en 

spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i regi af kræftens bekæmpelse. 
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Rapporten er udgivet samme år som den bekendtgørelse, der udgør grundla-

get for udarbejdelse af kræftpakkerne (Sundhedsministeriet, 2006).  

Formålet med studiet bag rapporten er at få overblik over, hvor udbredte 

kræftpatienternes behov er, hvor meget disse behov fylder generelt og inden-

for de forskellige danske kræftpatienter, opdelt efter køn, alder, social bag-

grund, diagnose og fase i forløbet: diagnosefasen, behandlingsfasen eller re-

habiliteringsfasen. Spørgeskemaet blev udarbejdet på baggrund af fokusgrup-

peinterviews med grupper af patienter, pårørende og frivillige fra kræftens 

bekæmpelse samt en ekspertgruppe. Der blev udsendt 2.245 spørgeskemaer. 

1.518 blev besvaret, hvilket svarer til en svarprocent på 68 %. 71 patienter 

med HNC besvarede spørgeskemaet. Spørgsmål 4-8 spurgte ind til diagnose-

fasen, hvor patienterne blev udredt, ventede på og fik diagnosen.  

Hovedparten fik diagnosen ved en personlig samtale med en læge. De øvrige 

fik overbragt diagnosen pr. brev eller pr. telefon. 27 % syntes, at de ventede 

for længe på diagnosen. I forhold til behov for vejledning, rådgivning og støt-

te, da diagnosen blev overbragt, bekræfter 41 %, at de manglede dette, men 

det fremgår ikke, hvad disse patienter manglede eller under hvilke omstæn-

digheder, de fik overbragt diagnosen 

 

Det næste studie er udgivet i bogform: Ikke bare en diagnose (Fasting, 1979). 

Formålet med undersøgelsen er at forstå betydningen af og patienternes reak-

tion på, at tale åbent om kræftdiagnosen, men det viser sig, at den manglende 

åbenhed om diagnosen næsten er af underordnet betydning, fordi de fleste af 

patienterne selv gætter, hvad de fejler. Patienterne er ikke optaget af at tale 

om diagnosen, men om de følelser, som diagnosen udløser og de konsekven-

ser for deres dagligdag, som følger med. De har behov for at tale om frygten 

og angsten. Ifølge Fasting er åbenhed om kræftdiagnosen imidlertid betyd-

ningsfuld, fordi en samtale om kræft kan invitere patienten til at udtrykke sin 

angst (Fasting, 1979, pp. 154–157).   

Studiet inkluderer patienter med HNC, som får fjernet struben og derved mi-

ster evnen til at tale. Efter operationen skal de trænes i at anvende en taleven-

til, som er monteret på kanylen til vejrtrækning, som sidder foran på halsen. 

Hvis dette ikke er muligt er patienten henvist til at udtrykke sig skriftligt og 

med kropssprog.  

Til at belyse disse patienters situation anvendes spørgeskema kombineret med 

interviews og en intervention, der går ud på, at lære patienten at kende, udfø-

re individuel sygepleje efter behov og tale med deltagerne om deres frygt og 

angst. At lære den enkelte patient at kende og etablere en gensidig vedvarende 

kontakt, der på den ene side minder om et venskab og på den anden side har 
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et sygeplejefagligt sigte, er et gennemgående træk i studiet. Forholdet, der 

etableres med de patienter, som inkluderes i undersøgelsen, ser ud til at være 

den væsentligste vej til viden om patienternes situation.  

Blandt konklusionerne indgår, at kræft udløser frygt og angst for en ændret 

livssituation og for døden. Der kan desuden være transportproblemer og pa-

tienten skal møde et utal af nye mennesker. Begge dele opleves som en be-

lastning. Patienterne oplever venlighed og mangelfuld kontakt med de sund-

heds-professionelle. Den manglende kontakt, vilkårlig pleje og behandling, 

øger angiveligt patienternes usikkerhed, svækker angiveligt deres jeg-styrke og 

øger risikoen for udvikling af en krise.  

Risikoen for at udvikle en krise er størst i overgangen fra tidligere normal-

tilstand før sygdommen til behandlingen er påbegyndt, dvs. i perioden, hvor 

patienten udredes. Der er desuden risiko for at udvikle krise på det tidspunkt, 

hvor der tages stilling til om initialbehandlingen er tilstrækkelig eller om der 

også skal opereres, samt i perioden frem til den første kontrol efter afsluttet 

behandling. Her skal det lige tilføjes, at behandlingsforløbet er ændret væsent-

ligt siden 1979. Ifølge Fasting udredes patienterne i en onkologisk afdeling og 

kirurgi nævnes som en sekundær behandling (Fasting, 1979), i modsætning til 

i dag, hvor patienterne udredes i en kirurgisk afdeling og kirurgi ofte er den 

primære behandling for HNC (Sundhedsstyrelsen, 2012b).   

 

Empiri (observation og interviews) til det sidste af de tre studier blev samlet i 

Århus, hvor den mediane udredningstid fra henvisning til påbegyndt behand-

ling netop var reduceret fra 57 til 29 kalenderdage. Studiet inkluderer 20 

patienter i behandling for HNC (Junge et al., 2010). 

Deltagerne i dette studie udtrykker stor tilfredshed med det accelererede pati-

entforløb. Samtidig fremgår det både af interviews og observationer, at det er 

svært for patienterne at følge med, både mentalt og følelsesmæssigt, samt 

svært at huske og forstå praktiske informationer vedrørende undersøgelses- 

og behandlingsforløbet. Specielt udredningsforløbet og perioden frem til be-

handlingsstart karakteriseres som kaotisk.  

Flere af deltagerne beskriver, at de kun kan høre eller huske enkelte ord fra 

samtaler med lægen, fordi de ufrivilligt lukker af over for det, der blev sagt.  

Selvom patienterne oplever det accelererede program som kaotisk og meget 

overvældende, beder det store flertal ikke om at udskyde nogle af undersøgel-

serne i programmet.  

Deltagerne synes, at det er vigtigt med hurtig behandling, god information, 

der jævnligt gentages, god kommunikation og personlig kontakt med persona-

let i løbet af programmet. Patienterne oplever tidspunktet, hvor diagnosen 
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foreligger og behandlingen påbegyndes som et vendepunkt, hvor de begynder 

at føle sig mere rolige (Junge et al., 2010). 

  

Det ældste af de engelske studier er et litteraturreview (omtales i det følgende 

som Zieglers review). Forfatterne søger viden om HNC patienters behov for 

information og støtte til at tage beslutning om behandling i et behandlingsfor-

løb, der er baseret på hurtig beslutningstagning og kort tid til information, 

med henblik på at optimere overlevelse (Ziegler, Newell, Stafford, & Lewin, 

2004).  

Zieglers review er baseret på en gennemgang af 35 studier, der udforsker 

HNC patienters erfaringer med kirurgisk behandling, deres informationsbe-

hov og deres synspunkter vedrørende beslutningstagning.  

De inkluderede studier belyser psykosociale problemer, som patienter med 

HNC må leve med efter afsluttet behandling og de efterlyser psykosocial støt-

te i forhold til disse behov. To af de inkluderede studier viser, at patienternes 

psykosociale problemer og behov for psykosocial støtte efter kirurgi påvirkes 

af mangelfuld præoperativ information om følgevirkninger af operationen. Et 

enkelt studie viser, at patienternes postoperative psykosociale behov påvirkes 

af deres præoperative angst og et andet studie viser, at angst nedsætter patien-

ternes egenomsorg og at høj grad af egenomsorg nedsætter patienternes 

angst.  

Der er desuden inkluderet studier, der viser korrelation mellem vansiring og 

social isolation og studier, der viser, at patienterne har behov for mere infor-

mation end de får. Der identificeres følgende behov:  

 Informationerne skal gives af en specialist med gode kommunikati-

onsevner, gerne suppleret med skriftlig information.  

 Der ønskes information om tidshorisonter – både for behandling og 

for rehabilitering, fordi patienter og pårørende har brug for at kende 

omfanget af den udfordring, de står over for.  

 Der er behov for information om symptomer og tilstande, hvor man 

bør søge læge og der ønskes rådgivning om smertebehandling.  

De adspurgte patienter ønsker at deres læge skal være sandfærdig, omsorgs-

fuld og medfølende, og at der bruges et enkelt sprog uden medicinske udtryk.  

Tre studier, som inkluderes i Zieglers review handler om patienters deltagelse 

i beslutningstagning. I et af studierne angives, at 53 % af patienterne fore-

trækker at deltage i beslutninger, mens de adspurgte læger antager, at 78 % af 

patienterne ønsker at deltage i beslutninger om behandling. Mange af de pati-

enter, som ikke ønsker at deltage i beslutninger om behandling, ønsker at del-

tage i løbende evaluering af det terapeutiske forløb.  
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To af disse studier finder, at der er en mangfoldighed af præferencer for den 

rolle, som patienterne ønsker at spille i beslutningsprocessen. Derfor anbefa-

les det, at der skal være plads til denne mangfoldighed af ønsker.  

Ziegler konkluderer, at psykosociale og funktionelle forstyrrelser, som ople-

ves af patienter efter operation, ofte er betydelige og vedvarende. Forud for 

operationen er der behov for omfattende informationer både om indgrebet 

og følgevirkninger, men imødekommelse af dette behov afspejles ikke i typen 

eller mængden af information, som blev givet forud for operationen.  

Udgangspunktet for Zieglers review-spørgsmål er, at kræftforløbet er accele-

reret og tiden, der er til rådighed til information og støtte er reduceret. Ziegler 

bidrager med viden om forhold, der har betydning for patienter med HNC, 

men bidrager ikke med viden fra studier, hvor forløbet er tidsstyret og accele-

reret. Derfor kan Ziegler ikke besvare denne del af sit review-spørgsmål, men 

konkluderer, at der mangler forskning på området. Der inddrages studier fra 

forskellige lande i Zieglers review, men kontekstuelle forskelle tillægges ikke 

betydning. 

 

Empirien i det andet engelske studie består af retrospektive semistrukturerede 

interviews, som foretages efter operationen for kræft er overstået. Dette stu-

die viser, at de fleste patienter føler sig godt informeret om operationsproce-

duren, men er uforberedte på de langsigtede livsstilsændringer, der følger 

med. Ved samtalen, hvor patienter med HNC blev præsenteret for diagnose 

og behandlingsplan, fik hovedparten af interviewpersonerne ikke stillet 

spørgsmål og de havde ikke opfattet, at de havde valgmuligheder i forhold til 

behandlingen. De deltagere, der ønskede at indgå aktivt i beslutningsproces-

sen, havde svært ved at få adgang til de nødvendige informationer (Newell, 

Ziegler, Stafford, & Lewin, 2004).  

 

Det tredje engelske studie er en spørgeskemabaseret tilfredshedsundersøgelse. 

Dette studie viser, at patienter, der udredes for HNC mangler information 

om støttegrupper, muligheder for finansiel rådgivning og langsigtede følge-

virkninger som fx nedsat arbejdsevne, nedsat fysisk funktion og nedsat livs-

kvalitet. Desuden viser dette studie, at tilfredshed med informationen før be-

handlingen (kirurgi) påbegyndes, kan have forebyggende betydning for post-

operativ depression og at nævnte tilfredshed forbedrer den psykiske 

totalscore 6-8 måneder efter afsluttet behandling. Forfatterne til dette studie 

konkluderer, at skræddersyet information og imødekommelse af patienternes 

behov for information før behandling kan forbedre den postoperative livs-

kvalitet for patienter med HNC (Llewellyn, McGurk, & Weinman, 2006).  
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Sammenfatning 
Selvom der kan være forskel på dansk og engelsk kultur og derfor også dis-

kurser, forventninger til og organisering af undersøgelsesprogrammet i de re-

spektive lande, tematiseres manglende information og kommunikation i ud-

redningsperioden både i de engelske og i de danske studier.  

I de engelske studier tales om anxiety, der både kan oversættes til ængstelse 

og angst. Det danske studie fra 1979, viser, at patienter, der bliver behandlet 

for HNC oplever angst. Det danske studie fra 2010, taler derimod ikke om 

angst eller ængstelse, men om kaos og overvældelse. Desuden viser de engel-

ske studier at angst og manglende information i udredningsfasen har betyd-

ning for patienternes psykosociale behov og egenomsorg i den postoperative 

fase. Denne sammenhæng belyses ikke i de danske studier.  

I det danske studie fra 2006 angives, at patienterne mangler støtte og vejled-

ning i forbindelse med overbringelse af diagnosen, men vi får ingen oplysnin-

ger om hvad patienterne mangler eller under hvilke omstændigheder, de der 

mangler vejledning og støtte, modtog informationen om diagnose. Via de en-

gelske studier får vi at vide, hvilke informationer patienterne savner, men vi 

får ikke tilsvarende informationer fra de danske studier. I det danske studie 

fra 2010 fremhæves patienternes evne til at høre og fastholde information 

som en mulig forklaring på utilstrækkelig information. 

 

Studierne, der belyser situationen for kræftramte mennesker, der udredes for 

HNC, viser, at situationen kan være forbundet med angst/ængstelse, kaos, 

nedsat evne til at høre, fastholde og forstå informationer og en oplevelse af 

mangelfuld information om perioden efter operationen. Studierne belyser at 

udredningsforløbet, som indgår i en dansk kontekst, kan opleves kaotisk og 

overvældende, men betydningen af patienternes individuelle livshistoriske er-

faringer belyses ikke eksplicit i disse studier. En mulig betydning af kontek-

stuelle forhold belyses dog i det danske studie fra 2010, hvor det accelererede 

udredningsforløb angiveligt har betydning for patienternes oplevelse af over-

vældelse og kaos.  

Identitet, livshistorie og kræft 

Der er ikke fundet studier, der eksplicit belyser livshistoriens betydning for 

potentielle kræftpatienter, der udredes for HNC. Derfor har jeg udvidet min 

søgning til at omfatte andre kræftsygdomme (Bilag 3).  

Først præsenteres to danske studier og dernæst fem studier fra andre lande.  
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Et dansk studie viser, at en persons livshistoriske forudsætninger, får betyd-

ning i mødet med en livstruende sygdom som kræft og for mestring af syg-

dommen. De livshistoriske forhold, der belyses i studiet er køn, social positi-

on og relationer i samfund, erhverv og familie, produktionsmåder og arbejds-

delinger, som sætter rammen om den syges hverdag, samt forestillinger om liv 

og død i den syges livssammenhæng og sociale praksis (Eriksen, 1996, p. 79).  

 

Et nyt Dansk studie belyser angst og livskvalitet hos patienter, der er henvist 

til undersøgelse for symptomer på kræft; lymfom, lungekræft, tarmkræft og 

prostatakræft. Patienternes livskvalitet er påvirket, imens de gennemgår un-

dersøgelserne, som skal vise om de har kræft. Patienterne oplever især, at det 

er deres normale funktion, roller og følelser, som er påvirket. Nogle af delta-

gerne var arbejdsløse og dette havde sammen med risikoen for en kræftdiag-

nose den største effekt på livskvaliteten i udredningsfasen (Moseholm, 

Rydahl-Hansen, & Lindhardt, 2016).  

 

Tre studier fra henholdsvis USA, England og Canada viser, at kræftramte re-

viderer deres selvforståelse og finder en ny normalitet for livet efter kræft 

(Gruber, 2011; Hubbard, Kidd, & Kearney, 2010; Mathieson & Stam, 1995). 

Ifølge det canadiske studie kan konsekvenser af sygdommen og/eller behand-

lingen gøre det nødvendigt at finde en ny normalitet for sin tilværelse og leve 

anderledes end før. En kræftdiagnose kan også skubbe til et længe næret øn-

ske om at prioritere anderledes – et ønske, som af en eller anden grund ikke 

er ført ud i livet (Mathieson & Stam, 1995). Ifølge studiet fra USA kan diag-

nosen udfordre patienten til at revidere sit liv og identitet og på den måde væ-

re en katalysator for forandring, fordi patienten konfronteres med sin egen 

dødelighed (Gruber, 2011). Det tredje studie er fra England. Forfatterne til 

dette studie anbefaler, at der udvikles interventioner, der kan støtte de men-

nesker, der oplever kræft som et angreb på deres identitet (Hubbard et al., 

2010).  

 

To amerikanske studier viser, hvorledes syge mennesker finder frem til en 

ændret selvforståelse og en ny ’normal’ tilværelse ved at fortælle narrativer om 

deres situation og lytte til andres og egne fortællinger (Frank, 1997; Mattingly, 

1998). Det ene studie belyser narrativers betydning for alvorligt syge menne-

skers identitet (Frank, 1997) og inddrages i fortolkningsrammen, som etable-

res for dette studie. 
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Sammenfatning 
Samlet set tyder disse studier på, at en persons historie og aktuelle livssituati-

on har betydning for, hvordan udredningsforløbet og en kræftdiagnose ople-

ves. Studierne viser også, at en kræftdiagnose kan få betydning for den kræft-

ramtes fortsatte liv og selvforståelse. Nævnte forhold er sparsomt belyst, i 

studier, der inddrager patienter med HNC. Fra søgeresultater, der viser, at pa-

tienter med hoved- og halskræft kan være nødt til at leve med omfattende 

følgevirkninger (Mortensen & Jarden, 2016) og det engelske review, som blev 

præsenteret i det foregående afsnit, ved vi dog, at der kan være følgevirknin-

ger, som ændrer patientens normale udseende og funktion efter behandling 

for HNC og at disse ændringer kan ændre den kræftramtes sædvanlige livsfø-

relse; arbejde, spisevaner og seksualitet (Ziegler et al., 2004), men den tilgæn-

gelige forskning belyser ikke livshistoriske perspektiver på at være patient, der 

befinder sig i udredningsfasen af et accelereret og standardiseret pakkeforløb 

for hoved- og halskræft.  

Konteksten 

Dette hovedafsnit består af følgende afsnit: Konteksten er national, Betydning af 

sted, Rationaler bag kræftpakkerne, Betydning af tid og Diskursiv kontekst.   

 

Formålet med dette hovedafsnit er at skitsere forskellige forhold, der kan ha-

ve betydning for, hvorledes udredningsforløbet tilrettelægges, fordi disse for-

hold kan have betydning for arbejdets organisering og derfor også for interak-

tionen i den sociale kontekst, som etableres mellem patienter og sundheds-

professionelle på stedet.   

 

Selvom andre lande eventuelt også har indført accelererede og standardisere-

de kræftforløb, kan der være nationale kontekstuelle forskelle, som kan have 

betydning for patienters forventninger og hospitalets muligheder for at imø-

dekomme patienternes behov. Det betyder, at forskningsresultater ikke uden 

videre kan overføres til andre kontekster, men må forstås i den givne kon-

tekst. Til at illustrere nationale forskelle har jeg valgt at sammenligne norske 

og danske forhold, fordi det norske sundhedssystem minder om det danske 

og har annekteret de danske kræftpakker (Helsedirektoratet, 2015). Trods lig-

heder i pakkeforløbet er der alligevel forskelle. Dette eksemplificeres i afsnit-

tet: Konteksten er national.    
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Dernæst følger afsnit, der indeholder forskningsartikler og litteratur, der bely-

ser Betydning af sted, Rationaler bag kræftpakkerne og Betydning af tid. Disse aspek-

ter inddrages, for at etablere en baggrundsforståelse for betydningen af kon-

tekstuelle forhold i individuelle patienters fortællinger.  

 

I dette hovedafsnit indgår endvidere resultaterne af en sampling fra forskelli-

ge medier; websider og onlinepublikationer, hvor jeg har ledt efter diskurser 

om kræft. Diskurs defineres som »en bestemt måde at tale om og forstå ver-

den (eller et udsnit af verden) på« (Jørgensen & Phillips, 1999, p. 9). Den teo-

ri, som jeg vælger som den overordnede tilgang i teorikomplekset, bygger på 

en særlig forståelse af begrebet diskurs, som adskiller sig fra forståelsen bag 

Foucault-inspirerede diskursanalyser og dekonstruktion af tekster.  

This necessitates rejecting any version of discourse analysis, such as cognitive 
linguistics, which starts with the individual. (…) My aim is to apply interpre-
tive discourse analysis in a way which can be used as a psychological method; 
that is, a method which incorporates questions about the relation between 
subjectivity and meaning (Hollway, 1994, p. 33). 

 

I stedet for tekstnære diskursanalyser (Jørgensen & Phillips, 1999, Chapter 1) 

og dekonstruktion (Jørgensen & Phillips, 1999, p. 61) foretages en fortolkning 

af deltagernes fortælling om at være patient i en særlig kontekst, belyst af de-

res fortalte livshistoriske erfaringer, relationer med andre og diskurser, de 

identificerer sig med. »In this way I shall have a theoretical guide for the ana-

lysis« (Hollway, 1994, p. 33). Den teoretiske tilgang etableres i metodologika-

pitlet. I aktuelle kapitel har jeg blot skabt en oversigt over diskurser om kræft 

som er tilgængelige via forskellige medier. Overskriften for dette afsnit kalder 

jeg for Diskursiv kontekst. Jeg har samlet diskurser, der kan fungere som en 

baggrundsforståelse til at identificere diskurser, som interviewpersonerne 

inddrager i deres fortællinger.   

Konteksten er national 

I dette afsnit koncentrerer jeg mig om konteksten på makroniveau. Der er fo-

kus på informationer og tal, som også indgår i beslutninger på et mere over-

ordnet politisk og strategisk niveau i sundhedsvæsnet, men som på forskellig 

vis også har indflydelse på konteksten på mesoniveau.  

Det norske sundhedssystem adskiller sig ikke meget fra det danske. Selvom 

de to landes sundhedssystemer minder om hinanden, kan jeg få øje på for-

skelle, der kan gøre de nationale kontekster forskellige.  
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Kræftpakkerne i Norge ligner til forveksling de danske kræftpakker, men de 

udmøntes forskelligt og forskellene kan blandt andet tilskrives kultur, sam-

fundsforhold, sygehusstruktur, geografi og sygdomsforekomst. Der er ikke 

den store forskel på indbyggerantallet i Danmark og i Norge (5.109.056 i 

Norge og 5.699.220 i Danmark), men der er stor forskel, når vi taler om be-

folkningstæthed (Norge: 13,52/km2, Danmark: 132,42/km2). I Danmark ligger 

hospitalerne tæt, når vi sammenligner os med Norge, hvor der kan være langt 

imellem hospitalerne, afhængig af om vi taler om Nordnorge eller Sydnorge. 

  

Der er også forskel, når det gælder prævalens og incidens for HNC. I Dan-

mark har vi en prævalens på ca. 14.ooo og ca. 1.400 nye tilfælde årligt 

(Sundhedsstyrelsen, 2012b). I Norge er prævalensen ca. 5.600 og ca. 700 nye 

tilfælde årligt (Helsedirektoratet, 2015). 

Den høje kræftforekomst i Danmark i forhold til de andre nordiske lande kan 

blandt andet ses i statistikker, der viser, at Danmark rangerer højt blandt de 

nordiske lande i forhold til kræftforekomst, rygning og alkoholforbrug (Storm 

et al., 2010). Det er en udbredt antagelse, at der er en sammenhæng mellem 

rygning, højt alkoholforbrug og kræft. Derfor kan forskelle i ryge- og alko-

holkultur ses som en indikator, der kan have betydning for forskel i kræftfo-

rekomst mellem Norge og Danmark.   

Der er også forskel på overlevelse efter kræftbehandling landene imellem. I 

konkurrencen med Europa er Danmark placeret som et af de lande, der har 

den højeste kræftforekomst og den ringeste gennemsnitlige overlevelse efter 

afsluttet kræftbehandling (Sant et al. 2003; Sant et al. 2009; Francisci et al. 

2009; Verdecchia et al. 2009; Ministeriet for sundhed og forebyggelse 2014). I 

konkurrencen med de nordiske lande rangerer Danmark også lavest, når det 

gælder overlevelse efter kræftbehandling (Engholm et al. 2010; Storm et al. 

2010; Ministeriet for sundhed og forebyggelse 2014). 

 

Den høje kræftforekomst og den ringere overlevelse efter kræftbehandling 

indgik i de politiske argumenter for at indføre kræftpakkekonceptet og få 

danskerne til at blive bedre til at opdage kræft i tide (Ministeriet for sundhed 

og forebyggelse, 2014). Argumenterne bidrager med diskurser om, at rygning 

og alkohol skal begrænses, fordi mange dør af kræft i Danmark, at »hurtig 

indsættende behandling betyder overlevelse og det danske sundhedsvæsen 

skal blive bedre og mere effektiv til at behandle kræft« (Ministeriet for 

sundhed og forebyggelse, 2014). Sådanne diskurser påvirker alle og bidrager 

til at forme den danske kultur i forhold til kræft.  
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Lande, som rangerer højt i forhold til kræftoverlevelse og lavt i forhold til 

kræftforekomst kan formidle andre diskurser, for eksempel diskurser, der 

fremhæver deres sundhedssystem som velfungerende og deres befolkning 

som sund. Diskurser, der deles i et samfund kan påvirke patienters forvent-

ninger til dette samfunds sundhedsvæsen, politiske beslutninger og udform-

ningen af praksis i sundhedsvæsnet, afhængig af, hvorledes hvert enkelt sub-

jekt identificerer sig med tilgængelige diskurser    

 

Set i dette perspektiv kan der være forskel på patienternes forventninger og 

måden hvorpå udredning og behandling tilrettelægges i de enkelte lande. Der-

for kan kontekster og interaktion mellem patienter og sundhedsprofessionelle 

i de enkelte lande ikke være universel, men må være national med lokale varia-

tioner.  

Betydning af sted 

Søgeresultaterne i dette afsnit fokuserer på afhandlingens mesoniveau, stedet, 

hvor patienter og sundhedsprofessionelle mødes om undersøgelser og be-

handling. I dette afsnit præsenteres et canadisk studie og teoretiske perspekti-

ver på stedets betydning fra to danske og en norsk bogudgivelse (Bilag 4).  

Præsentationen er inddelt i fire afsnit: Først præsenteres afsnittet: How place 

matters. Derefter præsenteres Hospitalsarkitektur er inddelingens kunst, som følges 

op med afsnittet: Hospital – et symbol på sygdom, død og tillid til behandling. Afsnit-

tet afsluttes med en kort sammenfatning af stedets betydning.  

How place matters 
Et hospital er indrettet til at undersøge og behandle patienter. Arkitekturen 

og indretningen, dvs. de enkelte rums indbyrdes placering i bygnin-

gen/bygningerne er sammen med udsmykningen og den benyttede teknologi 

med til at forme mødet mellem patienter og de sundhedsprofessionelle.  

 

Magtrelationer i sundhedsarbejdet optræder for eksempel i forbindelse med 

professionelt arbejde, der består af ’one-size-fits-all’ intervention. Ifølge Po-

land et al dækker udtrykket ’one-size-fits-all interventioner’ over professionelt 

standardiseret arbejde, der skal følge fastlagte retningslinjer for ’bedste prak-

sis’, - en standardisering, som er skabt på grundlag af omhyggelig og stringent 

empirisk forskning og som skal afvige så lidt som muligt fra ’hvad der virker’ i 

henhold til evidens. Sådanne regler udgør en magtfaktor, der udfordrer mu-
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lighederne for at individualisere plejen (Poland, Lehoux, Holmes, & Andrews, 

2005).   

 

Poland et al. opfatter også teknologi som en magtfaktor, der er knyttet til ste-

det, fordi teknologier både kan være en hjælp og en begrænsning i tilværelsen 

og i forbindelse med behandling og pleje. Teknologier skaber muligheder, 

men kan også begrænse mulighederne. En person, der ikke kan gå, kan for 

eksempel bevæge sig fra sted til sted i en kørestol, men bevægelsen er be-

grænset til steder, hvor terrænet er egnet til en kørestol.  

Ifølge Poland et al. kan der være begrænset adgang til teknologi og der er tek-

nologier, som stiller krav til indretning af rum og organisering af behandling 

og pleje. Det er for eksempel nødvendigt at blive henvist til en specialiseret 

afdeling for at få adgang til de teknologier, der skal anvendes for at stille diag-

nosen HNC. De teknologier, der skal anvendes, findes i særlige afdelinger, 

som er indrettet i henhold til specifikke krav, der skal overholdes, for at få 

teknologien til at fungere optimalt og skabe resultater, der kan føre til en kor-

rekt diagnose.  

 

Den tredje måde hvorpå et sted kan have indflydelse på patienter og persona-

le handler om ’følelsen af sted’, som er en subjektiv og individuel oplevelse. 

Steder er ikke bare punkter eller rum, hvor der foregår handlinger, ligesom tid 

ikke bare er en serie tidsintervaller, som handlinger er indsat i (Poland et al., 

2005, p. 171). Stedets indretning samt tanker og bekymringer, som knytter sig 

til stedet, kan bidrage til ’følelse af sted’. Magthierarkier, adgangsbetingelser 

og teknologier, der anvendes på stedet, kan påvirke følelsen af sted. Det gæl-

der også moralske, politiske og organisatoriske forhold, der præger stedets 

kultur, de fysiske og psykosociale omgivelser og den diskursive magt på ste-

det.  

Hospitalsarkitektur er inddelingens kunst 
Martinsen (2002) diskuterer rummenes og tidens betydning for hospitalsar-

bejdet og især for patienterne. Ifølge Martinsen er hospitalsarkitektur indde-

lingens kunst, fordi bestemte rum er indrettet til bestemte undersøgelser. 

Rummene specialiseres og den syge skal ustandselig flytte sig fra rum til rum. 

Et nyt rum for hver af de analyser, som kroppen skal udsættes for. På den 

måde indrettes sygehusbygningen som et redskab for den medicinske under-

søgelse og behandling og på den måde påvirker arkitekturen de mennesker, 

der som patienter skal flytte sig fra rum til rum og underkaste sig kropsanaly-

ser (Martinsen, 2002, p. 260).  
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Hospitalets tid har også betydning for den syge. Martinsen taler om lang-

somme rum og hurtige rum. I langsomme rum er der plads til stilhed og efter-

tænksomhed, der er tid til, at stedets lyde og ro kan få lov til at slå rod i os. 

Sådanne rum giver værdighed og kan hjælpe patienter med at finde fodfæste, 

til at se sig selv i en sammenhæng og tune ind på sine egne og andres erfarin-

ger. I sådanne langsomme rum er der plads til sorg, savn, længsel og fortæl-

linger.  

I urolige og hastige rum bliver vi forstyrret af støj, der fjerner muligheden for 

refleksion og eftertanke. Et rum, der er indrettet til undersøgelser af kroppen, 

er et eksempel på et uroligt og hastigt rum, fordi rummet er indrettet til saglig 

bedømmelse og objektivering for teknikerens målende og registrerende øje. 

Ifølge Martinsen er et sygehus indrettet med henblik på, at spare tid. Tidsbe-

sparelse sætter sig igennem som et krav om forvaltning, styring, der skaber 

vaner, der påvirker mulighederne for at møde den syges bedrøvelse, bekym-

ring og sorg. Ifølge Martinsen er der ikke tid til patienternes fortællinger i uro-

lige og hastige rum (Martinsen, 2002, p. 167). 

Hospital – et symbol på sygdom, død og tillid til behandling  
Kristian Larsen udfolder på en måde Martinsens begreb: ’hospitalsarkitektur 

er inddelingens kunst’ og Polands begreb: ’følelse af sted’ i sin afhandling 

(Larsen, 1999). Han opfatter arkitektur som:  

en struktureret struktur, der virker strukturerende for faglig praktik. Arkitek-
tur, dvs. hospitalet som rum, rumindretning og inventar samt dets lyde og 
lugte, strukturer faglig handling. Arkitektur gør sig aktiv, gennem agenternes 
faglige handlen i rummet sådan, at visse praktikker gennemsættes i nogle rum 
frem for andre (Larsen, 1999, p. 129).  

 

Larsens afhandling handler om læreprocesser, der er præget af hospitalslogik. 

I hospitalspraktik lærer sygeplejestuderende hvilke faglige handlinger, der skal 

og kan udføres i hvilke rum. Jeg har ikke fokus på studerendes læring, men på 

patienter, der skal gennemgå accelereret kræftpakkeforløb. Jeg kan imidlertid 

overføre de studerendes behov for at blive kendt med indretningen til patien-

ternes situation. Patienter, som ikke er vant til at færdes på et hospital, skal 

lære hospitalets indretning at kende, for at kunne finde rundt til forskellige 

undersøgelsesafdelinger, og de skal lære rummenes funktion at kende, for at 

kunne indgå i samarbejdet med de sundhedsprofessionelle i de rum, hvor un-

dersøgelserne foregår.  

I forhold til hospitaler kan man overordnet set, tale om arkitektoniske og fy-

siske adskillelser mellem produktive behandlingsafsnit, de administrative af-
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snit og de reproduktive plejeafsnit. Operations og intensivafsnit opfattes som 

produktive behandlingsafsnit. Reproduktive plejeafsnit betegnes som sengeaf-

snit, fordi det er her sygestuerne og sengene findes. I de produktive afsnit 

produceres behandling. Sygestuen er patienternes rum, hvor hver patient rå-

der over en seng, et sengebord, et skab og en stol (Larsen, 1999, p. 132, 2005, 

pp. 163, 177). Gangarealet omtaler Larsen som en frizone og en rådighedszo-

ne, hvor personalet, der  

bevæger sig i gangarealet må stå til rådighed for diverse aktiviteter og hjælpe-
funktioner, som forvaltningsarbejdet nødvendiggør. Med visse undtagelser og 
modifikationer er det sådan, at den, der befinder sig i gangarealet, indgår i et 
gensidigt hjælpesystem. Dvs. at hjælpe det øvrige plejepersonale, patienter på 
gangen, portører, der efterlyser en journal, en fysioterapeut, der leder efter en 
patient etc. (Larsen, 1999, p. 137).  

 

På sygestuen er den studerende så vel som sygeplejersken optaget af aktivite-

ter sammen med patienten, men på gangen kan de forstyrres. Lægerne råder 

over de produktive indgribende afdelinger, for eksempel operationsstuer, in-

tensive afdelinger og skadestuer (Larsen, 2005, p. 163). »De medicinske arte-

fakter, der anvendes i de forskellige rum og stuer er frembragt af mennesker, 

og de udstikker en retning for tanker og handlinger, men de kan også ligesom 

rummene, ses som objektiveringer af sociale relationer mellem sociale positi-

oner på hospitalet« (Larsen, 2005, p. 183). I eksempler herpå taler Larsen om 

kirurgen, der er i besiddelse af artefakter til at skære, bore, suge og sy i patien-

tens krop, om medicineren, der besidder medicin, hvormed han/hun kan æn-

dre den syges krop, og om sygeplejersker som besidder artefakter til at obser-

vere og vaske den syge krop.    

 

Ifølge Larsen har forholdet mellem frygt og tillid spillet en rolle for udvikling 

af sygehusarkitektur. »frygten for sygdom og død og tilliden til, at den mulig-

vis kan afværges« (Larsen, 2005, p. 164). Her refererer Larsen til »Sestoft 

(1979), der hævder, at sådanne modsætningsforhold (polariteter) overføres på 

hospitalets fysiske fremtrædelsesform, hvorved bygningerne bliver symbolbæ-

rere, tilsigtet eller ej« (Larsen, 2005, p. 164) 

Sammenfatning 
Disse tekster belyser forhold på hospitalet, som har indflydelse på den sociale 

kontekst, der opstår, når patienter og sundhedsprofessionelle mødes og inter-

agerer i forhold til den enkelte patients behov og forståelse af sin situation. 

Teksterne supplerer de søgte studier, fordi de udfolder begrebet: kontekst, 
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som indgår i problemformuleringen og min antagelse om, at stedet og inter-

aktionen i den sociale kontekst har betydning for potentielle kræftpatienters 

forståelse af sig selv som patient i forbindelse med udredningsforløbet for 

HNC.   

Rationaler bag kræftpakkerne 

Søgeresultaterne i dette afsnit belyser nogle af de rationaler, der har medvirket 

til at forme kræftpakkerne. 

Et rationale er et meningssystem, der tilbyder en særlig opfattelse af praksis 
og udelukker andre opfattelser (…) Rationaler rummer en række logikker, der 
gør forskellige handlinger, beslutninger og forståelser logiske i forståelsen 
meningsfulde (Lehn-Christiansen, 2016, p. 36)  

 

Lehn-Christiansen beskriver et rationale som en sti, »der er skabt af nogle, der 

har bevæget sig igennem vildnisset. Stien opstår først, når flere har bevæget 

sig samme vej« (Lehn-Christiansen, 2016, p. 37). Stierne inviterer til at bevæge 

sig på en særlig måde. Hver gang man følger den samme sti ses de samme 

ting i det samme perspektiv. Hvis man følger andre stier er udsigten og per-

spektivet anderledes. Ifølge Lehn-Christiansen er der en sammenhæng mel-

lem rationaler og normer, og normer forstås som »de handlinger, forholde-

måder og synspunkter, der virker oplagte for aktørerne, og som derfor ikke 

kræver forklaring eller refleksion« (Lehn-Christiansen, 2016, p. 37). Rationaler 

er den legitimerede forklaring på normerne og forklarer, »at normerne får sta-

tus af selvfølgelige og helt oplagte handlemåder« (Lehn-Christiansen, 2016, p. 

37). Således medvirker rationaler til »at definere nogle handlemåder, som er 

legitime og gode og andre som mindre legitime, uønskede eller mærkelige. 

Dog er det vigtigt at påpege, at hverken rationaler eller normer determinerer 

praksis« (Lehn-Christiansen, 2016, p. 38), fordi der altid vil være mennesker, 

der bevæger sig udenfor stierne og er kreative i forhold til de gængse forhol-

demåder.  

På den anden side er det, der sker, og de måder, som mennesker handler på, i 
de fleste tilfælde ikke tilfældige eller uden sammenhæng med den praksis, 
hvor der handles – der synes netop som oftest at være en form for logisk 
sammenhæng mellem de ting, der finder sted (Lehn-Christiansen, 2016, p. 
38)  

 

Rationaler, som medvirker til at definere bestemte opfattelser og handlemåder 

som legitime og gode, er magtfulde. Derfor er det væsentligt at inddrage rati-



42 

onalerne bag kræftpakkerne og forstå betydningen af disse, fordi de tilbyder 

en særlig opfattelse af praksis og rummer en række logikker, der gør bestemte 

handlinger, beslutninger og forståelser logiske og meningsfulde, men udeluk-

ker andre opfattelser, handlinger og forståelser. Rationaler, der medvirker til 

at legitimere bestemte opfattelser og handlemåder definerer således også det 

uønskede og mærkelige. Derfor har jeg også valgt at inddrage et rationale, 

som har betydning indenfor både lægefaglig og sygeplejefaglig praksis, men 

som ikke kan identificeres i Pakkeforløb for hoved- og halskræft 

(Sundhedsstyrelsen, 2012b). 

 

Beslutningen om at etablere kræftpakker er en politisk beslutning (makroni-

veau). Kræftpakkerne er udformet i et samarbejde mellem sundhedsprofessi-

onelle og embedsmænd fra Sundhedsstyrelsen – altså i et samarbejde mellem 

meso- og makroniveau.   

Kræftpakkerne er udarbejdet på et politisk initiativ, med henblik på at styre 

og forme sundhedsvæsnet i en ønsket retning. Beskrivelserne i kræftpakkerne 

er baseret på forud eksisterende og senest opdaterede kliniske retningslinjer16 

og evidens er et væsentligt element i rationalet bag kræftpakkerne, hvorimod 

en helhedsopfattelse af mennesket ikke ser ud til at spille en rolle for udform-

ningen af kræftpakker.   

Litteraturen, der er inddraget i afsnittet, er samlet i bilag 5 og pointerne frem-

stilles i dette afsnit.  

 

Først belyses de Politiske rationaler bag kræftpakkekonceptet. Derefter belyses Evi-

densbegrebet. Til sidst belyses Helhedsopfattelse, et fraværende rationale. 

Politiske rationaler bag kræftpakkekonceptet 
Der foregår løbende en modernisering og optimering af det danske sund-

hedsvæsen. Nogle af disse moderniserings og optimeringsprocesser har med-

virket til at forme pakkeforløbene for kræft. I dette afsnit belyses nogle af dis-

se moderniserings- og optimerings rationaler via en online publikation, der 

informerer om Sygehusstrukturen i Danmark (Danske regioner, 2011), en bog: 

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? (Frølich et al., 2011), 

og en online publikation: Jo før – jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere 

gode leveår for alle (Ministeriet for sundhed og forebyggelse, 2014). 

 

                                                      
16 https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/kraeft/pakkeforloeb 
 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/kraeft/pakkeforloeb


43 

I 2009 lyder startskuddet til en ny sygehusstruktur i Danmark17, som er base-

ret på centralisering af specialer og opgaver. Tidligere anvendtes betegnelser 

som landsdækkende funktion, landsdels funktion og lokale sygehuse. Med 

den nye sygehusstruktur anvendes betegnelser som supersygehuse, akutsyge-

huse og specialsygehuse18.  

 

Hospitalsafdelinger, som de praktiserende læger og praktiserende speciallæger 

forventes at henvise patienter til på mistanke om kræft, er fortsat organiseret 

omkring et biomedicinsk speciale. Et speciale omfatter bestemte sygdomska-

tegorier og/eller sygdomme, som manifesterer sig bestemte steder i den men-

neskelige organisme eller psyke. (for eksempel hjertesygdomme, øre-næse-

halssygdomme, gigtsygdomme og psykiatri). Indenfor et speciale er der man-

ge specialiserede opgaver. Ifølge beskrivelsen af den nye sygehusstruktur skal 

få store sygehuse varetage højt specialiserede opgaver og almen praksis og 

speciallægepraksis, skal håndtere alle de mindre alvorlige lidelser (Danske 

regioner, 2011, p. 2). Denne struktur gør det nødvendigt at planlægge og styre 

patienternes forløb både vertikalt fra praktiserende læge til en højt specialise-

ret hospitalsafdeling og horisontalt som et patientforløb fra henvisning til re-

habilitering (Danske regioner, 2011, pp. 2–3). På det vertikale plan er det kun  

ganske få, ca. 1 procent af patienterne, der behandles på det meget højt spe-
cialiserede niveau. Ca. 9 procent kræver specialistbehandling i midten af py-
ramiden, mens resten – dvs. hele 90 procent udredes og færdigbehandles på 
basisniveau, det vil typisk være i almen praksis eller ambulant på sygehusene. 
(Danske regioner, 2011, p. 3) 

 

Det er kun de meget syge, der får adgang til højtspecialiserede hospitalsafde-

linger via den praktiserende læges henvisning. Formålet er at skabe et om-

kostningseffektivt sundhedsvæsen, der leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.  

 

Hvad der menes med et omkostningseffektivt sundhedsvæsen uddybes i Hvad 

kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? (Frølich et al., 2011). Ana-

lysearbejdet til denne bog blev påbegyndt i 2005 og afsluttet i 2010 og er ud-

ført i et tæt samarbejde mellem Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, 

Bispebjerg Universitetshospital, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning på 

                                                      
17 http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2009/01/20090126-startskud-til-
en-moderne-sygehusstruktur  
18 http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/sygehusene-
2020/sygehusstruktur/Sider/seks-sygehuse-i-region-sjaelland.aspx  

http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2009/01/20090126-startskud-til-en-moderne-sygehusstruktur
http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2009/01/20090126-startskud-til-en-moderne-sygehusstruktur
http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/sygehusene-2020/sygehusstruktur/Sider/seks-sygehuse-i-region-sjaelland.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/sygehusene-2020/sygehusstruktur/Sider/seks-sygehuse-i-region-sjaelland.aspx
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Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet og Dansk 

Sundhedsinstitut (DSI).  

Bogen indeholder en række anbefalinger til det danske sundhedsvæsen. Anbe-

falingerne er begrundet i en systematisk gennemgang og sammenligning af det 

danske sundhedsvæsen med et internationalt anerkendt amerikansk forsik-

ringsbaseret sundhedssystem: Kaiser Permanente. Hvad der menes med in-

ternationalt anerkendt forklares i bogens forord: 

Når netop Kaiser Permanente er i fokus her, skyldes det, at international 
forskning har vist, at denne organisation på et omkostningseffektivt niveau 
leverer sundhedsydelser af høj kvalitet til mennesker med kroniske sygdom-
me. Internationale forskere har udpeget en række organisatoriske principper 
som væsentlige for de gode resultater, nemlig sammenhængende patientfor-
løb, effektiv lægelig ledelse af hospitalerne, brug af elektroniske patientjour-
naler og ikke mindst konkurrencen med andre sundhedsorganisationer. 
(Frølich et al., 2011, p. 10)    

 

De organisatoriske principper: sammenhængende patientforløb, effektiv læge-

lig ledelse af hospitalerne, brug af elektroniske patientjournaler og konkurren-

cen med andre sundhedsorganisationer, er angiveligt udpeget af internationale 

forskere som særlig betydningsfulde i forhold til at skabe systemer, der både 

er omkostningseffektive og leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.  

Bogens forfattere anbefaler blandt andet, at de danske sundhedsydelser stan-

dardiseres, at arbejdet i sundhedsvæsnet standardiseres, at der skabes sam-

menhængende patientforløb og at kvaliteten af arbejdet overvåges. Altså en 

opbakning til kræftpakkekonceptet. 

 

I publikationen: Jo før – jo bedre (Ministeriet for sundhed og forebyggelse, 

2014) belyses kræftpakkerne og andre politiske tiltag, som skal medvirke til at 

opdage og behandle kræft i tide og øge overlevelsesprocenten.  

Formålet med publikationen er at forklare og begrunde den politiske styring 

af sundhedsvæsnet og kræftbehandlingen med henblik på at gøre den danske 

kræftbehandling til den bedste i verden. Opgaven går ud på at løfte Danmark 

op fra en af de ringeste placeringer i Europa og den ringeste placering i Nor-

den i forhold til overlevelse efter kræftbehandling (er udfoldet i Konteksten er 

national i begyndelsen af dette kapitel). Ifølge publikationen opnås dette ved 

en befolkning, der er opmærksom på risikoen for at få kræft og praktiserende 

læger, der er dygtige til at opfange symptomerne.  

Titlen henviser til tidens betydning for resultaterne af kræftbehandlingen, og 

følges op med ordene: »Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår 

for alle« (Ministeriet for sundhed og forebyggelse, 2014).  
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Tidlig diagnose og behandling henviser til biomedicinsk forskning, der viser, 

at behandling, der påbegyndes før kræftcellerne har spredt sig, giver de bedste 

resultater og den højeste overlevelsesprocent.  

Evidensbegrebet 
Kræftpakkerne er baseret på eksisterende og senest opdaterede kliniske ret-

ningslinjer for kræftbehandling indenfor hvert medicinsk speciale.  

De lægelige specialer har en lang tradition for evidensbaseret tilgang til faget 
og udarbejdelse af landsdækkende kliniske retningslinjer, klaringsrapporter, 
referenceprogrammer og protokoller. Eksisterende kliniske retningslinjer på 
kræftområdet har dannet udgangspunktet for udarbejdelsen af pakkeforløb 
(Sundhedsstyrelsen, 2012b, p. 2). 

 

Rationaler bag evidens begrebet har således betydning for udformningen af 

de beskrevne patientforløb.  

 

Til at belyse evidensbegrebet inddrages bogen Rationel klinik (Wulff & 

Gøtzshe, 2000), et kapitel i en antologi: Evidensbaseret praksis (Hamer, 2003), 

en online publikation: Evidens, viden og sundhedsfaglig praksis i filosofisk perspektiv - 

eller faren ved at være mere katolsk end paven (Juul Jensen, 2004), en bog: Epidemio-

logi og evidens (Juul, 2008) og en artikel: Evidensbevægelsen – en bevægelse i konflikt 

med sig selv (Thorgaard, 2012).  

 

I bogen Rationel klinik (Wulff & Gøtzshe, 2000) betyder ’evidensbaseret’, »at 

kliniske beslutninger i så høj grad som muligt skal baseres på resultaterne af 

velkontrolleret klinisk forskning« (Wulff & Gøtzshe, 2000, p. 9). Ifølge Wulff 

og Gøtzshe kan evidens ikke stå alene, når det gælder klinisk beslutning og 

diagnosticering. I den beslutningsproces, der skal føre til en formuleret diag-

nose, indgår desuden de symptomer, som patienten præsenterer, de objektive 

symptomer, som lægen kan konstatere, kliniske fund, der er baseret på lægens 

observationer, parakliniske fund for eksempel fra blodprøver, røntgen og 

scanninger, oplysninger om patientens livsstil, tidligere sygdomme og familiæ-

re dispositioner. Alle disse registreringer  

udgør det naturvidenskabelige grundlag for de kliniske beslutninger, og det er 
nødvendigt, at databehandlingen er så stringent som overhovedet muligt. Til 
dette formål er det vigtigt at gøre sig klart, om man har at gøre med observa-
tioner eller målinger på en nominalskala, en rangskala eller en intervalskala 
(Wulff & Gøtzshe, 2000, p. 22). 
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Ifølge Svend Juul (2008) er tankegangen bag evidensbaseret medicin gammel, 

men fik et afgørende gennembrud i halvfemserne. Juul nævner et evidenshie-

rarki19, hvor evidensen fra randomiserede, kontrollerede forsøg (RCT) opfat-

tes som mere sikker end evidensen fra andre forskningsmetoder (Juul, 2008, 

pp. 174–175).  

Ifølge Susan Hamar (2003) er evidensbaseret medicin »blevet defineret som 

en proces bestående af en systematisk søgen, vurdering og anvendelse af mo-

derne forskningsresultater som basis for kliniske beslutninger« (Hamer, 2003, 

p. 20). Målet med evidensbaseret praksis er at støtte fagpersoners beslutnings-

tagning, så man undgår ineffektiv, uhensigtsmæssig, kostbar og potentielt far-

lig praksis.  

 

Ifølge Juul Jensen (2004) er evidens ikke et entydigt medicinsk eller sundheds-

fagligt begreb. »Men sådan som det anvendes får man normalt det indtryk, at 

det er et teknisk fagudtryk, og at det har et klart indhold, der ligger hinsides 

vort dagligsprogs mere vage udtryk« (2004, p. 19). Ifølge Juul Jensen er der to 

hovedstrømninger i opfattelsen af evidens. I den ene hovedstrøm opfattes 

evidens som »en sundhedsfaglig behandling af den enkelte patient med de 

bedste begrundelser for, hvad der er godt for dette menneske i netop denne 

situation« (Juul Jensen, 2004, p. 19). Altså den bedste individuelle behandling. 

I den anden hovedstrøm, det ofte betegnes som den medicinske opfattelse af 

evidens, henviser begrebet til medicinsk forskning, »hvor de generelle hypote-

ser om, hvad der er årsager sygdomme, og hvad der – generelt – er en effektiv 

behandling af en bestemt sygdom, er underbygget af bestemte anerkendte vi-

denskabelige kriterier« (Juul Jensen, 2004, p. 19). Denne opfattelse anvender 

evidens som et udtryk for videnskabelig styrke, der kan udtrykkes ved hjælp 

af evidenshierarkiet. Evidensbegrebet er således ikke entydigt og ifølge Juul 

Jensen kan man ikke bare regne med, at »generelle hypoteser om behand-

lingseffekt, som vi har videnskabelig evidens for, også i sig selv er ’den bedst 

tilgængelige evidens’ for, hvordan et bestemt menneske skal behandles i en 

given situation« (Juul Jensen, 2004, p. 19) 

 

Thorgaard knytter evidensbegrebet til både det medicinske felt og det admini-

strative og statslige område. Dette diskuteres i Evidensbevægelsen – en bevægelse i 

konflikt med sig selv fra 2012. I artiklen taler Thorgaard ikke kun om den medi-

cinske brug af evidensbegrebet, men forholder sig kritisk til de mange uddan-

                                                      
19 
https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/3E5E326CD6E54D609575282C73F9F9F2.
ashx  

https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/3E5E326CD6E54D609575282C73F9F9F2.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/3E5E326CD6E54D609575282C73F9F9F2.ashx
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nelsesmæssige, sociale, administrative og sundhedsfaglige praksisser, der i dis-

se år reformeres ved evidensbasering (Thorgaard, 2012, p. 151). Ifølge Thor-

gaard er evidensbevægelsen ikke bare knyttet til de professionelles bestræbel-

ser på at udvikle og anvende et velunderbygget beslutningsgrundlag. Evi-

densbevægelsen er »også knyttet til et administrativt og statsligt niveau« 

(Thorgaard, 2012, p. 154).  

Den statslige regulering skulle være effektiv og virksom. Det var ikke til-
strækkeligt, at beslutninger blot blev truffet ud fra, hvad administratorer og 
bureaukrater mente, ville være godt. Tilliden til den personlige vurdering eller 
bedømmelse reduceres til et minimum, og man bestræber sig på, at udvikle 
uafhængige standarder og procedurer og at dokumentere at beslutningerne 
hviler på kendsgerninger (Thorgaard, 2012, p. 155). 

 

Ifølge Thorgaard skal kvantificeringer mindske behovet for tillid og reducere 

den subjektive dimension i beslutningsprocesser. På den måde skabes en be-

vægelse fra »personbårne ekspertbedømmelser til eksplicitte standardiserede 

beslutningskriterier (Thorgaard, 2012, p. 156). Ifølge Thorgaard er der en 

konflikt i evidensbevægelsen, fordi der på den ene side er kræfter, der vil in-

kludere faglig bedømmelse og skøn i beslutningsprocesserne – og her henvi-

ser Thorgaard til David Sackett, som har været en central aktør i Cochrane-

samarbejdet (Thorgaard, 2012, p. 153) og fordi, der på den anden side »er et 

politisk og samfundsmæssigt klima, hvor der er mistillid og skepsis i forhold 

til professionelle og beslutningstageres konkrete bedømmelser og vurderinger 

(Thorgaard, 2012, p. 156). 

 

Samlet set ser det ud til, at evidenstænkning har betydning for udformningen 

af det standardiserede patientforløb, som beskrives i kræftpakkerne. Ifølge 

udredning af begrebet i dette afsnit kan evidens imidlertid ikke forstås som et 

entydigt begreb. Belyst af Thorgaards artikel ser det desuden ud til, at evi-

denstænkning både anvendes indenfor det medicinske felt og det administra-

tive og statslige område, som i fællesskab har udformet kræftpakkerne i 

Danmark.  

Helhedsopfattelse, et fraværende rationale 
I dette afsnit præsenteres to eksempler på helhedsopfattelse af mennesker, 

der er patienter. Desuden afsøges Pakkeforløb for hoved og halskræft 

(Sundhedsstyrelsen, 2012b) for eksempler på helhedsforståelse. 
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Forestillingen om det hele menneske indgår både i sygeplejerskers teorier om 

omsorg og lægers syn på lægegerning, men ikke i rationalerne bag pakkefor-

løbene i Danmark.  

Først præsenteres et eksempel på helhedsopfattelse i en teori om sygepleje. 

Bogen hedder Øyet og kallet (Martinsen, 2000). Derefter inddrager jeg et læge-

fagligt eksempel på helhedsopfattelse fra artiklen: Evidence and the end of medicine 

(Thorgaard & Juul Jensen, 2011). Til sidst søger jeg udtrykket ’helhed’ i Pak-

keforløb for hoved- og halskræft (Sundhedsstyrelsen, 2012b) og i et tillæg til den 

tredje udgave af kræftpakkerne: Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i for-

bindelse med kræft (Sundhedsstyrelsen, 2012a). 

  

Helhedsopfattelse i sygepleje – et eksempel 

Kari Martinsen baserer sin omsorgsteori på et omsorgsrationale og et ideal, 

der går ud på at møde patienten som et unikt og helt menneske.  

Når det drejer sig om patienter, står patientens subjektive oplevelse af at være 

syg og indlagt som noget centralt i omsorgsrationalet. Omsorgsrationalet for-

drer, at den professionelle lytter til patienterne og tager hensyn til deres øn-

sker. Martinsen (2000) udtrykker det således:  

Vi kan også si det slik at med et hjertelig deltakende øye setter sykepleieren 
seg i posision der en kan bli den sykes tillit verdig. Det er et øye som ikke 
frarøver den andre sin selvforståelse, og som ikke med vold reduserer den 
andre til en gjenstand (Martinsen, 2000, p. 9).  

 

Omsorgsrationalet kritiserer forestillingen om objektiv viden og sædvanen 

med at reducere det syge menneske til patient.  

Ifølge Martinsen fordrer omsorgsarbejdet gensidig tillid og et blik, der ser 

medmennesket som et helt menneske jævnfør K.E. Løgstrups (1905-1981) 

etiske fordring (Martinsen, 2000).  

Martinsen bruger det hjerteligt deltagende øje som billede på omsorgsrationa-

let og det registrerende øje bruger hun som billede på omsorgstænkningens 

modsætning.  

Det registrerende øye, er måter å se på der en vil finne sammenhenger ved å 
systematisere, rangere, klassificere og sette alt i system. Dette øye kan også 
individualisere og se forskjeller. Men det kan kun se forskjeller ut fra det som 
skal kunne måles og innndeles på en skala i forhold til systemets eller 
helhetens målrasjonelle orden. Det er måter å se på som er blitt beskrevet 
knyttet til vor nyere tid, den moderne tid, eller tiden da alliansen mellom 
moderne naturvitenskap, handverk (teknologi) og industrialisering ble en 
realitet: ca. 1750-1825 (Martinsen, 2000, pp. 34–35) 
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Martinsen skriver således omsorgsrationalet ind i en kritik af den biomedicin-

ske objektiverings- og evidenstænkning og det politiske projekt om at moder-

nisere den offentlige sektor, herunder sundhedsvæsnet 

      

Lægefaglig helhedsopfattelse – et eksempel 

Idealet om det hele og unikke menneske er ikke forbeholdt sygepleje- og om-

sorgsteorier. I en artikel: Evidence and the end of medicine (Thorgaard & Juul 

Jensen, 2011) fremhæves Alvan R. Feinstein (1925-2001), som var læge, klin-

iker, forsker og epidemiolog. Ifølge Thorgaard og Juul Jensen (2011) søgte 

Feinstein, at vinde gehør for en medicinsk praksis, der er personorienteret 

frem for evidensbaseret. Feinstein arbejdede ud fra et ideal og en forestilling 

om, at patienten – det kliniske materiale, er et levende, helt menneske, som er 

syg.  

He criticised medicine for not having recognized that only persons can suita-
bly observe, evaluate and rate their own health status (...) He pointed to 
methodological deficiencies in clinical epidemiology and evidence based med-
icine (...) and called for a person-oriented medicine which recognizes patients 
as cofactors in clinical reasoning (Thorgaard & Juul Jensen, 2011, p. 373). 

 

Ifølge Thorgaard og Juul Jensen (2011, p. 375) argumenterer Feinstein for, at 

de kliniske metoder bør være anderledes end de metoder, der anvendes i et 

laboratorium, fordi den syge er et helt menneske og ikke en vævsprøve.  

 

Helhedsopfattelse i pakkeforløb for HNC 

I Pakkeforløb for hoved- og halskræft (Sundhedsstyrelsen, 2012b) optræder ordet 

helhed en enkelt gang. Det er i det indledende afsnit, som kort introducerer til 

begrebet kræftpakke.  

Formålet med pakkeforløb for kræftområdet er, at kræftpatienter skal opleve 
et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i for-
bindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og 
palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patien-
terne (Sundhedsstyrelsen, 2012b, p. 7) 

 

Det helhedsorienterede er således ikke knyttet til en forestilling om det hele 

menneske, men til en forestilling om helheden i et sammenhængende patient-

forløb.  
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I forbindelse med den seneste revidering af pakkeforløbene har Sundhedssty-

relsen udgivet nogle selvstændige tillæg til de eksisterende kræftpakker. Ingen 

af disse tillæg belyser patienters situation i udredningsfasen. Derfor vælges  

Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 

(Sundhedsstyrelsen, 2012a), som et eksempel på, at der for første gang i 

kræftpakkernes historie inkluderes en helhedsopfattelse, der knytter an til fo-

restillingen om det hele menneske. Helhedsopfattelsen tager afsæt i WHO’s 

definitioner af rehabilitering og palliation. I tillægget anbefales:  

Et helhedsorienteret perspektiv på den enkeltes livssituation, ressourcer og 
behov. I den forbindelse er det centralt, at der tages højde for patienternes 
forskellige forudsætninger ved vurdering af behovet for støtte. I programmet 
beskrives problemerne med udgangspunkt i fire dimensioner: fysisk, psykisk, 
social, eksistentielt/åndeligt (Sundhedsstyrelsen, 2012a, p. 14) 

 

Helhedsopfattelsen er møntet på rehabilitering eller palliation efter afsluttet 

kræftbehandling, men ikke på udredning og behandling.  

Sammenfatning 
I beskrivelsen af kræftpakkerne er der lagt vægt på, at fremstille patientforlø-

bene som en standardiseret serie af konsultationer og undersøgelser, der fore-

går i hurtig rækkefølge. Dette opfattes som god kvalitet, fordi det resulterer i 

sammenhængende patientforløb, der er ens for alle, og fordi forløbene er ba-

seret på forud eksisterende og senest opdaterede evidensbaserede kliniske 

retningslinjer.  

Desuden lægges der vægt på at skabe et omkostningseffektivt sundhedsvæ-

sen, der leverer sundhedsydelser af høj kvalitet, som kan overvåges. De bio-

medicinske rationaler, der ligger bag kræftpakkerne, lægger vægt på, at et 

kræftudrednings- og behandlingsforløb skal være baseret på velkontrolleret 

klinisk forskning, der er baseret på stringens og behandlingseffektivitet – altså 

det, som Poland et al omtaler som ’one-size-fits-all’ interventioner.  

 

Disse rationaler påvirker måden hvorpå arbejdet kan organiseres; hvornår 

sundhedsprofessionelle og patienter skal mødes og hvad de skal mødes om. 

Derigennem har disse rationaler betydning for patienter og interaktionen på 

stedet. Det danske studie fra Århus viser, at patienter, der udredes for HNC 

og finder forløbet kaotisk og uoverskueligt, synes, at det er vigtigt med hurtig 

behandling, god information, der gentages jævnligt, god kommunikation og 

kontakt med personalet (Junge et al., 2010), men ifølge det standardiserede 

forløb på 15 kalenderdage, som er beskrevet i Pakkeforløb for Hoved- og halskræft 
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(Sundhedsstyrelsen, 2012b), skal der være en samtale, der indleder udred-

ningsforløbet og en samtale, der både afslutter udredningsforløbet og indle-

der behandlingsforløbet. I førstnævnte samtale skal der informeres om ud-

redningsforløbet og i sidstnævnte samtale skal der informeres om diagnosen 

samt besluttes en behandlingsplan. Der tages ikke højde for, at patienter kan 

have svært ved at høre og huske information og at det kan være nødvendigt 

at gentage informationer jævnligt. Det er heller ikke medtænkt, at patienter 

kan have individuelle behov for personlig kontakt med de sundhedsprofessi-

onelle, som de skal samarbejde med om deres forløb. Her forholder jeg mig 

udelukkende til beskrivelserne i Pakkeforløb for hoved- og halskræft 

(Sundhedsstyrelsen, 2012b) sammenholdt med resultater fra min søgning. 

Hvorvidt eller hvorledes der bør tages højde for individuelle patienters behov 

kan ikke afklares på dette grundlag. I henhold til problemformuleringen af-

hænger svaret af, hvad potentielle kræftpatienter fortæller om deres forløb.   

Betydning af tid 

I dette afsnit inddrages forskningsartikler, der er tæt på patienterne og den 

diagnostiske proces, til at belyse betydning af effektivisering i forhold til tid.  

 

Der præsenteres fem studier; to danske og tre internationale studier (Bilag 6). 

De to danske studier belyser det ændrede Tidsforbrug til udredning for HNC i 

Danmark perioden 2006 – 2012. Det ene af de to studier belyser desuden kor-

relationen mellem udredningstid og incidensraten for nye kræfttilfælde blandt 

de henviste patienter. De tre øvrige studier belyser betydningen af Reduceret tid 

til interaktion mellem patienter og sygeplejersker.  

Tidsforbrug til udredning for HNC i Danmark 
Ifølge Pakkeforløb for hoved- og halskræft (Sundhedsstyrelsen, 2012b, p. 47) må 

der højst gå 28 kalenderdage fra henvisning til påbegyndt behandling for 

HNC. Her er der ikke tale om gennemsnitstal, men om, at hver enkelt pati-

ents forløbstid fra henvisning til påbegyndt behandling samlet set må tage 28 

kalenderdage, herunder 15 kalenderdage fra henvisning til diagnose.  

Et dansk studie fra 2013 belyser forløbstider. I forskningsartiklen beregnes 

gennemsnitlige og mediane ventetider på HNC diagnoser og behandling på 

fem danske hospitaler. Tal fra 2010, 2002 og 1992 sammenlignes. Den gen-

nemsnitlige tid fra henvisning til diagnose var 13 dage i 2010 versus 17 dage i 

2002 og 20 dage i 1992. Fra diagnosen til påbegyndt behandling var der 25 

median dage i 2010, 47 median dage i 2002 og 31 median dage i 1992. Lyhne 
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et al konkluderer, at der i 2010 er sket en signifikant reduktion af den samlede 

tid, der medgår fra henvisning til påbegyndt behandling for HNC, men lidt 

under halvdelen af alle patienter starter stadig behandlingen for sent i forhold 

til de gældende standarder (Lyhne et al., 2013).  

 

I 2014 fulgte endnu et studie, der evaluerer effekten af forløbstider for HNC i 

Danmark. Dette studie benytter data fra Odense Universitetshospital. Studiet 

viser, at en pakkeløsning med forudbestilte aftaler til diagnostiske procedurer 

kan reducere tiden fra henvisning til HNC diagnose betydeligt. Dette doku-

menteres via en sammenligning af tre perioder. Gruppe 1: 2006-2007 – før 

kræftpakken skal implementeres, gruppe 2: 2007-2008 – på implementerings-

tidspunktet og gruppe 3: 2011-2012 – situationen på det tidspunkt, hvor artik-

len skrives. Tiden fra henvisning til den endelige kræftdiagnose faldt fra 24 

kalenderdage i gruppe 1 til 7 dage i gruppe 2 og 10 dage i gruppe 3. Der blev 

fundet maligne diagnoser hos 41 % af de henviste patienter i gruppe 1, 49 % i 

gruppe 2 og 43 % i gruppe 3 (Sorensen et al., 2014). Det ser således ikke ud 

til at incidensraten for HNC diagnoser falder, selvom undersøgelsespro-

grammet accelereres. 

Reduceret tid til interaktion  
Der er ikke fundet studier, som belyser betydningen af reduceret tid til inter-

aktion i forbindelse med udredning for HNC, men der er fundet tre studier, 

der belyser betydningen af reduceret tid til interaktion i afdelinger, hvor pati-

enter undersøges og behandles for andre sygdomme.  

 

Et deskriptivt studie fra Sverige er baseret på individuelle interviews med pa-

tienter og sygeplejersker om møder, der ikke opleves som omsorgsfulde. 

Formålet er at finde ud af de betingelser, der fører til ikke-omsorgsfulde mø-

der i et ambulatorium. Studiet viser, at både patienter og sygeplejersker tilpas-

ser sig de organisatoriske krav om effektivitet. Der er ikke længere tid og rum 

til at lære patienten at kende og derfor ikke mulighed for at tilpasse sygeplejen 

til den individuelle patient. Selvom sygeplejersker ønsker at udøve holistisk 

sygepleje, tilpasses sygeplejen til stedets krav om effektivitet, økonomi og 

tidspres i stedet for patienternes behov (Nyström, Dahlberg, & Carlsson, 

2003). 

I Irland problematiserer et studie sygeplejen, som foregår i ambulatorier og 

dagkirurgi med et højt flow af patienter. Dette studie viser, at der ikke længere 

er tid og rum til at lære patienten at kende. Terapeutisk sygepleje hindres af 
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mangelfuld kommunikation, højt patientflow samt mangel på tid, når sygeple-

jersker er i kontakt med patienter (Foy & Timmins, 2004). 

Et andet irsk studie med titlen: Nursing the clinic vs. nursing the patient: Nurses' ex-

perience of a day hospital chemotherapy service, udforsker sygeplejerskers oplevelse af 

en bestemt dag i afdelingen, hvor der administreres kemoterapi til ambulante, 

kræftramte patienter. Forfatterne konkluderer, at der ikke længere er tid og 

rum til at lære patienten at kende og derfor ikke mulighed for at tilpasse syge-

plejen til den individuelle patient. Sygeplejerskerne bruger tiden på praktiske 

og instrumentelle opgaver, fordi de ikke kender patienterne og ikke kan nå at 

lære dem at kende (McIlfatrick, Sullivan, & McKenna, 2006). 

Sammenfatning 
De to første studier viser, at der fortsat arbejdes på at nedbringe den tid, der 

medgår fra henvisning til påbegyndt behandling. Desuden ser det ud til, at in-

cidensraten for HNC diagnoser blandt de henviste patienter svinger, men 

holder sig indenfor 40-50 % i de tre målingsperioder, selvom undersøgelses-

programmet accelereres og tidsforbruget derved reduceres.  

De øvrige studier tager udgangspunkt i, at tiden til patienterne er reduceret og 

angiver dette som væsentlige forklaringer på, at sygeplejen tilpasses stedets 

krav om effektivitet og øget patientflow i stedet for at forme plejen efter pati-

enternes individuelle behov.  

Den ene af de tre forskningsartikler, der viser, at organiseringen af arbejdet 

påvirker sygeplejen, interviewer både patienter og sygeplejersker. De øvrige 

anlægger primært et sygeplejeperspektiv på den reducerede tid til at interagere 

med patienter. Samlet set belyser de, at nye krav om effektivitet og et øget pa-

tientflow har indflydelse på interaktionen i den sociale kontekst på stedet, 

men de belyser ikke, hvorledes interaktionen mellem patienter og sygeplejer-

sker foregik da, der var mere tid og rum til at lære patienterne at kende.   

Diskursiv kontekst 

Dette afsnit er ikke et litteraturreview, men et resultat af søgninger på inter-

nettet, hvor det via webbaserede søgemaskiner er muligt, at følge, hvorledes 

der informeres om kræft.   

 

Med udgangspunkt i modellen, der inddeler problemformuleringen i et 

mikro-, meso- og makroniveau nævner jeg, at der formidles opfattelser, med-

delelser og fortællinger om kræft (diskurser) på alle tre niveauer og mellem de 

enkelte niveauer. Diskurser, der deles i den sociale verden kan påvirke alle 
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mennesker; potentielle kræftpatienter, sundhedsprofessionelle, politikere og 

embedsmænd og derfor også den sociale kontekst, hvor patienter og sund-

hedsprofessionelle mødes. Som nævnt søger jeg ikke diskurser med henblik 

på at foretage en diskursanalyse, men for at etablere et vidensgrundlag for at 

forstå diskurser, som interviewpersonerne inddrager i deres fortællinger. 

 

Jeg har valgt at søge diskurser på denne måde, fordi jeg ikke har fundet litte-

ratur, der har samlet diskurser om sundhed, sygdom og kræft. Via denne søg-

ning har jeg fundet eksempler på diskurser, som belyser måder, hvorpå der 

aktuelt tales (diskurser) om kræft. 

Min søgning viser, at diskurser om kræft formidles, vedligeholdes og udvikles 

i et vildtvoksende netværk af betydninger, formuleringer og opfattelser. Jeg 

har ordnet mine fund under nogle overskrifter.  

 

I bilag 7 har jeg udarbejdet en skematisk oversigt over søgeresultaterne. Her i 

teksten har jeg ordnet søgeresultaterne under følgende overskrifter: Kræft er en 

sygdom man dør af, Kræft kan forebygges ved at fjerne årsager, Sund livsstil forebygger 

kræft, Kræft – et kapløb mod tiden. I det sidste afsnit sammenfatter jeg Diskurser 

om kræft.  

Kræft er en sygdom man dør af 
En simpel søgning på Google med søgeordet: kræft og et nedslag i et af søge-

resultaterne, viser, at kræft beskrives som en alvorlig og dødelig sygdom:  

Kræft (cancer) er en alvorlig og ofte dødelig sygdom. Kræften spreder sig ved 
at vokse i størrelse og ved udsæd (metastaser). En ondartet svulst (malign 
tumor) opstår ved at cellerne er muterede og har mistet en række af deres 
normale egenskaber. Cellen kontrolleres ikke længere af de normale meka-
nismer. Cellen bliver mere uddifferentieret, det vil sige mister sit formål og 
funktion, og væksten hæmmes ikke af de normale faktorer. De almindelige 
mekanismer, der kan uskadeliggøre cellen er også uvirksomme. Disse kaoti-
ske celler kan så sprede sig direkte, via blodet eller lymfesystemet og skabe 
cellekolonier (metastaser) andre steder i kroppen. Årsagerne til kræft er muta-
tioner i cellerne. Sådanne mutationer kan være medfødte, hvilket betyder at 
kræft delvis er arvelig. Andre mutationer kan opstå som følge af stråling eller 
livsstil, ligesom antallet af mutationer stiger med alderen. 
(http://da.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A6ft). 

Kræft præsenteres som en alvorlig og dødelig sygdom og forklaringen på 

hvordan kræft opstår, tegner et billede af en invasion, begået af unormale, re-

belske og ukontrollerede celler.   

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Sygdom
http://da.wikipedia.org/wiki/Metastase
http://da.wikipedia.org/wiki/Malign
http://da.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://da.wikipedia.org/wiki/Mutation
http://da.wikipedia.org/wiki/Blod
http://da.wikipedia.org/wiki/Lymfe
http://da.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A5ling
http://da.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A6ft
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På et websted: Nøgletal om kræft20 præsenterer Kræftens Bekæmpelse nogle tal, 

som er trukket fra Nordisk Cancerregister (NORDCAN21). Af webstedet 

fremgår, hvor mange mennesker, der hvert år får konstateret kræft, hvor 

mange, der hvert år dør af kræft og hvor mange, der lever med en kræftsyg-

dom, henholdsvis et år og fem år efter afsluttet kræftbehandling.    

Disse tal handler om liv (overlevelse) og død. Disse tal præsenteres som fakta 

om kræft, men de formidler også en fortælling om kræft liv og død.  

Overlevelse måles et år og fem år efter afsluttet kræftbehandling. Denne be-

slutning signalerer, at risikoen for at dø af kræft ikke kun er knyttet til be-

handlingstidspunktet, men fortsætter i et år, i fem år eller længere.  

 

En af websiderne på cancer.dk omtaler Knæk Cancer, som betegner en lang 

række programmer på TV 2, der vises i uge 43. Knæk Cancer fokuserer på 

kræft, og undervejs i programmerne bliver der quizzet, sunget, danset og sam-

let ind til Kræftens Bekæmpelse. Ifølge websiden er målet med udsendelserne 

at samle penge »sammen med danskerne, for kræft er en fælles sag, som kræ-

ver en fælles indsats«22. Ugens udsendelser »kulminerer i et stort indsamlings-

show på TV 2 lørdag den 29. oktober, hvor vi igen står sammen i kampen 

mod kræft« (ibid.). 

Et link på denne webside fører videre til en række websider23. Her genfortæl-

les historierne om kræft, som blev fortalt i løbet af Knæk Cancer udsendelser-

ne.  Disse personlige fortællinger handler om at dø af kræft, om familie og 

venner der døde og om at overleve kræft. Desuden formidles der rørende 

episoder fra Tv-udsendelsen. Det er det tredje år i træk, der samles ind til 

kræftforskning på denne måde.  

Kræft kan forebygges ved at fjerne årsager 
På Wikipedia websiden, som er nævnt i forrige afsnit fremgår følgende   

Årsagerne til kræft er mutationer i cellerne. Sådanne mutationer kan være 
medfødte, hvilket betyder at kræft delvis er arvelig. Andre mutationer kan 
opstå som følge af stråling eller livsstil, ligesom antallet af mutationer stiger 
med alderen. (http://da.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A6ft). 

 

                                                      
20 http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/kraeft-i-tal/nogletal/  
21 NORDCAN er baseret på data fra de enkelte landes cancerregistre og registre over 
dødsårsager. 
22 https://www.cancer.dk/stoet-os/det-sker/knaek-cancer/ 
  
23 http://programmer.tv2.dk/knaekcancer  

http://da.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A5ling
http://da.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A6ft
http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/kraeft-i-tal/nogletal/
https://www.cancer.dk/stoet-os/det-sker/knaek-cancer/
http://programmer.tv2.dk/knaekcancer
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Citatet fra Wikipedia nævner arv, livsstil og stråling som årsagsforklaringer på 

kræft. Websider på cancer.dk24 er enig og tilføjer, at arbejdsforhold også er 

årsag til kræft. Ifølge Netdoktor.dk25 kan stråling være strålebehandling i for-

bindelse med kræftbehandling, røntgenstråler, joniserede og radioaktive strå-

ler i miljøet eller stråling, som opstår i forbindelse med reaktorkatastrofer.  

Arbejdsforhold handler om kemiske påvirkninger og støv. Som eksempel på, 

at arbejdsmiljø kan være årsag til kræft, kan jeg nævne asbestproduktion og 

asbesthåndtering26 

Asbest øger risikoen for lungekræft, lungehindekræft, strubekræft, æggestok-
kræft og bughindekræft. Særligt ansatte i byggebranchen og skibsværfter har 
været udsat for asbeststøv. I dag er asbest forbudt, men der findes stadig as-
best i bygninger og andre steder. Der kræves omfattende beskyttelsesudstyr, 
hvis man skal arbejde med asbest. http://www.cancer.dk/forebyg/undga-
kraeftfremkaldende-stoffer/paa-arbejdet/asbest/ 

 

Ifølge cancer.dk27 er det muligt at forebygge 42,7 % af nye kræfttilfælde om 

året i Danmark med vores nuværende viden. Forebyggelsen går ud på at fjer-

ne eller beskytte sig imod årsagerne til kræft. Hvis man fjerner tobak kan risi-

koen for kræft reduceres med 19,4 %. Det svarer til ca. 6.777 mennesker. 

Korrekt kost kan reducere antallet af nye årlige kræfttilfælde med 9,4 %. Hvis 

overvægt fjernes, kan antallet af nye årlige kræfttilfælde reduceres med 5,5 %. 

Fjernes alkohol reduceres risikoen med 4,0 %, fjernes kræftfremkaldende 

stoffer fra arbejdspladserne, opnås en reduktion på 3,7 %. Fjernelse af UV 

stråling og infektioner som for eksempel Human papillomavirus (HPV) kan 

reducere antallet af nye kræfttilfælde med henholdsvis 3,5 % og 3,1 %, hvor-

imod aktivering af de fysisk inaktive kan reducere antallet af årlige nye kræft-

tilfælde med 1,0 % og amning kan reducere antallet af årlige nye kræfttilfælde 

med 0,9 %. På webstedet gør Kræftens Bekæmpelse opmærksom på, at det 

dog ikke er så enkelt, fordi nogle kræfttilfælde kan forebygges på mere end en 

måde, for eksempel er en person, der ryger mere udsat for at få kræft, hvis 

vedkommende kombinerer rygning med alkohol.  

Af samme websted fremgår det, at det årlige antal af nye kræfttilfælde er sti-

gende, fordi danskerne lever længere end før og kræftrisikoen stiger med alde-

                                                      
24 https://www.cancer.dk/forebyg/undga-kraeftfremkaldende-stoffer/paa-arbejdet/  
25 http://www.netdoktor.dk/fakta/straaling_fra_radioaktive_stoffer.htm 
26 https://www.cancer.dk/forebyg/undga-kraeftfremkaldende-stoffer/paa-
arbejdet/asbest/  
27 http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/aarsager-til-kraeft/mange-
faktorer-bag-kraeft/  

http://www.cancer.dk/forebyg/undga-kraeftfremkaldende-stoffer/paa-arbejdet/asbest/
http://www.cancer.dk/forebyg/undga-kraeftfremkaldende-stoffer/paa-arbejdet/asbest/
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-kraeftfremkaldende-stoffer/paa-arbejdet/
http://www.netdoktor.dk/fakta/straaling_fra_radioaktive_stoffer.htm
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-kraeftfremkaldende-stoffer/paa-arbejdet/asbest/
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-kraeftfremkaldende-stoffer/paa-arbejdet/asbest/
http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/aarsager-til-kraeft/mange-faktorer-bag-kraeft/
http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/aarsager-til-kraeft/mange-faktorer-bag-kraeft/


57 

ren. webstedet viser desuden en stigende ulighed i sundhed – også på kræft-

området. 

Risikoen for at blive syg af kræft og dø tidligt er betydeligt højere for grupper 
med lav indkomst og kort uddannelse end for bedre stillede grupper. Der er 
10 års forskel i middellevetiden mellem den rigeste fjerdedel og den fattigste 
fjerdedel af de danske mænd og beregninger viser, at 60 til 70 pct. af ulighe-
den skyldes rygning og alkohol. http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-
om-kraeft/aarsager-til-kraeft/mange-faktorer-bag-kraeft/  

 

Ifølge webstedet kan kræftsygdommen være startet ti år før de første symp-

tomer viser sig. »Derfor er det vigtigt, at man i en tidlig alder begynder at fo-

rebygge, så risikoen for at udvikle kræft bliver mindre.« Det ser ud til at alle 

livets forhold er forbundet med risikofaktorer, men det ser også ud som om 

at forebyggelse går ud på at fjerne, reducere eller beskytte sig imod disse risi-

kofaktorer.  

Forebyggelse28 foregår efter følgende anbefalinger: Bliv røgfri, rens luften, 

drik mindre alkohol, undgå overvægt, spis sundt, bevæg dig, undgå kræft-

fremkaldende stoffer, skru ned for solen, deltag i screening, bliv vaccineret og 

søg viden om forebyggelse.  

Sund livsstil forebygger kræft  
Det Nationale Råd for Folkesundhed har udarbejdet en publikation: Giv bor-

gerne et KRAM (2006). Denne publikation formidler, at kræft kan forebygges, 

hvis man motionerer, spiser sundt og undgår rygning og alkohol. KRAM er 

sammensat af forbogstaverne i Kost, Rygning, Alkohol og Motion, fire fakto-

rer, der ofte nævnes i forbindelse med forebyggelse af kræft og andre livsstils-

sygdomme.  

KRAM-livsstilen formidles som faktuel viden, der skal få danskerne til at væl-

ge en sund livsstil, og formidler på den måde en forestilling om, at den rette 

viden fører til det rigtige valg. ’Sund livsstil forebygger kræft’. Men hvis ’kræft 

kan forebygges med den rigtige livsstil’, så må der også være en forkert livsstil 

og en skjult eller rettere underforstået diskurs, der siger, at ’kræft kan skyldes 

en forkert livsstil’ – en livsstil, der ikke anerkendes i samfundet og manglende 

anerkendelse kan føre til skam og skyldfølelse.  

 

Den rigtige livsstil handler også om at være opmærksom på sin krop, holde 

øje med forandringer, der kan være tegn på kræft og gå til lægen med symp-

tomerne. Her er det især mænd med lav indkomst, der betegnes med ringe 

                                                      
28 http://www.cancer.dk/forebyg/ 

http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/aarsager-til-kraeft/mange-faktorer-bag-kraeft/
http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/aarsager-til-kraeft/mange-faktorer-bag-kraeft/
http://www.cancer.dk/forebyg/
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risikobevidsthed29 (Hvidberg, Pedersen, Wulff, & Vedsted, 2014) og det be-

tragtes som forkert i forhold til kræftprofylakse. Ifølge både Sundhedsstyrel-

sen og Kræftens Bekæmpelse er der for mange mænd, som er for dårlige til at 

gå til lægen og to kampagner Rigtige mænd går til læge30 og Hold øje, mand31 skal få 

danske mænd til at tænke mere på sig selv32 og gå til læge med symptomer på 

kræft.  

 

Igennem de senere år har kampagner oplyst os danskere om tegn på kræft, 

som skal få os til at søge læge. I 2016 er en tilbagevendende kampagne ’7 tegn 

på kræft’ opdateret og sendes i et nyt design. »Mange danskere er usikre på 

symptomer på kræft«33.  

Budskabet som formidles gør opmærksom på: Vedvarende synkebesvær, 

uforklarligt vægttab, langvarig hoste eller hæshed, uforklarlig blødning, æn-

drede modermærker eller sår, der ikke vil hele, ændret afføringsmønster, knu-

der eller hævelser.   

Der fortælles imidlertid ikke, at kræftsymptomatologi er kompleks og at for-

enkling er problematisk, fordi de symptomer, der ofte præsenteres som 

alarmsymptomer i kampagner, ikke altid er klare og entydige tegn på kræft. 

For eksempel er det kun én person ud af tusinde, som oplever en enkelt epi-

sode med rektalblødning
34

, der får diagnosen tyktarmskræft. Kun 1 % af de 

personer, der går til læge med uforklarlig, langvarig hoste og 3-5 % af de per-

soner, der går til læge med hæmoptyse
35

, der får diagnosen lungekræft. (An-

dersen & Risør, 2014)   

 

Sund livsstil, der kan forebygge kræft, går således ud på, at følge KRAM an-

befalingerne, at holde øje med kropslige forandringer, som kan være tegn på 

kræft og at gå til læge med det samme.  

Diskursen: ’sund livsstil forebygger kræft’ kan ses som en modsigelse af dis-

kursen: ’kræft er en sygdom man dør af’. Modsigelsen formidler håbet om at 

undgå kræft og død.  

                                                      
29 https://www.cancer.dk/nyheder/kroppen-larmer-kan-det-vaere-kraeft/ 
30 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/rigtige-maend-gaar-til-laegen/om-
kampagnen & http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/rigtige-maend-gaar-til-
laegen 
31 https://www.cancer.dk/holdoejemand/forside/ & 
https://www.cancer.dk/holdoejemand/ambassadorer/ 
32 https://www.cancer.dk/nyheder/danske-maend-skal-taenke-mere-pa-sig-selv/   
33 http://www.cancer.dk/nyheder/mange-danskere-er-usikre-pa-kraeftsymptomer/  
34 Blod fra endetarmen, der ses i afføringen. 
35 Hæmoptyse er opspyt, der indeholder blod fra luftvejene. 

https://www.cancer.dk/nyheder/kroppen-larmer-kan-det-vaere-kraeft/
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/rigtige-maend-gaar-til-laegen/om-kampagnen
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/rigtige-maend-gaar-til-laegen/om-kampagnen
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/rigtige-maend-gaar-til-laegen
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/rigtige-maend-gaar-til-laegen
https://www.cancer.dk/holdoejemand/forside/
https://www.cancer.dk/holdoejemand/ambassadorer/
https://www.cancer.dk/nyheder/danske-maend-skal-taenke-mere-pa-sig-selv/
http://www.cancer.dk/nyheder/mange-danskere-er-usikre-pa-kraeftsymptomer/
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Kræft – et kapløb mod tiden 
At opdage tegn på kræft i tide og at komme i gang med behandling i tide er 

en betydningsfuld diskurs i førnævnte kampagner, der skal få mænd til at gå 

til læge ved de første tegn på kræft og kampagner som for eksempel De 7 tegn, 

der formidler viden om et antal symptomer, som skal resultere i et besøg hos 

lægen. Online publikation Jo før – jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere 

gode leveår for alle36 (Ministeriet for sundhed og forebyggelse, 2014) fastslår, at 

kræftbehandling er et kapløb med tiden.  

Fra biomedicinske diskurser ved vi, at kræft begynder som muterede celler, 

der har mistet deres normale egenskaber. Sammenlignet med normale celler, 

som de udgår fra, vokser de muterede celler ukontrolleret, kaotisk og invasivt, 

dvs. at de muterede celler deler sig og invaderer det omkringliggende væv el-

ler organer. Det er den ene måde hvorpå kræft kan sprede sig. De ukontrol-

lable celler kan også sprede sig via blodet eller lymfesystemet og skabe celle-

kolonier (metastaser) andre steder i kroppen. Biomedicinsk forskning viser, at 

de bedste behandlingsresultater opnås, hvis behandlingen kommer sprednin-

gen i forkøbet (Kroman & Bentzon, 2014). Derfor skal kræft opdages og be-

handles i tide, før det er for sent (Ministeriet for sundhed og forebyggelse, 

2014).  

Ifølge Jo før – jo bedre forventes det, at hver enkelt borger i Danmark vælger en 

sund livsstil, er opmærksom på risikoen for at få kræft og på kropslige foran-

dringer, der kan tolkes som tegn på kræft. Det forventes også, at vi går til læ-

ge med kropsforandringer, der kan tolkes som tegn på kræft.  

 

Diskurser, der kæder kræft og tid sammen og påvirker danskerne, påvirker 

også sundhedsvæsnet, fordi det forventes, at flere går til læge med tegn på 

kræft. Antallet af henviste patienter er stigende, men incidensen for HNC i 

Danmark kun har vist en svag stigning indenfor de senere år og prævalensen 

holder sig stabilt37 (Dahanca, 2014, p. 24). Således ser det ikke ud til, at det 

stigende antal henviste patienter betyder, at flere får diagnosen.  

Diskurser om kræft – en sammenfatning 
I dette afsnit har jeg samlet diskurser, der indgår i et vildtvoksende netværk af 

diskurser, formuleringer, opfattelser og betydninger. Via websider og online 

publikationer har jeg fundet diskurser, som handler om, at kræft er en kamp 

                                                      
36 http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Sundhedsudspil-

jo-foer-jo-bedre-aug-2014/Sundhedsudspil-Jo-foer-jo-bedre-aug-2014.ashx  
37 Tilgængelig via https://www.dahanca.oncology.dk/   

http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Sundhedsudspil-jo-foer-jo-bedre-aug-2014/Sundhedsudspil-Jo-foer-jo-bedre-aug-2014.ashx
http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Sundhedsudspil-jo-foer-jo-bedre-aug-2014/Sundhedsudspil-Jo-foer-jo-bedre-aug-2014.ashx
https://www.dahanca.oncology.dk/


60 

på liv og død og et kapløb mod tiden, at kræft kan forebygges og er et 

spørgsmål om livsstil..  

 

Nævnte diskurser er tilgængelige via medierne; sociale medier, websites, ma-

gasiner, ugeblade og aviser. Der er livsstils- og sundhedsprogrammer i fjern-

synet og reklamespots, som skal påvirke danskernes opmærksomhed på 

kræftrisiko og symptomer på kræft. Diskurserne, som er i omløb i samfundet, 

er også tilgængelige via fortællinger, der fortælles i omgangskredsen, på ar-

bejdspladsen og andre steder, hvor mennesker mødes. 

Det er nærmest umuligt at undgå disse diskurser og vi må forholde os til dem 

– uanset om vi identificerer os med diskurserne eller afviser dem.  

Sammenfatning af kapitel 2 

Et dansk studie viser, at andelen af nyhenviste patienter, som får en kræftdi-

agnose er uændret, selvom tiden til udredning for HNC er væsentligt reduce-

ret i de senere år (Sorensen et al., 2014). Fra danske studier ved vi, at patien-

terne finder det vigtigt med hurtig behandling (Junge et al., 2010), men vi ved 

også, at en del patienter, der udredes for HNC, mangler information 

(Llewellyn et al., 2006; Newell et al., 2004; Ziegler et al., 2004) og at det er 

svært at høre og huske den information, der gives (Junge et al., 2010). Desu-

den ved vi, at patienterne tillægger personlig kontakt med personalet og gen-

tagne informationer betydning (Junge et al., 2010).  

 

Studier, som belyser andre kræftformer end HNC viser, at livshistorien har 

betydning (Eriksen, 1996) og at kræft kan gøre det nødvendigt eller blot være 

en anledning til at ændre sin tilværelse. Livskvaliteten påvirkes i udrednings-

perioden. Her har patientens aktuelle sociale livsomstændigheder betydning 

(Moseholm et al., 2016). En kræftdiagnose kan også have betydning for det 

fortsatte livsforløb (Gruber, 2011; Hubbard et al., 2010; Mathieson & Stam, 

1995; Ziegler et al., 2004). Det ser desuden ud til, at patienter kan finde hjælp 

til at forstå sig selv og sin nye identitet som kræftramt ved at fortælle narrati-

ver om deres usædvanlige livssituation (Frank, 1997; Mattingly, 1998). 

 

Studier og litteratur, der er optaget af stedets betydning viser, at hospitalets og 

undersøgelsesstuernes indretning (Larsen, 1999, 2005; Martinsen, 2002), samt 

magtforhold og teknologi, som anvendes på stedet (Poland et al., 2005), har 

indflydelse på patienters og personales oplevelse og opfattelse af stedet, hvor 
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patienterne undersøges. Undersøgelserne i udredningsforløbet er organiseret 

med henblik på at kunne opfylde standarderne, som er beskrevet i Pakkeforløb 

for hoved- og halskræft (Sundhedsstyrelsen, 2012b), derved kan rationaler bag 

kræftpakkerne have indflydelse på patienters og personales oplevelse og følel-

se af sted. Blandt andet fordi standardiseringen medvirker til at etablere et 

magtforhold (Poland et al., 2005).  

Fra studier ved vi, at Øre-næse-halskirurgiske afdelinger i Danmark arbejder 

på at nedbringe tiden fra henvisning til påbegyndt behandling (Lyhne et al., 

2013; Sorensen et al., 2014), og at reduceret tid til udredning tilsyneladende 

ikke reducerer antallet af nye tilfælde. Vi ved også, at manglende tid til at mø-

des med patienten, anvendes som forklaring på, at sygepleje tilpasses stedets 

krav om effektivitet og øget patientflow i stedet for patienters individuelle 

behov (Foy & Timmins, 2004; McIlfatrick et al., 2006; Nyström et al., 2003). 

På den ene side belyser sidstnævnte studier en ubalance mellem ideel sygeple-

je og den sygepleje, der finder sted på tre forskellige afdelinger i henholdsvis 

Sverige og Irland. På den anden side kan disse studier medvirke til at etablere 

og vedligeholde diskurser, der formidler, at der ikke er tid til at imødekomme 

patienters individuelle behov.  

 

De studier, der indgår i søgefeltet viser, at patienterne kan opleve angst eller 

ængstelse, overvældelse og kaos samt at livskvaliteten kan være påvirket i ud-

redningsfasen. Vi ved, at gentagelse af information, personlig kontakt og hur-

tig behandling har betydning for patienternes oplevelse. Ingen af studierne i 

søgefeltet belyser imidlertid patienters fortællinger, der både rummer henvis-

ninger til tid og sted og inddrager livshistoriske forudsætninger i besvarelsen 

af spørgsmålet om at være patient i et udredningsforløb for HNC.  
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Kapitel 3 Empiri 

Kapitlet indeholder et afsnit, hvor jeg fremstiller de forskningsetiske princip-

per, som er fulgt i dette forskningsprojekt. Derefter følger to afsnit, hvor den 

empiriske del af forskningsdesignet belyses. Det første afsnit belyser Intentioner 

og det andet afsnit belyser Realiteter vedrørende den empiriske del af forsk-

ningsdesignet. Derefter følger en Præsentation af deltagerne og De udvalgte fortællin-

ger. 

Forskningsetiske principper 

Jeg har fulgt de gældende procedurer og etiske retningslinjer for forskning in-

denfor sundhedsvæsnet. I mit forskningsprojekt foretages ikke forsøg på in-

divider, væv eller lægemidlers virkning. Der er således ikke tale om biomedi-

cinsk forskning, som skal godkendes af Videnskabsetisk Komité (Den 

Centrale videnskabsetiske komité, 2008). Projektet er anmeldt og registreret 

hos datatilsynet (Datatilsynet, 2011; Justitsministeriet, 2000a, 2000b). Desu-

den indhenter jeg informeret samtykke38 i henhold til Bekendtgørelse nr. 1149 af 

30/09/2013 (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2013). 

 

Jeg følger de Etiske retningslinjer for sygeplejeforskning i Norden (Northern Nurses’ 

Federation, 2003), hvor de videnskabsetiske krav bygger på etiske principper, 

som  

kommer til udtryk i FN’s menneskerettighedserklæring og i Helsinki deklara-
tionen. Principperne angiver hovedretningslinjer for god etisk standard i 
forskning, som involverer mennesker. De grundlæggende etiske principper, 
beskrevet af Beauchamp og Childres39 samt de grundlæggende principper, 

                                                      
38 Informeret samtykke er en juridisk term, der primært bruges i sundhedsvæsenet. 
Ved informeret samtykke sikres det, at den stærke part i et aftaleforhold giver den 
svagere part de informationer, denne har brug for. Et samtykke, der er givet på bag-
grund af mangelfuld information, vil i mange tilfælde være ugyldigt. 
https://da.wikipedia.org/wiki/Informeret_samtykke    
39 Beauchamp T, Childres J.: Principles of Biomedical Ethics. 6. edition ed. Oxford: 

Oxford University Press, 2001 

https://da.wikipedia.org/wiki/Informeret_samtykke
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som europæisk bioetik og biolovgivning er baseret på, er blevet tilpasset nor-
diske forhold. Sygeplejeforskning vejledes af følgende etiske principper: Prin-
cippet om autonomi, Princippet om at gøre godt, Princippet om ikke at gøre 
skade, Princippet om retfærdighed (Northern Nurses’ Federation, 2003, p. 6). 

 

Ifølge de Etiske retningslinjer for Sygeplejeforskning i Norden og Bekendtgørelse nr. 

1149 skal interviewpersonerne informeres om forskningsprojektet og hvad 

deres deltagelse indebærer, før de giver deres samtykke til at deltage. For at 

leve op til dette har jeg udarbejdet en informationspjece (bilag 8), som udleve-

res til de patienter, der inviteres til at deltage. Pjecen udgør samtidig det do-

kument, hvor deltagerne skriver under på deres samtykke. Af pjecen fremgår, 

at jeg gerne vil følge deltageren og lave interviews, der bliver optaget på bånd. 

Jeg fortæller, at vi kan mødes på dage hvor deltageren i forvejen er på hospi-

talet, at deltagelse er frivillig og anonym og at man som deltager selv bestem-

mer antallet af interviews. Det fremgår også at man kan afbryde samarbejdet 

med mig på et hvilken som helst tidspunkt, man kan sige nej til at svare på 

spørgsmål og nej til at mødes med mig i venteværelser. Desuden informeres 

om, at beslutninger i forhold til at deltage i projektet eller ej ikke får indflydel-

se på behandlingen.   

Intentioner 

Formålet med denne afhandling er at udforske individuelle kræftramte men-

neskers fortællinger om at være potentiel kræftpatient, imens de udredes for 

kræft i en kontekst, hvor Pakkeforløb for hoved- og halskræft (Sundhedsstyrelsen, 

2012b) spiller en rolle for organisering af undersøgelsesforløbet.  

Ifølge studier i søgefeltet ser det ud til, at patienter, der befinder sig i udred-

ningsfasen, hvor diagnosen endnu ikke er afklaret, kan føle sig overvældet, 

ængstelige og eventuelt mærke angst. Ifølge Hollway & Jefferson er ængstelse 

en fundamental, menneskelig tilstand, som opstår, når eksistensen er truet.   

Forsvarsmekanismer mod denne form for angst anses hovedsaligt for at være 
mobiliseret i underbevidstheden; en dynamisk underbevidsthed, som forsva-
rer selvet mod angst og betragtes som en betydningsfuld faktor i menneskets 
liv, handlinger og forhold til andre. Det betyder, at minder om oplevelser, der 
fremkalder angst i en sådan grad, at selvet er truet, enten vil blive glemt eller 
husket i en modificeret og mere acceptabel form. (Hollway & Jefferson, 2005, 
p. 306).    
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Desuden viser studier i søgefeltet, at patienterne finder ro, når diagnosen er 

formidlet og behandlingen er fastlagt (Junge et al., 2010).  

Et enkelt interview, som skal omfatte hele forløbet på 15 kalenderdage, må 

nødvendigvis foretages efter forløbet er afsluttet, roen er indtruffet og min-

derne kan være modificeret, hvorimod interviews, der foregår, imens diagno-

sen er uafklaret og ængstelsen endnu ikke er bearbejdet, i højere grad kan be-

lyse, hvorledes interviewpersonerne oplever, ængstes og finder håb, imens de 

udredes – altså nutid, og ikke, hvordan de har oplevet udredningsforløbet, da 

det foregik. Ro, distance og en vis tid til at bearbejde eventuel overvældelse, 

kaos og angst, vil formentlig resultere i mere bearbejdede fortællinger, men 

der er risiko for, at betydningsfulde dele af fortællingen vil gå tabt, hvis inter-

viewene udsættes til forløbet er afsluttet, fordi minderne kan glemmes eller 

huskes i en mere modificeret og acceptabel form.  

Imens deltagerens forløb endnu er uafsluttet, vil der formentlig være skiften-

de overvejelser, refleksioner, forventninger, frygt og håb som ikke kan afslut-

tes og som indgår i en proces, der går ud på at udholde uvished og ventetid. 

Det er indblik i og forståelse for denne proces, der skal bidrage til at besvare 

problemformuleringen. Derfor skal der samles empiri imens udredningsfor-

løbet endnu ikke er afsluttet, diagnosen stadig er uafklaret, eventuel angst 

endnu ikke er glemt eller modificeret og den ro, som diagnosen tilsyneladende 

medfører, endnu ikke er indtrådt.  

Det fremgår af informationspjecen (bilag 8), at jeg gerne vil have flere inter-

views med hver deltager imens de følger undersøgelsesprogrammet. Det typi-

ske forløb varer ca. 15 kalenderdage fra den første konsultation til diagnosen 

foreligger. I et forløb, der varer tre uger må det være muligt at lave tre inter-

views med hver deltager og i forløb på to uger eller mindre må det være mu-

ligt at få to interviews. Hvert interview kan ses som et nedslag i den enkelte 

deltagers forberedelse på at høre resultatet af undersøgelserne og et interview 

umiddelbart efter resultatet er formidlet, kan eventuelt bidrage med et tilba-

geblik på forløbet.   

Intentionen er at inkludere 10-20 deltagere (Brinkmann, Svend & Tanggaard, 

2012, p. 32).  

 

Af informationspjecen fremgår også, at jeg gerne vil følge deltagerne igennem 

undersøgelsesforløbet, mødes med dem i venteværelser og følges med dem 

fra venteværelse til venteværelse, samt benytte de muligheder der er for at ob-

servere, hvad der foregår.  

Deltagerobservation giver adgang til at følge, hvordan mennesker handler i 

forskellige sammenhænge (Raudaskoski, 2012, p. 82) og observationer af 
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handlinger, der foregår i venteværelser og andre steder, hvor jeg kan følges 

med patienter, kan give indblik i interaktioner, der foregår. Som sygeplejerske 

er jeg vant til at mødes med patienter om sygeplejefaglige opgaver, men jeg 

ved ikke særlig meget om, hvorledes et forløb tager sig ud set fra patienternes 

position. Desuden vil det være muligt at følge op på observationer i et efter-

følgende interview, hvor interviewpersonen kan fortælle sin version af en 

hændelse, som vi begge har oplevet. Derved kan min version udfordres og 

interviewpersonens version kan indgå som transskriberet empiri i fortolknin-

gen.  

 

Ud fra en forestilling om, at et kræftpakkeforløb udfordrer patienternes hver-

dagsliv opfordrer jeg deltagerne til at fotografere noget fra deres hverdag med 

henblik på at etablere et udgangspunkt for at tale om hverdagen, som den 

plejer at være og som den er aktuelt som patient i udredningsforløb. Dette er 

valgt, fordi jeg formoder, at deltagerne kan være følelsesmæssigt påvirket af 

deres situation og at det derfor vil være en fordel at indlede det andet inter-

view med noget konkret.  

 

Projektet blev præsenteret og drøftet med sygeplejerskerne i afdelingen, som 

er ansvarlig for patienternes udredningsforløb. Her drøftes, hvorledes jeg kan 

komme i kontakt med potentielle deltagere i projektet. En af sygeplejerskerne; 

Anne, foreslår, at hun kan spørge de patienter, som kommer til første konsul-

tation på hendes stue. Denne model finder tilslutning og Anne udnævnes til 

gatekeeper. Det viser sig at være en god løsning, men også en løsning, der be-

grænser min adgang til et større antal patienter. Begrænsningen opstår, fordi 

sygeplejerskernes tilknytning til ’cancerstuerne’ går på skift. Det betyder, at 

jeg kan være parat til nye deltagere på tidspunkter, hvor Anne ikke er tilknyt-

tet en cancerstue. Der er dog også en stor fordel ved dette arrangement, fordi 

samarbejdet med en enkelt sygeplejerske gør det lettere at ændre aftaler og 

holde antallet af samtidige deltagere på et håndterbart niveau.  

De dage, hvor Anne er på cancerstue og jeg har plads til nye deltagere, op-

holder jeg mig på hospitalet. Nyhenviste patienter, som skal udredes for 

HNC, inviteres til at deltage i forskningsprojektet. Siger patienten ja, bliver jeg 

kontaktet og møder den nye deltager udenfor cancerstuen, hvorefter vi afta-

ler, hvorledes patienten ønsker at deltage og hvornår vi mødes igen. Det er 

muligt at lave det første interview med det samme, såfremt deltageren fore-

trækker dette.  
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Realiteter 

I starten arbejder Anne og jeg med en model, hvor jeg højest har tre deltagere 

ad gangen, men det viser sig hurtigt, at patienternes forløb er alt for intenst til 

at jeg kan følge tre patienter samtidig, fordi de kan have sammenfaldende af-

taler. Til eksempel skulle jeg lave interview med to forskellige patienter den 

samme dag. Den ene har sagt ja til, at jeg kan følge hende og observere, når 

hun er på hospitalet.  Den anden vil lave interviews og nøjes med observatio-

ner, der kan foretages, når vi mødes til interviews. Desværre er der sygdom 

blandt personalet den pågældende dag og begge deltagere får ændret deres 

aftaler i løbet af dagen, desuden siger patienten, som jeg må følge, ja til at del-

tage i studenterundervisning. Jeg får et interview med hver deltager, men mi-

ster muligheden for at følge førstnævnte patient.  

Med henblik på at minimere risikoen for sammenfald reduceres antallet deref-

ter til to deltagere ad gangen.  

 

I løbet af en dag på en cancerstue kan der være 2-3 patienter, der kommer til 

den første konsultation med henblik på udredning for HNC. Det sker dog 

forholdsvis ofte, at patienter, der er henvist til udredning, får afkræftet diag-

nosen allerede ved denne første konsultation og derfor ikke kan inkluderes i 

forskningsprojektet.  

Forud for mit projekt har der været flere kampagner i medierne, der opfor-

drer befolkningen til at være hurtigere til at gå til læge med symptomer på 

kræft. Desuden kan de praktiserende læger, der før skulle henvise til en prak-

tiserende øre-næse-halsspecialist, nu henvise direkte til kræftpakkeforløb. Det 

betyder, at nogle af de patienter, der har en aftale på en cancerstue, ikke er set 

af en øre-næse-halsspecialist forud for deres første konsultation. Et øget antal 

henviste patienter og patienter, der ikke er set at en øre-næse-halsspecialist 

forud for den første konsultation i pakkeforløbet, ser ud til at øge antallet af 

nyhenviste patienter, der får afkræftet mistanken om kræft allerede ved den 

første konsultation. Ifølge Overlæge Birgitte Charabi, som er ansvarlig for at 

monitorere pakkeforløbene i klinikken, henvises et stigende antal patienter til 

udredning og kræftincidensen blandt nyhenviste patienter i klinikken er i 

samme tidsrum faldet fra ca. 45 % til ca. 35 %. Det betyder, at patienter, der 

på forhånd ser ud til at kunne inkluderes i projektet, alligevel ikke kan inklu-

deres, fordi mistanken om kræft afvises allerede ved den første konsultation. 

Således er der dage, hvor jeg har plads til at inkludere nye patienter, men ven-

ter forgæves.   
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Efter jeg har foretaget de første interviews indføres en ny procedure i klinik-

ken, hvorefter patienter med en tilgængelig tumor får foretaget en finnålsbi-

opsi (FNA). Vævsprøven fra en finnålsbiopsi kan undersøges på 3-4 timer og 

resultatet formidles til patienten allerede om eftermiddagen.  

Såfremt der findes kræftceller i vævsprøven, som tages ved FNA, fortsætter 

disse patienter i udredningsforløb med henblik på at få en mere præcis diag-

nose og behandlingsplan. Det betyder, at der er mulighed for at få flere inter-

views med disse patienter.  

Såfremt der ikke findes kræftceller i vævsprøven, får jeg kun et interview, da 

disse patienters udredningsforløb kun varer en dag. Såfremt der kan laves in-

terview umiddelbart efter diagnosen er formidlet, imens patienten stadig be-

finder sig på hospitalet, og oplevelsen af ventetiden stadig står helt frisk i er-

indringen ekskluderes disse patienter ikke fra deltagelse i projektet, blandt an-

det fordi eksklusion vil reducere mulighederne for at kunne inkludere 10-20 

deltagere. Desuden søger jeg en varieret, frem for en repræsentativ sampling 

(Patton, 1987, pp. 52–53). Derfor beslutter jeg, at inkludere patienter, som 

udredes i løbet af en dag og som jeg derfor kun kan få et interview med.  

 

Der kan være andre grunde til, at jeg kun får et interview med nogle af delta-

gerne i projektet. Anne formidler kontakten med deltagerne, hvorefter jeg 

selv skal holde øje med, hvornår deltageren har den næste aftale på hospitalet. 

Disse oplysninger kan jeg tilgå via en computer på hospitalet, men i perioder, 

hvor jeg ikke kan opholde mig på hospitalet, er det en udfordring, når deres 

aftaler ændres. Sommetider har kræftforløbskoordinatorerne informeret mig 

om ændringer, men andre gange ankommer jeg til afdelingen i forventning 

om et interview eller følgeskab, hvor det viser sig, at patientens aftale er æn-

dret, afviklet for en dag eller to siden og forløbet kan endda være afsluttet.   

Derfor må jeg samle empiri i to omgange for at komme op på et tilstrækkeligt 

antal deltagere. Det lykkes at få tilsagn fra 13 patienter, hvoraf 3 trak deres 

tilsagn tilbage. Den ene af disse tre (Carla) bidrager dog med observation og 

samtaler i venteværelser og på vej til en undersøgelse, men ikke med et båndet 

interview, fordi hun afbryder sit udredningsforløb og fravælger at blive un-

dersøgt for kræft. Hun genoptager dog udredningsforløbet i løbet af et par 

måneder. Her mødes vi og hun fortæller, at undersøgelserne er forbundet 

med mere angst, end hun kan klare, men at hendes mand og deres praktise-

rende læge, har sørget for angstdæmpende medicin, og har overtalt hende til 

at genoptage udredningsforløbet. Hun fortæller, at hun må koncentrere sig 

om at komme igennem undersøgelserne og at hun derfor ikke vil lave inter-

views, men hun vil gerne have mig til, at fortælle hendes historie, for hun er 



68 

sikker på, at der er andre end hende, som ikke har mod til at blive undersøgt 

og har brug for hjælp til at komme igennem udredningsforløbet. Inkluderes 

denne patient har jeg empiri fra 11 deltagere.   

 

Jeg vil gerne følge og observere patienter på deres vej igennem udrednings-

forløbet. Det er især enlige patienter, der siger ja til dette. Der er kun et ægte-

par, som siger ja og begrunder det med, at de er forvirrede og har svært ved at 

finde rundt på hospitalet. Det er Carla, som afbryder sit udredningsforløb, får 

angstdæmpende medicin og vender tilbage igen.  

Derfor er de fleste observationer foretaget, når jeg hilser på en deltager for 

første gang, laver aftaler for det første interview og tilbyder at følges med 

dem til blodprøver eller den næste undersøgelse, eller hvis deltageren ønsker 

at lave interview med det samme, følges vi til interviewlokalet. Desuden har 

jeg foretaget observationer, når jeg henter en deltager i et venteværelse for at 

lave interview, hvis de på vej til interview skulle kontakte en undersøgelsesaf-

deling, eller når jeg følger deltageren til et venteværelse efter et interview og 

venter sammen med dem indtil de bliver kaldt ind til undersøgelse.    

 

Som nævnt kan observation give adgang til at følge, hvordan mennesker 

handler i forskellige sammenhænge og det er muligt at inddrage og få uddybet 

de fælles erfaringer fra en episode i et efterfølgende interview. I to af tolk-

ningskapitlerne inddrager jeg transskriberet tekst fra interviews, hvor vi taler 

om episoder, der er observeret. Bortset fra en enkelt observation med Carla, 

hvor en sygeplejerske interagerer med Carla, som hele tiden stiller det samme 

spørgsmål, fik jeg ingen observationer af interaktioner, hvor patienters følel-

ser eller angst er i fokus. De interaktioner, som jeg har observeret, handler 

om praktisk problemløsning i forhold til ventetid i ambulatoriet, en situation, 

hvor en patient risikerer at få udsat sin operation, en situation, hvor der op-

står komplikationer efter en undersøgelse, informationer om tid og sted for 

næste undersøgelse, aftaler, der ændres, og bestilling af transport. Derudover 

har jeg set en del venteværelser indefra. At følges med patienter fra ventevæ-

relse til venteværelse eller til og fra interviews har imidlertid bidraget til at lære 

deltageren at kende og en situering i forskningsfeltet, hvor jeg ændrer per-

spektiv og får adgang til at forstå mig selv som forsker i eget arbejdsfelt. Det-

te er uddybet i et afsnit i metodologikapitlet.   

 

Der var ingen af deltagerne, der havde lyst til at fotografere. Det var heller 

ikke nødvendigt at benytte dette trick til at åbne for fortællinger. De fleste in-

terviewpersoner indleder med at fortælle om deres symptomer og der er in-
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terviewpersoner, som begynder at fortælle, imens vi er på vej til interview el-

ler før lydoptageren bliver tændt. 

Præsentation af deltagerne 

Ifølge problemformuleringen vil jeg analysere og fortolke individuelle fortæl-

linger, der belyser, hvorledes det opleves at være patient, der udredes for ho-

ved- og halskræft. Til afhandlingen udvælges fem fortællinger. Først præsen-

teres samtlige deltagere, dernæst følger et afsnit, hvor de udvalgte fortællinger 

præsenteres.  

 

Følgende skema er en oversigt over de personer, som sagde ja til at deltage i 

forskningsprojektet, inklusive de deltagere, som senere trak tilsagnet tilbage. 

Skemaet viser antallet af interviews og observationer, samt oplysninger om 

aldersgrupper og relationer.  

 

Navn Alders-
gruppe 

Relatio-
ner  

interviews observationer 

Axel + 80 år Bor alene 
Voksne 
børn 
Pension 

2013 
13/9 i 46 min 
4/10 i 26 min 

13/9: Følges gennem hospi-
talet 
18/9: i venteværelse i ca. 20 
min  
25/9: i venteværelse, inklu-
sive interaktion mellem pa-
tient og sundhedsprofessio-
nelle ca. 50 min 

Bo 40 – 50 år Gift 
Børn  
Arbejde 

2013 
9/9 i 14 min 
18/9 i 24 min 
1/10 i 20 min 
 

Small talk fra afdeling til 
interviews 

Carla 65 - 80 år Gift 
Pension 

2013 
Intet interview, 
kun samtaler i 
venteværelser og 
på vej gennem 
hospitalet. 

16/10 Interaktion med sy-
geplejerske efter den første 
konsultation + følges til la-
boratoriets venteværelse + 
venter sammen. ca. 1 time 
15/11 Samtale i venteværel-
se. ca. 15 min 
 

Dorte 40 – 50 år  Bor alene 
Pension 

2013 
6/11 i 25 min (½ 
af optagelse vir-
ker ikke + felt-

6/11  
I venteværelse efter under-
søgelse, hvor Dorte skal 
observeres. Ca. 1 time 
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note) 
14/11 i 18 min. 

14/11  
Jeg har aftalt med Dorte, at 
vi skal mødes, men jeg kan 
ikke finde hende og sendes 
rundt i systemet 
 

Navn Alders-
gruppe 

Relatio-
ner  

interviews observationer 

Ella 65 - 80 år Bor alene 
Voksne 
børn 
Pension 

2013 
6/11 i 13 min. 
14/11 i 51 min 

6/11 Interaktion mellem 
Ella og sygeplejerske før og 
under interview. 8 min 
14/11 Interaktion mellem 
Ella og sygeplejerske i 
skranken. 5 min 
 

Frida 40 – 50 år Gift 
Arbejde 

2013 
12/12 i 8 min 

12/12 Interview i røntgen-
afdelingens venteværelse  
 

Gerda 65 - 80 år Bor alene  
Voksne 
børn 
Pension 

2013 
12/12 i 6 min. 

Fulgtes fra afdeling til inter-
view lokale 

Interview er planlagt til 2/1 2014, men Gerda 
fik flyttet sin aftale, uden mit vidende. 
 

Hans 65 - 80 år Gift,  
Pension 

2014 
18/9 i 34 min 

18/9 Vi følges til en anden 
afdeling og derfra til inter-
view lokale.  

Udgår af pakkeforløb før næste interview. 
 

Ib 50 – 65 år Gift,  
Arbejde 

2014 
24/9 i 34 min 
29/9 i 14 min. 

24/9 Følges fra afdeling til 
interview 
29/9 interview på sengestue 
 

Joan 40 - 50 år Gift 
Børn 
Arbejde 

2014 
25/9 i 23 min 
30/9 i 5 min. 
2/10 i 10 min 

25/9 Følges fra afdeling til 
interview 
30/9 2014 Mødes i vente-
værelse. ca. 10 min, følges 
til det næste. ca. 15 min, 
følges til interview  
1/10 2014 mødes i vente-
værelse. ca. 10 min. Joan går 
ind til samtale om diagnose, 
vi følges derefter til inter-
view. 

Kim  65 - 80 år Gift 
Voksne 
børn 
Pension 

2014 
22/10 i 31 min 

22/10 Følges fra afdeling til 
interviewlokale 
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Navn Alders-
gruppe 

Relatio-
ner  

interviews 

Leo  50 - 65 år Gift 11/12 2013: vi mødes og aftaler deltagelse i pro-
jekt 
12/12 2013: Leos hustru ringer og udskyder vo-
res interviewaftale, ”fordi der sker alt for meget 
alt for hurtigt lige nu” 
19/12 2013: Leos hustru ringer igen. Leo kan 
ikke deltage i projektet. Samme begrundelse + 
Leo kan ikke overskue det. Vi aftaler at afbryde 
samarbejdet. 

Marie + 80 år Bor alene 19/9 2014: Vi mødes og aftaler et interview om 
et par dage, hvor Marie kommer til undersøgel-
se. De første undersøgelser viser imidlertid, at 
Marie ikke har kræft, hun udgår af pakkeforlø-
bet før vi får lavet interview. 

 

Marie og Leo trak sig som deltagere. Deres begrundelser fremgår af skemaet. 

Carla afbrød sit udredningsforløb, men hendes mand og deres praktiserende 

læge sørgede for angstdæmpende medicin, hvorefter Carla kan fortsætte ud-

redningsforløbet. Dette er belyst i det foregående afsnit.   

 

De 11 deltagere fordeler sig på fem mænd og seks kvinder. Denne fordeling 

afspejler ikke kønsfordelingen blandt patienter, der får en HNC diagnose. 

Ifølge Kræftens bekæmpelse40 forekommer HNC oftere hos mænd end hos 

kvinder og ifølge Gedske Daugaard, som er professor i medicinsk kræftbe-

handling, udgør mænd ca. 70 % af de nydiagnosticerede patienter med 

HNC41. 

En gennemgang42 af cpr-numre på alle de patienter, der er henvist til pakke-

forløb i klinikken siden august 2015 og frem til april 2016 viser, at 45 % af de 

henviste er kvinder og 55 % er mænd. I denne periode er kønsfordelingen 

blandt de henviste patienter således anderledes end kønsfordelingen blandt 

de, der får en kræftdiagnose.  

I søgefeltet er et studie, der viser, at 43 % af de patienter, der blev henvist til 

udredning i klinikken for HNC i 2011-2012 fik en kræftdiagnose (Sorensen et 

al., 2014). I den klinik, hvor jeg har samlet empiri er antallet af henviste pati-

                                                      
40 https://www.cancer.dk/hoved-halskraeft-halscancer/  
41http://www.apoteket.dk/Sygdomsleksikon/SygdommeEgenproduktion/Hoved-

halscancer.aspx 
42 Gennemgangen er foretaget af Overlæge Birgitte Charabi, som er ansvarlig for 
pakkeforløb 

https://www.cancer.dk/hoved-halskraeft-halscancer/
http://www.apoteket.dk/Sygdomsleksikon/SygdommeEgenproduktion/Hoved-halscancer.aspx
http://www.apoteket.dk/Sygdomsleksikon/SygdommeEgenproduktion/Hoved-halscancer.aspx
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enter stigende og antallet af henviste patienter, som får en kræftdiagnose fal-

dende. Ifølge klinikkens opgørelse fik 35 % af de henviste patienter en kræft-

diagnose i 2015-2016. Blandt disse er der fortsat en kønsfordeling, der svarer 

til 70 % mænd og 30 % kvinder43.  

 

Deltagerne i mit projekt inkluderes i tilfældig rækkefølge. De dage, hvor jeg 

har plads til nye deltagere, og hvor Anne, min kontaktsygeplejerske og gate-

keeper, tager imod nyhenviste patienter til pakkeforløb for hoved-halskræft, 

inviterer hun dem til at deltage i projektet efterhånden som det besluttes, at 

de skal fortsætte i udredningsprogrammet for HNC.  

Når der tages forbehold for, at jeg kun har inkluderet 11 deltagere, kan det 

skyldes en tilfældighed at 55 % af deltagerne i dette forskningsprojekt er 

kvinder og 45 % er mænd. Min sampling er så lille, at en enkelt mandlig del-

tager mere er tilstrækkelig til at ændre kønsfordelingen til 50 % af hvert køn. 

De udvalgte fortællinger  

I dette afsnit præsenteres de fortællinger, der er udvalgt til at indgå i denne 

afhandling. Der indledes med en kort præsentation af to begreber: ’extreme 

or deviant case sampling’ og ’maximum variation sampling’, hvorefter de ud-

valgte fortællinger præsenteres. Til sidst ses en skematisk oversigt over nogle 

kriterier, som har betydning for valget.  

 

Min empiri er ikke repræsentativ hverken i forhold til den traditionelle køns-

fordeling for HNC eller den traditionelle fordeling af kræftpositive og kræft-

negative diagnoser. Desuden spørger jeg efter individuelle fortællinger. Der-

for kan jeg ikke udvælge fortællinger, fordi de er repræsentative, men må væl-

ge fortællinger, der skaber kontraster og bemærkelsesværdige forskelle, samt 

synliggør betydningen af livshistoriske og kontekstuelle forhold. Udvælgelsen 

er baseret på to principper: ’Maximum variation sampling’, der indeholder 

’Extreme or deviant case sampling’.  

Extreme or deviant case sampling (…) focuses on cases that are rich in in-
formation because they are unusual or special in some way. Unusual or spe-
cial cases may be particularly troublesome or especially enlightening (Patton, 
1987, p. 52) 

                                                      
43 Ifølge Overlæge Birgitte Charabi 
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Maximum variation sampling: This strategy for purposeful sampling aims at 
capturing and describing the central themes. (…) When selecting a small 
sample of great diversity, the data collection and analysis will yield two kind 
of findings: (1) high-quality, detailed descriptions of each case  which are use-
ful for documenting uniqueness, and (2) important shared patterns which cut 
across cases and which derive their significance from having emerged out of 
heterogeneity (Patton, 1987, p. 53)  

 

Med disse to principper kan der både fokuseres på det fælles og det forskelli-

ge i de indsamlede fortællinger. Ifølge Patton samler man maksimal variation 

fra få informanter, ved at vælge nogle kriterier for valgene. Det væsentligste 

kriterium i denne afhandling er at fortællingerne skal være righoldige på re-

fleksioner og/eller livshistorie og de skal kunne bidrage til en vis variation, 

men også til at vise det fælles i individuelt forskellige fortællinger.  

 

Der er fire fortolkningskapitler i afhandlingen og i hvert kapitel fremstilles en 

fortolket fortælling, undtagen i det sidste af de fire fortolkningskapitler, hvor 

der inddrages et enkelt nedslag fra fortolkningen af en femte fortælling.  

 

Det første af de fire kapitler handler om Bos fortælling. Hans fortælling er rig 

på refleksioner og han er den eneste, der fortæller, at han er i gode hænder 

imens han bliver undersøgt. Bos fortælling udfordrer desuden min forforstå-

else, fordi hans fortælling ændrer sig mellem det andet og det tredje interview. 

Dortes fortælling er valgt, fordi hun får foretaget FNA og får en kræftdiagno-

se allerede den første dag i hendes udredningsforløb. Det betyder, at hendes 

forløb ikke er præget af uvished, men af hendes erkendelsesproces og ang-

sten, som følger med erkendelsen.  

Axel fortæller livshistorie, men i modsætning til de øvrige deltagere, taler han 

ikke om kræft. Desuden har han en særlig sygdomsopfattelse, som ikke følger 

det medicinske rationale og som har betydning for, hvorledes han oplever ud-

redningsforløbet og opfatter sig selv som potentiel kræftpatient.  

Ibs fortælling er valgt, fordi den åbner for en metodologisk pointe, der hand-

ler om betydningen af en pårørende, som ikke bare er bisidder, men en med-

aktør, når vi laver interviews. Ibs fortælling er ikke den eneste, hvor den pårø-

rende bliver en med-aktør. Jeg har interviews med tre deltagere, hvor det sker, 

men i Ibs fortælling er betydningen tydeligst. Jeg vælger dog at inddrage et 

nedslag fra fortolkningen af Kims fortælling i kapitlet, hvor Ibs fortælling for-

tolkes som hovedfortællingen. Nedslaget inddrages for at vise endnu et ek-

sempel på en pårørende, som bliver med-aktør.  
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Jeg fravælger at inddrage fortolkningen af Kims fortælling i et kapitel for sig, 

fordi der er fællestræk i samtlige fortællinger og Kims fortælling vil kunne til-

byde endnu en variation over de samme fællestræk. Desuden har jeg to inter-

views med Axel, Dorte og Ib, jeg har tre interviews med Bo, men jeg har kun 

et interview med Kim og har derfor ikke mulighed for at uddybe temaerne i 

hans fortælling.  

 

Ved at vælge fire fortællinger og supplere den ene med Kims fortælling kan 

jeg dække de kriterier for udvælgelse, som er nævnt i skemaet på næste side.  
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Kriterier Udvalgte fortællinger 

Fortællinger, der er righoldige på re-

fleksioner og/eller livshistorier og 

kan bidrage til en kontrastfyldt og 

varieret sampling.  

 

Axel, Bo, Dorte, Ib og Kim 

FNA og svar den første dag 

 

Dorte og Kim 

Operation og svar efter 15 dage 

 

Axel, Bo og Ib 

Aldersfordeling:  

 

Dorte:   40 - 50 år  

Bo:        40 - 50 år 

Ib:         50 - 65 år  

Kim:     65 - 80 år 

Axel:        + 80 år  

 

Civilstand, børn m.v. Dorte (enlig) 

Axel (enkemand) 

Bo, Kim og Ib (gift) 

Bo har hjemmeboende børn 

Kim og Axel har voksne børn 

 

Socialgrupper44: Kim (gruppe 1) 

Bo (gruppe 2) 

Axel (gruppe 3-4) 

Ib (gruppe 5) 

Dorte (førtidspensionist) 

 

                                                      

44 Der regnes med fem socialgrupper. Denne opdeling er baseret på den er-
hvervsaktive del af befolkningen. Pensionister regnes ofte som tilhørende 
den socialgruppe, de var i, da de gik på pension  
 ( https://da.wikipedia.org/wiki/Socialgruppe)   

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Socialgruppe
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Kapitel 4 Metodologi  

Ifølge Hollway & Jefferson har valg af tilgang rod i to overordnede spørgs-

mål: Hvad er undersøgelsens objekt og hvordan kan det undersøges? Hvad-

spørgsmålet er teoretisk og ontologisk, hvordan-spørgsmålet er epistemolo-

gisk og metodologisk (Hollway & Jefferson, 2013).  

 

Besvarelsen af den metodologiske del af hvordan-spørgsmålet forudsætter en 

besvarelse af det epistemologiske spørgsmål, herunder en udredning af de eti-

ske hensyn, som har betydning for valg af metodologi samt forskerens for-

hold til det, der skal undersøges.  

I henhold til den valgte videnskabsforståelse skal der indgå teori til at tænke 

med i fortolkningen. Der udvælges begreber fra flere teorier. Derfor etableres 

et overordnet teorikompleks, som de udvalgte teoretiske begreber indgår i. 

Samlet set danner det overordnede teorikompleks og de øvrige udvalgte teo-

retiske begreber en fortolkningsramme. Det overordnede teorikompleks etab-

leres i afsnittet, hvor det metodologiske spørgsmål besvares. Derefter etable-

res fortolkningsrammen. 

Valg af metode får konsekvenser for hvorledes forskningsresultaterne kan 

formidles. Valg af formidling indebærer etiske overvejelser. Derfor følges be-

svarelsen af det metodologiske spørgsmål op med et afsnit, hvori jeg gør rede 

for de etiske overvejelser bag valg af formidlingsform.  

 

Dette kapitel består derfor af følgende afsnit i nævnte rækkefølge:   

Det ontologiske spørgsmål, Det epistemologiske spørgsmål, Det metodologiske spørgsmål, 

Fortolkningsrammen og Formidlingsetik. Kapitlet afsluttes med en Læsevejledning til 

fortolkningskapitlerne. 

Det ontologiske spørgsmål. 

I dette afsnit besvares de ontologiske spørgsmål: Hvad eller hvilke dele af vir-

keligheden skal udvælges for at få viden til at besvare forskningsspørgsmålene 

i problemformuleringen og hvorledes teoretiseres de dele af virkeligheden, 

som udvælges? 
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Ifølge problemformuleringen er undersøgelsens objekt potentielle kræftpati-

enters fortællinger om at være patient, i en kontekst, hvor arbejdet er organi-

seret i henhold til Pakkeforløb for hoved- og halskræft. I problemformuleringen 

indgår, at individuelle livshistoriske erfaringer og konteksten har betydning 

for, hvorledes det opleves at være patient.   

 

Hvad-spørgsmålet både er ontologisk og teoretisk. Derfor må de begreber, 

der indgår i undersøgelsens objekt afklares teoretisk. Først afklares Begrebet 

patient. Da potentielle kræftpatienter venter på at få svar på om de er syge, af-

klares afhandlingens Syn på sygdom. Derefter afklares Individuelle fortællinger og 

livshistorie og til sidst begrebet Kontekst. 

Begrebet patient 

Patienter teoretiseres som mennesker, der bliver betegnet som patienter, fordi 

det er deres sygdomssymptomer, som er i fokus i sundhedsvæsnet.  

Betegnelsen patient kommer fra det latinske ord: Patiens, der betyder lidende. 

Betegnelsen fremhæver det syge og lidelsen. Ifølge Lakoff & Johnson (1981, 

2002) er der tale om en metonymi, når en del af et menneskes helhed bruges 

som betegnelse for hele mennesket.  

Metonymi tjener nogle af de samme formål som metaforer gør, og på nogen-
lunde same måde, men metonymi giver os mulighed for at fokusere mere 
præcist på bestemte aspekter ved det, der refereres til (Lakoff & Johnson, 
2002, p. 49).  

 

Metonymier fungerer aktivt i vores kultur og de er ikke individuelle eller til-

fældige, men anvendes systematisk på samme måde som hverdagsmetaforer. 

For eksempel er det almindeligt at betegne et menneske som kunde, borger, 

bruger, chef, arbejdstager, patient eller endda som psykisk syg eller kræftpati-

ent, alt efter hvilken del af dette menneske, der anses for at være interessant i 

den særlige kontekst, vi møder dette menneske i.  

 

Ifølge min opfattelse, kan mennesket ikke reduceres hverken til patient, til bi-

ologi, til psykologi eller til et socialt og/eller diskursivt væsen. Mennesket er 

det hele på en gang og er tilmed unikt. Mennesket indgår i forskellige sociale 

sammenhænge, i samspil med andre mennesker, og i samspil med sit miljø. 

Mennesket påvirker sin verden og kan ikke isoleres fra verden.  
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På trods af min erkendelse af, at betegnelsen patient er en metonymi, vælger 

jeg alligevel at betegne deltagerne som patienter i de sammenhænge, hvor jeg 

vil fremskrive forholdet mellem patienter og personalet, mellem patienter og 

sundhedsvæsnet eller når der refereres til forskning og tekster, hvor de omta-

les som patienter. 

 

I denne afhandling anvender jeg et udtryk: potentielle kræftpatienter for at 

vise, at deltagerne er patienter, som venter på en kræftdiagnose. De bliver pa-

tienter, når de indgår i udredningsfasen, men de kan endnu ikke betegnes som 

kræftpatienter, fordi denne betegnelse forudsætter en kræftdiagnose.  

Syn på sygdom 

Forskningsspørgsmålene i dette projekt søger ikke et biomedicinsk perspektiv 

på sygdom, men interviewpersonernes subjektive forståelse af sundhed og 

sygdom, som kommer til udtryk i fortællinger om at blive og være patient.  

Derfor vælges en alternativ teoretisk tilgang til at forstå sundhed og sygdom. 

Ifølge den valgte teori er kroppen ikke kun biologi, men en organisme, som 

formes af sine omgivelser, bevægelsesmønstre, vaner, kultur og individuelle 

sociale sammenhænge (Canguilhem, 1991, 2012).  

Sundhed og sygdom kan derfor ikke reduceres til et rent kropsligt fænomen. 

Samspillet mellem organisme og omgivelser må tages i betragtning, fordi 

kroppens medfødte biologi udvikles i interaktion med miljøet, samfund, natur 

og relationer. Ifølge Canguilhem er egen sundhed og sygdom først og frem-

mest en subjektiv erkendelse. En person kan opfatte sig selv som værende 

sund og ved godt helbred, så længe organismen fungerer i overensstemmelse 

med den sædvanlige livsudfoldelse i personens normale liv, miljø og sociale 

sammenhænge og så længe vedkommende oplever velvære. Selv når kroppen 

signalerer med symptomer på sygdom, kan personen opfatte sig selv som væ-

rende sund og ved godt helbred, såfremt vedkommende ikke opfatter syg-

dommen som livstruende, eller hvis vedkommende formår at tilpasse sine 

omgivelser, så det er muligt at fungere nogenlunde som vanligt i de sædvanli-

ge omgivelser og sociale sammenhænge. 

Individuelle fortællinger og livshistorie 

Problemformuleringen bygger på en antagelse om, at mennesker lever deres 

liv i relation med andre i en social verden, at mennesker påvirkes af fortællin-

ger og diskurser, som deles i den sociale verden, og at mennesker er i stand til 
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at udfylde og forstå nye situationer, de befinder sig i, på baggrund af livshisto-

riske oplevelser og erfaringer med at være et individ i den sociale verden.   

 

Fortællinger om nuet indeholder blandt andet fortællerens selvforståelse, dis-

kurser, som fortælleren identificerer sig med, referencer til relationer, egen 

positionering samt tid og sted i en hændelsesrækkefølge (Hollway & 

Jefferson, 2013). Desuden kan fortællinger, der handler om at være syg, belyse 

spekulationer over sygdom og betydningen af eventuelle begrænsninger, af-

hængighed og forandringer, som sygdommen kan medføre (Frank, 1997).  

 

Ifølge Hollway & Jefferson fungerer diskurser, der er i omløb i samfundet 

som en slags fortællinger, hvorigennem det enkelte subjekt kan forstå sig selv 

og sin verden. Det er imidlertid nødvendigt tage højde for individuelle for-

skelle i den måde, hvorpå folk får mening ud af tilgængelige oplysninger, for-

tællinger, diskurser eller systemet af betydning inden for hvilken de menings-

fuldt placerer sig – ikke som et bevidst valg, men fordi tilgængelige oplysnin-

ger og fortællinger påvirker folks mening, positionering og investering i visse 

diskurser og fortællinger frem for andre (Hollway, 1994, pp. 32–40; Hollway 

& Jefferson, 2013, pp. 13–17). Dette sker i et psykosocialt samspil, som går 

begge veje mellem individ og samfundsdiskurser. Her foreslår Hollway & Jef-

ferson at livshistorien inddrages i fortolkningen, fordi livshistorien betyder, at 

der er muligt at belyse det almene og unikke, det sociale og biografiske, samt 

det diskursive og det forsvarende på en og samme tid (Hollway & Jefferson, 

2013, p. 17).  

Når en person fortæller om sig selv inddrager vedkommende ofte sine erin-

dringer i nuet, trækker tråde og fortolker forbindelser mellem nuet og forti-

den. Derved bliver personen virkelig for sig selv. (Fog, 2014, p. 239). 

På den baggrund kan fortællinger om at blive og være patient indeholde livs-

historiske fortællinger i større eller mindre omfang.  

Stedet og konteksten 

Stedet, hvor mennesker bliver udredt for HNC er et hospital, der er bygget 

og indrettet til undersøgelser og behandling i overensstemmelse med det 

biomedicinske rationale (Larsen, 1999, 2005).  

Kræftpakkerne er som udgangspunkt udviklet ud fra et politisk ønske om at 

optimere, standardisere og accelerere kræftbehandlingen i Danmark. I pro-

blemformuleringen antager jeg, at kræftpakkerne medvirker til at forme de 
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organisatoriske rammer for arbejdet og påvirker interaktion mellem patienter 

og sundhedsprofessionelle. 

 

Kontekst betyder egentlig bare sammenhæng, hvori ’noget’ finder sted. Stedet 

er ikke bare et sted – en bygning og nogle lokaler, der sætter en fysisk ramme 

om bestemte episoder og begivenheder. Et sted fortolkes og tillægges betyd-

ning. Litteraturgennemgangen viser, at magtforhold på et sted kan have be-

tydning for relationer, der etableres på stedet, at stedets indretning og den an-

vendte teknologi skaber mulighedsbetingelser for interaktion og påvirker den 

subjektive følelse af sted (Larsen, 1999, 2005; Martinsen, 2002; Poland et al., 

2005). Desuden tyder studier i søgefeltet på, at organisering af arbejdet på 

stedet har betydning for interaktionen mellem patienter og sundhedsprofessi-

onelle (Foy & Timmins, 2004; McIlfatrick et al., 2006; Nyström et al., 2003).     

Det epistemologiske spørgsmål 

I dette afsnit besvares det epistemologiske spørgsmål, som er todelt:  

Hvordan kan der genereres viden ud fra fortællinger om at være potentiel 

kræftpatient i udredningsfasen af et Pakkeforløb for hoved- og halskræft?  

Hvordan kan der genereres viden, der også omfatter individuelle livshistoriske 

erfaringer og kontekstens betydning? 

Dette er et væsentligt epistemologisk spørgsmål, fordi problemformuleringen 

bygger på en forestilling om, at det livshistoriske og det kontekstuelle ikke 

skal isoleres fra hinanden eller fra fortællingen. Det livshistoriske og det kon-

tekstuelle skal derfor indgå som dele i helheden, der fortolkes.   

 

Besvarelsen af det epistemologiske spørgsmål er en forudsætning for at kunne 

besvare det metodologiske spørgsmål. Den valgte metodologi skal først og 

fremmest kunne generere den ønskede viden. Interviewpersonerne befinder 

sig imidlertid i en situation, som kan øge deres sårbarhed og vække angst. 

Derfor skal den valgte interviewmetode også være hensynsfuld og i overens-

stemmelse princippet om ikke at gøre skade (Northern Nurses’ Federation, 

2003, p. 6). 

Jeg er forsker i eget arbejdsfelt. Derfor skal den valgte interviewmetode desu-

den kunne bidrage med nogle greb til at håndtere denne udfordring.  
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Besvarelsen af det epistemologiske spørgsmål består af fire afsnit: Free Associa-

tion Narrative Interviews (FANI), Sårbare interviewpersoner – en etisk udfordring, For-

sker i eget arbejdsfelt og Valg af hermeneutisk videnskabsforståelse   

Free Association Narrative Interviews (FANI) 

Inspireret af Hollway & Jefferson (2005, 2013) teoretiseres deltagerne i forsk-

ningsprojektet som angstforsvarende, sociale, diskursive og selvfortolkende 

subjekter. Angstforsvaret fungerer i underbevidstheden og påvirkes af relati-

oner, kontekst og diskurser. Derfor kan det ikke antages, at et menneske kan 

gøre rede for sit angstforsvar. Det betyder dog ikke, at et menneske ikke har 

selvindsigt og selvforståelse, men selvforståelsen er situeret og derfor begræn-

set af perspektiv og horisont samt den refleksion, der kan opstå i den aktuelle 

relation og på baggrund af individuelle erfaringer samt diskurser, som deles i 

den sociale verden. Således handler det mere om, at reaktioner på det, der 

sker i verden og måden hvorpå mennesker beskytter sig selv ikke er statisk, 

men dynamisk.  

Ifølge Hollway & Jefferson kan selv en forholdsvis åben interviewguide, som 

er formuleret i et hverdagssprog, skabe desorientering og usikkerhed hos in-

terviewpersonen, fordi ord ikke betyder det samme for alle, sproget ikke er 

transparent og elementer går tabt, når budskaber, sætninger og spørgsmål 

formidles til interviewpersonen (Hollway & Jefferson, 2005, pp. 305–310). 

Desuden befinder interviewpersonerne sig i en situation, hvor uforståelige 

spørgsmål kan virke forstyrrende for en interviewperson, som forsøger at fin-

de mening og navigere i kaos.   

På denne baggrund har jeg ingen forestillinger om, at jeg skal bede deltagerne 

om at tage stilling til hvad deres livshistorie betyder og på hvilken måde kon-

teksten har betydning for deres oplevelse af at være en patient, der bliver ud-

redt for HNC.  

Opfattelsen, at subjekter er forsvarende og relationelle, indeholder to meto-

dologiske antagelser, »nemlig at subjektet bedst forstås fra et holistisk fortol-

kende perspektiv, og at interviewpersonens frie associationer er centrale for 

fortolkningen« (Hollway & Jefferson, 2005, p. 303). Derfor har Hollway & 

Jefferson udviklet en narrativ interviewmetode; Free Association Narrative 

Interviews (FANI). Hvor forskerens rolle består »i at være en opmærksom 

lytter, mens interviewpersonen bliver bedt om at fortælle frem for blot at sva-

re på spørgsmål« (Hollway & Jefferson, 2005, p. 310). FANI metoden skaber 

således mulighed for »at lade interviewets struktur (dagsorden) følge fortælle-

rens oplevelser« (Hollway & Jefferson, 2005, p. 310). 
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Fortællinger om aktuelle hændelser kan blandt andet indeholde referencer til 

livshistorien og referencer til tid og sted. Narrativer kan skabe  

sammenhæng og kausalitet; de har en begyndelse, en midte og en slutning 
(…) og indtager en (…) central plads i menneskets eksistens: ”Der findes ik-
ke – og har aldrig fandtes – et folk uden narrativer” (Barthes, citeret i Pol-
kinghorne 1988, s 14). Fortællingen er ”den primære form, der gør menne-
skets oplevelser meningsfulde … [og] medvirker til at inddele menneskets 
oplevelser i temporalt meningsfulde episoder” (Polkinghorne 1988, s1); ”tan-
kevirksomhed, opfattelsesevne, forestillingsevne og moralske beslutninger er 
alle baseret på en narrativ struktur” (Sarbin citeret i Josselson 1992, s155). 
For nylig er selv-identitet endda blevet fremstillet som værende et produkt af 
fortællinger om selvet (White & Epston 1990) (Hollway & Jefferson, 2005, p. 
311).  

 

Ifølge Hollway & Jefferson er narrativer ikke transparente beretninger om 

sandheder. Historiefortælling er en metode, hvor det er muligt at komme tæt-

tere på egentlige livsoplevelser end metoder, der søger beskrivelser eller for-

klaringer. Blandt andet fordi narrativer er rige på indeksikale udsagn, dvs. at 

der bliver refereret til konkrete hændelser indenfor tid og sted (Hollway & 

Jefferson, 2005, p. 312). Det betyder, at jeg ikke behøver at spørge særskilt til 

interviewpersonernes forståelse af stedet og interaktionen i den sociale kon-

tekst. De forhold, som har betydning for patienter vil indgå, hvis jeg formår 

at stille et tilstrækkeligt åbent spørgsmål til at skabe narrative interviews. 

Jeg behøver heller ikke spørge specifikt til livshistorien, fordi det er alminde-

ligt at inddrage fortællinger fra fortiden og håb eller frygt for fremtiden i for-

tællinger fra nutiden – især fortællinger, der bidrager til selvforståelse (Fog, 

2014).  

På denne baggrund vælges FANI metoden til indsamling af empiri og fordi 

det ser ud til, at metoden kan generere fortællinger, som kan besvare pro-

blemformuleringen. 

Sårbare interviewpersoner – en etisk udfordring 

For at få empiri, der kan indgå i besvarelsen af forskningsspørgsmålet, skal jeg 

forstyrre mennesker, som befinder sig en situation, der kan vække angst og 

øge deres sårbarhed. Derfor skal den valgte interviewmetode også være hen-

synsfuld og i overensstemmelse princippet om ikke at gøre skade (Northern 

Nurses’ Federation, 2003, p. 6). 
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Deltagerne bestemmer, hvornår de vil lave interviews. De kan for eksempel 

vælge at det første interview skal foregå umiddelbart efter deres første besøg i 

ambulatoriet, hvor det er konstateret, at kræft ikke kan udelukkes. På det 

tidspunkt er der mulighed for at interviewpersonen kan være rystet eller cho-

keret. Jeg har haft mine tvivl, hvorvidt jeg kan tillade mig at bede et menne-

ske, som er rystet eller chokeret om et interview, fordi jeg ser en etisk udfor-

dring i at bede sårbare og ængstelige mennesker om at tale om det, der gør 

dem sårbare og ængstelige, fordi jeg forestiller mig, at en sådan samtale kan 

øge deres ængstelse.  

På den anden side er dette et vigtigt forskningsprojekt, fordi der mangler 

forskningsbaseret viden om, hvordan kræftramte mennesker forstår sig selv 

som patienter i et accelereret udredningsforløb for kræft. Den etiske udfor-

dring opstår, fordi kriseramte subjekters eventuelle behov for beskyttelse og 

ønsket om at få adgang til at forstå, hvad de forstår, ikke er forenelig. I det 

følgende præsenteres nogle forhold, som kan spille en rolle i interviews med 

sårbare, ængstelige angstforsvarende subjekter.  

 

Ifølge forskningsartikler kan tilliden og intimiteten – selv i det ideelle inter-

view, ligefrem opleves som en trussel, fordi interviewpersonerne kan komme 

til at afsløre mere end de vil og eventuelt har besluttet på forhånd, og fordi 

interviewet kan opleves som en terapeutisk samtale, de ikke har bedt om 

(Clarke, 2006; Corbin & Morse, 2003). Derfor er det vigtigt, at deltagerne for-

står, at de kan trække sig fra projektet og at de har ret til at kalde deres infor-

mationer tilbage på ethvert tidspunkt.  

Denne pointe er væsentlig, fordi de patienter, der deltager som interviewper-

soner i mit forskningsprojekt, befinder sig i en situation, der kan være for-

bunden med en psykisk krise, som kan en udløse en form for ’taledelirium’: 

Når mennesker kommer i krise, f.eks. efter voldsomme og helt uventede be-
givenheder, der „har fået deres verden til at styrte sammen“, reagerer nogle 
med en slags „taledilerium“. De har brug for at fortælle om den kritiske situa-
tion igen og igen i et fortvivlet forsøg på at forstå det ubegribelige, bearbejde 
oplevelsen og finde mening i det tilsyneladende meningsløse. (Horsdal, 2011, 
p. 35) 

 

En person der har oplevet ’taledilerium’ i et interview kan måske fortryde sin 

deltagelse, hvis vedkommende har afsløret mere, end han/hun har lyst til at 

afsløre.  

Det er imidlertid ikke alle kriseramte, der reagerer med taledelirium. Hvis den 

kriseramte stadig er chokeret over den traumatiske hændelse, er det alminde-
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ligt, at han/hun kun kan huske usammenhængende brudstykker af det, der er 

sket. Sommetider sker det, at forskellige scener og rækkefølgen i hændelses-

forløbet blandes sammen. I en sådan samtale »kan hjælperen ikke blot lytte og 

spørge som i en almindelig samtale« (Arrhenius, 2007, p. 15). Som hjælper i 

en sådan samtale kan det være nødvendigt at anvende en spørgeteknik, der 

griber fat i og spørger ind til konkrete detaljer. En sådan spørgeteknik kan 

hjælpe fortælleren med at skille brudstykkerne fra hinanden og sætte dem i 

rækkefølge (Arrhenius, 2007, pp. 86–102).  

Horsdal og Arrhenius er enige om, at et menneske, der er ramt af krise eller et 

psykisk traume, arbejder på at rekonfigurere sin historie. At få lov til at fortæl-

le sin historie kan således hjælpe mennesker med at bringe orden i kaos, få 

hændelsesrækkefølgen bragt i orden og tale sig frem til at forstå det ubegribe-

lige og meningsløse. 

 

Her er det imidlertid værd at huske, at en forsker ikke er en hjælper, men en 

person, der interviewer for at lære og forstå. Derfor er det ikke forskerens 

opgave at intervenere interviewpersonens fortælling, selvom fortælleren 

springer i tid og sted. FANI metoden er ikke valgt som interviewmetode for 

at hjælpe interviewpersoner med at rekonfigurere deres historie, men valgt 

fordi det er en interviewmetode, hvor interviewpersonen bestemmer hvad der 

kan tales om.  

Trods dette formål må jeg antage, at et forskningsinterview kan åbne for be-

arbejdning og derved få en terapeutisk funktion, selvom jeg ikke har intentio-

ner om at intervenere og formålet ikke er en terapeutisk samtale, men et in-

terview.  

 

En samtale, inklusive et forskningsinterview, kan imidlertid ikke undgå at på-

virke begge parter. Derfor er det umuligt, at efterlade interviewpersonerne 

uberørt (Hastrup, 1996, p. 68), men berørt er næsten for svagt et begreb i det-

te studie, fordi der er risiko for, at interviews i forbindelse med dette forsk-

ningsprojekt både kan være angstprovokerende og/eller hjælpe interviewper-

sonen med at bearbejde sin situation.  

Derfor afsluttes hvert interview med en samtale om samtalen med henblik på 

at kunne tilbyde støtte og omsorg, ifald deltageren har behov for dette.  

Hvis en deltager fortæller, at vedkommende har oplevet interviewet som en 

terapeutisk samtale, er det væsentligt at afklare, hvorvidt deltageren har ople-

vet interviewet med mig som en støtte – i betydningen en person at dele sine 

oplevelser med, eller om vedkommende oplever interviewet som terapi, som 
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han/hun ikke har bedt om. I sidstnævnte tilfælde, må jeg reflektere over min 

rolle som interviewer og finde en måde til at undgå terapeutrollen.  

 

Ifølge FANI metoden er det interviewpersonen, der bestemmer, hvad der 

skal fortælles om at være patient. På den måde skal interviewpersonerne ikke 

forholde sig til begrebet patient eller svare på spørgsmål om deres kontakt 

med de sundhedsprofessionelle på stedet, men kan fortælle ud fra sine egne 

oplevelser. Desuden kan interviewpersonen vælge, hvad der skal fortælles og 

hvad, der skal skjules. Derfor er det umuligt at forudsige, hvad hver enkelt 

interviewperson vil fortælle om. Det betyder, at hvert interview vil indeholde 

en uforudsigelig række af etiske udfordringer, som vil opstå i forskellige varia-

tioner gennem hele forskningsinterviewet. Overordnet set går den etiske ud-

fordring derfor ud på, at intervieweren, under hele interviewet, skal manøvre-

re med respekt for interviewpersonens grænser og værdighed (Fog, 2014, p. 

206).  

 

Hollway (2001, p. 14) nævner tre måder, hvorpå forskeren kan skærpe sin 

opmærksomhed for etiske udfordringer, som opstår i løbet af et interview. 

For det første må forskeren være sensitiv overfor sin egen rolle og andel i at 

fremstille og indsamle empiri.  

For det andet må forskeren være opmærksom på sine egne ubevidste indre 

konflikter, som vækkes i interviewet.  

For det tredje må forskeren være sensitiv overfor betydningen af interview-

personens og sine egne øvrige relationer, som ikke er fysisk til stede i inter-

viewet, men som er til stede i fortællingen og i reaktioner på fortællingen.  

Som interviewer er det således nødvendigt at forstå sig selv. Der er imidlertid 

grænser for hvad en selvfortolkning kan bidrage med. Derfor peger Elliott, 

Ryan & Hollway (2012) og Tietel (2000) på forskersupervision. Forskersuper-

vision kan hjælpe forskeren med at forstå sine motiver, sine blinde pletter og 

at få et mere differentieret blik på sit forskningsspørgsmål samt en mere åben 

og fri tilgang til relationer og fortolkning.  

 

FANI er en interviewmetode, hvor intervieweren ikke stiller forudbestemte 

spørgsmål. I stedet er det interviewpersonen, der associerer og fortæller. Det-

te betyder, intervieweren har mulighed for at rette sin opmærksom mod rela-

tionen. Således ser metoden ud til at tilbyde mulighed for at opdage, hvorle-

des interviewpersonen har det, hvorledes relationen fungerer og etiske udfor-

dringer, som opstår i løbet af interviewet. FANI metoden tilbyder således en 

interviewform, som virker hensynsfuldt overfor interviewpersoner, der befin-
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der sig i en sammenhæng, der kan vække angst, og hvor deres angstforsvar og 

sårbarhed kan øges.  

Desuden er det en interviewform, hvor interviewpersonen hører sig selv for-

tælle. På den måde kan et interview eventuelt bidrage til bearbejdning og der-

ved medvirke til, at interviews kan virke til fordel for interviewpersonen.  

Forsker i eget arbejdsfelt 

I dette afsnit vil jeg forsøge at afklare mit forhold til de subjekter, som jeg in-

terviewer. Det er nødvendigt, fordi den valgte metode til at indsamle empiri 

forudsætter en subjekt-subjekt relation med interviewpersonerne. Det bety-

der, at jeg ikke kan undgå at påvirke resultaterne. Derfor benyttes forskellige 

greb til at suspendere sygeplejefaglige og personlige forforståelser. Disse greb 

er ikke bare teknikker, men forudsætter teoretisk forståelse af subjekt-subjekt 

relationen i et forskningsinterview og hvorledes relationen kan håndteres i 

forbindelse med analyse og fortolkning. I det følgende præsenteres derfor te-

oretiske perspektiver på subjekt-subjekt relationen og greb, som kan udledes 

af disse perspektiver.  

 

Først belyses det nødvendige i at suspendere sygeplejersken for at kunne være 

forsker i eget arbejdsfelt. Dernæst belyses hvorledes container-contained rela-

tionship og den fælles takt, der kan opstå i et interview, kan være en udfor-

dring. Herefter belyses kamelmodellen og begreber som overføring og mod-

overføring samt frit flydende opmærksomhed, der kan hjælpe intervieweren 

med at suspendere sin forforståelse. Til sidst belyses, hvorledes den biomedi-

cinske forklaringsmodel suspenderes.  

Ikke sygeplejerske, men forsker 
Når jeg mødes med deltagerne i dette forskningsprojekt er jeg ikke i uniform, 

men i privat tøj. Jeg er ikke ansat i klinikken og har ingen opgaver i eller ind-

flydelse på deltagernes udredningsforløb. Dette er grundlæggende forudsæt-

ninger for at etablere et forskersubjekt og skabe distance fra sygeplejerskesub-

jektet. Sidstnævnte er desuden etisk, fordi det stiller interviewpersonen mere 

frit i beslutningen om at deltage i forskningsprojektet. 

 

Jeg er sygeplejerske og har i en kort periode fungeret som afløser for kræft-

forløbskoordinatoren i klinikken, hvor jeg samler empiri, men jeg har ikke er-

faring som sygeplejerske i klinikken eller med sygepleje til patienter med øre-

næse-halssygdomme. Sygeplejefagligt har jeg erfaring fra andre sygdomsom-
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råder og har primært arbejdet med undervisning og udvikling. Ideen til dette 

forskningsprojekt opstod i den korte periode, hvor jeg fungerede som kræft-

forløbskoordinator. Her var det min væsentligste opgave at overholde kræft-

pakkekonceptets bestemmelser i udredningsfasen og min kontakt med patien-

ter bestod af korte beskeder i telefonen. Arbejdets organisering i klinikken er 

siden ændret. 

Jeg færdes hjemmevant både i klinikken og på hospitalet, er vant til at tale 

med patienter og pårørende, er socialiseret til at fortolke patienters udsagn og 

symptomer ud fra en biomedicinsk sygdomsforståelse samt bistå individuelle 

patienter i at handle sundhedsfremmende, genvinde helbred og igen klare sig 

selv.  

 

Problemformuleringen interesserer sig for udredningsfasen, hvor interview-

person kan være i krise. Betydningen af dette er fremstillet i de to foregående 

afsnit. Dette forhold inddrages imidlertid også her, fordi deres fortællinger 

kan appellere til min sygeplejefaglighed.  

Dette fordrer en særlig bevågenhed, fordi jeg som sygeplejerske er socialiseret 

til at reagere på hjælpeløshed med hjælp og på patienters problemer med pro-

blemløsning.  

Som forsker i eget arbejdsfelt er det derfor nødvendigt at vælge en inter-

viewmetode, der på den ene side tager hensyn til interviewpersonernes situa-

tion og sårbarhed og på den anden side skaber en interviewsituation, hvor det 

er muligt at distancere sig fra den form for samtaler, der ofte foregår mellem 

patient og sygeplejerske og suspendere enhver form for tilskyndelse til at in-

tervenere og hjælpe interviewpersonen.  

Container-contained relationship 
Interviewpersonens fortællinger kan handle om identitetsforandringer, som 

foregår imens, der interviewes. Ifølge Hollway er identitetsforandringer både 

subjektive og intersubjektive – forstået som en fortløbende dialektik, baseret 

på et spændingsforhold mellem intersubjektivitet og individualitet i relationel-

le liv (Hollway, 2008). Derfor kan intervieweren ikke være en neutral tilskuer 

til interviewpersonens identitetsforhandlinger.  

Forskerens subjektivitet og evne til at identificere sig med interviewpersonen 

er desuden redskabet til at forstå spændingen i interviewpersonens situation. 

Ifølge Hollway (2008) læres dette ved at identificere sig med objekter og ved 

at bruge sin subjektivitet som et redskab til at skabe viden. Den relation, som 

forskeren skaber, omtaler Hollway som container-contained relationship. Ev-

nen til at containe et andet menneske er udviklet gennem ubevidste intersub-
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jektive dynamikker, der begynder i mor-barn-relationen, hvor mor fungerer 

som container for babyens projektioner. Den slags subjektive udvekslinger 

fortsætter livet igennem og undervejs lærer vi at bruge andre containere og os 

selv som hjælp til at tænke. Denne læreproces er væsentlig for forskerens læ-

ring i mødet med deltagerne i interviewkonteksten.  

FANI metoden udfordrer således forskersubjektet, fordi det på den ene side 

er nødvendigt at holde sig i baggrunden og på den anden side nødvendigt at 

betjene sig af ubevidste subjektive evner til at etablere container-contained 

relationship.  

’Følelsesmæssig afstemning er en dans’ 
Det kræver »takt at være i en tæt kon-takt eller fælles takt« (Fog, 2014, p. 288). 

Det handler om respekt for den andens grænser, uden at lade sig intimidere af 

hans angst eller ængstelighed. Det handler om at se den anden som han er, 

uden modvilje, og at turde møde den andens psykologiske realitet.  

Hele denne følelsesmæssige afstemning, som kommer til udtryk i subtile ud-
spil og svar på disse udspil, kan i samværet ikke foregå mekanisk eller egocen-
trisk, hvis den meget fine synkronisering skal lykkes. Det kræver, at dialog-
partnerne er vågne og opmærksomme på hvad de selv gør og hvad den anden 
gør (Fog, 2014, p. 289) 

 

Fog sammenligner dette samspil med en dans: »I dansen er det sådan, at man 

ikke kan danse med et andet menneske, hvis man ikke indstiller sig på hans 

rytme og trin og lader ham indstille sig på sine« (Fog, 2014, p. 289). Ifølge 

Fog danses livets første dans af det nyfødte barn og moderen. I dansen er 

’den-gode-nok’ mor opmærksom, nærværende og søger at indstille sig på bar-

nets rytme og trin. Når der er følelsesmæssig afstemning i en samtale, ’danser’ 

de to samtalepartner i samme takt. Den slags samtaler kan også forekomme 

blandt voksne, men uanset om det er børn eller voksne, der danser, kan dan-

sen let forstyrres og den fælles forståelse kan blive distraheret (Fog, 2014, p. 

290). 

Denne dansemetafor illustrerer, at forståelsen går begge veje i en subjekt-

subjekt relation og viser, hvorledes begge – interviewperson og interviewer, 

ubevidst afstemmer det indbyrdes forhold i interviewet. Dette subtile samspil 

udfordrer intentioner om at holde sig i baggrunden.   

 

Empati er ifølge Fog en evne til at identificere sig med andre og indebærer et 

dobbeltperspektiv, hvor man både er bevidst om både sig selv og den anden. 

Denne evne kan imidlertid fungere næsten ubemærket og opdages først i det 
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øjeblik, hvor relationen ikke fungerer. Derfor er det væsentligt, at interviewe-

ren kan lytte med frit flydende opmærksomhed, der skifter mellem indholdet 

og forholdet, med henblik på at opdage reaktioner på relationen og etiske ud-

fordringer, som opstår i løbet af interviewet (Fog, 2014, pp. 279–280).   

Kamelmodellen 
Kamelmodellen (Bilag 9) kan belyse begreberne: ’Dobbeltperspektiv’ og ’frit 

flydende opmærksomhed’ (Fog, 2014). Kamelmodellen indeholder desuden 

en definition af begrebet: ’det fælles tredje’ samt betydningen af relationen i 

samtalen, herunder betydningen af fælles horisont, empati, overføringer og 

modoverføringer.  

Ifølge modellen udvikler mennesker sig til unikke personer i et personligt-

socialt samspil ud fra en fælles socialitet. Kamelens krop illustrerer den fælles 

kultur og socialitet. Kamelens pukler forestiller to unikke personer i samtale. I 

samtalen opstår der en fiktiv bro – en horisont, af fælles forståelse for det, der 

tales om, og de følelser, der ubevidst eller bevidst følger med det talte ord 

over broen. Broen skabes og vedligeholdes af gensidig indfølingsevne. Em-

net, vi taler om i interviewet, opfattes som ’et fælles tredje’. Meninger om sa-

gen (det fælles tredje) løber frem og tilbage over broen mellem de to perso-

ner. Sammen med ord og meninger om sagen, løber der også følelser og for-

nemmelser for hinanden over broen (Fog, 2014, p. 217). 

De følelsesmæssige betydninger, som transporteres frem og tilbage over bro-
en, er hos voksne mere nuancerede og komplicerede og ofte også mindre 
„rene“45; og mellem voksne er der som oftest „et fælles tredje“, en sag. Men 
transporten handler i én eller anden forstand også altid om forholdet selv, om 
kontaktens særlige kvalitet (Fog, 2014, p. 219) 

 

Det er følelserne og reaktioner på den andens reaktioner og emotioner, der 

vedligeholder forholdet og forbindelsen (Fog, 2014, p. 217,219). Således illu-

strerer kamelmodellen psykosociale samspil, som ifølge Hollway & Jefferson 

kendetegner et interview.  

I en terapeutisk samtale, hvor klienten trækker tråde og fortolker forbindel-

serne, for derigennem at blive virkelig og tilgængelig for sig selv, fungerer kli-

entens historie som det fælles tredje – det, der kan tales om, uden at afdække 

det, der skal skjules og uden at skjule det, der må afdækkes (Fog, 2014, p. 

                                                      
45 Fog henviser til det lille barn, hvor strømmen af følelser er mere umiddelbare og 
rene end hos voksne. I starten af barnets liv transporterer barnet sine umiddelbare 
følelser over broen mellem de to sind; barnet og moderen. Det som skal transporte-
res, er ikke noget ’tredje’ indhold, men en udveksling af følelser (Fog, 2014, p. 106)  
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239). I interviews i forbindelse med dette forskningsprojekt kan det fælles 

tredje være interviewpersonens fortælling om en undersøgelse, en fortælling 

om en samtale, der fandt sted i udredningsforløbet eller en fortælling fra livs-

historien. I samtalen skaber fortællingen en bro af fælles forståelse, der vedli-

geholdes af empati, følelser, overføringer og modoverføringer. Således kan 

interviewet påvirkes af relationen mellem interviewer og interviewperson.  

Overføring og modoverføring 
Ifølge Fog (2014, p. 27) forestillede Freud sig, at analyse af modoverføringer 

kunne sikre en neutral forskerposition, men analyser af modoverføringer lø-

ser ikke det problem, i stedet er det nødvendigt at beskæftige sig med mod-

overføringer fordi forskerens subjektivitet spiller en uundgåelig rolle i samta-

len (interviewet) og for samtaleparternes måde at forholde sig til de temaer, 

der tages op i samtalen. Jeg følger Fogs opfattelse af »modoverføring som 

den bestemte måde, som perceptionerne af den anden kan fungere på (…) de 

informationer om den andens indre, som jeg drager ud af konteksten uden at 

være klar over, at det er det, jeg gør« (Fog, 2014, p. 229). Modoverføringer 

kan påvirke forholdet positivt og negativt. Modoverføringer kan opleves som 

positive, når jeg overfører forståelse og accept samt respekterer fortællerens 

grænser. De kan opleves som negative, når »mine egne følelser eller måder at 

tænke på forskellig vis overmaner eller sniger sig ind i den realitetsnære per-

ception« (Fog, 2014, p. 229) 

Denne dobbelthed af overføringer og modoverføringer påvirker resultatet og 

må inddrages i analyse og fortolkning, fordi det er en forudsætning, »at jeg 

[forskeren] ikke kan se på ham [interviewpersonen] uden også at se på mig 

selv [intervieweren], og at det altså kun analytisk er muligt at skille de to sy-

stemer ad« (Fog, 2014, p. 53).  

Suspendere sin forforståelse 
Det kan være nødvendigt at suspendere sin forforståelse. Det sker, når man 

accepterer det usædvanlige som en integreret del af vores fælles virkelighed. 

Dette er en vigtig pointe både i interviewsituationen og i forbindelse med 

hermeneutisk fortolkning.  

At lytte med frit flydende opmærksomhed er en af de måder, hvorpå man kan 

suspendere sin forforståelse.  

Dette betyder et koncentreret og ikke-fokuseret nærvær. Man lytter intenst, 
og man lytter ikke efter noget bestemt. Man ser noget og suspenderer vurderin-
ger. Og pludselig slår det én, det hele hænger sammen: man kan pludselig se 



91 

det „bærende princip“ – det omdrejningspunkt som giver mening til og sam-
ling på de spredte indtryk og informationer (Fog, 2014, p. 280). 

 

Fog lægger vægt på, at fortolkningsprocessen allerede begynder i interviewsi-

tuationen. Derfor er det vigtigt for relationen, at intervieweren modificerer 

sin opfattelse i løbet af interviewet (Fog, 2014, p. 286).  

Ifølge Fog får indsigten bidrag fra en mangfoldighed af spredte indtryk fra 

interviewpersonen og fra egne følelser. Det kræver, at man som interviewer 

suspenderer enhver tilskyndelse til at ville noget bestemt med interviewet og 

interviewpersonen.  

I modsætning dertil skal en sygeplejerske udføre en opgave eller løse et pro-

blem, der forudsætter sygeplejefaglig viden. I en samtale med en patient, som 

skal hjælpes, kan sygeplejersken derfor ikke suspendere sin tilskyndelse til at 

ville noget bestemt med samtalen og patienten.  

Ifølge FANI metoden skal intervieweren holde sig i baggrunden og give in-

terviewpersonen plads til at bemægtige sig samtalen og bestemme dens ind-

hold. At træde i baggrunden på denne måde, kan være et greb, som kan bi-

drage til at holde min indre sygeplejerske i ave, fordi grebet betyder, at inter-

viewpersonen er den aktive og intervieweren indtager en mere passiv rolle. 

Derved bliver magtforholdet i interviewet forskellig fra magtforholdet i en 

patient-sygeplejerske relation, hvor sygeplejersken forventes at have viden og 

patienten forventes at have brug for denne viden. 

 

Selvom jeg benytter teori og forskellige greb for at undgå at intervenere og 

selvom jeg er opmærksom på betydningen af at forstå mig selv som forsker-

subjekt, er det en vanskelig og udfordrende opgave. Jeg har ingen forestillin-

ger om, at jeg nogensinde kommer til en fuldstændig forståelse af mig selv og 

min egen subjektivitet og identitet, hverken som forsker eller som menneske, 

fordi jeg først får øje på mig selv, når jeg taler, fortæller og reflekterer over 

mine egne ytringer (Ricoeur, 1979, p. 15). Derfor må egne ytringer også ind-

drages i fortolkningen af fortællingerne, for at forstå, hvorledes de påvirker 

relationen og resultatet.  

Desuden er det nødvendigt at inddrage en fortolkningsmetode, der inkluderer 

teori, med henblik på at etablere en fortolkning, som ikke kun er mere vidt-

rækkende end interviewpersonens commonsense forståelse (Kvale & 

Brinkmann, 2009, p. 239), men også mere vidtrækkende end forskerens 

commonsense forståelse.  



92 

Biomedicinsk forklaringsmodel suspenderes 
Som endnu et greb til at slippe sygeplejersken og blive til forsker i eget ar-

bejdsfelt mødtes jeg med nogle af interviewpersonerne i venteværelser, og fik 

mulighed for at følges med dem igennem hospitalet fra venteværelse til ven-

teværelse.  

Situeret i venteværelser, ser jeg kræftpakkeforløbet fra et andet perspektiv end 

sygeplejerskens og forløbskoordinatorens. Jeg har mit private tøj på og for de 

øvrige, der venter i venteværelset, ser jeg formentlig ud til at være en patient 

eller en pårørende, men jeg er hverken patient eller pårørende. Når jeg sidder 

i et venteværelse sammen med en interviewperson, har jeg mulighed for at se 

nogenlunde det samme, som de ser. Der er imidlertid forskel på mit blik og 

interviewpersonens blik; fordi vore individuelt levede liv og vore fortolknin-

ger af det, der foregår, er forskellige. Interviewpersonen er i venteværelse som 

potentiel kræftpatient og jeg befinder mig ikke i venteværelset som patient, 

men som forsker.   

Situeret sammen med patienterne i feltet, dog uden at være patient eller pårø-

rende, opdager jeg, at jeg har mange blikke. Jeg ser med et biomedicinsk in-

formeret blik, der er formet af mit arbejde som sygeplejerske. Jeg ser med so-

ciologisk informerede blikke og et psychosocialt informeret blik, der bidrager 

til min ambition om at foretage individfortolkning i en særlig kontekst. Jeg 

opdager også, at jeg har en tendens til at inddrage biomedicinske forklaringer 

på patienternes symptomer, så er jeg pludselig ikke længere en forsker, som 

vil lade sig informere og belære af patienterne, men en sundhedsprofessionel, 

som vil forstå deres symptomer for at kunne forklare og informere patienter 

om kroppens funktion og sygdomme. Således blev situering i venteværelser 

sammen med patienter en anledning til refleksionen over betydningen af at 

være sygeplejerske, socialiseret til at følge biomedicinske diskurser i mødet 

med patienter. Denne refleksion viste det nødvendige i, at anvende en alter-

nativ tilgang til at fortolke og forstå interviewpersonernes subjektive sund-

heds- og sygdomsforståelse. Canguilhems teori om sundhed og sygdom er 

nævnt i afsnittet: Syn på sygdom. Ved hjælp af nævnte teori kan jeg suspendere 

min biomedicinske sygdomsforståelse.  

Valg af hermeneutisk videnskabsforståelse   

FANI metoden er udviklet indenfor en psykosocial tilgang og en hermeneu-

tisk fortolkende videnskabsforståelse. Det er således nødvendigt at vælge en 

hermeneutisk videnskabsforståelse og relevant teori til at fortolke den ind-

samlede empiri.  
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Ifølge Kvale & Brinkmann egner hermeneutisk fortolkning sig til at generere 

forståelse inklusive selvforståelse fra fortællinger, fordi det er muligt at fortol-

ke fortællingerne og finde frem til meningsstrukturer og betydninger, der ikke 

umiddelbart ses i den transskriberede tekst. Meningsstrukturer og betydninger 

kommer til syne i den dialog, som fortolkeren skaber mellem teorier og den 

transskriberede tekst i en fortolkning, der hviler på et hermeneutisk grundlag 

(Kvale & Brinkmann, 2009, p. 230). I dybdegående hermeneutisk fortolkning, 

er det nødvendigt at vælge teori, som kan indgå i fortolkningen.  

Problemformuleringen bygger på en forestilling om, at det livshistoriske og 

det kontekstuelle ikke skal isoleres fra hinanden eller fra fortællingen om at 

være potentiel kræftpatient. Derfor skal den eller de teorier, der anvendes til 

at tænke med i fortolkningen kunne bidrage til at etablere et dobbeltperspek-

tiv, hvor det ene blik følger det individuelle samtidig med, at det andet blik 

følger det kontekstuelle i fortællingerne.  

Dette kriterium opfylder Hollway & Jeffersons psykosociale tilgang, fordi for-

tolkningen ifølge Hollway & Jefferson kan etablere et blik, der på en gang ser 

både psykisk og socialt. Tilgangen forholder sig dog ikke til subjektiv opfattel-

se af sundhed og sygdom. Med Canguilhems teori om sundhed og sygdom 

kan der etableres et dobbeltblik, der på en gang både ser det individuelt bio-

logiske, det sociale og en subjektiv opfattelse af sundhed og sygdom. Derfor 

inkluderes Canguilhems teori sammen med Hollway & Jeffersons tilgang i et 

overordnet teorikompleks, som udfoldes i besvarelsen af det metodologiske 

spørgsmål.  

Det metodologiske spørgsmål 

Ifølge Hollway og Jefferson (2013) peger ontologiske og epistemologiske an-

tagelser på metodologien. Metodologi omfatter både videnskabelig tilgang og 

konkrete videnskabelige metoder.  

I besvarelsen af det epistemologiske spørgsmål valgte jeg FANI metoden til 

indsamling af empiri (Hollway & Jefferson, 2005, 2013). Til fortolkningen af 

fortællingerne er den psykosociale tilgang (Hollway & Jefferson, 2013) valgt 

som den overordnede teori og Canguilhems teori om sundhed og sygdom 

(1991, 2012) er valgt til at indgå sammen med den psykosociale tilgang i et 

teorikompleks.      

 

Hollway & Jefferson følger en hermeneutisk epistemologi i en teoribaseret 

fortolkning, der rækker ud over interviewpersonens selvforståelse (Hollway & 
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Jefferson, 2013, Chapter 4). Deres opfattelse svarer til Kvale og Brinkmanns 

opfattelse af dybdegående hermeneutik på tredje fortolkningsniveau. Hollway 

& Jefferson og Canguilhem kommer imidlertid fra forskellige videnskabelige 

discipliner. Derfor etableres en hermeneutisk informeret fortolkningsbricola-

ge, hvor Canguilhems teori fortolkes med den psykosociale tilgangs ontologi 

og epistemologi som teori, fordi Hollway & Jeffersons tilgang er den over-

ordnede teori i teorikomplekset. 

 

Det metodologiske spørgsmål besvares via tre afsnit: Hermeneutisk fortolkning, 

Bricolage og Det overordnede teorikompleks 

Hermeneutisk fortolkning  

Problemformuleringen bygger på en antagelse om, at det individuelle ikke kan 

adskilles fra det kontekstuelle, og interesserer sig for, hvordan interviewper-

sonerne forholder sig til konteksten i deres fortællinger. Hollway & Jeffersons 

psykosociale tilgang er valgt som den overordnede teori og her er dekon-

tekstualisering ikke en option, fordi konteksten går tabt, når man dekon-

tekstualiserer (Hollway & Jefferson, 2005, p. 304).  

I Kvale & Brinkmanns fremstilling af hermeneutisk fortolkning skal tekster-

ne, der fortolkes, ikke dekontekstualiseres, men fortolkes i den helhed, de er 

produceret i. Derfor foretrækkes Kvale og Brinkmanns fremstilling af herme-

neutisk fortolkning.  

Herunder præsenteres Kvale og Brinkmanns tre fortolkningsniveauer.  

 

På det første fortolkningsniveau fortolkes deltagernes selvforståelse, uden at 

anvende teori. Fortolkningen kan foregå som en meningskondensering. »For-

tolkeren formulerer her i kondenseret form interviewpersonernes egne opfat-

telser af hvad deres udsagn betyder« (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 237). 

Denne form for fortolkning »indebærer, at de meninger, interviewpersonerne 

udtrykker, gives en kortere formulering. Lange udsagn sammenfattes til korte-

re udsagn, hvor hovedbetydningen af det, der er sagt, omformuleres til få 

ord« (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 227). Ifølge Kvale & Brinkmann er kon-

densering udviklet indenfor en fænomenologisk fortolkningskontekst. Da for-

tolkning af empirien i denne afhandling følger en hermeneutisk videnskabs-

forståelse, foretages ikke en systematisk meningskondensering.  

Ifølge både den hermeneutiske og den fænomenologiske videnskabsforståelse 

går det første trin ud på at orientere sig i empirien, som skal fortolkes. I for-

bindelse med tekstkondensering består første trin af flere gennemlæsninger, 
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hvor helheden er vigtigere end iøjnefaldende detaljer (Malterud, 2006, p. 100). 

Det gælder også hermeneutisk fortolkning. Ifølge Gadamer er der tale om en 

proces, der svarer til en samtale-proces, hvorigennem man kommer den an-

den i møde og derved kommer til en forståelse, lader den andens synspunkt 

gælde og sætter sig ind i den andens synspunkter. Det er dog ikke den andens 

individualitet, men det han/hun siger om sagen, som samtalen drejer sig om 

(Gadamer, 2014, p. 365). I en hermeneutisk videnskabsforståelse fortsætter 

denne første gennemlæsning i en kontinuerlig  

Frem og tilbagegående proces mellem dele og helhed, som er en følge af den 
hermeneutiske cirkel. Med udgangspunkt i en ofte uklar og intuitiv forståelse 
af teksten som helhed fortolkes dens forskellige dele, og ud fra disse fortolk-
ninger sættes delene på ny i relation til helheden osv. (Kvale & Brinkmann, 
2009, p. 233) 

 

Kvale & Brinkmann omtaler den hermeneutiske cirkularitet som cirkulus 

fructuosis, fordi denne åbner for en stadig dybere forståelse af meningen. 

Hermeneutisk fortolkning omfatter ikke »nogen trin-for-trin-metode« (Kvale 

& Brinkmann, 2009, p. 234) og i Gadamers tradition afvises »udtrykkeligt, at 

hermeneutik er en metode, og forståelsen sættes i stedet som menneskers 

fundamentale værensform« (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 234)   

 

På Kvale & Brinkmanns andet fortolkningsniveau foregår fortolkningen via 

en kritisk commonsense forståelse, der rækker ud over deltagernes selvforstå-

else. Det kritiske består i, at anlægge andre forklaringer end personens egen 

forklaring. »Analysen kan således omfatte en bredere forståelsesramme end 

interviewpersonens egen, kan være kritisk overfor, hvad der bliver sagt, og 

kan fokusere enten på udsagnets indhold eller den person, der fremsætter 

det« (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 238).  

 

På det tredje fortolkningsniveau »anlægges der en teoretisk ramme til fortolk-

ning« (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 239). Derved er det muligt at anlægge en 

mere teoretisk forståelse, der rækker ud over interviewpersonernes selvforstå-

else og commonsense forståelsen. Kvale og Brinkmann nævner psykoanalyti-

ske begreber og marxistisk teori om socialisering som eksempler på teoretiske 

rammer. 

Fortolkning på tredje niveau »rækker ud over en strukturering af det manife-

ste meningsindhold i det, der siges, og omfatter dybere og mere kritiske for-

tolkninger af teksten« (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 230). Det betyder, at for-
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tolkeren finder frem til meningsstrukturer og betydningsrelationer, der ikke 

umiddelbart siges i teksten.   

 

Klassisk hermeneutik var optaget af at fortolke meningsindholdet i religiøse, 

juridiske og litterære tekster. Siden er hermeneutikken udvidet til også at om-

fatte diskurser og handlinger. Kvale & Brinkmann fremhæver Ricoeur, fordi 

han udvider de hermeneutiske principper for fortolkninger af tekster indenfor 

humaniora til også at omfatte fortolkning af meningsfulde handlinger i sam-

fundsvidenskaberne. Desuden bidrager Ricoeur med den ontologiske antagel-

se, at »Mennesker er selvfortolkende, historiske væsner, hvis forståelsesred-

skaber er betinget af tradition og historisk liv« (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 

69). Denne ontologiske antagelse indgår i afhandlingens ontologi, hvor men-

nesket teoretiseres som selvfortolkende, situeret, relationel, og diskursivt. 

Bricolage 

Som nævnt er det nødvendigt at kombinere to teorier i et overordnet teori-

kompleks for at fortolke og forstå kompleksiteten i potentielle kræftpatienters 

fortællinger. Hollway & Jeffersons tilgang og Canguilhems teori kommer fra 

forskellige videnskabelige discipliner. Til gengæld deler de en hermeneutisk 

epistemologi. Derfor er det muligt at etablere en hermeneutisk fortolknings-

bricolage (Denzin & Lincoln, 2000; Kincheloe, 2001, 2005).  

 

Da verden er kompleks og da ’her og nu’ situationer kan ses som kombinati-

oner af historie, levede erfaringer samt sociale og kulturelle strukturer, er det 

ofte nødvendigt, at se sit empiriske materiale gennem flere linser (Denzin & 

Lincoln, 2000, pp. 3, 367).  

Bricoleurs maintain that this object of inquiry is ontological complex in that it 
cannot be described as an encapsulated entity. It is more open. In this more 
open view of the object of inquiry, it is always a part of many contexts and 
processes, it is culturally inscribed and historical situated. The complex view 
of the object of inquiry accounts for the historical efforts to define its social, 
cultural, psychological, and educational effects (Kincheloe, 2005, p. 333) 

 

En sådan ontologisk kompleksitet er mulig, fordi kvalitativ forskning er en 

situeret aktivitet, der lokaliserer observatøren i verden. Med kvalitativ forsk-

ning er det muligt at fortolke levede erfaringer i sociale og kulturelle struktu-

rer. Ifølge Denzin og Lincoln er disse forbindelser smedet ud af fortolkninger 
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af empirisk materiale i en given undersøgelse (Denzin & Lincoln, 2000, p. 

367). 

The interpretive bricoleur produces a bricolage – that is a pieced-together set 
of representations that are fitted to the specifics of a complex situation. The 
solution [bricolage] which is the result of the bricoleur’s method is an [emer-
gent] construction that changes and takes new forms as different tools, 
methods, and techniques of representation and interpretation are added to 
the puzzle (Denzin & Lincoln, 2000, p. 4) 

 

Denzin & Lincoln anvender flere metaforer til at beskrive bricolage begrebet. 

De omtaler for eksempel bricolage som et kviltet kludetæppe, som forskeren 

opfinder og sætter sammen – ud fra en ide om, at spørgsmålet afhænger af 

konteksten, af det, der er tilgængeligt i konteksten og det, forskeren har mu-

lighed for at gøre i den aktuelle setting.  

Problemformuleringen bygger på en antagelse om, at mennesker lever deres 

liv i relation med andre i en social verden, at mennesker påvirkes af fortællin-

ger og diskurser, som deles i den sociale verden, og at mennesker er i stand til 

at udfylde og forstå nye situationer, de befinder sig i, på baggrund af livshisto-

riske oplevelser og erfaringer med at være et individ i den sociale verden. 

Desuden kan fortællinger om at være potentiel kræftpatient indeholde fortæl-

lerens selvforståelse, livshistoriske erfaringer, diskurser, som fortælleren iden-

tificerer sig med, referencer til relationer, egen positionering, tid og sted i en 

hændelsesrækkefølge samt spekulationer over sygdom og betydningen af 

eventuelle begrænsninger, afhængighed og forandringer.  

Det er denne kompleksitet, som skal kunne håndteres i fortolkningen. En så-

dan kompleksitet omtaler Kincheloe som relationer af centrale dynamikker, 

som bør inddrages i samfundsforskning, fordi relation former menneskers 

identitet og fabrikerer komplekse sociale kontekster. Ifølge Kincheloe, er rela-

tioner af centrale dynamikker nøglen til en ontologisk og epistemologisk fun-

deret bricolage (Kincheloe, 2005, p. 334). Det som bricolagen skal forholde 

sig til er en dobbeltontologi af kompleksitet. 

First, the complexity of objects of inquiry and their being-in-the-world; sec-
ond, the nature of the social construction of human subjectivity, the produc-
tion of human “being” (…) The recognitions that emerge from such a  mul-
tiperspectival process get analysts beyond the determinism of reductionistic 
notions of macro-social structures (Kincheloe, 2005, p. 334) 

 

Det er en sådan kompleksitet af menneskelig subjektivitet og de sociale kon-

tekster, som kendetegner problemformuleringen i denne afhandling. Desuden 
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kan jeg ifølge begge teorier i det overordnede teorikompleks anlægge et for-

tolkende dobbeltblik. Ifølge Hollway & Jeffersons psykosociale tilgang kan 

der anlægges et dobbeltblik, hvor det ene blik følger individuelle menneskers 

forståelse af sig selv som patient og det andet blik følger disse menneskers 

fortællinger om stedet og den sociale kontekst. Ifølge Canguilhems teori om 

sundhed og sygdom kan der anlægges et dobbeltblik, hvor det ene blik følger 

subjektive fortællinger om symptomer og kropslige forandringer og det andet 

blik interesserer sig for disse forandringers betydning for subjektets sociale liv 

og livshistoriske brud som fortælles i fortællingen om at blive og være patient. 

 

Ifølge Denzin & Lincoln ved den metodiske bricoleur-forsker, at paradigmer 

ikke så let kan blandes. Det vil sige, man ikke let kan flytte mellem paradig-

mer, forstået som overordnede filosofiske systemer af antagelser, der beteg-

ner bestemte ontologier, epistemologier og metoder (Denzin & Lincoln, 

2000, p. 6). Derfor må der fastlægges en overordnet ontologi og epistemologi 

for analyse og fortolkning. Det er denne metodologiske strategi jeg har fulgt, 

når jeg gør Hollway & Jeffersons psykosociale tilgang er den overordnede te-

ori i teorikomplekset og indsætter Canguilhems teori som tilføjelsen, der skal 

præciseres i forhold til den overordnede teori. Dette forudsætter en fortolk-

ning af Canguilhems teori i forhold til den psykosociale tilgangs ontologi og 

epistemologi.   

Det overordnede teorikompleks 

I dette afsnit etableres det overordnede teorikompleks, hvor Canguilhems te-

ori om sundhed og sygdom fortolkes med Hollway & Jeffersons ontologi og 

epistemologi som teori. Fortolkningen foretages med fokus på problemfor-

muleringen. Den første del af afsnittet; Psykosocial læsning af Canguilhem belyser 

ontologiske forhold og den anden del af afsnittet: Canguilhem som epistemologisk 

grænsefigur belyser epistemologiske forhold.   

Psykosocial læsning af Canguilhem 
Hollway & Jefferson kalder deres teori for psykosocial frem for psykoanaly-

tisk for at understrege, at de sociale og samfundsmæssige dele ikke bør adskil-

les fra det psykoanalytiske i forbindelse med fortolkning (Hollway, 2008, p. 

2).  

Psykosocial tilgang egner sig til at forstå identiteter i en social kontekst. For 

eksempel patientidentiteten i den sociale kontekst, som kræftpakkekonceptet 

medvirker til at forme. Psykosocial tilgang trækker på psykoanalytiske para-
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digmer om subjektivitet sammen med forståelser for sociale konstruktioner 

og situering af subjekter. Derved kan som nævnt anlægges et dobbeltblik i 

forbindelse med fortolkningen.  

Subjektivitet og identitetsforandringer forstås som en fortløbende dialektik 

baseret på et spændingsforhold imellem intersubjektivitet og individualitet i 

relationelle liv.  

Et sådant spændingsforhold intensiveres på forskellige tidspunkter i en per-

sons liv. For eksempel i forbindelse med et skifte i sociale positioner, hvor 

den sociale spænding intensiveres og udfordrer livskursen. Psykosocial spæn-

ding kan for eksempel opstå første gang en kvinde bliver mor eller når en 

person begynder på en uddannelse, skifter bolig eller job (Hollway, 2008).  

Mennesker skifter positioner hele livet. Når vi skifter position ændres vores 

relationer og vi får adgang til nye identiteter – ikke i kraft af individuelle indre 

psykiske processer, men som en relationel proces med andre. Vi skifter posi-

tioner i familien imens vi lever livet fra vugge til grav. I arbejdslivet skifter vi 

position, når vi avancerer eller får nye kolleger. En person, der ikke længere er 

rask og velfungerende, men bliver syg og afhængig, og en person, der må fin-

de en ny normalitet efter sygdom, skifter også position. Et positionsskifte kan 

ændre identiteten, fordi identitet ikke er statisk, men dynamisk, intersubjektiv 

og forhandlet.  

 

Overført til dette projekt er der tale om, at potentielle kræftpatienter befinder 

sig i en overgang mellem at være rask og syg. Imens udredningsforløbet fore-

går, er der tale om en overgangsperiode, hvor tilstanden er uløst eller uafkla-

ret. I en periode med undersøgelser, som skal afklare om en person er rask 

eller syg kan betegnes med udtrykket: ’betwixt and between’, dvs. både-

og/hverken-eller indtil diagnosen foreligger. For de fleste af deltagerne i dette 

forskningsprojekt er der tale om en overgangsperiode, hvor den psykosociale 

spænding intensiveres, fordi livskursen udfordres. 

 

Ifølge Canguilhem er sundhed og sygdom først og fremmest en subjektiv er-

kendelse. Sundhed og sygdom forstås som en interaktion mellem individuel 

biologi og miljø; omgivelser og sociale sammenhænge, som den enkelte ind-

går i. Denne opfattelse er baseret på en antagelse om, at den nyfødte krop et 

resultat af genetisk arv - ikke en fastlåst arv, men en arv med udviklingspoten-

tiale. Kroppen er på en gang givet og et produkt. Kroppen er givet, fordi den 

er et resultat af den genetiske arv. Kroppen er samtidig et produkt, fordi den 

indgår i aktiviteter indenfor et bestemt miljø, og fordi en valgt eller pålagt 

livsform, sport og eller arbejde, bidrager til at udforme kroppens fænotype, 
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dvs. at den morfologiske struktur ændres i forhold til udgangspunktet og 

kroppens kapacitet individualiseres. (Canguilhem, 2012, p. 48).  

 

Canguilhem taler om normer, som livet selv har formået at sætte – altså det, 

der er normalt for en individuel person i vedkommendes liv, under specifikke 

omstændigheder, sociale betingelser, omgivelser og miljø. Når en person ud-

vider sit habitat, dvs. sine omgivelser, miljø og livsomstændigheder, betyder 

det, at vedkommende sætter nye normer for sit liv og udvikler sin normale 

væren, til også at kunne være i nye omgivelser og give sig i kast med nye akti-

viteter. Sygdom kan imidlertid begrænse et menneskes liv eller betyde, at 

han/hun må begrænse sig i forhold til selvrealisering. Desuden kan skiftende 

miljøer med forskellige betingelser og muligheder udfordre de normer, som 

den enkelte lever efter. Når Canguilhem taler om, at tiden korrigerer disse 

normer, så handler det om at livet, vore organismer og vore livsbetingelser 

hele tiden forandres. Ifølge Canguilhem opstår mistanken om sygdom, når 

kroppens grænser for selvregulering er nået og livet ikke længere kan leves 

som sædvanligt.  

Ifølge Canguilhem forandres menneskets organisme og livsbetingelser med 

tiden – gennem hele livet. Det betyder, at hvert enkelt menneske har unikke 

livserfaringer med sundhed og sygdom og derfor udvikler en subjektiv forstå-

else og fornemmelse for sundhed og sygdom, som ikke er fuldstændig iden-

tisk med andre menneskers forståelse. Således gør Canguilhem sundhed og 

sygdom til et biologisk-socialt og subjektivt anliggende. Med Hollway & Jef-

fersons teori som reference fortolkes derfor, at subjektiv mening om sundhed 

og sygdom formes igennem hele livet ligesom identiteten. 

 

I Canguilhems teori indgår begrebet: Individuel normativitet, som blandt an-

det kan forandres af sygdom, fordi den syge kan være nødt til at ændre sit liv, 

begrænse sine livsudfoldelser og finde en ny normalitet med sygdom. Livsæn-

dringer kræver overskud. Et sådant overskud er ifølge Canguilhem inkluderet 

i sundhed, fordi sundhed blandt andet kan forstås som overskud til at realise-

re sig selv og sin natur – en realisering, der kan betyde, at en person kan 

overvinde sygdom og etablere nye normer for sin livsførelse (Canguilhem, 

1991, pp. 196–201). 

Set i lyset af den psykosociale ontologi, hvor positionsskifte og situationsskif-

te kan ændre livskursen, relationelle forhold og identitet samt vække angst og 

øge angstforsvaret, kan jeg med Canguilhem tilføje, at et positionsskifte fra 

rask til syg eller måske syg kan udfordre og eventuelt ændre den relationelle 

position og de individuelle normer, der gælder for vedkommendes liv. Således 
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kan sygdom medvirke til en ny normalitet (Canguilhem, 1991) – en ny livs-

kurs (Hollway, 2008). 

Når den potentielle kræftpatients positionsskifte både belyses af Hollway 

(2008) og Canguilhem (1991, 2012) kan det overordnede teorikompleks an-

vendes til at forstå dynamisk, intersubjektiv og forhandlet identitet i en social 

kontekst, hvor sygdom er det, der medfører et midlertidigt eller permanent 

positionsskifte og påvirker de individuelle normer for, hvordan den pågæl-

dendes liv kan leves.  

 

Således kan Hollway & Jeffersons psykosociale tilgang fungere sammen med 

Canguilhems teori om sundhed og sygdom i en hermeneutisk fortolkning, 

hvor de bidrager med teoretiske begreber og forståelser, der gør det muligt 

bevare en høj grad af kompleksitet i fortolkningen af fortællinger om at være 

potentiel kræftpatient.  

Canguilhem som epistemologisk grænsefigur 
For at etablere en bricolage er det imidlertid også nødvendigt, at Canguilhems 

teori kan fungere indenfor en hermeneutisk epistemologi.  

 

Foucault skriver forordet til Canguilhems bog: The Normal and the Pathological 

(Canguilhem, 1991) og Canguilhem nævnes som Foucaults forløber og vejle-

der i Klinikkens fødsel (Foucault, 2000), derfor forventede jeg at finde analyser 

og fortolkninger, der abonnerer på poststrukturalisme eller socialkonstrukti-

onisme (Jørgensen & Phillips, 1999, pp. 11, 15, 77).  

Canguilhems afhandling, der udgør grundlaget for bogen: The Normal and the 

Pathological (Canguilhem, 1991), blev afleveret i 1943. Poststrukturalismen 

samt socialkonstruktionismen tager først form i løbet af tresserne. Trods 

denne tidsforskydning, kan et poststrukturalistisk informeret blik få øje på 

dekonstruktioner af naturliggjorte dikotomier mellem medicinske sygdoms-

opfattelser og det levede bio-psyko-sociale liv, samt en kritik af den medicin-

ske tendens til at definere det normale som fravær af sygdom og derved bi-

drage til at skabe et sundhedsbegreb, der er baseret på statistiske beregninger 

af normalitet i forhold til sygdom.  

Problemformuleringen i min afhandling spørger imidlertid ikke efter en ana-

lyse, der skal dekonstruere naturliggjorte dikotomier mellem medicinske syg-

domsopfattelser og det levede bio-psyko-sociale liv. Problemformuleringen 

spørger heller ikke efter en kritik af den medicinske tendens til at definere det 

normale som fravær af sygdom.  
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Hvis Canguilhems begreber fortolkes ind i en poststrukturalistisk eller social-

konstruktionistisk epistemologi, kan min inddragelse af Canguilhems teori om 

sundhed og sygdom betragtes som eklekticisme med diskrepans til afhandlin-

gens videnskabsteoretiske position.   

Hvis jeg i stedet anlægger et psykosocialt informeret, hermeneutisk perspektiv 

på Canguilhems tekst, ses en fortolkende dialog mellem forskellige tekster og 

empiriske beskrivelser af levende menneskers levede liv i deres miljø og socia-

le sammenhænge. I fortolkningen tilskrives individuel selvforståelse betyd-

ning. Canguilhem fortolker eksempler på sygdomsforløb og inddrager biologi, 

sygdomsteori og filosofi i sine fortolkninger, der svarer til Kvale og Brink-

manns andet og tredje fortolkningsniveau.  

Canguilhem kan således opfattes som en grænsefigur, der både kan kategori-

seres og fungere indenfor en hermeneutisk så vel som en poststrukturalistisk 

videnskabsforståelse. Derfor vælger jeg, at fokusere på Canguilhems herme-

neutiske epistemologi og at udvælge begreber, som kan fortolkes ind i en psy-

kosocial ontologi. Der er tale om begreber, som kan bidrage til at forstå inter-

viewpersonernes fortællinger om ’noget’ i kroppen, som har ændret sig og 

som vækker mistanke om kræft.  

 

Ligesom det subjektive angstforsvar på en gang er både psykisk og socialt i 

Hollway & Jeffersons teori, så er sundhed og sygdom på en gang både en 

kropslig, social og individuel erfaring i Canguilhems teori.  

Hollway & Jefferson antager, at angstforsvaret er et produkt af en unik bio-

grafi af angstprovokerende begivenheder og den måde, hvorpå disse livs-

begivenheder er blevet til et forsvar mod angst.  

Til sammenligning antager Canguilhem, at individuel forståelse af sundhed og 

sygdom er et produkt af livslang erfaring med at være krop i skiftende omgi-

velser. For eksempel har erfaringer med sundhed og sygdom indflydelse på 

det enkelte menneskes tilbøjelighed til at begrænse sit liv eller realisere sig 

selv. 

I begge teorier interagerer sociale forhold med henholdsvis angstforsvaret 

(Hollway, 2008; Hollway & Jefferson, 2013) og organismen (Canguilhem, 

1991, 2012). I den ene teori er der fokus på psykosociale aspekter af menne-

sket og i den anden teori er der fokus på biosociale aspekter af mennesket. 

Hollway & Jefferson nævner ikke kroppen som relevant for at forstå det 

angstforsvarende subjekt, hvorimod Canguilhem nævner betydningen af et 

individuelt overskud og drivkraft til at realisere sig selv eller ændre sin tilvæ-

relse.   
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I min fortolkning af Canguilhems sundheds- og sygdomsbegreb med psyko-

social tilgang som teori, forstås den individuelle, subjektive sundheds- og syg-

domsforståelse som smedet ud af individuel biologi, fysisk aktivitet og erfa-

ringer fra sociale sammenhænge. Denne subjektive sundheds- og sygdoms-

forståelse påvirker menneskers selvforståelse og sætter individuelle normer 

for det enkelte menneskes liv.  

Det er nødvendigt at inddrage dette ekstra perspektiv i det overordnede teo-

rikompleks, fordi potentielle kræftpatienter ikke kun opfattes som angstfor-

svarende, sociale, diskursive og selvfortolkende subjekter, men også som po-

tentielt syge. Derfor er det nødvendigt med denne moderat eklektiske46 brico-

lage, hvor Canguilhem læses og fortolkes ind i en psykosocial 

forståelsesramme. Derved tilføjes en biologisk-social dimension til det over-

ordnede teorikompleks.  

Fortolkningsrammen 

I dette afsnit præsenteres teoretiske begreber, som anvendes til at tænke med i 

fortolkningen. Der er tale om teoretiske begreber, der kan fungere indenfor 

en hermeneutisk epistemologi og det overordnede teorikompleks.  

 

Kleins objekt-relation-teori (Klein, 1990) inddrages til at uddybe Hollway og 

Jeffersons begreb: ’det angstforsvarende subjekt’, fordi Kleins teori er central 

for udviklingen af dette begreb og fordi inddragelsen kan etablere en mere 

dybdegående hermeneutisk fortolkning.   

Ifølge Frank (1997) har alvorligt syge mennesker behov for at fortælle om 

det, de gennemgår i forbindelse med deres sygdom, for at komme videre i til-

værelsen. Denne forståelse inddrages og kan nuancere Canguilhems teori om, 

at sygdom gør det nødvendigt at finde en ny normalitet for eksempel ved at 

begrænse sin tilværelse eller finde nye måder til at realisere sig selv.   

Fogs kamelmodel, begreber og greb, som er præsenteret i afsnittet: Forsker i 

eget arbejdsfelt inddrages med henblik på at forstå ’dialogens dobbelthed’ og det 

intersubjektive i relationen mellem interviewperson og interviewer, som har 

medvirket til at forme den fortælling, der fortolkes (Fog, 2014).  

                                                      
46 Udtrykket moderat eklekticisme er fra en artikel af Simo Køppe (Køppe, 2008). 
Ifølge Køppe kan Eklekticisme ikke vælges fra eller undgås. »Det eneste man kan for-
søge at sikre sig imod, er den refleksionsløse eklekticisme« (Køppe, 2008, p. 34). Det 
betyder, at den eklektiske tilføjelse må fremlægges og præciseres i forhold til teorien, 
som tilføjelsen indgår i.     
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Interviewpersonerne anvender metaforer i deres fortællinger. I bogen: Hverda-

gens metaforer (Lakoff & Johnson, 2002) fremstilles hvordan metaforer både 

fremhæver og skjuler. Denne egenskab ved metaforer har betydning for at 

forstå interviewpersonernes fortællinger.  

Interviewpersonerne anvender også diskurser i deres fortællinger. Disse dis-

kurser er fremstillet i kapitel 2: Diskursiv kontekst og gentages derfor ikke her. 

Det er ikke diskurserne i sig selv, som har betydning, men hvordan fortælle-

ren finder mening og identificerer sig med diskurser, som han/hun anvender 

(Hollway, 1994, pp. 32–40; Hollway & Jefferson, 2013, pp. 13–17). 

Dele af den psykosociale tilgang (Hollway, 1994, 2001, 2008, Hollway & 

Jefferson, 2005, 2013), som er anvendt til at fortolke Canguilhems teori er 

fremstillet tidligere i dette kapitel, og gentages ikke her. Derfor præsenteres 

den psykosociale tilgang ikke samlet, men inddrages i præsentationen af de 

øvrige teorier og teoribegreber i fortolkningsrammen, hvor det er relevant. 

Canguilhems begreber er også fremstillet tidligere i dette kapitel og gentages 

heller ikke her. Der er dog et begreb fra Canguilhems teori, som endnu ikke 

er fremstillet. Det drejer sig om Sundhed og sygdom som stilhed. Dette begreb an-

vendes til at tænke med i fortolkningen og fremstilles derfor her. 

 

I dette afsnit fremstilles først Sundhed og sygdom som stilhed. Dernæst fremstilles 

Fortællingens betydning for alvorligt syge, efterfulgt af Begreber fra Kleins teori. Fogs 

model, begreber og greb er fremstillet tidligere i dette kapitel, men i den for-

bindelse er der ikke redegjort for, hvorledes Fogs epistemologi fortolkes ind i 

det overordnede teorikompleks. Derfor følger at afsnit: Fogs model og begreber, 

som jeg kort nævner, hvorefter jeg præsenterer Fogs epistemologi. Til sidst 

fremstilles Metaforer fremhæver og skjuler – en egenskab ved metaforer, som ud-

gør et særligt analytisk greb.   

Sundhed og sydom som stilhed 

I Canguilhems analyser af sundhed og sygdom refererer han til flere filosoffer 

heriblandt Kant, der refereres med henvisning til The Conflicts of the Facul-

ties (1798) for følgende:  

One can feel well (to judge by his comfortable feeling of vitality), but he can 
never know that he is healthy…. Hence if he does not feel ill, he is entitled to 
express his well-being only by saying that he is apparently in good health 
(Canguilhem, 2012, p. 44).  
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Med dette citat fra Kant tilføjes et 'tilsyneladende', der åbner muligheden for 

at, et menneske kan være syg, selvom vedkommende føler sig ved godt hel-

bred. Canguilhem inddrager Kant sammen med andre filosoffer med henblik 

på at etablere et sundhedsbegreb, hvor sundhed og sygdom ikke er hinandens 

modsætninger.  

We can put Kant’s statement more strongly: there is no science of health. Let 
us accept this for the moment. Health is not a scientific concept; it is a popu-
lar concept. Which is not to say that it is trivial, but simply common, within 
everyone’s reach (Canguilhem, 2012, p. 45)  

 

Således suspenderer Canguilhem for et øjeblik sundhed som et videnskabeligt 

begreb. Formålet er at gøre sundhed til et filosofisk spørgsmål, hvor begrebet 

kan undersøges ved at anlægge et filosofisk perspektiv til at forstå erfaringer 

med sundhed og sygdom i levede liv, hvor sundhed knap nok mærkes og der-

for kan opfattes som noget, der fungerer i ubemærkethed eller stilhed, sam-

menlignet med sygdom, som kan gøre sig bemærket som forandringer eller 

tegn (symptomer), der genkendes som sygdom.    

Med Nietzsches udsagn: »there is more reason in your body than in your best 

wisdom« (Canguilhem, 2012, p. 46) føjes endnu en dimension til oplevelsen af 

sundhed som kroppens stilhed. Kroppens visdom handler nemlig ikke kun 

om kropslig viden – dvs. kroppens evne til at udføre indarbejdede rutiner, 

uden at personen skal tænke over kroppens bevægelser og situation. Krop-

pens visdom handler også om kroppens evne til at benytte immunforsvar, 

hormoner og feedbacksystemer til at opretholde et afbalanceret indre miljø 

(homeostase), inden for tålelige grænser samt regulere og kompensere for på-

virkninger, skader og ubalancer i forhold til bestemte funktioner. Dette indre 

miljø kan opretholdes i stilhed, uden at personen opdager organismens aktivi-

teter.  

Sundhedens stille eksistens indebærer, at et menneske kan opfatte sig selv 

som værende sund og ved godt helbred, så længe organismen fungerer i over-

ensstemmelse med livsudfoldelsen i personens normale liv og så længe ved-

kommende oplever velvære og ikke fortolker eventuelle symptomer som livs-

truende.  

 

Af diskurssamlingen i kapitel 2 fremgår, at kræft kan udvikle sig i stilhed, for-

di kræft – ifølge Kræftens Bekæmpelse, begynder som celler, der muterer i 

forhold til de normale celler. Til at begynde med deler kræftcellerne sig ube-

mærket og danner væv af kræftceller. Vævet skal opnå en vis størrelse, før det 

tiltrækker sig opmærksomhed. Ifølge Kræftens Bekæmpelse, kan visse kræft-
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sygdomme være undervejs i op til ti år, før der kan konstateres tegn på syg-

dom og imens er organismen i stand til at regulere og kompensere for uba-

lancer, som kræftcellerne skaber i det indre miljø. Således er kræft også i stand 

til at udvikle sig i stilhed og organismens immunforsvar er i stand til at be-

kæmpe kræft i stilhed.  

Ifølge Canguilhem kan kroppen imidlertid annoncere ubalancer og sygdoms-

tegn i et uforståeligt sprog. Derfor skal kroppens tegn på sygdom sommetider 

fortolkes af en læge (Canguilhem, 2012, p. 50). Det er en sådan fortolkning, 

som deltagerne i dette forskningsprojekt venter på i den periode, hvor de ud-

redes for HNC.  

Fortællingens betydning for alvorligt syge  

Frank er professor i sociologi. I bogen: The Wounded Storyteller (Frank, 1997) 

fremgår, at Frank anvender fortællinger fra alvorligt syge mennesker som et 

udgangspunkt for at teoretisere og vise, hvorledes alvorligt syge mennesker 

lever og tænker med fortællinger (Frank, 1997, p. 23).  

Serious illness is a loss of “the destination and map” that have previously 
guided the ill person’s life. The ill people have to learn “to think differently”. 
They learn it, by hearing themselves tell their stories, absorbing others’ reac-
tions, and experiencing their stories being shared (Frank, 1997, p. 1).  

 

Ifølge Frank er det vigtigt, at patienter får lov til at fortælle deres historie, 

fordi den alvorligt syge ikke længere kan navigere efter det kort, som tidligere 

har guidet ham/hende i livet. Den syge må ofte tænke anderledes for at finde 

en ny identitet og/eller ændre sit liv. Her hjælper det at fortælle sin historie, 

fordi fortællinger, som vi lytter til og som vi fortæller om os selv, viser vej til 

en ny identitet (Frank, 1997, p. 1).  

 

Franks teori kommer ikke fra en psykoanalytisk disciplin. Han udvikler sin 

teori indenfor en narrativ, sociologisk retning. Frank redegør ikke tydeligt for 

sin videnskabsforståelse i bogen, som jeg inddrager i denne afhandling, men i 

en senere bogudgivelse, hvor han fortsat udvikler teorien om, at mennesker 

lever og tænker med fortællinger, fortæller Frank, at han har været længe om 

at erkende, at hans teori hviler på et hermeneutisk grundlag med reference til 

Gadamer (Frank, 2010, pp. 93–96). Frank betegner sine fortolkninger som 

dialogiske og fortæller, at fortolkningerne begynder med en umiddelbar for-

ståelse af teksten (fortællingen), derfra foretages dybdegående fortolkningerne 

i en dialogisk proces mellem fortællingens helheder, enkeltdele og betydnin-
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ger. Frank inddrager teorier i sine fortolkninger. Denne hermeneutiske epi-

stemologi betyder, at Franks teori om fortællingers betydning for patienter, 

der er alvorligt syge, kan indgå i fortolkningsrammen sammen med det over-

ordnede teorikompleks.   

 

Frank fremstiller sin opfattelse af narrativer således:  

The stories we tell about our lives are not necessarily those lives as they were 
lived, but these stories become our experience of those lives. A published 
narrative of an illness is not the illness itself, but it can become the experi-
ence of illness. The social scientific notion of reliability – getting the same an-
swer to the same question at different times – does not fit here. Lives moves 
on, stories change with that movement, and experience changes. Stories are 
true to the flux of experience, and the story affects the direction og that flux 
(Frank, 1997, p. 22) 

 

I lighed med Hollway & Jefferson opfatter Frank narrativer som fortællinger 

om oplevelser. Livet forandrer sig med tiden og byder på nye oplevelser og 

erfaringer. Derfor forandrer en persons fortællinger sig med tiden.  

 

I Franks udlægning af fortællingers betydning for alvorligt syge mennesker 

kommer han frem til, at den syges fortællinger bidrager til at forstå oplevelser 

med kropslige forandringer og sig selv som individ, fordi der foregår en iden-

titetsforhandling mellem den subjektive sygdomsfortælling, selvforståelsen og 

den syges muligheder for på en eller anden måde at navigere i den sociale 

verden (Frank, 1997, pp. 1–7). 

Således opfatter Frank identitet på nogenlunde samme måde som Hollway 

(2008), nemlig som dynamisk, intersubjektiv og forhandlet gennem fortællin-

ger og den relation, der opstår mellem en fortæller og en der lytter.   

Frank belyser, hvorledes den syges narrativer om kropslige sygdomsforan-

dringer kan medvirke til, at den syge reviderer sit liv og finder en ny identitet 

samt en ny individuel normalitet. Derved kan Franks teori medvirke til at 

skabe dialog i fortolkningen af fortællinger mellem Hollway & Jeffersons psy-

kosociale tilgang og Canguilhems teori, hvor krop, socialitet og individuelt 

levede liv indgår i et indbyrdes samspil.   

Begreber fra Kleins teori 

Hollway & Jefferson udvikler deres teori om det angstforsvarende, psykoso-

ciale subjekt med reference til Kleins teori om angstforsvarets to grundlæg-
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gende positioner. Den ene position omtales som den skizo-paranoide positi-

on og den anden position omtales som den depressive position.  

Sommetider reagerer vi i den skizo-paranoide position og fraspalter det onde. 

På andre tidspunkter eller på andre områder i livet, kan vi reagere fra den de-

pressive position og anerkende sammenblandingen mellem det gode og det 

onde i det samme objekt eller i den samme person (Hollway & Jefferson, 

2013, p. 18). Sommetider foregår der en defensiv kamp mellem de to positio-

ner, hvor vi søger splittelse samtidig med, at vi anerkender en mere ambiva-

lent realitet (Hollway & Jefferson, 2013, p. 19). 

Ifølge Hollway & Jefferson tillægges det splittede objekt ofte urealistisk gode 

eller dårlige karakteristika. Det samme gælder selvet, der ubevidst også splittes 

i godt og ondt.  

 

Ifølge Klein stammer den nyfødtes angst fra både indre og ydre kilder og 

handler om angsten for udslettelse. Klein fører denne angst tilbage til fødsels-

tidspunktet og sætter den i forbindelse med smerter og ubehag som følge af 

rasende kræfters ubehag.  

Klein taler om livsdrift og dødsdrift. Truslen om tilintetgørelse er den oprin-

delige angst og jeg’et udvikles i livsdriftens tjeneste, muligvis endda kaldt til 

live af livsdriften for, til en vis grad, at afbøje truslen udad – væk fra selvet, og 

derved udgøre et forsvar mod angsten for tilintetgørelse (Klein, 1990, p. 98). 

Klein beskriver andre primære aktiviteter fra jeg’ets side, som indgår i kam-

pen mellem livs- og dødsdrifterne. En af disse funktioner er den gradvise in-

tegration, som stammer fra livsdriften, og som kommer til udtryk i evnen til 

at elske. Jeg’ets modsatte tendens til at spalte sig selv og sine objekter optræ-

der til dels, fordi jeg’et ved fødslen i høj grad mangler sammenhæng, og til 

dels fordi den danner et forsvar mod den oprindelige angst og derfor er et 

middel til at bevare jeg’et. For eksempel spaltningen i et ondt og et godt bryst 

– den medfødte konflikt mellem kærlighed og had og deraf følgende angst-

fornemmelser, som barnet igen søger at hele.  

Da disse kæder eller komplicerede væv af spaltninger projektion, introjektion 

og helingsbestræbelser foregår i alle nyfødte, må de betragtes som almen 

menneskelige. I et hvert menneske findes der et vedvarende samspil mellem 

den depressive position og den skizo-paranoide position. Begrebet position 

skal forstås som en synsmåde, som individet udvikler i relation til sig selv og 

den omgivende verden af objekter. Disse synsmåder eller positioner følger 

individet gennem hele livet (Klein, 1990, p. 14). 
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Da den depressive position rummer både kærlighed og had, trangen til at be-

skytte og beskadige, angsten for at miste og angsten for selv at tilintetgøre sit 

kærlighedsobjekt, kan den være forbundet med en oplevelse af ambivalens, 

fordi der er tale om en dobbelthed, som ikke kan undgås og hvor man som 

person må forholde sig til modsatrettede følelser og umulige valg (Klein, 

1990, p. 40).   

På grund af det vedvarende samspil mellem den depressive og den skizo-

paranoide position skal barnet både kunne bære den depressive smerte og en 

omtanke for moderen samt ansvarlighed for egne følelser, handlinger og fan-

tasier. Den depressive positions dominans over den skizo-paranoide position 

er en forudsætning for at udvikle en moden personlighed. Til gengæld er den 

skizo-paranoide position en forudsætning for at kunne bryde gamle mønstre 

op og udvikle sig som menneske.  Når den skizo-paranoide position domine-

rer det indre liv, skabes der til gengæld så få forudsætninger for sammenhæng 

og kontinuitet i det psykiske liv, at individet ikke bliver i stand til at lære af 

sine erfaringer. Der vil i stedet udvikles destruktive mønstre, som blindt gen-

tages (Klein, 1990, p. 17). 

Således ser det ud til, at en fleksibilitet i vekselvirkningen mellem den depres-

sive og den skizo-paranoide synsmåde/position er forudsætning for at kunne 

ændre livskurs og identitet, når sygdom eller andre former for positionsskifte 

gør en sådan ændring nødvendig.  

 

Fleksibilitet i vekselvirkningen har også betydning for menneskers følelses-

mæssige udvikling, for eksempel skyldfølelse, taknemmelighed, sorg og håb.   

Skyldfølelse 
Ifølge Klein opstår skyldfølelse meget tidligt i livet. Det samme gælder den 

del af det psykiske forsvar, der kan afhjælpe skyldfølelsen.  

Den depressive position, gør det muligt for barnet at samle det gode og det 

onde i et helhedsbillede af moderen. Men det er en følelsesmæssig belastning, 

fordi barnet pludselig oplever at elske og hade det samme objekt. Barnet skal 

kunne rumme på en gang at ville beskytte og beskadige sin mor. Det betyder 

at synsmåden er forbundet med skyldfølelse, anger og angst for risikoen for at 

miste mor og samtidig en angst for sine tilskyndelser til at tilintetgøre sit kær-

lighedsobjekt (Klein, 1990, pp. 36, 42). 

Håb 
Håbet grundlægges i en tidlig skizo-paranoid periode. Den skizo-paranoide 

position følger en anden indre strategi end den depressive i forhold til det go-
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de og det onde bryst. Her introducerer Klein et begreb, som hun kalder pro-

jektiv identifikation. Det er en proces, hvor barnet lægger dele af selvet over i 

objektet, og barnets første objekt er mor. Ved at fraspalte og projektere det 

fraspaltede over i mor oplever barnet at kunne kontrollere objektet indefra. 

Dermed behøver barnet ikke at forholde sig til sine modsatrettede følelser og 

lysten til både at beskytte og beskadige. Det onde objekt bliver genstand for 

barnets hadefulde følelser og det gode objekt idealiseres som en beskyttelse 

mod det onde. I modsætning til den depressive synsmåde hvor det gode og 

det onde forenes, sker der her en spaltning, der gør det muligt at holde det 

gode og det onde adskilt fra hinanden i barnets indre verden. Samtidig bliver 

det også muligt for barnet at fraspalte de onde dele af sin egen personlighed 

og placere dem i et ydre objekt.  

I den skizo-paranoide synsmåde eller position findes en fuldstændig hensyns-

løshed i forhold til objektet og en lige så total koncentration om egen overle-

velse og sikkerhed. Ifølge Klein finder vi her et forsøg på at orientere sig i 

verden og overleve i sikkerhed. Om dette siger Klein: 

Ganske vist organiseres selvet og objektet i meget grove kategorier, som 
f.eks. henholdsvis godt og ondt. Men denne inddeling repræsenterer trods alt 
et første forsøg på en differentiering af verden og selvet, og den udgør fun-
damentet for barnets fremtidige evne til at opfatte forskelle. I den skizo-
paranoide position finder vi ganske vist tilintetgørelsesangst, men samtidig 
udvikler spædbarnet en forestilling om at kunne finde et godt selv – og et 
godt objekt, der kan garantere selvets fortsatte beståen. Det er med andre ord 
håbet, der her grundlægges (Klein, 1990, pp. 16–17).  

Sorg 
Ifølge Klein eksisterer der en sammenhæng mellem den infantile depressive 

position og de fænomener, vi kalder for sorg og melankoli. »Ved normal sorg 

lykkes det for individet at etablere den tabte og elskede person inden i jeg’et, 

hvorimod denne proces ikke lykkes i melankolien og den unormale sorg« 

(Klein, 1990, p. 45). Ifølge Klein kan sorg 

„karakteriseres som individets interne etablering af det mistede og elskede 
objekt – det er blot ikke første gang dette udføres. Under sorgen genindsæt-
tes såvel dette objekt som ethvert elsket indre objekt, der føles tabt.“ Når 
som helst sorgen fremtræder, vil den altid underminere den sikre besiddelse 
af det elskede indre objekt, fordi den genopliver den tidlige angst for beska-
digede og destruerede objekter – for en knust indre verden. Skyldfølelsen og 
forfølgelsesangsten – den infantilt depressive position – reaktiveres for fuld 
kraft (Klein, 1990, p. 45). 
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Ifølge Klein involverer sorg en gentagelse af den følelsessituation, som barnet 

oplever i den depressive position »Thi når barnet er underlagt det pres, som 

frygten for tabet af den elskede moder udøver, kæmper det med den hensigt 

at etablere og integrere sin indre verden for sikkert at opbygge det gode ob-

jekt« (Klein, 1990, pp. 45–46). Ifølge Klein er en vellykket gennemarbejdet 

depressiv position i det første år, hvor det elskede og introjicerede objekt er 

sikkert etableret, en forudsætning for en normal sorgproces.  

Misundelse og taknemmelighed 
I Kleins teori ses misundelse og taknemmelighed som følelser der indgår i et 

indbyrdes samspil og som grundlægges i den tidlige barndom i en vekselvirk-

ning mellem den skizo-paranoide og den depressive position.  

Misundelse er den vrede følelse af, at en anden person besidder og nyder no-
get, som er ønskværdigt – misundelsens impuls går her ud på at tage det fra 
vedkommende eller ødelægge det (Klein, 1990, p. 73). 

 

Ifølge Klein går misundelsen tilbage til den tidligste relation til moderen. Mis-

undelse hænger sammen med jalousi og relationen med moderen. Jalousi og 

misundelse handler om kærlighed, som personen føler han har ret til. Men 

som er i fare eller som mistes på grund af en tredje person.    

I forordet til Misundelse og taknemmelighed (Klein, 1990) fremgår, at misundelsen 

og nedvurderingen af et objekt kan indebære en indirekte erkendelse af objek-

tets godhed eller gode indhold. Det er dette gode indhold, der skaber misun-

delse. For at kunne bearbejde misundelse er det ifølge Klein væsentligt at ind-

se, at det gode, som efterstræbes, findes uden for selvet. Ved at adskille selvet 

og objektet bliver muligt at tage imod det gode, der tilbydes, med taknemme-

lighed  

Når misundelsen klinger af, bliver det muligt for individet at tage imod ver-
den i fuldt omfang. Han kan nu både modtage den glæde og den smerte, som 
livet har at byde ham, men taknemmeligheden vil hjælpe ham igennem smer-
ten og bære hans nysgerrighed og lyst til at gribe nye udfordringer, både i den 
indre verden og i den ydre virkelighed (Klein, 1990, p. 25). 

Fogs model og begreber 

Som nævnt bør intervieweren være sensitiv overfor sin egen rolle og andel i at 

fremstille og indsamle empiri. Det er også nævnt, at forskeren ikke bør ude-

lukke sig selv fra fortolkningen, men have blik for dialogens dobbelthed. 
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For at kunne følge og nuancere disse anbefalinger inddrages kamelmodellen, 

begreber og greb fra bogen: Saglig medmenneskelighed (Fog, 2014). Denne bog 

handler netop om forholdet mellem to personer i en samtale, der har et be-

stemt formål, som begge er enige om. Den psykoanalytiske samtale er det 

gennemgående eksempel i bogen, men bogen henvender sig også til læsere, 

der vil forstå andre slags samtaler for eksempel interviews.  

Modellen og begreberne er fremstillet tidligere i dette kapitel og gentages ik-

ke. I stedet præsenteres ontologiske og epistemologiske antagelser, som er til-

gængelige i bogen.  

 

Fog erklærer, at hun ikke tilslutter sig den postmoderne konstruktivisme eller 

antirealisme, men tilslutter sig, at »praksisviden er af lokal og historisk karak-

ter« (Fog, 2014, p. 45). De to personer, der taler sammen i en terapeutisk 

samtale eller et interview er hver især »historisk udviklede og de bærer denne 

historie med sig som psykisk struktur« (Fog, 2014, p. 48). Fog rejser en række 

spørgsmål vedrørende forholdet mellem to personer i en samtale. Fog besva-

rer sine spørgsmål med ontologiske antagelser. 

Hvordan ser jeg på det forhold, der er mellem mig og den anden: foregår det, 
som sker i rummet mestendels inde i ham, og aflægger han rapport til mig 
desangående? Eller foregår dét, som foregår, i mellem-rummet; er jeg deltager i 
hans felt og han i mit? Min forudsætning er, at jeg ikke kan se på ham uden 
også at se på mig selv (Fog, 2014, p. 53). 

 

Svaret på spørgsmålene, som Fog selv stiller i citatet ligger nærmest i forlæn-

gelse af Hollway og Jeffersons anbefalinger i forhold til dobbeltheden i inter-

views og i fortolkningsprocessen. Desuden opfatter Fog en person som ene-

stående, men ikke som et isoleret univers. 

Han er udviklet i og ud af en bestemt sammenhæng, ligesom han i sit nutidige 
voksne liv altid er person-i-en-sammenhæng. Som mennesker har vi alle rød-
der i en given mellemmenneskelig og kulturel sammenhæng (…) Vi er så at 
sige trukket op af denne sammenhæng og kan ikke tænkes uafhængig af den. 
Vi lever som en del af konteksten, ligesom vores „lille“ livshistorie foregår i 
den store verdens kulturhistorie (Fog, 2014, p. 54). 

 

Fog nævner ikke et begreb, der kan minde om Hollway & Jeffersons angst-

forsvarende, psykosociale subjekt, men hendes antagelser om mennesket som 

en person-i-en-sammenhæng, med en livshistorie, der foregår i den fælles kul-

turhistorie, kan fungere indenfor en psykosocial ontologi og epistemologi til 

at uddybe forhold og begreber, som i forvejen indgår i Hollway & Jeffersons 
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teoriunivers. På den baggrund vurderer jeg, at Fogs udlægning af forholdet 

mellem to samtaleparter kan fungere indenfor ontologien og epistemologien i 

det overordnede teorikompleks. Fogs begreber anvendes især til at forstå rela-

tionen i et interview, men anvendes også til at forstå individuelle fortællinger.  

Metaforer fremhæver og skjuler 

Fortællingerne i min empiri indeholder metaforer. For at forstå, hvordan me-

taforer virker, inddrager jeg Hverdagens metaforer (Lakoff & Johnson, 2002), 

hvor metaforer opfattes som noget vi lever og tænker med. Lakoff & John-

son ordner metaforer i buketter af metaforer, som kan samles under et over-

ordnet metaforbegreb.  

Metaforens systematiske natur, der gør det muligt for os at forstå ét aspekt 
ved et begreb ved hjælp af et andet, må nødvendigvis skjule andre aspekter 
ved begrebet. Ved at lade os fokusere på ét aspekt ved et begreb kan et meta-
forisk begreb afholde os fra at fokusere på aspekter ved begrebet, som er 
uforenelige med den pågældende metafor (Lakoff & Johnson, 2002, p. 20). 

 

Dette forhold, at metaforer både fremhæver og skjuler har betydning for for-

tolkningen.  

Til eksempel undersøger Lakoff & Johnson metaforen ’diskussion er krig’. 

Krigsmetaforen fremhæver, at diskussion handler om at forsvare påstande, at 

angribe det svage punkt i argumentationen, at kritik skal ramme plet, og at en 

diskussion kan vindes eller tabes (Lakoff & Johnson, 2002, p. 14). Krigsmeta-

foren fremhæver bestemte aspekter ved diskussion og skjuler, at en diskussi-

on kan føres for at nå til enighed, uden intention om at nogen skal tabe for at 

andre kan vinde.  

 

Diskussion eller krig er ikke relevante begreber i denne afhandling. Derfor vil 

jeg eksemplificere betydningen af, at metaforer både fremhæver og skjuler, 

ved hjælp af en metafor: ’følelsesmæssig afstemning er en dans’, som er frem-

stillet i afsnittet: Forsker i eget arbejdsfelt.    

Fog anvender metaforen ’dans’ for processen mellem mor og barn, der med-

virker til at udvikle barnets evne til at føre en samtale og til at indgå i samar-

bejde med andre. Denne evne kommer tidligt i spil, fordi »barnet fødes (…) 

med en sans for rytme, for mønstre og for at skiftes, og netop disse kapacite-

ter er nødvendige for at kunne føre „det spæde sprog”, den prototypiske sam-

tale« (Fog, 2014, p. 100).  
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Dansemetaforen fremhæver, at mor og barn eller for så vidt to samtalepartne-

re indstiller sig på hinandens rytme og trin og opnår en følelsesmæssig af-

stemning, der afspejles i samtalen (Fog, 2014, pp. 95–104). Dansemetaforen 

fremhæver det smukke, det positive og idylliserer en symbiotisk tosomhed. 

Dansemetaforen skjuler, at der kan være spændingsforhold imellem intersub-

jektivitet og individualitet samt magt og ulighed, som gør sig gældende, når 

der skal etableres fælles rytme og takt – uanset om vi taler om mor-barn dy-

aden, om forholdet i en terapeutisk samtale, et forskningsinterview eller en 

diskussion.  

 

Når en interviewperson inddrager en metafor i sin fortælling, anvendes meta-

forers egenskab til at fremhæve og skjule til at analysere den transskriberede 

tekst forud for fortolkning af mening og betydning. Det forhold, som meta-

foren fremhæver, vil være tydelig og måske oven i købet fremstå nærmest 

som en selvfølge i en fortælling, men her er det min intention også at interes-

sere mig for det, som en given metafor kan skjule.  

 

Udgangspunktet for teorien om metaforer er filosofi og lingvistik. Ifølge 

Lakoff & Johnson indebar teoriudviklingen imidlertid en række afvisninger af 

traditionelle antagelser om metaforer indenfor de to videnskabelige discipli-

ner. Af forordet fremgår følgende:  

Det indebar også at vi bidrog med en alternativ fremstilling, hvor menneske-
lig erfaring og forståelse indtog en central rolle i stedet for objektiv sandhed. 
Undervejs har vi udarbejdet dele af en erfaringsbaseret fremgangsmåde, ikke 
kun rettet mod problemer hvad angår sprog, sandhed og forståelse, men også 
mod spørgsmål om hvordan vores daglige erfaringer får betydning og mening 
(Lakoff & Johnson, 2002, p. 8). 

 

Teorien om hverdagens metaforer er således baseret på en ontologi, hvor 

sprog og erfaringer er hinandens forudsætninger og på analyser af sprog og 

fortolkninger af erfaringer med krop og bevægelse. 

 

Lakoff & Johnson redegør kun sparsomt for ontologiske og epistemologiske 

antagelser, derfor kan jeg ikke afgøre om deres teori kan fortolkes ind i det 

overordnede teorikompleks i denne afhandling.  

Der er imidlertid ikke tale om at tænke med metaforer fra Lakoff & Johnsons 

bog. Lakoff og Johnsons antagelse om, at metaforer både fremhæver og skju-

ler, anvendes snarere som en teknik til at lede efter det, der bliver fremhævet 

og det, der ikke bliver sagt, når fortælleren anvender metaforer. Det er således 
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egenskaben ved metaforer, som bringes ind i en tekstanalyse for at finde be-

tydningen af en metafor, som fortælleren anvender i sin fortælling. Svaret på 

metaforens betydning skal nemlig søges i fortællerens fortælling og kan ikke 

fremanalyseres ved metaforer, som ikke findes i empirien eller i de teoretiske 

begreber, jeg tænker med i fortolkningen.  

Formidlingsetik 

I dette afsnit præsenteres en etisk udfordring, som handler om, at forsknings-

resultaterne skal formidles, uden at forvrænge, og samtidig skal interviewper-

sonernes tillid og anonymitet bevares.  

 

Ifølge FANI metoden har interviewpersonen afgørende indflydelse på inter-

viewets indhold. Derfor bliver de enkelte interviews meget forskellige og risi-

koen for genkendelse øges, især, hvis jeg gengiver de transskriberede fortæl-

linger præcis som de blev fortalt.  

Jeg har ikke aftalt med deltagerne, at de skal godkende min fortælling om 

dem. I dette afsnit vil jeg argumentere for dette fravalg.  

 

Jeg kunne have valgt semistrukturerede interviews og udarbejdet en inter-

viewguide. På den måde ville alle interviewpersoner blive bedt om at besvare 

de samme spørgsmål. Denne form for interviews indebærer en mulighed for 

at identificere en række sammenfaldende svar. Derudfra kan man konstruere 

en matrix over sammenfattet meningsindhold, som derefter kan kondenseres. 

På den måde er det muligt at skærme interviewpersoner fra blikke der gen-

kender. Jeg har imidlertid valgt at belyse det individuelle og har udvalgt for-

tællinger, der skaber kontraster og viser bemærkelsesværdige forskelle, samt 

synliggør betydningen af både livshistoriske og kontekstuelle forhold. Derfor 

skal fortolkede fortællinger fremstilles hver for sig. Dette kan øge risikoen for 

genkendelse.    

 

FANI metoden og den psykosociale tilgang bidrager imidlertid med løsninger 

på denne etiske udfordring. FANI metoden lægger vægt på, at fortællingen 

opstår i relationen mellem interviewperson og forsker, og er konstrueret in-

denfor forsknings- og interviewkonteksten. Der er således ikke tale om, at 

hver person kan fremstilles præcis som vedkommende er.  
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Desuden skal der foretages en anonymisering. Derfor har jeg valgt at følge 

Hollway & Jeffersons anvisninger til at anonymisere fortællinger uden at for-

falske.  

 

Ifølge den psykosociale tilgangs ontologi er det ikke muligt, hverken for for-

skeren eller for den udforskede at gennemskue sig selv og fremstille sig selv 

præcist som han/hun er. Et interview kan derfor ikke resultere i en karakteri-

stik af interviewpersonen, men en fortælling, hvor forskellige oplevelser kæ-

des sammen til en fortælling, som er opstået i et samarbejde, hvor forsker og 

udforskede påvirker hinanden. Her er det væsentligt at indskyde, at narrativer 

ikke er transparente beretninger om sandheder, men en metode til at komme 

tæt på oplevelser.  

Ifølge Fog (2014) formes fortællingen blandt andet af følelser og reaktioner, 

som opstår imens der fortælles. Ifølge Hollway & Jefferson er angstforsvaret 

simultant både psykisk og socialt. Det betyder, at interviewer og interviewper-

son påvirker hinanden og hinandens angstforsvar. Den gensidige påvirkning 

kan dog ikke isoleres til kun at gælde angstforsvaret. Empati, overføringer og 

modoverføringer medvirker til at forme fortællingen, som nu ikke længere 

kun er en personlig fortælling, men også en fortælling om intersubjektivitet og 

samspillet mellem to personers intersubjektive angstforsvar.  

Det betyder, at fortællingen ikke kan være identisk med oplevelsen, men er en 

fortalt version af oplevelsen, som er opstået i relationen mellem interviewper-

son og interviewer med henblik på at belyse og besvare problemformulerin-

gen. 

Disse argumenter insisterer ikke på, at interviewpersonen næppe vil kunne 

genkende sin egen fortælling, men på, at der er tale om en fælles produktion, 

som allerede er fortolket af både fortæller og forsker, inden fortællingen 

transskriberes og derfor ikke kan eller skal tilrettes i overensstemmelse med 

interviewpersonens nyeste selvopfattelse.  

 

Hollway & Jefferson har truffet en principiel beslutning om at undlade at of-

fentliggøre transskriberede interviews og at anonymisere fortolkede fortællin-

ger så meget som muligt, uden at forfalske (Hollway & Jefferson, 2013, pp. 

83–86). Jeg vælger at følge Hollway & Jeffersons princip, undlader at offent-

liggøre transskriberede interviews og vælger at formidle fortolkede og ano-

nymiserede fortællinger.  

 

Min fortolkning hviler på et hermeneutisk grundlag og fortolkningen rækker 

ud over deltagerens selvforståelse. Via inddragelse af teori findes menings-
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strukturer og betydninger, der ikke umiddelbart ses i den transskriberede tekst 

og som rækker ud over både interviewpersonens og interviewerens common-

sense forståelse. Derfor betegnes fortolkningerne som dybdegående og mere 

vidtrækkende end personens egen forklaring. Således er der tale om, at jeg ud-

leverer en fortolket og anonymiseret udgave af en fortælling, som interview-

personen og jeg har produceret i fællesskab. Jeg vil dog inddrage citater fra de 

enkelte interviews i min fremstilling. Således bliver individuelle patienters hi-

storier fremstillet i en fortolket udgave og suppleret med ordrette brudstyk-

ker. På den måde kan jeg fortælle, hvad der skal fortælles, og skjule det, der 

skal skjules, og i tilstrækkelig grad skærme deltagerne i mit forskningsprojekt i 

forhold til at blive genkendt af andre mennesker.  

På denne baggrund finder jeg, at jeg yder tilstrækkelig beskyttelse. Deltagerne 

kan formentlig genkende deres egen historie, men vil også opdage, at jeg har 

fortolket, men ikke forfalsket og at noget fremhæves, imens genkendelige 

elementer i fortællingen skjules.  

Læsevejledning til tolkningskapitlerne 

En hermeneutisk fortolkning begynder med gennemlæsninger, hvor man ori-

enterer sig i empirien for at få en umiddelbar forståelse af det, der siges i for-

tællingen, dette foregår i en form for dialog, hvor igennem man kommer for-

tælleren i møde og lader den andens synspunkt gælde.  

På baggrund af denne dialog opstår en forståelse og ide om, hvilke temaer, 

der er centrale for at forstå fortællingen. Tematiseringen fører fortolkningen 

ind i næste fortolkningsniveau, hvor den dialogiske proces fortsætter i frem 

og tilbagegående bevægelser mellem dele og helhed og på et tidspunkt opstår 

der nye forståelser af teksten. En ny forståelse undersøges ved at bringe den i 

spil mellem dele og helheden med henblik på at søge belæg, der kan bekræfte 

eller modificere den nye eller den tidligere forståelser af teksten. Således kan 

den cirkulerende dialog betyde, at opnået forståelse må modificeres i løbet af 

fortolkningsprocessen. På dette tidspunkt i fortolkningen opnås en bredere 

forståelsesramme end interviewpersonens egen forståelse.  

Teorien, der inddrages kan medvirke til at betvivle den commonsense forstå-

else, der er opnået og kan betyde, at fortolkningsmulighederne igen udvides. 

Hver gang nye fortolkningsmuligheder og forståelser opstår og sår tvivl om 

de første forståelser, er det nødvendigt at læse de transskriberede interviews 

igennem igen og forny dialogen mellem dele, helhed og teori.  
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Der er således ikke tale om en trin-for-trin-metode, men om en forståelse, der 

udvikles gennem dialogen med den enkelte tekst (Kvale & Brinkmann, 2009, 

p. 234).  

 

Fortællingerne er individuelt forskellige og har på forskellig vis udfordret min 

forforståelse. På trods af disse forskelligheder har jeg bestræbt mig på at an-

lægge en standard for udformningen af fortolkningskapitlerne.  

Hvert fortolkningskapitel indledes med en kort introduktion til fortællerens 

forløb, hvorefter temaer, der er centrale for at forstå den enkelte fortælling 

fortolkes. Jeg begynder med tekstnære fortolkninger, som udvides med teori, 

hvorefter fortolkede citater samles til yderlig fortolkning med inddragelse af 

teori. Sommetider får en fortolkning af et tema lov til at stå åben for at indgå i 

fortolkningen af et efterfølgende tema og til andre tider inddrages flere for-

tolkede temaer i en mere dybdegående fortolkning af fortællingen. I samtlige 

fortolkningskapitler lukkes fortolkningen med et afsnit, hvor mikro-, meso-, 

og makroniveauet i fortællingen belyses, hvorefter der konkluderes. En und-

tagelse herfra er fortolkningskapitlet, hvor et nedslag i fortolkningen af Kims 

fortælling inddrages. Her afsluttes fortolkningen af Ibs fortælling som de øv-

rige fortolkningskapitler, hvorefter Kims fortælling inddrages med henblik på 

at konkludere i forhold til den metodologiske pointe.  

 

Den cirkulerende fortolkning, som kendetegner hermeneutikken betyder, at 

citater må tages op igen, efterhånden som fortolkningen fremstilles. Jeg vil 

bestræbe mig på, at undgå gentagelser og i stedet henvise til det afsnit, hvor 

citatet ses første gang. Ind imellem giver det dog mening, at citere et eller fle-

re ord igen i stedet for at benytte lange forklaringer.   

 

Der inddrages som nævnt citater i fremstillingen. Citaterne er taget ud af en 

sammenhæng, derfor er det sommetider nødvendigt at tilføje et ord eller en 

bemærkning, der gør det lettere at læse citatet. Desuden indsættes meningsgi-

vende observationer. Indsatte ord er markeret med en kantet parentes [ ]. 

Pauser i fortællingen markeres med tre prikker.  



119 

Kapitel 5 Cancerdommen 

Dette kapitel indeholder fortolkninger af Bos fortælling om at være potentiel 

kræftpatient.  

 

Først introducerer jeg til Bos forløb. Derefter fortolkes fem centrale temaer i 

Bos fortælling. Disse temaer har betydning for at forstå hans fortælling om at 

være potentiel kræftpatient: Familie og venner beskyttes, Kræft en hemmelighed, Can-

cerdommen, I gode hænder og Ingen lettelse. Sidstnævnte tema fortolkes ved at ind-

drage fortolkninger fra de foregående afsnit. Til sidst lukkes fortolkningen 

med et afsnit, hvor Mikro-, meso- og makroniveau i Bos fortælling belyses.  

Introduktion til Bos forløb 

Jeg møder Bo umiddelbart efter den første konsultation i hans udredningsfor-

løb. Bo vil gerne deltage i projektet og vil gerne lave det første interview med 

det samme. Denne dag har jeg lånt et lille samtalerum i afdelingen. I rummet 

står tre lænestole om et lille rundt sofabord. I hjørnet står et computerbord 

med en PC og en stol. Desuden er der en lampe i lokalet. Bo og jeg placerer 

os i hver sin lænestol og lydoptageren står på bordet imellem os. Bo ser ud til 

at sidde bekvemt i stolen og efter formalia med samtykkeerklæring, begynder 

han at fortælle.   

 

Bo skal vente i 2-3 uger på diagnosen. Som forudsætning for at afgøre om 

han har kræft, skal han opereres for at få udtaget vævsprøve, der skal under-

søges for kræftceller.  

 

Interviewene med Bo indeholder ikke biografisk ordnede livshistoriefortæl-

linger. Han er optaget af nuet og den situation, han aktuelt befinder sig i. Det 

er Bo, der kontrollerer samtalen og det er helt i overensstemmelse med mit 

oplæg til ham og i overensstemmelse med FANI metoden, at jeg overlader 

fortællingen til interviewpersonen (Hollway & Jefferson, 2013, p. 52).  

Af Bos fortællinger fremgår, at han er midt 40-erne, gift, har børn og et ar-

bejde, hvor han omgås mange mennesker. Bo dyrker sport og lever en udad-
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vendt og aktiv tilværelse. Han skal bruge sin stemme både på arbejde og i fri-

tiden og er sommetider nødt til at hæve stemmen. Bos far lever, men han mi-

stede sin mor for 30 år siden. Hun fik kræft og døde af sin sygdom. 

Bo kommer alene til samtlige konsultationer og undersøgelser.     

 

Bo fortæller, at forløbet egentlig er startet for fem år siden.  

  

»Det må være i juni måned 2008, hvor jeg får nogle stemmeproblemer eller taleproblemer 

(…) Stemmen kunne låse, når jeg skulle tale og så gik jeg til øre-næse-halslæge. Han kig-

gede på det og konstaterede, at jeg havde nogen knuder på stemmebåndet og da fik jeg så at 

vide, at jeg skulle lade være med at tale i to uger, for at se, hvordan det var og jeg fik ka-

millete dampe og det havde sådan umiddelbart en effekt … ikke at problemerne helt for-

svandt, og det tog ikke de knuder, der var, men min stemme kunne fungere fint igen. Så 

gik jeg til kontrol hen til sommeren 2009, hvor jeg afsluttede kontrolforløbet, fordi der ikke 

er de store ændringer i det« (B:1).  

 

Bo fortæller dette som indledning til det første interview og fortsætter med at 

fortælle om det aktuelle forløb.  

 

Og så afslutter det egentlig der i 2009. Så er vi fremme her ved juli 2013, hvor jeg er på 

ferie. Der begynder jeg at få sådan lidt ondt i den ene side af halsen og øret og jeg tænkte, at 

det var aircondition, som lige har sat sig, så der køber jeg bare en pakke Hals, men der var 

konstant ømhed. Det har så stået på frem til nu, her i september måned og der var nogen 

ting omkring det – ikke omkring stemmemæssigt, for da har jeg ikke oplevet at stemmen 

svigtede, som jeg gjorde sidst, men jeg oplevede et par gange, at hvis jeg havde taget for store 

bidder, at jeg sådan lige – i en brøkdel af et sekund, følte, at jeg manglede luft, og så var 

der nogle ting, der mindede mig lidt om for fem år siden. Så jeg har gået de der 7-8 uger, 

ikke med smerte, men der er ømhed og det gør lidt ondt hele tiden. Jeg tænkte, at det kunne 

være noget af det samme igen så jeg fik en tid oppe ved ørelægen. Jeg ringer torsdag og har 

tid hos ham mandagen efter. Han kan jo så konstatere at der er noget knuder eller sårlig-

nende noget på stemmebåndet som han så ikke kan udelukke kan være noget ondartet, så 

han vil godt have mig herind med det samme. Så, og så ringer han herind og kommer ud og 

fortæller mig, at han har lavet en aftale herinde, så kom jeg ind her i dag, torsdag« (B1).  

 

For fem år siden blev knuderne observeret og kontrolleret med jævne mel-

lemrum, men der blev ikke taget celleprøve fra knuderne. »Allerede sidst, da jeg 

hørte om knuden på stemmebåndet da havde jeg også … … men i og med, at der ikke var 

lagt op til videre undersøgelser dengang, så måtte jeg derind og google det, og læse om det, så 

har jeg tanker. Jeg har jeg mistet min mor på grund af kræft jo, ikke, så … … « (B:1) 
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Af fortællingen fremgår, at Bo har tvivlet på diagnosen godartede knuder i 

fem år. I mellemtiden har han søgt på internettet i håb om at blive afklaret, så 

han kan slippe for at tvivle og ifølge fortællingen tænker han på sin mor, når 

han søger.  

Familie og venner beskyttes 

De to første interviews indeholder refleksioner over, hvorledes Bo kan in-

formere andre om undersøgelsesforløbet. Bo overvejer, hvem, der skal vide, 

at han gennemgår et undersøgelsesforløb, hvad de skal have at vide og i nogle 

tilfælde fortæller han, hvordan han fik det fortalt. I tredje interview ser Bo til-

bage på sit forløb og fortæller: »faktisk det største arbejde i det for mig, det har været 

i forhold til mine nærmeste« (B:3). Her taler han om sine bestræbelser på at be-

skytte sin familie og sine venner og dette tema er centralt i forhold til at forstå 

Bos fortælling om at være potentiel kræftpatient.   

 

»Jeg kan mærke min kone bliver da mere påvirket af det end jeg gør og det kunne jeg også 

mærke nu her da jeg ringede hjem ikke, at da hun holdt op med at tale og ikke kunne sva-

re, så er jeg godt klar over, at hun sidder og er ked af det derhjemme, og da har jeg sid …, 

jamen altså, jeg synes ikke at det er noget, jeg konstant har gået og tænkt over siden der, 

ikke, for jeg har, at når jeg bliver undersøgt og får at vide hvad der er, så må jeg bekymre 

mig, men jeg har jo kunnet bekymre mig i mange retninger inden der. Hvis jeg selv skal gå 

at gøre mig tanker om det, så øh jeg vil sige, at så begyn... starter bekymringen igen, da jeg 

nærmer mig hospitalet på cykel, men det har jeg jo også, når jeg har skullet ind og have un-

dersøgt mit knæ, så bliver kadaveret lidt mere slapt i det. Sådan har jeg det, når jeg nær-

mer mig stadigt. .. … … … « (B:1) 

  

Her fortæller Bo, at hans hustru bliver bedrøvet (ked af det) og at han selv må 

vente med at bekymre sig, til han ved, hvad han fejler. Udsagnet kommer få 

sætninger efter det citat, hvor Bo fortæller, at han for fem år siden måtte søge 

på internettet. Derfor kan udtrykket siden der i citatet herover referere til situa-

tionen for fem år siden, hvorimod udtrykket inden der, ser ud til at referere til 

det tidspunkt, hvor han får at vide hvad der er. Her ser det ud til, at Bo har kun-

net bekymre sig i mange retninger i de sidste fem år, men at der ikke er tale 

om at han konstant er bekymret. Det ser mere ud til, at bekymringerne og 

tankerne kommer i særlige sammenhænge. For eksempel når han er på vej til 

hospitalet og når han søger afklaring via internettet. Desuden kan han komme 
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i en særlig stemning: »for jeg har jo godt kunnet mærke, at hvis jeg lige sad og kom i 

den rette stemning og som man kan sige, så kan man godt begynde at fokus derover« (B:2). 

 

Bo kender sin fars reaktion på forhånd.  

 

»Jeg ved også at min far vil reagere på det. Og der sagde jeg til min kone. Jeg ringer bare til 

min far og siger at der er konstateret en knude på stemmebåndet, noget der ikke skal være 

– noget slid, og det skal opereres væk …«  

Birgitta: »Så du har ikke fortalt ham, at der kan være en risiko for [Bo afbryder] 

Bo: »Nej den risiko, den tager han allerede selv jo, altså fordi, så er det det her ”Det er jo 

30 år siden din mor døde” og det ene og det andet der, ikke« (B:2).  

 

Senere i interviewet vender han tilbage til samtalen med sin far..  

 

»Det er altså og det var også en af de tanker jeg havde omkring med min far, hvor jeg først 

sagde til min kone, der sagde jeg ”Jeg ved sku ikke engang om jeg skal sige det til min far, 

hvis det går så hurtigt med at komme ind”, men så sagde hun, ”du kan jo ikke sige det til 

børnene, men ikke til din far, fordi så skal de jo lade være med at sige det til ham” Jeg kan 

jo også få behov for hans hjælp til at ordne noget praktisk i den forbindelse, men det var jo 

fordi, jeg ved, at så får han straks tanker tilbage til da min mor døde. … …  

Det er jo hans følelser, det er hans reaktion på det ikke, så det var også derfor at det kun 

lige var kortvarigt, at jeg tænkte på at lade være med at sige det til ham … … « (B:2)  

 

Bo gør opmærksom på, at det er faderens følelser og reaktion. Denne sætning 

kan på den ene side betyde, at han kan skubbe følelserne og reaktionen fra 

sig, fordi de tilhører faderen. På den anden side kan faderens følelser og reak-

tion fungere som en slags begrundelse for at lade være med at fortælle fade-

ren om undersøgelsesforløbet.  

 

»Men for bare lige at få det placeret, hvor det er, så synes jeg egentlig, at det har været svæ-

rere for mig at snakke med min kone og min far om det, end selv lige at få beskeden»(B:2) 

 

Af de foregående fremgår, at Bos hustru og far reagerer med følelser og be-

kymring, hvorimod Bo må vente med at bekymre sig til han er undersøgt og 

har fået at vide, hvad han fejler.  

 

Bo nævner sine børn og fortæller:  
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»De ved at jeg skal ind og have det her væk fra stemmen. Jeg har ikke nævnt for dem, at 

der er mulighed for, at det er, at det kan være kræft.  

 

Bo siger at det er og retter hurtigt er til kan være. Denne lille rettelse kan læses 

som en svag antydning til, at Bo ikke udelukker kræft.  

 

Det følgende citat kommer fra det andet interview, hvor Bo fortæller om sine 

børn.  

 

»Jeg har snakket med min kone om, hvad vi skal sige. Ja og jeg havde det sådan, så længe 

jeg ikke jeg havde den mere præcist, så synes jeg ikke, at jeg ville lægge den bekymring på 

dem. Jeg fortalte dem det, at der var konstateret de knuder på stemmebåndet nu. De vidste 

lidt om det, for det er jo fire-fem år siden, hvor jeg fik konstateret noget i samme stil, men 

åbenbart ikke så bekymrende, at jeg skulle herind, men da skulle jeg gå. Jeg tror jeg fik 14 

dage fra min læge, altså den øre-næse-halslæge, hvor jeg var ved, hvor jeg ikke skulle tale og 

skulle skrive sedler og sådan noget. Så derfor så valgte jeg at sige, at denne gang har de 

sagt, at det er noget, der ikke må være der og det skal væk og det skal gå hurtigt … …  

Jeg ved det ikke, så det er derfor, at jeg også har det sådan, at jeg ikke vil male det for 

hårdt op og sådan sige noget, altså, når jeg får svaret, så får de det også at vide uanset om 

det er den ene eller den anden vej, ikke. Så vil jeg sige det til dem, ikke« (B:2).  

 

Det der skal skæres væk kan indeholde kræft, men Bo ved det ikke og vil ger-

ne beskytte sine børn mod bekymringer, der kan vise sig at være unødvendi-

ge.  

 

Bo har også fortalt sine nærmeste venner om forløbet:  

 

»Og så lige, at informere mine nærmeste venner, så er det mest anstændigt, at de skal have 

lov til at reagere som de vil ikke, men ja … …  

Så det er sådan og så lige de nærmeste i familien, og jeg har så sagt til dem, altså til mine 

nærmeste venner. I behøver ikke at brede det ud til alle i sportsklubben endnu, fordi det er 

sådan Øhm øh ... … … … …  

Fordi jeg ved, at så bliver det lynhurtigt til: ”Nej har i hørt det med Bo og der, nej og uha, 

altså” (…) jeg ser ingen grund til at folk skal komme og have ondt af mig endnu. Altså 

for mig at se, så er sygdomsforløbet konstateret og de skal … …   

Så for mig behøver jeg ikke den der: ”Det er forfærdeligt”, for det er ikke forfærdeligt end-

nu og det er ikke sikkert at det bliver det …« (B:2) 
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Bo vil ikke være den ’syge’, som sættes i forbindelse med noget, der er for-

færdeligt. Udsagnet: »Det er ikke forfærdeligt endnu og det er ikke sikkert, at det bliver 

det« signalerer håb for fremtiden, men ordet ’endnu’ kan læses som et tegn på, 

en frygt for fremtiden, som håbet skal holde på afstand.  

Ifølge Klein (1990, pp. 16–17) grundlægges evnen til at håbe i en tidlig skizo-

paranoid proces, hvor barnet fraspalter og projektere det fraspaltede over i et 

andet objekt. Derved kan barnet slippe en mere ambivalent synsmåde og be-

høver ikke at forholde sig til sine modsatrettede følelser. Evnen til at håbe 

udvikles med tiden. Håbet retter sig imod fremtiden ligesom frygten og etab-

lerer en mulighed for at nedjustere frygten for fremtiden. Evnen til at håbe 

kan på baggrund af Kleins teori fortolkes som angstforsvarende. 

Håbets angstforsvarende funktion ses i følgende citat, hvor Bo fortæller om 

samtalen, hvor han informerer sin far. 

 

Da jeg sagde det, så begynder han jo straks med ”nej det er forfærdeligt”. Så sagde jeg: 

”jamen far jeg er jo på hospitalet så jeg er i de bedste hænder, så det behøver vi slet ikke at 

bekymre os om« (B:2)  

 

Faderens svar kan fortolkes som et udtryk for frygt eller bekymring og Bos 

gensvar kan fortolkes som et håb, der skal udstrege faderens bekymring.  

 

Bo må også trøste sin hustru:  

»Så begyndte hun at græde der, ikke, så vidste jeg, at jeg skulle hjem og lige forklare hende, 

at lad os lige vente med at sætte mig i graven« (B:2) 

 

Her ser det ud til, at Bos hustru tænker for langt frem og at Bo er den, der 

skal minde hende om, at tænke på nuet.  

 

Samlingen af citater i dette afsnit viser, at Bo er optaget af, hvorledes menne-

sker i hans familie og omgangskreds har det og reagerer. Han kender sin hu-

strus reaktion, han ved, at hun bliver bedrøvet og at han må hjem og tale med 

hende om det. Han ved også hvordan faderen vil reagere og overvejer om 

han skal lade være med at fortælle sin far om udredningsforløbet. Bo overve-

jer vennernes reaktion og vil helst ikke gøre dem bekymrede. Han spekulerer 

på, hvad han skal sige til sine børn og vil undgå at male det for hårdt op. Det 

ser således ud til, at han vil beskytte sine nærmeste og vil undlade at vække 

bekymring.  
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Ifølge Bos fremstilling bliver hans hustru og hans far bliver kede af det og ik-

ke tænker på nuet, ligesom han selv gør. I begge relationer må Bo trøste ved 

at holde fast i nuet, hvor det endnu ikke er forfærdeligt og hvor han endnu 

ikke er død. 

En fortolkningsmulighed kan være, at Bo overfører sine fraspaltede følelser 

og sin frygt til sin kone, sin far og muligvis også til vennerne. Det vil betyde, 

at faderen, hustruen og vennerne, som er kede af det, repræsenterer Bos fø-

lelser og frygt. 

Måske synes Bo blot, at det synd for dem, når de er kede af det eller bekym-

rede. Denne fortolkning er imidlertid baseret på en commonsense forståelse. 

For at etablere en fortolkning, der rækker ud over denne forståelse, inddrages 

teori. Ifølge teori, som indgår i fortolkningsrammen, involverer sorg en gen-

tagelse af den følelsessituation, som barnet oplever i den depressive position 

(Klein, 1990, pp. 45–46) 

Et menneske, der bliver bedrøvet og græder, reagerer på en måde, der minder 

om den depressive synsmåde, hvor subjektet søger at integrere det uudholde-

lige. Et menneske, der forsøger at skubbe det uudholdelige fra sig, kan siges 

at reagere på en måde, der minder om den skizo-paranoide synsmåde.    

 

Bo vil helst undgå at gøre andre kede af det. Ifølge Hollway & Jefferson er 

angst og angstforsvaret simultant både psykisk, socialt og relationelt. Det be-

tyder, at vi påvirker hinandens følelser og angst. Når han gør andre kede af 

det, kan han selv blive bedrøvet. Bo vil imidlertid vente med at bekymre sig 

»når jeg bliver undersøgt og får at vide hvad der er, så må jeg bekymre mig« Denne for-

holdemåde minder om den skizo-paranoide synsmåde, og fraspalter det, der 

kan aktivere sorgen. For at undgå selv at blive bedrøvet, må Bo trøste og 

bortforklare det, der aktiverer sorgfølelsen.  

Således skaber teorien grundlag for at forstå det nødvendige i, at Bo forholder 

sig til og påtager sig ansvaret for sit eget og de andres velbefindende. Derfor 

er det, teoretisk set, nødvendigt for ham at beholde sin frygt for kræft for sig 

selv. Denne fortolkningsmulighed holdes åben og inddrages i de efterfølgen-

de afsnit 

Kræft – en hemmelighed 

»Så vil jeg sige, at det var svært at skulle holde det hemmeligt for alle, fordi jeg helst havde 

undgået, at skulle have min kone der til at græde og have alle mine gode venner til og øh 

begynde at sidde og blive kede af det over det ikke. (B:3) 
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At holde det hemmeligt hentyder til, at Bo ikke har fortalt om sin frygt for 

kræft. Få voksne i den nærmeste familie, Bos arbejdsgiver samt de nærmeste 

venner ved, at han følger et undersøgelsesprogram for kræft. Han foretrækker 

at vente med at forholde sig til kræft, indtil kræft er en realitet. I de foregåen-

de citater, hvor Bo fortæller, hvad han har sagt til hvem, nævner han ikke 

kræft, men taler om »noget slid, og det skal opereres væk« og om »noget, der ikke må 

være der og det skal væk«  

 

I citatet, som indleder dette afsnit, ser hemmeligholdelse ud til at indgå som 

en strategi, der skal beskytte andre imod bedrøvelse og gråd. Ifølge fortolk-

ningen i det foregående afsnit kan en fortolkningsmulighed være, at andres 

gråd og bedrøvelse kan gøre det svært for Bo, at holde fast i sin beslutning 

om, at vente med at bekymre sig, til han ved, om der er grund til bekymring. 

På den baggrund ser det ud til, at hemmeligholdelse også beskytter Bo imod, 

bedrøvelse, gråd og bekymringer. Således kan beslutningen om at holde sin 

frygt for kræft som en hemmelighed bidrage til, at Bo kan holde fast i sin be-

slutning om ikke at bekymre sig, endnu.   

 

At omtale knuderne som slid og som noget, der skal væk, kunne fortolkes 

som tegn på fortrængning, men ifølge citater, som indgår i afsnittet: Familie og 

venner beskyttes, ser det ud til, at Bo ikke udelukker kræft, men anvender disse 

omskrivninger for at undgå at vække bekymring. Derfor ser det ud til, at Bo 

anvender omskrivninger med henblik på at holde på sin hemmelighed.  

 

Bo omtaler perioden efter den første konsultation, som en usikkerhedsfase.  

 

»forløbet frem til operationen, den der u- hvad hedder det usikkerhedsfase, for mig, hvor jeg 

selv når at gøre mig en masse tanker« (B:3). 

 

Her fremgår det, at Bo når at gøre sig en masse tanker imens han venter på 

operationen.  

Af et citat i Introduktion til Bos forløb fremgår, at han allerede for fem år siden 

søgte og læste på internettet, tænkte på kræft og sin mor. Af et citat i Familie 

og venner beskyttes fremgår, at han har kunnet bekymre sig i mange retninger i 

de sidste fem år. Der er dog ikke tale om konstant bekymring, men bekym-

ringer og tanker, som kommer i særlige sammenhænge.  
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Set i dette lys kan Bo have tvivlet i hemmelighed, imens han har søgt efter af-

klaring på symptomerne. Af samlingen af citater i Familie og venner beskyttes 

fremgår, at han vil beskytte sine nærmeste og vente med at nævne kræft, indtil 

han ved om han har kræft. Således kan hemmeligholdelse fortolkes som en 

beskyttelsesstrategi. På den baggrund ser det ud til, at Bo har været igennem 

en periode, hvor han har tvivlet og følt sig usikker og at han så vidt mulig har 

bevaret sin usikkerhed og tvivl som en hemmelighed – en hemmelighed, som 

han dog har delt og reflekteret over i tre interviews i forbindelse med dette 

forskningsprojekt.  

Cancerdommen 

Forløbet er gået lidt hurtigere end jeg havde frygtet, der sidst. Jeg fik at vide, at der vil gå to 

uger og plus/minus et par dage og jeg frygtede de to uger. Derfor var det sådan dejligt at 

blive ringet op mandag og få vide, at der allerede skulle være samtale i dag torsdag med 

narkoselægen. Det har jeg det rigtig godt med. Derudover så var jeg egentlig dejlig afklaret 

over forløbet, da jeg tog hjem herindefra. Så kunne mit fokus ligesom være et sted og så be-

høvede jeg ikke selv at sidde og undersøge og finde, hvilke symptomer jeg nu har og hvilke 

der er mest i fremdrift. Nu er der kigget på det igen og sådan konstateret, hvad det er, så 

sådan er jeg (…) mere afklaret. Ikke, at jeg ikke … … … frygter den der cancerdom 

eller hvad det nu er, men altså nu, nu har jeg ligesom fokus på det. (B:2) 

 

Modsætning til afklaret er uafklaret og modsætning til fokus kan være ufoku-

seret. Her fortælles afklaret og fokus som modsætning til selv at sidde og un-

dersøge symptomerne.  

 

I citatet fungerer cancerdommen som en metafor for kræftdiagnosen, som Bo 

frygter og i det sidste interview taler han igen om at søge på internettet og 

fortæller:  

 

»og jeg kan undersøge mig selv helt ned i graven ved at gå ind og læse om alt muligt eller 

finde ud af: Er det symptomer eller er det symptomer? Puha det er nok det. Så, men altså, 

ja man googler jo alt, hvor man har en nysgerrighed ikke, og så, men jeg synes at forløbet, 

det professionelle forløb herinde, det synes jeg har været helt super. Der er ikke noget altså. 

Jeg har været i rigtig gode hænder herinde ikke. … « (B:3)  

 

Det er anden gang, at Bo nævner graven. Denne metafor blev også nævnt i 

det andet interview (se afsnittet: Familie og venner beskyttes), hvor han fortæller 
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om en telefonsamtale med sin hustru og siger, at han skal hjem og fortælle 

hende, at de skal vente med at sætte ham i graven (B:2).  

 

Graven har konnotationer til døden og graven kan forstås som en metafor for 

døden og for den yderste konsekvens af kræft. Således kan døden indgå i Bos 

frygt og tanker, som han ikke vil forholde sig til, før diagnosen foreligger.  

 

Med henblik på at fortolke betydningen af den måde, hvorpå Bo anvender 

metaforen cancerdommen, inddrages endnu et citat. Dette citat er taget ud af 

en sammenhæng, hvor han fortæller om at informere sine børn om operatio-

nen.  

 

»Jeg har også sagt til dem: Så skal de [lægerne] lige ind og … Jamen så sagde jeg, at det 

ikke må være der, det skal skæres væk og så skal de se på, hvad det er og hvad det kan 

være kommet af om det er på grund af røg, alkohol og mad eller om det er fordi jeg har 

brugt min stemme forkert i forhold til at jeg har været træner i mange år og undervisning 

der. Så skal de ind og undersøge hvad det er, men det må bare ikke være der, ikke« (B:2). 

 

Ifølge Bo husker børnene perioden for fem år siden, hvor Bo var nødt til at 

skrive sedler i stedet for at tale og de husker, at han konsulterede en talepæ-

dagog »for at lære at bruge min stemme bedre« (B:1).   

Af måden, hvorpå Bo taler om røg, alkohol og mad, ser det ud til, at en eventuel 

forekomst af kræftceller i knuderne vil vise, om hans livsstil har været rigtig 

eller forkert. Når cancerdommen føjes til dette udsagn ses en fortolkningsmu-

lighed, at Bo skal dømmes for sine handlinger (kost, alkohol, rygning og for-

kert brug af stemmen). Derved åbner han for et muligt skyldsspørgsmål. 

 

Ifølge Lakoff & Johnson kan metaforer fremhæve og skjule aspekter ved det 

fænomen, som metaforen betegner (Lakoff & Johnson, 2002, p. 20).  

Ved at fokusere på kræftdiagnosen som en cancerdom, der kan føre til gra-

ven, fordi Bo har levet forkert, fremhæves bestemte sider af udredningsforlø-

bet og det at være kræftramt, imens andre aspekter skjules. For eksempel 

skjules det, at mennesker, der lever sundt, også kan få kræft, og at det ikke er 

alle, der har levet usundt, som får kræft. Dermed skjules også muligheden for 

at nedtone eventuelle skyldsspørgsmål.  

Metaforen: cancerdommen, fremhæver, at han kan frygte resultatet – dom-

fældelsen og håbe på frifindelse. I ventetiden er det nødvendigt at udholde 

uvisheden og den spændingstilstand, der følger med uvished, samt frygten og 

håbet for udfaldet.  
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I en sådan spændingstilstand kan der sommetider foregå en defensiv kamp 

mellem den skizo-paranoide og den depressive synsmåde, hvor vi søger split-

telse samtidig med, at vi anerkender en mere ambivalent realitet (Hollway & 

Jefferson, 2013, p. 19). At skulle holde håbet og frygten samtidig er en ambi-

valent opgave, fordi håb og frygt er modsatrettede følelser eller holdninger, 

som er til stede samtidig og ambivalens kan være en følelsesmæssig belast-

ning, som oven i købet kan være forbundet med skyldfølelse, anger og angst 

(Klein, 1990, p. 14).  

Cancerdommen er ganske vist en metafor, der fremhæver domfældelse, hvor 

den anklagede kan blive frikendt eller dømt skyldig. En domfældelse forud-

sætter bevisførelse og det er andre, der fører bevis og fælder dom over den 

anklagedes handlinger. Dette aspekt ved domfældelse ser det ud til, at Bo for-

tolker som positivt, fordi hans sag er lagt i lægernes hænder og fordi han ikke 

længere er henvist til at bedømme sig selv. Det ses, i citatet, hvor Bo forklarer 

sin far, at der ikke er grund til at fokusere på det forfærdelige, fordi »jeg er på 

hospitalet, så jeg er i de bedste hænder, så det behøver vi slet ikke at bekymre os om« (B:2), 

i citatet i dette afsnit, hvor Bo i et tilbageblik på forløbet udtaler »Jeg har været i 

rigtig gode hænder herinde ikke« (B:3), og i citatet, der indleder dette afsnit, hvor 

Bo foretrækker at være fokuseret i stedet for selv at søge. 

På baggrund af disse udsagn kan en fortolkningsmulighed være, at Bo nedju-

sterer frygten og spændingstilstanden og i stedet fokuserer på det, der inde-

holder håb.  

 

Samlingen af citater i dette afsnit viser, at Bo frygter cancerdommen og at 

denne frygt til dels kan opvejes af, at ansvaret for bevisførelse og dom er lagt 

i lægernes hænder. Derved kan han føle sig mere afklaret og kan holde fokus 

til forskel fra tiden før den første konsultation, hvor Bo selv måtte fortolke 

sine symptomer.  

Der er således noget i Bos fortælling, der tyder på, at hans særlige forståelse af 

Cancerdommen både kan have konnotationer til en dom, der kan være en 

dødsdom og en dom, som han ikke selv skal afsige. For at forstå betydningen 

af sidstnævnte aspekt af cancerdommen er det nødvendigt at undersøge be-

tydningen af metaforen gode hænder.  
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I gode hænder 

»Siden den torsdag, jeg var herinde første gang, har jeg følt mig i rigtig gode hænder, og følt 

at det det har været gode folk, der har omgivet mig hele tiden, så jeg har egentligt bare kun-

ne læne mig tilbage og så være mig selv og gå hjem og vente« (B:3). 

 

Fra den første konsultation i undersøgelsesprogrammet oplever Bo, at han er 

i gode hænder. Det betyder, at han ikke længere er nødt til at tvivle eller søge 

efter afklaring på internettet. I stedet »Så kunne mit fokus ligesom være et sted og så 

behøvede jeg ikke selv at sidde og undersøge og finde, hvilke symptomer jeg nu har og hvilke 

der er mest i fremdrift« (B:2). I denne første konsultation får Bo en melding om, 

hvad det værste scenarie kan være. I tredje interview, efter han har hørt diag-

nosen, omtaler han forløbet frem til operationen som en usikkerhedsfase.  

 

»hvor jeg selv når at gøre mig en masse tanker. Lige så snart, jeg havde været herinde den 

torsdag og fået en melding på, hvad det værst tænkelige scenarie var, har jeg følt mig i rigtig 

gode hænder« (B:3) 

 

Kræftramte mennesker, som bliver potentielle kræftpatienter, imens de udre-

des for HNC, er individuelt forskellige og de fortolker og forstår udrednings-

fasen individuelt forskelligt, blandt andet fordi deres unikke livshistorie og 

subjektive angstforsvar medvirker i individuelle fortolkninger. Bo betegner 

forløbet som en usikkerhedsfase og i den første konsultation har han hørt om 

det værst tænkelige. På trods af usikkerhed og med det værste i udsigt, føler 

han sig i gode hænder. Lægernes hænder må derfor være gode på en særlig 

måde, som kun kan forstås, når de belyses af Bos fortælling, hans unikke livs-

historie i det omfang den er tilgængelig i fortællingen og i lyset af Bos subjek-

tive angstforsvar, i det omfang, det er tilgængelig for fortolkning.   

 

Tiden før den første konsultation er præget af tvivl og ifølge Bo har han 

»kunnet bekymre mig [sig] i mange retninger inden der« (B:1). Når han søger efter 

svar ser det ud til, at han må holde tanker om sin mor, frygten for at dø (gra-

ven) og håbet om, at diagnosen godartede knuder er korrekt, i spil samtidig. 

Ambivalens kan opleves som en følelsesmæssig belastning, der kan være for-

bundet med angst og kan medføre en spændingstilstand, hvor der sommeti-

der foregår en defensiv kamp mellem den skizo-paranoide og den depressive 

synsmåde. 

I citatet, der indleder afsnittet: Cancerdommen, taler Bo om betydningen af gode 

hænder. »Så kunne mit fokus ligesom være et sted og så behøvede jeg ikke selv at sidde og 
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undersøge og finde, hvilke symptomer jeg nu har og hvilke der er mest i fremdrift. Nu er der 

kigget på det igen og sådan konstateret, hvad det er, så sådan er jeg (…) mere afklaret. 

 

Af citatet fremgår, at Bo kan lade være med at søge og fortolke sine sympto-

mer og holde fokus i stedet for at tvivle. Nu bliver det undersøgt og mere af-

klaret kan betyde, at tvivlen kan udskydes. Desuden må han vente med at be-

kymre sig til diagnosen foreligger.  

Denne bevidste strategi minder om den skizo-paranoide synsmåde og den 

første konsultation betyder angiveligt, at Bo finder ro, fordi han ved, at knu-

derne bliver fjernet og undersøgt. Desuden bøjer den skizo-paranoide syns-

måde truslen udad og holder afstand til angsten, som kan opleves mere nær-

værende i den depressive synsmåde.  

 

Den måde, hvorpå Bo taler om gode hænder kan forstås gennem begrebet 

container-contained relationship (Hollway, 2008), som betegner den psykiske 

funktion at rumme, bære og bearbejde modtaget psykisk materiale i en inter-

personel relation.  

Ifølge Bos udsagn betyder den første konsultation, at han kan tillade sig at 

udskyde tvivlen og afgive ansvaret for at finde ud af om han har kræft.  

 

I fortolkningen af de to første interviews ser det ud til, at Bo føler sig contai-

ned, fordi hans sag er lagt i lægernes hænder. Først i det tredje interview leve-

rer han nøglen til at forstå, hvordan container-contained relationship blev en 

mulighed for ham.  

I det sidste interview nævner Bo en sætning, som han angiveligt har holdt sig 

til i de knap tre uger, hvor han har fulgt undersøgelsesprogrammet, blev ope-

reret og ventede på diagnosen. Sætningen stammer fra den første konsultati-

on, men bliver først fortalt efter konsultationen, hvor Bo får at vide, at der 

ikke er kræftceller i knuderne.  

»Og så efter at jeg har været herinde, at man får den melding, at uanset hvad, så skal vi 

nok få dig rask. Så er det [rømmer sig]…« (B:3).  

 

Denne melding indeholder et løfte om, at Bo kan forvente at blive rask og at 

det er lægen og hans kolleger, som kan påtage sig dette ansvar. Derved opstår 

en relation, hvor Bo kan tillade sig at slappe af fra ansvaret for at blive afkla-

ret. Desuden kan løftet betyde, at han kan skifte position fra at skulle beskytte 

andre til selv at blive beskyttet.   
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Ifølge Hollway (2008) handler positionering om, at vi livet igennem skifter 

positioner. Når vi skifter position ændres vores relationer og vi får adgang til 

nye identiteter – ikke i kraft af individuelle indre psykiske processer, men 

igennem en relationel proces med andre. I den første konsultation etableres 

en relation med lægen, der giver adgang til at identificere sin med en person, 

der er syg og som lægen vil helbrede. At Bo opfatter sig selv som syg efter 

den første konsultation, ses i følgende udsagn fra tidligere citater: 

 

»Altså for mig at se, så er sygdomsforløbet konstateret og de skal … … « (B:2)  

 

»jeg tænker, nå men fint, for jeg er jo i de bedste hænder, jeg kan være i forhold til at jeg nu 

har fået konstateret at jeg er syg« (B:2) 

 

Sætningen fra den første konsultation uanset hvad, så skal vi nok få dig rask for-

midler, at Bo ikke er rask. Modsætningen til rask er syg og når han ikke er 

rask, men skal blive rask, så må han være syg. Identiteten som syg er imidler-

tid en identitet, som Bo kun identificerer sig med på hospitalet. Udsagn fra 

tidligere citater viser, at han ikke vil omtales som den syge i sportsklubben. 

De skal ikke have ondt af ham og der er ingen, der skal sige at det er forfær-

deligt endnu »for det er ikke forfærdeligt endnu og det er ikke sikkert at det bliver det 

(B:2).  

 

’Endnu’ kan betyde, at Bo ikke udelukker muligheden for, at det kan blive 

forfærdeligt og at han på dette tidspunkt i forløbet endnu ikke har udelukket 

en kræftdiagnose, men må vente på operationen og den efterfølgende under-

søgelse af vævet, som skal fjernes under operationen. Bo betegner udred-

ningsfasen som en usikkerhedsfase og usikkerheden kan handle om, at diag-

nosen ikke foreligger endnu.   

 

Således kan en fortolkningsmulighed være, at Bo i den første konsultation 

finder en identitet, hvor han kan forstå sig selv som syg – en identitet, han 

kan vise lægerne, sundhedspersonalet og mig, men ikke bryder sig om at vise i 

andre sociale sammenhænge, hvor han vil beskytte andre.  

Således ændrer udredningsprogrammet Bos situation, nedtoner hans ansvar 

og åbner muligheden for, at han kan læne sig tilbage, være sig selv og bare 

vente. Dette er en ny normalitet sammenlignet med tiden før den første kon-

sultation, hvor Bo netop har følt sig ansvarlig for at undersøge om der er 

kræft i de godartede knuder.  
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Forandringen kan betyde, at det dynamiske angstforsvar, som fungerer i un-

derbevidstheden kan skifte fra en ambivalent spændingstilstand til den skizo-

paranoide synsmåde, der gør det muligt at fraspalte frygten og etablere et håb. 

Uvisheden fortsætter som før, indtil operationsresultatet foreligger, men iføl-

ge fortolkningen kan muligheden for at slippe en mere ambivalent og depres-

siv synsmåde skabe en form for ro, hvor han oplever sig mere afklaret og fo-

kuseret i modsætning til at føle sig uafklaret, når han er henvist til selv at un-

dersøge sine symptomer.  

 

Ifølge fortolkningen af Bos fortælling om gode hænder, kan den første kon-

sultation forstås som et vendepunkt for ham, fordi denne konsultation æn-

drer hans situation. Før den første konsultation var det Bos ansvar, at finde 

ud af om han har kræft. Efter den første konsultation er det lægernes ansvar.  

Det ser ud til at Bo hverken kan udelukke frifindelse eller risiko for kræft 

imens han gennemgår undersøgelser og operation for at få at vide, hvad knu-

derne på stemmelæberne indeholder.  

På den anden side er Bo stillet i udsigt, at han kan blive rask. Lægens melding 

rummer en anerkendelse af sygdom og et håb om helbredelse.  

Derved opstår en relation, der tillader ham at slappe af fra ansvaret for at bli-

ve afklaret. Desuden kan lægens løfte betyde, at han kan skifte position fra at 

skulle beskytte andre til selv at blive beskyttet.  

 

Når metaforen cancerdom belyses af fortolkningen af gode hænder fremhæ-

ves risikoen for at få konstateret kræft sammen med betydningen af at føle sig 

beskyttet. 

Ingen lettelse 

Indtil tredje interview har jeg dannet en opfattelse – en forforståelse, hvor 

Bos historie handler om en mand, der ved, hvad han vil. Han gennemgår en 

række undersøgelser og udholder angst, frygt og bevarer håbet ved at undgå 

at forholde sig til kræft, imens han venter i uvished på diagnosen, som kan 

forvandle uvished til vished.  

Diagnosen stilles og det viser sig, at han ikke har kræft og kan slippe frygten. 

Han behøver ikke længere anstrenge sig for at fraspalte frygten og fokusere 

på realiteterne, men kan fokusere på realiteter, uden at frygte kræft. Bo kan 

føle sig lettet for frygtens byrde og kan komme videre med sit liv. Dette er 
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min fortælling og forforståelse, men sådan forløber hans historie ikke. Tredje 

interview forstyrrer denne opfattelse 

 

Ved de første gennemlæsninger af de tre interviews virker fortællingen under-

lig og mystisk, fordi fortællingen om at være potentiel kræftpatient ser ud til at 

ændre sig mellem det andet og det tredje interview til en fortælling om, at der 

aldrig har været tale om en risiko for kræft.   

 

Bo blev opereret for cirka en uge siden. Ifølge Pakkeforløb for hoved- og halskræft 

(Sundhedsstyrelsen, 2012b) er formålet med en operation på dette tidspunkt i 

forløbet at udtage en vævsprøve, som skal undersøges for kræftceller og indgå 

i grundlaget for diagnosen og med henblik på at udforme en behandlingsplan. 

Den patologiske undersøgelse af vævsprøven tager cirka 8 dage, hvorefter re-

sultatet formidles til patienten. Bo har netop været til denne konsultation og 

har hørt resultatet. Han kommer til det tredje interview umiddelbart herefter.   

 

Bo fortæller, at alle knuder er fjernet og at der ikke er fundet kræftceller i 

knuderne og han virker lidt gladere, end jeg før har set ham. 

 

Bo: »Og nu går jeg rask og frejdigt ud af døren herfra ikke.« 

Birgitta: »Små tre uger.« 

Bo: »Ja.«  

Birgitta: »ja.«  

Bo: »Hvor at der både er, kan man sige, chokket og den der omstilling til det og så til at 

være helt afklaret øh.«  

 

Det er første gang i tre interviews, hvor Bo omtaler et chok.  

 

Birgitta: »Så hvad er det så? Er det lettelse eller? Hvad tænker du?« 

Bo: »Nej lige nu, ja altså jeg tror mere, at det er, at jeg havde været chokket, men jeg tror 

mere at jeg var blevet negativt overrasket, hvis det havde været, for fordi oppe i mit hoved, så 

var der ikke noget. Ikke altså, det var sådan ligesom det, jeg havde indstillet mig på, at jeg 

skulle ind og have den melding.«  

Bo nævner igen, at han har været chokeret, men det fremgår ikke tydeligt, 

hvad der har chokeret ham. I sætningen lige før mit spørgsmål fremstiller han 

imidlertid en proces, der forløber fra chokeret via en omstilling til helt afkla-

ret. Men Bo har jo fremstillet sig selv som afklaret allerede i den periode, hvor 

han venter på operationen. Det fremgår af citater, der er inddraget i afhand-

lingen fra de første to interviews, men her i det tredje interview siger han »helt 
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afklaret« (B:3) i modsætning til tidligere, hvor han flere gange siger: »mere afkla-

ret« (B:2). Mere afklaret handler om, at »kunne læne mig [sig] tilbage, være mig [sig] 

selv og gå hjem og vente« (B:3). Mere afklaret har handlet om, at Bo ikke længere 

selv skulle tage ansvar for at blive helt afklaret, som han er nu. Derfor må helt 

afklaret henvise til Bos nye viden om, at der ikke er kræftceller i knuderne, 

som alle er fjernet.  

 

I citatet herover ser det ud til, at Bo har været forberedt på, at der ikke er 

kræftceller i knuderne. Det er nyt sammenlignet med de to første interviews, 

hvor han frygter kræftdiagnosen og hvor han opfatter sig selv som syg. Nu 

siger han, at han ville være blevet negativt overrasket, hvis budskabet havde 

været en kræftdiagnose. Det virker som om Bo allerede ved, at der ikke er 

kræftceller i knuderne og derfor heller ikke har forventet en kræftdiagnose.  

Lettelse defineres som en følelse af befrielse og afspænding, der skyldes, at en 

bekymring er fjernet eller et problem er løst47. Hvis Bo kender svaret på for-

hånd er det let at forstå, at han ikke føler sig lettet, fordi problemet allerede er 

løst og bekymringerne fjernet. I interviewsituationen forstår jeg, at jeg har 

skabt en forstyrrelse ved at stille ham et spørgsmål, som kommer fra min for-

forståelse og min fortolkning af en gladere Bo. Derfor trækker jeg i land.  

 

Birgitta: »ja og så er det jo klart. Så kan der heller ikke komme nogen lettelse, når nu du 

forventede« 

Bo: »Nej det var jo ikke sådan, at jeg kan sige selvfølgelig, det var det jeg sagde, fordi der jo 

er en grund til at man går her ind og øh … …  

Men selvfølgelig er der det og jeg vil sige, den bliver jo nok mere tydelig når nu …  

For når jeg kommer hjem så står min kone klar, så vil hun lige have en melding. Og så er 

der lige, og mit arbejde og et par af mine nære venner, min bror som jeg har, dem som jeg 

har fortalt det til, om at der er lige noget, der skal tjekkes, det ved jeg, at der vil komme 

noget lettelse for dem ikke. For de er, jeg tror, at nogle af dem nok har været mere spændte 

på den melding end jeg har. Så det er ligesom sådan lidt, at jeg var afklaret og forløbet var 

overstået, da jeg blev opereret herinde ikke. men øhm altså øh« (B:3) 

 

Her fortæller Bo at der er forskel på de pårørendes og hans egen position.  

Fra samtaler med de sundhedsprofessionelle på stedet, hvor han gennemgår 

udredningsforløbet, ved jeg, at der ofte gives et foreløbig svar efter operatio-

nen, lige før udskrivelsen. Dette svar er baseret på knudernes udseende og 

                                                      
47 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=lettelse  

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=lettelse
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diagnosen er først sikker, når svaret på den patologiske undersøgelse af vævet 

foreligger.  

Et foreløbigt svar, der formidler, at knuderne ser fredelige ud, kan imidlertid 

have påvirket Bos forventninger. Det fremgår dog ikke af Bos fortælling, om 

han har fået et foreløbigt svar. 

I modsætning til standardforløbet, som beskrives i Pakkeforløb for hoved- og 

halskræft, er der desuden en særlig omstændighed ved Bos operation.  

Han fortæller, at han skulle vælge, om han vil have fjernet en af knuderne og 

strålebehandling på de resterende knuder, såfremt den fjernede knude inde-

holder kræftceller, eller om han vil have fjernet alle knuderne. 

 

»Og det skulle jeg så vælge om jeg skulle det ene eller det andet, og det lød som om at de selv 

var mest positivt stemt for at skulle skære det hele væk, så det vælger jeg, for jeg har jo ikke 

nogen uddannelse at træffe valget ud fra« (B:1).  

 

Formålet med Bos operation er derfor ikke at udtage en vævsprøve. Alle 

knuderne fjernes og derfor er operationen identisk med kirurgisk behandling.   

Den afklaring, som ifølge Bo gælder for ham, men ikke for hans nærmeste 

pårørende, kan handle om, at behandlingen er påbegyndt, knuderne er fjernet 

for cirka 8 dage siden og derfor kan han opfatte behandlingen som afsluttet. 

At knuderne er væk, fjerner muligvis også tvivlen, som hele tiden har været 

knyttet til knuderne. Han har blot måttet vente i ca. 8 dage på et få det ende-

lige svar.   

 

Ifølge Bo venter hans familie og venner på den melding, som Bo lige har fået. 

Bo forventer, at de vil reagere med lettelse.  

 

Bo: »Så vil jeg sige, at det var svært at skulle holde det hemmeligt for alle, fordi jeg helst 

havde undgået, at skulle have min kone der til at græde og have alle mine gode venner til og 

øh begynde at sidde og blive kede af det over det ikke. For det er jo, det er jo bare en vabel, 

som skal væk sagde jeg. Den kan vi ikke have siddende der. Og det er jeg også selv blevet 

mere og mere overbevist om. Og så efter at jeg har været herinde også, at man får den mel-

ding, om at uanset hvad, så skal vi nok få dig rask. Så er det [rømmer sig] …«  

Birgitta: »Det er også en fin melding at få ikke?« 

Bo: »Jo men det er det jeg har jo haft det lidt som om jeg skulle herind og have fjernet noget 

menisk eller et eller andet. Uf, nå ja men (pause)  

Birgitta: »Så operationen har heller ikke været noget andet end at det skulle overstås?« 

Bo: »Nej det synes jeg ikke at det har været …  

Altså, altså det var. … …  
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Det er jo noget besværligt for mig, men jeg ved jo godt, at her inde arbejder man med det til 

dagligt. For dem er det jo noget øh simpelt noget, at skulle ned og gøre. Så heldigvis for, at 

det er dem der gør det og ikke mig der skal pille ved. Så på den måde, altså det har jo også, 

altså både til min far og min kone har jeg sagt, nu må I sgu tage det roligt, fordi at jeg er 

sgu i de bedste hænder, jeg overhovedet kan være. I forhold til at være syg, så jeg befinder 

mig på et hospital og det, det skal de nok tage styr på. Og så skal vi nok selv bare klare 

resten så, selvom at jeg helst havde været det hele foruden, så har det været en super positiv 

oplevelse, øh at have været igennem det. Og det vil jeg også se på det, at det er i hvert fald 

okay. Skal jeg stå over for det igen, så øh har jeg endnu mere tillid til, at det nok skal gå 

godt øh igen … Ikke at jeg ikke havde tillid til det inden, men at man siger at, at øh fak-

tisk det største arbejde i det for mig, det har været i forhold til mine nærmeste øh. (B:3)  

 

Ifølge dette citat var operationen noget, der skulle overstås og Bo fortæller, at 

den har været besværlig, at han har haft tillid til, at det skulle gå godt og at 

han går hjem med en positiv oplevelse. Det største arbejde for ham har været 

i forhold til sin familie og de nærmeste venner.   

 

Citatet herover indeholder et eksempel på, at Bo i det sidste interview vender 

tilbage til det han har sagt til de forskellige, imens han befandt sig i udred-

ningsfasen, og er opmærksom på, at han skal hjem og informere sin familie 

og nærmeste venner. Ifølge fortællingen virker det væsentligt for Bo at huske, 

hvad han har sagt og hvad han derfor kan sige til hvem. Hvor informationer-

ne, som han reflekterede over i de to første interviews havde en klar beslut-

ning som udgangspunkt, at han ikke ville forholde sig til kræft, angiver Bo ik-

ke en klar beslutning i forhold til de informationsopgaver, der ligger foran 

ham, når han kommer hjem.  

 

Det underlige og mystiske er, at knuderne på stemmelæberne, der i tre uger 

har været forbundet med tvivl og frygt for kræft, nu er blevet til en »en vabel 

som skal væk« og »noget menisk eller et eller andet«  

Fortolkning af ingen lettelse 

De tre uger, hvor jeg følger Bo og de interviews, som for mig udgør Bos hi-

storie, er for ham bare tre små samtaler i udredningsforløbet, og pakkeforlø-

bet er en episode på cirka tre uger i hans samlede livshistorie. Derfor må jeg 

tage forbehold i forhold til fortolkningen af ingen lettelse.  

Efter relationen mellem Bo og jeg er afsluttet, fortsætter han med at leve sit 

liv og forme sin livshistorie. Når jeg fortæller Bos historie, er det derfor vig-
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tigt at pointere, at ’ingen lettelse’ er et nedslag i og ikke en afslutning på hans 

historie. For Bo er det sidste interview en overgang til at komme videre i livet 

og en episode i hans fortsatte historie om sit liv efter udredningsfasen.   

 

I det følgende vil jeg inddrage teorier og fortolkninger fra de foregående af-

snit med henblik på at forstå betydningen af ingen lettelse.  

Afsnittet er ordnet i følgende afsnit: Gode hænder, Hemmeligholdelse, Individuel 

normativitet, Vi er alle potentielle kræftpatienter, Påbegyndt behandling giver ro.  

Gode hænder 
Én mulig fortolkning af ingen lettelse kan knyttes til fortællingen om gode 

hænder Her ser det ud til, at den første konsultation i kræftforløbet udgør et 

vendepunkt for Bo. Før dette vendepunkt må han søge afklaring på sine 

symptomer ved at søge på internettet og læse om sine symptomer og om 

kræft. Det er væsentligt for Bo, at hans nærmeste familie ikke bliver kede af 

det. Derfor kan der være tale om, at han ikke deler sin frygt for kræft i de 

knuder, der fem år tidligere blev betegnet som godartede. Hvis Bo ikke deler 

sin frygt, kan det betyde, at han er forholdsvis alene med frygten.  

Ved at inddrage teorierne om angstforsvaret i min fortolkning af gode hænder 

og kræft som en hemmelighed, kan en fortolkningsmulighed være, at han før 

den første konsultation, har befundet sig i en position, der er præget af ambi-

valens, uden at han har kunnet eller villet fortælle andre om det.  

 

Ved at inddrage teori om container-contained relationship (Hollway, 2008) 

fortolkes gode hænder som et vendepunkt i Bos fortælling om at være poten-

tiel kræftpatient.   

  

Den sidste konsultation kan fortolkes som endnu et vendepunkt i fortællin-

gen om gode hænder, fordi den sidste konsultation ikke alene udstreger kræft, 

men også gode hænder. Derved mister Bo en relation, der har hjulpet ham og 

som har betydet, at han har kunnet læne sig tilbage og vente.  

En mulig betydning af dette nye vendepunkt kan forstås ved at inddrage Kle-

ins teori om, at tab, inklusive tab af tryghed, iværksætter en sorgproces, der 

går ud på at integrere det mistede i minderne (Klein, 1990, pp. 45–46). Det er 

en proces, som tager tid. Integration betegner en proces, der følger den de-

pressive synsmåde, hvorimod den forsvarsposition, som har hjulpet Bo igen-

nem udredningsforløbet overvejende følger den skizo-paranoide synsmåde. 

Således kan tab af gode hænder betyde, at der igen sker et skifte i synsmåder, 

tilbage til en mere ambivalent position, hvor knuderne ganske vist ikke længe-
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re udgør nogen risiko, men hvor tabet af gode hænder betyder, at Bo igen 

skal beskytte sig selv og de andre.   

Hemmeligholdelse 
En anden fortolkning kan knyttes til fortællingen om, at Bo har bevaret sin 

frygt for kræft som en hemmelighed. Ifølge Hollway & Jefferson er det psy-

kodynamiske angstforsvar både psykisk og socialt. Det betyder at Bos ubevid-

ste angstforsvar og de strategier som han bevidst vælger til at kontrollere sin 

frygt får betydning for hans sociale relationer, angstforsvar og mulighed for et 

container-contained relationship. Bo bruger omskrivninger, når han informe-

rer sine nærmeste om undersøgelsesforløbet. Ideen er, at han vil vente med at 

tale om kræft, indtil kræft er en realitet. Egentlig virker det som en god strate-

gi, når man gerne vil skåne sine nærmeste. På den måde har Bo to udgaver 

klar, når han efter den sidste konsultation skal informere om udfaldet af un-

dersøgelserne. I den ene udgave skal han fortælle, at han er opereret for kræft. 

I den anden udgave er han opereret for godartede knuder.   

Bo har ikke kræft og han har bestræbt sig på at bevare sin frygt for kræft som 

en hemmelighed gennem hele forløbet. Derfor har Bo en hemmelighed, som 

nu ikke kan fortælles, for hvordan fortæller man om en frygt, som man ikke 

har villet dele, uden at bryde tilliden imellem venner og frænder?  

Hvis Bo ikke finder en måde, hvorpå denne fortælling kan deles, kan det be-

tyde, at han må leve med en ufortalt historie om at blive frikendt for kræft.  

Individuel normativitet 
Endnu en fortolkning af ingen lettelse knytter an til teorien om at vi lever in-

dividuelt forskellige normale liv og at sygdom kan ændre den individuelle 

normativitet (Canguilhem, 1991, 2012). Når sygdom ændrer den individuelt 

normale tilværelse, må den syge gå nye veje og finde ud af, hvorledes det nye 

liv kan leves. Dette kan blandt andet indebære en ny identitet (Frank, 1997) 

og en ny position, der skal forhandles i relationen med de nærmeste (Hollway, 

2008).  

 

Bo forhandlede sig frem til en identitet som den syge i relationen med lægen, 

som han mødte i den første konsultation.  

Denne relation udstreges, fordi han ikke er syg. I modsætning til patienter, 

der får konstateret HNC og må leve med følgevirkninger, skal Bo ikke be-

grænse eller ændre sit normale liv. Han skal tvært imod finde en ny normali-

tet, hvor kræft ikke spiller den samme rolle som tidligere. Ifølge denne for-

tolkningsmulighed mister Bo kortet, som han har navigeret efter i de sidste 
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fem år af sit liv, efter knuderne er fjernet, fordi Bo alligevel ikke er syg. At 

knuderne er fjernet ændrer ’måske syg’ til rask og Bo må finde en identitet, 

der positionerer ham som rask.  

 

Ifølge Hollway (2008) indebærer et positionsskifte relationelle identitetsfor-

handlinger. Ifølge Frank (1997) kan man finde en ny identitet, ved at lytte til 

sin egen fortælling og modtage andres reaktion på sin fortælling.  

Narrativer opfattes ikke som transparente beretninger om sandheder. Ifølge 

Fog (2014) formes fortællinger blandt andet af følelser og reaktioner, som op-

står imens der fortælles. En fortællingen kan ændre sig undervejs og kan på-

virkes af relationen og fortællerens opfattelse af personerne, som lytter. Det 

er således almindeligt, at fortællinger ændrer sig efter den sammenhæng hvori 

de fortælles, men da fortællingen samtidig kan fungere som identitetsforhand-

ling, er det ikke ligegyldigt, hvilken version, der fortælles til betydningsfulde 

andre i ens liv.  

Bo identificerer sig som syg efter den første konsultation og det er en identi-

tet, der kun kan fortælles på hospitalet og i interviews i forbindelse med dette 

projekt. Denne fortælling skal ændres og fortælles til familien og vennerne – 

relationer, hvor han plejer at identificere sig som en, der ikke er syg og som 

beskytter de andre.  

I dette lys kan den hemmelige fortælling, der handler cancerdommen og har 

graven som den forventede afslutning, spille en væsentlig rolle for Bos selv-

forståelse, indtil det øjeblik, hvor operationen er overstået og knuderne er 

fjernet. Hvis denne fortælling har bidraget til at forme Bos selvopfattelse gen-

nem fem år, kan frikendelsen i forhold til kræft muligvis betyde, at han løber 

tør for narrativer, der kan få livshistorien til at hænge sammen og forløbe 

igen. Ingen lettelse kan handle om, at Bo står tilbage med en historie om tabt 

identitet, som er en hemmelighed. I hvert fald lige i det øjeblik, hvor vi taler 

om ingen lettelse i interviewet.  

 

I et citat fra tredje interview, som er inddraget i afsnittet: Ingen lettelse reflekte-

rer Bo over, at de, der ved, at han bliver undersøgt, »nok har været mere spændte 

på den melding end jeg har«. Og lidt senere siger han, at det »største arbejde i det for 

mig, det har været i forhold til mine nærmeste«. 

Derefter reflekterer Bo over, hvad han har sagt til de forskellige. Set i lyset af 

ovenstående forslag til fortolkning, kan denne refleksion være begyndelsen til 

at etablere en fortsat fortælling, der kan deles og resultere i at han kan for-

handle sin nye identitet og normalitet som ’ikke kræftramt’.  
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Vi er alle potentielle kræftpatienter 
Den endelige diagnose betyder – teoretisk set, at kræft ikke længere behøver 

at være et væsentligt indhold i Bos tilværelse, men derfor er det ikke givet, at 

han kan slippe sin frygt for kræft.  

Ifølge diskurser om kræft kan kræftceller være lang tid om at udvikle sig fra 

kræftceller til kræftsygdom. Desuden formidler diskurser, at sund livsstil kan 

forebygge kræft, og at det er muligt at overleve kræft, der opdages og behand-

les i tide.  

For at forstå diskursers betydning for Bos individuelle levede liv må jeg ifølge 

Hollway & Jefferson tage højde for den måde, hvorpå han får mening ud af 

de diskurser eller systemet af betydning inden for hvilken han placerer sig 

(Hollway & Jefferson, 2013, p. 13). Ifølge Bo kan man leve forkert og bruge 

sin stemme forkert og forkert kan ses i knuder i form af kræft. Jeg ved, at Bo 

motionerer regelmæssigt og dyrker sport og jeg fortolker, at han kender 

KRAM faktorerne, fordi han nævner rygning, alkohol og kost, når han taler 

om, at leve forkert.  

Bo nævner flere gange sin glæde over, at undersøgelsesprogrammet forløber 

så hurtigt. Der kan både være tale om, at han gerne vil have, at usikkerhedsfa-

sen skal overstås så hurtigt som mulig, og at han kender diskurserne om, at 

kræft, der behandles i tide, kan helbredes. I Bos livshistorie findes en fortæl-

ling om at miste sin mor på grund af kræft. Denne historie kan have betyd-

ning for, hvorledes han identificerer sig med diskurser om kræft, som er i om-

løb i samfundet. Diskurserne, som han identificerer sig med i sin fortælling, 

formidler betydningen af at leve sundt og at usund levevis kan gøre os alle til 

kræftpatienter. Denne gang er Bo ganske vist frikendt for kræft, men i hen-

hold til de diskurser, som han identificerer sig med, kan der ikke udstedes ga-

rantier og da diskurserne gælder alle, gælder de også for Bo. Faren for at få 

kræft er således ikke overstået, men kan opleves som en risiko, som han fort-

sat må leve med. 

Mikro-, meso- og makroniveau 

I Bos fortællinger om at være patient på stedet i den sociale kontekst (meso-

niveau) inddrager han episoder fra livet, som det aktuelt former sig på for 

ham (mikroniveau), og episoder fra sin livshistorie (mikroniveau). Derved er 

det muligt for mig, at lade mine fortolkninger forløbe mellem mikro- og Me-

soniveau. Fortællingerne indeholder referencer til stedet og den sociale kon-

tekst, der etableres på stedet.  
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Bos fortælling om den første konsultation har imidlertid også referencer til 

makroniveau, fordi han skal vælge mellem to behandlingsforslag. Ifølge vej-

ledninger om patientinddragelse fra makroniveau (Danske Patienter, 2008; 

Ministeriet for sundhed og forebyggelse, 2014), bør patienter inddrages i be-

slutninger om egen behandling, men ifølge Bo er det vanskeligt at vælge mel-

lem de to behandlingsforslag, fordi der ifølge Bo er tale om et valg, som han 

ikke er uddannet til at tage. Han finder imidlertid en udvej i forhold til dette 

ansvar og føler sig angiveligt lettet derved.    

 

Fortællingen om Cancerdommen, om at være i gode hænder og om hemme-

ligholdelse handler ikke kun om mikro- og mesoniveau, men også om ma-

kroniveau og diskurser, som forløber mellem mikro-, meso- og makroniveau.  

Cancerdommen er metafor for kræftdiagnosen, som afsiges på grundlag af en 

række undersøgelser, der er ordineret af en læge. Ifølge autorisationsloven 

(LBK nr. 877 af 04/08/2011)48 er læger autoriseret med ret til at ordinere un-

dersøgelser og behandling. Det er Sundhedsstyrelsen, der autoriserer og kon-

trollerer, at denne lov overholdes. Kræftpakkerne indeholder beskrivelser af 

de kriterier og undersøgelser, som en given diagnose baseres på. disse kriterier 

og undersøgelsesprogrammer er blandt andet baseret på medicinsk erfaring 

og evidensbaserede retningslinjer, som er udarbejdet på grundlag af medicinsk 

forskning. Kræftpakkerne indeholder også anvisninger på, hvor lang tid et ud-

redningsforløb må tage og hvor mange konsultationer og undersøgelser, der 

indgår i et standard forløb. Tidsforbruget kontrolleres af Sundhedsstyrelsen. 

Det er således erfaring og forskning fra mesoniveau og lovgivning fra makro-

niveau, der påvirker mesoniveau og interaktionerne i den sociale kontekst, der 

etableres på dette niveau. Således forløber forventninger, krav, kontrol og 

diskurser mellem det politiske niveau (makroniveau) og interaktionen på me-

soniveau.  

På mikroniveau glæder Bo sig over, at undersøgelsesprogrammet (mesoni-

veau) er forudsigeligt på grund af standardiseringen (makroniveau) og fordi 

det forløber så hurtigt – endda hurtigere, end han turde håbe på og hurtigere, 

end han er stillet i udsigt. Bo er glad for, at han fik mulighed for at deltage i 

interviews. En mulighed, som han er klar over ikke foreskrives i det standar-

diserede forløb, men som han anbefaler, at alle patienter får mulighed for. Så-

ledes peger han både på fordele og en mangel ved kræftpakkekonceptet.  

                                                      
48 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138178  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138178
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Konklusion 

Mine fortolkninger af Bos fortællinger åbner for et net af kompleksitet. Selv-

om fortolkningerne på ingen lettelse peger i forskellige retninger, afhængig af 

det teoretiske blik, udelukker disse ikke hinanden og kan eksistere side om 

side som aspekter i min fortolkning af Bos historie. For eksempel kan for-

tolkningen af gode hænder ikke isoleres fra fortolkninger af cancerdommen 

og af hemmeligholdelse. Det er kun muligt at forstå den ene af de tre fortolk-

ninger, hvis de andre to også inddrages. Derfor må fortolkningerne cirkulere 

imellem de samme udtalelser i flere omgange og således både gentage og for-

ny betydningen af disse udtalelser. Kompleksiteten viser sig også ved, at jeg 

ind imellem er nødt til at inddrage flere teorier for at forstå et enkelt aspekt i 

den transskriberede tekst.  

Via mine fortolkninger af Bos fortælling, argumenterer jeg derfor samtidig 

for, at patienter som Bo lever komplekse liv og at deres situation er kom-

pleks, imens de følger programmet som er beskrevet i Kræftpakken for hoved-

halskræft. Selvom Bo indgår i et standardiseret forløb, der stort set er ens for 

alle patienter, så er han – ligesom de øvrige deltagere i mit forskningsprojekt, 

ikke nogen standardpatient. Bos erfaringer med sygdom i familien, måden 

hvorpå han lever sit liv, diskurser, han identificerer sig med og hans individu-

elle psykosociale angstforsvar, som påvirker familien og omgangskredsen og 

som påvirkes af familien og omgangskredsen, har betydning for hvorledes 

han kan være patient. Den normalitet, der gælder for Bos liv, har også betyd-

ning for hans måde at være patient på og den mening han tilskriver kræftpak-

ken.  
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Kapitel 6 Kattene betyder alt 

Dette kapitel indeholder fortolkninger af Dortes fortælling om at være pati-

ent, der gennemgår udredning for HNC.  

Der er to interviews med Dorte. I det første interview opdager jeg ikke, at 

båndoptageren holder op med at fungere. Umiddelbart efter interviewet skrev 

jeg et referat. Der inddrages citater fra begge interviews. 

 

I det første interview fortæller Dorte, at hun ved, men, at det endnu ikke er 

gået op for hende, at hun har kræft. I det andet interview fortæller hun, at det 

er ved at gå op for hende. Hun siger, at hun ved det, fordi hun har angstan-

fald. Imens hun fortæller om sin angst møder jeg mig selv som et angstfor-

svarende subjekt og i gennemlæsningerne af hendes fortælling ses, at angst er 

et centralt tema i dette interview.   

 

Indledningsvis har jeg valgt at fortolke de to interviews hver for sig, fordi det-

te greb kan illustrere Dortes proces fra viden til erkendelse og angstforsvarets 

betydning for denne proces. Desuden kan grebet medvirke til at fremhæve 

angstforsvaret som intersubjektivt og hvorledes dette kan få betydning i in-

terviews, der handler om angst. Derefter inddrages både første og andet in-

terview i fortolkninger af Dortes fortælling som en helhed.    

 

Først introduceres Dortes forløb. Derefter fortolkes citater og parafraser fra 

det første interview i et afsnit: Viden og erkendelse. Dernæst fortolkes citater fra 

det andet interview. Dette afsnit kalder jeg for Angst. Herefter inddrages beg-

ge interviews i fortolkningen af Kattene betyder alt og Ny livskurs. Til sidst lukkes 

fortolkningen med et afsnit, hvor Mikro-, meso- og makroniveau i Dortes fortæl-

ling belyses. Efter konklusionen uddybes Angstforsvarets intersubjektive betydning 

Introduktion til Dortes forløb 

Dorte er i fyrrene og førtidspensionist, hun har haft en kæreste, men nu bor 

hun alene med sine katte. Hun ser sin mor, sine søskende og deres familie og 
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har kontakt med andre mennesker via en chat og Facebook. Desuden kom-

mer hun i en terapigruppe.   

 

Dorte har en tumor, der er tilgængelig for finnålsbiopsi (FNA). Derfor fik 

hun en foreløbig diagnose den første dag i udredningsforløbet. 

Vi har aftalt det første interview dagen efter, hvor hun skal til to undersøgel-

ser henholdsvis kl. 9 og kl. 14. Den første undersøgelse er en CT scanning 

med kontrast og vi aftaler at mødes i venteværelset forud for denne undersø-

gelse.  

Her venter Dorte sammen med en ven, som hun gerne vil have med til inter-

view. Umiddelbart efter vi har hilst på hinanden, indkaldes hun til undersø-

gelsen og vi aftaler, at mødes her igen, når undersøgelsen er afsluttet.  

Efter undersøgelsen har hun kløe og udslet og skal overvåges i røntgenafde-

lingen, fordi der er risiko for, at hun kan udvikle et anafylaktisk chok49. Der-

for er vi nødt til at vente med at lave interview til hendes allergiske reaktion 

på kontraststoffet er overstået.  

 

Vi følges ad til lokalet, hvor interviewet skal foregå. Lokalet er møbleret med 

et ovalt spisebord og spisestuestole. Dorte vælger en stol, som står ved bor-

dets langside, tættest på bordenden. Derfor vælger jeg stolen for bordenden. 

Vores stole står lidt på skrå, så vi kan sidde næsten overfor hinanden. Vennen 

sidder ved hendes anden side. Båndoptageren står på bordet imellem os. Dor-

te sidder roligt med hænderne i skødet, og ser på mig imens vi taler sammen. 

Hun virker venlig, imødekommende og let at få øjenkontakt med. I løbet af 

interviewet får jeg et indtryk af en positiv person, der er svær at aflæse, fordi 

hendes mimik og stemmeføring næsten ikke ændrer sig i løbet af interviewet.  

 

Dorte fortæller: » Jamen jeg har haft ondt i spytkirtlen eller her i siden [hun peger på 

et område bag kæbelinjen, under det ene øre] Det har jeg haft i et halvt år og så 

har jeg haft gået til lægen (D:1). Hun fortæller, at det gør ondt, når hun spiser, 

drikker og synker. Den praktiserende læge tog en biopsi, som ikke viste kræft. 

Han syntes, at de skulle se tiden an. En specialist i øre-næse-halssygdomme 

henviser hende til undersøgelse, fordi knuden kan indeholde kræft og under 

alle omstændigheder synes han, at den skal fjernes. Ifølge Dorte tror han, at 

hun skal have strålebehandling (D:1). 

                                                      
49 Et anafylaktisk chok er en allergisk reaktion, som er livstruende, fordi blodtrykket 
bliver så lavt, at organismen ikke kan opretholde tilstrækkelig blodcirkulation og ilt-
forsyning til vitale organer. http://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-
temaer/hjerte-kar-sygdomme/almindelige-hjerte-kar-sygdomme/shock/    

http://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/hjerte-kar-sygdomme/almindelige-hjerte-kar-sygdomme/shock/
http://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/hjerte-kar-sygdomme/almindelige-hjerte-kar-sygdomme/shock/
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Viden og erkendelse 

I dette afsnit fortolkes et centralt tema fra det første interview, der handler 

om, at Dorte ved, at hun har kræft, men at det endnu ikke er gået op for hen-

de. Dette tema har betydning for at forstå hendes fortælling om at være po-

tentiel kræftpatient og hendes særlige angstforsvar. Fortællingen om viden, 

der ikke erkendes, åbner for kattenes betydning og for et livshistorisk tema, 

der handler om depression. 

 

Dorte indleder med citatet, der er præsenteret i det foregående afsnit, hvor 

hun fortæller om symptomerne. Dernæst fortæller hun, at hun sammen med 

sin ven, som ledsager hende i dag, har søgt på intranettet for at læse om kræft 

i spytkirtlerne og fundet ud af, at hun har en afgrænset form for kræft, der of-

te skal strålebehandles. Hun har læst en beskrivelse af operationen og ved, at 

operationen kan ødelægge en nerve i ansigtet. Dorte nævner, at hun også ger-

ne vil vide noget om strålebehandling og vil spørge i ambulatoriet efter pjecer 

om strålebehandling, inden hun går hjem (D:1).  

 

En fortolkningsmulighed af dette udsagn kan være, at afgrænset kan læses 

som modsætning til uafgrænset kræft og da kræft blandt andet kan sprede sig 

til omliggende væv og organer, kan betydningen af afgrænset forstås i lyset af 

diskurser, der formidler, at der er større risiko for at dø af kræft, hvis der er 

spredning. Søgningen på internettet har angiveligt informeret hende om, at 

den største risiko er at beskadige en nerve i ansigtet. Således kan en fortolk-

ningsmulighed være, at hun fortæller, at kræftknuden er afgrænset og at der er 

risiko for at beskadige en nerve, for at nedtone en mere alvorlig betydning af 

kræft og operation. En anden fortolkningsmulighed kan være, at Dorte ikke 

nedtoner, men blot gengiver viden, som hun har fundet på internettet.  

 

I interviewet fortæller Dorte, at hendes mor græd, da de sammen hørte, at der 

er fundet kræftceller i finnålsbiopsien. Hun fortæller også, at hun hele tiden 

har tænkt på kræft, men at det endnu ikke er gået op for hende, at det er kræft 

(D:1).  

 

»Det er godt, at det endnu ikke er gået op for mig, at jeg har kræft« (D:1) 

 

Det er Dorte, der skelner mellem viden og erkendelse. Denne dobbelthed, 

hvor hun ved, at hun har kræft, men endnu ikke har erkendt det, introduceres 
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tidligt i hendes fortælling. Sætningen gentages flere gange og ledsages af et 

blik fra Dorte, der virker insisterende. Derfor spørger jeg: 

 

Birgitta: »Hvad sker der, når det går op for dig?« 

Dorte: »Jeg er bange for at blive deprimeret. Jeg er psykisk syg, depressiv og har flere gange 

været deprimeret. Det kan jeg ikke holde ud at være. Jeg får medicin for at undgå at blive 

deprimeret igen.« 

Birgitta: »Hvad sker der, når du er deprimeret?« 

Dorte: »Jeg går i seng og sover hele tiden.« 

Ledsager: »Du isolerer dig.« [dette er de eneste ord, som Dortes ledsager siger i 

interviewet] 

Dorte: »Ja jeg gemmer mig og snakker kun med mine katte. Men jeg har lovet mine katte, 

at jeg ikke forlader dem, men bliver her og passer på dem.« 

[Dorte uddyber og forklarer, at hun får svært ved at stå op og komme til un-

dersøgelserne, hvis hun bliver deprimeret og tilføjer] »og det går jo ikke«. (D:1)  

 

Dette citat åbner for to temaer, som har betydning for Dortes forløb. Det ene 

handler om hendes katte og det andet handler om et liv med depression.  

At kattene har betydning fremgår af den sidste sætning, hvor hun fortæller, at 

hun har givet sine katte et løfte.   

Ifølge citatet er hun bange for, at kræftdiagnosen vil resultere i en ny depres-

sion. Hun forklarer at hun ikke kan stå op om morgenen, når hun er deprime-

ret, men bliver i sengen, isolerer sig fuldstændig fra omverdenen og taler kun 

med sine katte.  

 

Kræft kan opfattes som en trussel mod selvet – en trussel mod Dortes fort-

satte eksistens. »This can be a hard position to sustain when faced with ex-

ternal or internal threats to the self. Then the good needs to be preserved, at 

the cost of reality if necessary« (Hollway & Jefferson, 2013, p. 18).  

Belyst af Hollway & Jefferson ser det ud til, at Dorte formår at udsætte er-

kendelsen af kræft, selvom hun har kendt sin diagnose i et døgn. Hun ved, at 

kræft er en realitet, som hun endnu ikke har erkendt. Det er imidlertid para-

doksalt, at hun både ved og ikke ved, at hun har kræft og at hun udtrykker 

denne dobbelthed i en og samme sætning. Af ordlyden i hendes sætning 

fremgår det, at hun er bevidst om sin fortrængning. 

 

Af citatet fremgår, at Dorte har lovet sine katte, at hun ikke forlader dem, 

men bliver hos dem. At ’blive hos’ og ’forlade’ er udtryk, der kan forstås via 

omskrivninger af ’at dø’. Forlade er et udtryk, der ofte indgår i omskrivninger, 
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når vi taler om døden. I Danmark taler vi om mennesker der er døde og siger, 

at de er gået bort og har forladt dette liv. Vi taler også om de efterladte, som 

den, der dør, forlader, når han/hun går bort. At blive hos kattene i stedet for 

at forlade dem kan forstås som en måde, hvorpå hun kan tænke på og tale om 

at dø. Således kan løftet til kattene betyde, at hun ikke vil dø. På baggrund af 

disse omskrivninger ser det ud til, at Dorte i et eller andet omfang oplever 

kræft som en trussel mod hendes fortsatte liv og eksistens.   

 

Sætningen fra citatet herover: »Ja jeg gemmer mig og snakker kun med mine katte. 

Men jeg har lovet mine katte, at jeg ikke forlader dem, men bliver her og passer på dem.« 

(D:1), forløber fra depression, hvor kattene spiller en rolle til løftet, som Dor-

te har givet sine katte. Der kan være tale om en association, hvor kattene bin-

der de to sætninger sammen, men i henhold til den gængse talemåde, som ud-

redes herover, kan associationen også tilskrives en bevægelse fra frygt for de-

pression og død til et udtryk for at frygten for døden ikke nødvendigvis går i 

opfyldelse. Ifølge den sidste fortolkning kan løftet til kattene fortolkes som et 

håb. Denne fortolkningsmulighed følges herefter.    

 

Ifølge Klein (1990) og Hollway & Jefferson (2005, 2013) er mennesker bun-

det til en livslang psykosocial proces, hvor vi hele tiden bevæger os imellem 

differentiering og integration. Differentiering betegner en splitting, hvor trus-

ler, ubehag og uønskede følelser adskilles fra mere ønskværdige tilstande og 

følelser. Denne synsmåde betegnes som skizo-paranoid. I den integrerende 

synsmåde, der også betegnes som den depressive synsmåde, søger subjektet at 

hele og integrere det fraspaltede. Sidstnævnte indebærer at det gode og det 

onde, det ønskede og det uønskede integreres i det samme objekt. Bevægel-

sen mellem differentiering og integration i relationen med betydningsfulde 

andre medvirker til at forme det individuelle, psykodynamiske angstforsvar, 

som fungerer i underbevidstheden og påvirkes af relationer, kontekst, livshi-

storie og diskurser. Angstforsvaret er hele tiden i gang med at nedjustere 

angstniveauet og holde angsten ude i udkanten af bevidstheden. Evnen til at 

finde håb knytter sig til den skizo-paranoide synsmåde (Klein, 1990, pp. 16–

17). 

Belyst af denne teori kan Dorte udsætte erkendelsen af, at hun har kræft, når 

hendes angstforsvar fungere i overensstemmelse med den skizo-paranoide 

synsmåde, hvor hun kan holde truslen mod sin eksistens på afstand og finde 

håb.   

Erkendelse vil derimod indebære, at kræft og de tanker hun har om betydnin-

gen af kræft må integreres. Erkendelse kan således betyde, at Dortes angstfor-
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svar begynder at bevæge sig over i en mere depressiv synsmåde. Den depres-

sive synsmåde indebærer en dobbelthed, som ikke kan undgås og man må 

forholde sig til modsatrettede følelser og umulige valg (Klein, 1990, p. 40). 

Den følelsesmæssige spændingstilstand, som opstår, kan være forbundet med 

skyldfølelse, anger og angst (Klein, 1990, pp. 36, 42). Med udgangspunkt i 

Kleins teori kan erkendelse forstærke oplevelsen af angst og Dortes løfte til 

hendes katte kan fungere som et forsvar mod angst.  

Denne fortolkningsmulighed forfølges i et senere afsnit: Kattene betyder alt. 

Angst 

Angst fylder meget i det andet interview, som finder sted en uge senere. Dor-

te er i afdelingen fra morgenstunden, hvor vi mødes. Hun fortæller, at hun 

skal have taget blodprøver og der skal optages journal tre gange af henholds-

vis en kirurg, en sygeplejerske og en narkoselæge. Efter dagens program, skal 

hun indlægges i sengeafsnittet, fordi hun dagen efter skal være den første pa-

tient på operationsprogrammet. Dorte fortæller, at hun har sagt ja til at delta-

ge i noget undervisning, fordi hun gerne vil have mere at vide om sin sygdom, 

men hun ved ikke, hvornår undervisningen slutter.  

Jeg har en anden aftale om formiddagen og vi aftaler, at jeg vil begynde at le-

de efter Dorte kl. ca. 13, og at jeg kan følges med hende igennem den reste-

rende del af hendes dagsprogram og afslutte med et interview.  

Det er imidlertid umuligt at finde hende og da vi endelig finder hinanden er 

hun færdig med dagens undersøgelser, mangler kun indlæggelsen i sengeaf-

snittet og har tid til et interview før sin aftale i sengeafsnittet. Vi går til lokalet, 

hvor interviewet skal foregå. Det er det samme lokale som sidst.  

 

Der er fem temaer i det andet interview: Angst, en hård dag, Dorte besvimer, 

når hun ser blod, familiens reaktion på hendes sygdom og at hun kan klare 

angst, fordi hun er blevet stærk. Desuden taler vi ind imellem om hendes kat-

te.  

I forbindelse med de første gennemlæsninger får jeg øje på, at Dorte og jeg 

hele tiden skifter tema. Jeg var ikke opmærksom på det i interviewsituationen 

og ser det først ved gennemlæsning af den transskriberede tekst. Derfor anta-

ger jeg, at vi ubesværet har kunnet følge hinandens temaskift i interviewsitua-

tionen, med det forbehold, at jeg ikke ved, hvordan Dorte har oplevet det. 

Det jeg ved om Dortes oplevelse er, at hun efter det andet interview tilbyder 

flere interviews.   
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Ifølge Fog kræver det »takt at være i en tæt kon-takt eller fælles takt« (Fog, 

2014, p. 288) og når der er følelsesmæssig afstemning i en samtale, danser de 

to samtalepartner i samme takt. Ifølge Fog kan sådanne samtaler forekomme 

blandt voksne, men dansen kan let forstyrres og den fælles forståelse kan let 

distraheres (Fog, 2014, p. 290).  

 

Vi begynder at tale om angst tidligt i det andet interview.  

Birgitta: »Hvordan har du haft det siden sidst?« 

Dorte: »Jo jeg har haft det meget godt, jeg haft lidt angst, ellers har jeg haft det meget godt 

Birgitta: »Ja.« 

Dorte: »Det har jeg ikke lige nu.« 

Birgitta: »Det har du ikke lige nu?« 

Dorte: »Nej.« 

Birgitta: »Hvad gør du når den kommer.« 

Dorte: »Jeg har nogle piller jeg kan tage.« 

Birgitta: »Hjælper de?« 

Dorte: »Ja.« 

… … …  

Birgitta: »Lige nu har du ikke angst, er det så fordi, du har taget pillerne?« 

Dorte: »Nej, jeg tror, at det er fordi jeg er træt.« (D:2)  

 

Dette er første gang, vi skifter tema fra angst. Det er egentligt ikke et særligt 

bemærkelsesværdigt temaskifte. Dorte har netop fortalt, at hun har haft angst 

siden sidst. Men lige nu er hun ikke angst. Forklaringen på ’ikke angst’ er 

træthed og jeg ved, jo fra vores møde i morges og fra mine forsøg på at finde 

hende, at hun har haft en dag med mange gøremål. Derfor falder det helt na-

turligt at skifte fokus fra angst til træt og fra træthed til dagens program. 

 

Birgitta: »Fortæl lidt om din dag?« 

Dorte: »Jeg skulle snakke med lægen og så har der været undervisning for  

studerende. Der sku de kikke på mig. De kikker her i siden, i ørerne, i halsen og mærke-

de efter, og så skulle jeg række tungen ud, så skulle jeg det ene og så skulle jeg det andet. 

De var 7 eller 8.«  

Birgitta: »Var det det du havde regnet med, da de spurgte om du ville være med til under-

visning?«  

Dorte: »Jeg troede, at det var noget undervisning til mig, men det var det ikke.«  

Birgitta: »Følte du dig lidt snydt?«  

Dorte: »ja en lille smule, men det gjorde ikke noget, altså – det var ok.« 

Birgitta: »Fik du noget af det selv?« 
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Dorte: »Nej ikke rigtig, ikke andet end jeg kom til at snakke med en af dem, der var med 

[en af de andre patienter, som også blev undersøgt af de studerende]). Og så 

troede de her oppe fra afdelingen, at jeg var pårørende til hende, så jeg kunne få lov til at 

sidde og vente i tre kvarterer. Så gik jeg ind og spurgte om der snart skete noget. Jamen om 

jeg ikke var pårørende? Så siger jeg, nej. Det er jeg ikke. Jamen det måtte jeg da meget 

undskylde, så skulle hun nok sætte gang i det. Så skete der endelig noget« (D:2) 

 

Dorte fortsætter med at nævne, hvor hun har været i løbet af dagen og slutter 

med at sige: »Der har været meget ventetid i dag … … Så det har været en hård dag« 

(D:2) 

 

Efter samtalen om en hård dag, fortæller Dorte om den forestående operati-

on og om kattene. Efter en pause i samtalen tager jeg tråden op fra sidst og 

spørger: »sidst sagde du, at det ikke er gået op for dig, at du har kræft.« 

 

Dorte: »Ja, men nu er det ved at gå op for mig.« 

Birgitta: »Hvordan ved du, at det er ved at gå op for dig?« 

Dorte: »Jeg har haft nogle angstanfald.« 

Birgitta: »Hvad sker der, når du har dem?« 

Dorte: »jamen, så bliver jeg helt rundt på gulvet og hjertet hamrer og jeg ryster og sådan no-

get.« 

Birgitta: »Og er det så der, at du tager nogle piller, falder du så til ro?« 

Dorte: »Ja … … … « (D:2) 

 

Imens Dorte fortæller om sin angst og hvordan hun oplever angst, kan jeg 

mærke, hvordan erindringen om mit livs eneste angstanfald bliver nærværen-

de. Jeg kan ikke fortrænge erindringen eller følelsen og beslutter mig for, at 

det går an at lade følelsen og erindringen være, og at jeg godt kan fortsætte, 

selvom erindringen trænger sig på.  

Derefter er jeg i tvivl, om jeg skal nævne det eller om jeg skal lade som ingen-

ting. Jeg overvejer, at Dorte må kunne mærke, at der foregår noget i mig og 

tænker på vores ordveksling, da vi talte om undervisningen, hvor hun blev 

undersøgt af 7-8 medicinstuderende. I den forbindelse spørger jeg, om hun 

føler sig snydt, hvortil hun svarer ja og tilføjer, at det er OK. Jeg anvender of-

te udtrykket ’at føle sig snydt’ som et udtryk, der er mindre stærkt end ’vred’ 

og af Dortes svar ser det ud til, at jeg kan have overfør vrede, som hun ser ud 

til at nedtone med sit OK. På baggrund af disse refleksioner forestiller jeg 

mig, at hun muligvis bemærker, hvordan jeg har det. Jeg vil jo gerne bevare en 

god kontakt med hende og tænker at tillid bygger på ærlighed. Derfor vover 
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jeg at udtrykke det således: »Når jeg har haft et angstanfald, så har jeg haft det sådan, 

at jeg har lyst til at løbe ud af min krop, jeg kan ikke være i den – det er rigtig væmmeligt.  

Dorte: (nikker) »Ja, det er det.« 

 

Der opstår en kort pause, som Dorte bryder med følgende sætning: »Og så 

snakket vi om, der skulle dræn i, fordi det måske bløder noget og jeg kan ikke tåle at se 

blod, så det bliver spændende. (…) Jeg kan godt tåle at få taget blodprøver, men alt for me-

get blod kan jeg ikke tåle (…) Jeg besvimer af det« [hun løfter sin hånd og bevæger 

den rundt over sit hoved, med håndfladen vendt mod sin isse] 

Dorte: »Da de tog de prøver her, da besvimede jeg oppe hos ørelægen … …« 

Birgitta: »Fik du også taget prøve her på hospitalet? « 

Dorte: »Ja, men da fik jeg lov til at ligge på en briks indtil, jeg fik det okay igen. Det var 

meget godt … Jeg spurgte om jeg måtte komme op og ligge. Det måtte jeg gerne« (D:2). 

 

Ved første læsning af det transskriberede interview er der tilsyneladende ingen 

sammenhæng mellem de to sætninger, hvor den ene handler om at føle angst 

og den anden handler om et dræn, som skal sættes ind i forbindelse med ope-

ration. Drænet nævnes som en risiko for, at se blod og Dorte fortæller, at hun 

ikke kan tåle at se blod og kan besvime, når hun ser det.  

Blod kan imidlertid vække angst, fordi blod symboliserer sygdom eller skade. 

I denne forståelse er der alligevel en sammenhæng mellem de to sætninger, 

fordi synet af blod vækker angst. Set i dette lys foretager hun ikke et temaskif-

te, men at vi fortsat taler om angst. Hun ændrer dog samtalen, så den ikke 

længere handler om, hvordan angst føles, men i stedet fokuserer på noget 

konkret, som hun frygter.  

 

Frygten for at se blod fører til en kort ordveksling om den fælles oplevelse, i 

forbindelse med vores første møde i venteværelset, hvor Dorte fik udslet ef-

ter røntgenundersøgelsen. I modsætning til synet af blod vækker denne epi-

sode tilsyneladende ikke hendes angst.  

 

Dorte: »Jeg fik kløe i hænderne og på rumpen og på fødderne, det forsvandt efter en times 

tid … Det har jeg ikke prøvet før … … … … « (D:2) 

 

Efter en pause tager jeg en tråd op fra det første interview, hvor Dorte fortæl-

ler, at hun vil skrive om sin situation på Facebook.  

 

Birgitta: I det første interview fortalte du, at du måske ville gå ud og skrive det på Face-

book, men du havde ikke besluttet dig« 
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Dorte: »jo, det har jeg gjort. Jamen jeg fik meget feedback og held og lykke og vi tænker på 

dig og alt sådan noget. Det var meget rart. Og så spørger de meget og hvornår jeg skal ind 

og held og lykke og Det er de kede af at høre og alt sådan noget.« 

Birgitta: »ser du dem også udenfor Facebook?« 

Dorte: »De fleste af dem det er nogen fra min gamle skole af, men jeg ser dem ikke rigtigt. 

Så er jeg også venner med nogen fra chatten og sådan noget. Dem ser jeg jo heller ikke rig-

tigt, Så er der min fars dame, hende ser jeg jo så og hendes datter, og så er min brors kone 

og min niece, dem ser jeg jo selvfølgelig også.«  

Birgitta: »Hvad siger de til dig?« 

Dorte: »Jamen det er jo forfærdeligt« 

Birgitta: »Hvad svarer du så?«  

Dorte: »Jamen det er det det da, men jeg skal nok klare den. Efter jeg har haft svær de-

pression i 3 år, og den har jeg klaret mig igennem nu. Jeg har godt nok haft mange selv-

mordsforsøg, men jeg klaret mig igennem det alligevel, så nu … …  

Det har også været sådan, for jeg har haft angst for at gå op og handle og sådan noget der 

og skulle have min ekskæreste med, nu er vi så gået fra hinanden, det er 1½ år siden. Og 

der måtte jeg jo klare mig selv. Og det har jo så styrket mig, nu er jeg ikke bange for at 

handle eller noget …  

Birgitta: »så du gør simpelthen noget, som du før ikke har turdet?« 

Dorte: »ja jeg går i gruppeterapi og tør åbne mig overfor 7-8 mennesker og … …  

jeg har også lovet kattene, at jeg nok skal blive hos dem«  

Birgitta: »Så du klarer det her?« 

Dorte: »Jeg skal nok komme igennem det.« (D:2) 

  

Samtalen om at fortælle om kræft til andre, fører til, at vi igen taler om angst. 

Dorte fortæller, at hun arbejder på at overvinde sin angst. hendes kæreste 

passede på hende, når de skulle handle, men nu er hun alene. Dorte fortæller, 

at hun går i en terapigruppe, hvor hun arbejder på at overvinde sin angst og 

er nu kommet så langt, at hun tør gå ud og handle.   

Bearbejdningen af angst begyndte angiveligt for cirka 1½ år siden og hun er i 

gang med at etablere en ny livskurs, hvor depression kan holdes nede og 

angst kan bearbejdes.  

Fortolkning af Dortes angst og angstforsvar 

I første interview udtrykker Dorte frygt for, at erkendelsen af, at hun har 

kræft vil gøre hende deprimeret. I det andet interview fortæller hun, at det er 

begyndt at gå op for hende, at hun har kræft, fordi hun mærker angst.  
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Dorte er bange for at se blod og før hun begyndte i terapigruppen var hun 

bange for at gå ud og handle. At se blod og at købe ind er konkrete handlin-

ger og angsten for disse handlinger er velkendt for hende. Desuden er det en 

angst, som hun kan håndtere og reducere med forholdsregler, gruppeterapi 

og medicin.  

En fortolkningsmulighed kan være, at hun finder styrke i sin erfaring med at 

bearbejde denne form for angst, til også at klare de angstanfald, som hun til-

skriver erkendelsen af kræft.  

Der er imidlertid også en anden fortolkningsmulighed, der bliver tydelig, når 

teorien om det angstforsvarende subjekt og det psykodynamiske angstforsvar 

inddrages som en fortsættelse af fortolkningen i Viden og erkendelse. 

Ifølge denne fortolkning kan erkendelse opfattes som integration og mang-

lende integration kan opfattes som et forsvar mod angst, inklusive udslettel-

sesangst, som er udgangspunktet for at udvikle et individuelt psykodynamisk 

angstforsvar.  

En samtale eller tanker om kræft og angst kan, set i dette lys, virke integre-

rende og øge bevidstheden om risikoen for at dø og dermed risikoen for at 

blive udslettet. Således kan en samtale og tanker om kræft bevæge angstfor-

svaret hen imod en mere depressiv synsmåde, som indebærer modsatrettede 

følelser og en spændingstilstand, der kan øge oplevelsen af angst (Klein, 1990, 

p. 36,40,42). Hvorimod tale om angst, der kan håndteres, kan splitte angsten 

og fraspalte angsten for udslettelse, men beholde angsten for det konkrete, 

velkendte og håndterbare. Derved fungerer angstforsvaret mere i overens-

stemmelse med den skizo-paranoide synsmåde, som kan holde udslettelse-

sangsten på afstand (Klein, 1990, pp. 16–17). I lyset af denne fortolkning kan 

angst for at gå ud og handle og angst for at se blod, fortolkes som angstfor-

svarende i forhold til angsten for udslettelse.    

 

Dorte har medicin, som hun kan tage mod angst og hun er sikker på, at hun 

nok skal klare det. Her henviser hun til, at hun har klaret depression og selv-

mordsforsøg, hun kan købe ind nu og hun føler sig stærkere nu, end hun 

gjorde for 1½ år siden. Desuden holder hun fast i sit løfte til sine katte.  

 

Når Dortes viden om, at hun har kræft, dominerer, kan hun ifølge sin fortæl-

ling skabe balance ved at afgive sit løfte til kattene. Desuden finder hun angi-

veligt styrke og håb, fordi hun har overvundet sin angst for at handle, som nu 

kan håndteres. Dertil kommer, at hun har erfaringer med at håndtere angst 

for blod og for at købe ind. Denne erfaring kan indgå i angstforsvaret og fun-

gere angstforsvarende i forhold til udslettelsesangsten, som må fraspaltes, for 
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at etablere håbet om overlevelse. Således kan hendes angstforsvar fortolkes 

som aktivt og som en styrke til at skubbe angsten ud i mod udkanten af be-

vidstheden. Dortes opfattelse af sammenhængen mellem angst og erkendelse 

tyder imidlertid på at angsten ind imellem presser sig på og må bekæmpes 

med medicin, som må siges at være en mere bevidst angstforsvarende strategi.  

 

I det første citat fra det andet interview, hvor Dorte og jeg taler om angst, er 

hun ikke angst, lige nu, fordi hun er træt. Det ser nærmest ud til at ’træt’ og 

’angst’ er hinandens modsætninger. I fortællingen ser det ud til, at ’træt’ er en 

følge af at være optaget af andre gøremål og uventede oplevelser. Dortes op-

levelser, hvor hun først bliver undersøgt af 7-8 medicinstuderende og dernæst 

bliver opfattet som en pårørende, kan på dette grundlag fortolkes som en af-

ledning i forhold til angst.  

 

Fortolkningen af temaet Angst i Dortes fortælling peger på, at hendes katte 

og det liv, som hun er ved at etablere, hvor depressionen er under kontrol og 

hun bearbejder angst, har betydning for hendes angst, angstforsvar og subjek-

tive forståelse af sig selv som kræftramt patient i udredningsfasen.  

 

På baggrund af fortolkningen, hvor angstforsvaret tilskrives betydning som 

en styrke i Dortes liv, må jeg suspendere min opfattelse (Fog, 2014) af hende, 

som opstod i det første interview, hvor hun fremtræder sårbar og forsigtig. I 

det andet interview fremstår hun hverken sårbar eller forsigtig. Jo dybere jeg 

kommer i min fortolkning, des mere ser jeg styrken i Dortes angstforsvar.  

Kattene betyder alt 

I dette afsnit undersøges, hvorledes Dortes katte kan have betydning for hen-

des angst og angstforsvar.  

 

Ifølge Dortes fortælling taler hun med sine katte. Hun nævner sin mor, ord-

vekslingen på Chat og Facebook samt gruppeterapien. Derudover nævnes in-

gen personer, som har lyttet til hendes historie.  

 

Løftet til kattene etablerer et håb, som senere udbygges af håbet, der knytter 

an til hendes ny vundne styrke og disse to forhold har betydning for Dortes 

selvforståelse som kræftramt.  
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Hendes løfte til kattene markerer tilsyneladende et vendepunkt og skaber en 

form for balance i fortællingen om at være kræftramt. Det ser endda ud til, at 

kattene muligvis også kan containe hendes angst.   

 

I forhold til at forstå, hvorledes løftet til kattene skaber balance og kan con-

taine Dortes angst, forudsættes, at hendes katte fungerer som betydningsfulde 

andre i hendes liv. Desuden må angstforsvaret og begrebet container-

contained relationship inddrages.  

Det er tydeligt, at Dorte har kastet sin kærlighed på sine katte og at hun be-

skytter dem.  

Klein taler om livsdrift og dødsdrift. Truslen om tilintetgørelse er den oprin-

delige angst og jeg’et udvikles i livsdriftens tjeneste, muligvis endda kaldt til 

live af livsdriften for, til en vis grad, at afbøje truslen udad – væk fra selvet, og 

derved udgøre et forsvar mod angsten for tilintetgørelse (Klein, 1990, p. 98). 

Klein beskriver andre primære aktiviteter fra jeg’ets side, som indgår i kam-

pen mellem livs- og dødsdrifterne. En af disse funktioner er den gradvise in-

tegration, som stammer fra livsdriften, og som kommer til udtryk i evnen til 

at elske. 

Ud fra Kleins beskrivelser af det komplekse samspil mellem individ og kær-

lighedsobjekt indgår en mulighed for at fraspalte sine egne egenskaber og be-

hov, hvorefter disse egenskaber og behov tilskrives kærlighedsobjektet. Så-

danne fraspaltninger, tilskrivelser og integrerende handlinger kan ubevidst og 

uendeligt forløbe frem og tilbage mellem den skizo-paranoide og den depres-

sive synsmåde. Således kan Dortes egenskaber og behov udspaltes, tilskrives 

og integreres i kattene og i kraft af tilskrivelser, kan relationen med kattene 

fungere som container-contained relationship (Hollway, 2008), der kan hele 

Dorte og indgå i hendes psykodynamiske angstforsvar. Således kan håbet om 

at overleve knyttes til kattene og på den måde kan livskontrakten, som hun 

indgår med sine katte, ses som en kontrakt, som hun indgår med sig selv.   

 

På dette fortolkningsgrundlag forekommer det sandsynligt, at kattene kan 

fungere som container for Dortes angst og at hun tilsyneladende kan flytte sin 

angst fra at være intrapsykisk til at kunne deles med andre, heriblandt hendes 

katte.  
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Ny livskurs 

I det følgende vil jeg inddrage citater og fortolkninger fra de foregående afsnit 

sammen med teoribegreber fra fortolkningsrammen med henblik på at forstå 

betydningen af Dortes nye livskurs.  

 

Fra Viden og erkendelse inddrages, at Dorte er bange for at blive deprimeret og 

at hun har lovet sine katte at hun bliver hos dem. Fra Angst inddrages at 

angstanfald, som ifølge Dorte betyder, at hun er ved at erkende, at hun har 

kræft. Ifølge hendes fortælling kan hun klare angstanfaldene, fordi hun har 

medicin og har bearbejdet sin angst i ca. 1½ år i forbindelse med gruppetera-

pi, hvor hun nu tør åbne sig for 7-8 mennesker. Desuden siger hun, at hun 

nok skal klare det.  

 

Når disse citater samles, ses et forløb, der begynder for cirka 1½ år siden. På 

dette tidspunkt kommer hendes svære depression under kontrol og hun be-

gynder at bearbejde sin angst i en terapigruppe. Hun siger, at dette arbejde har 

styrket hende og at hun ikke længere er bange for at gå ud og handle. Da hun 

var deprimeret sov hun angiveligt hele tiden, hun isolerede hun sig og talte 

kun med sine katte, men nu tør hun åbne sig for andre mennesker. 

På denne baggrund kan det tidspunkt, hvor depressionen er under kontrol og 

hun påbegynder arbejdet med at overvinde angst, betegnes som et vende-

punkt i hendes fortælling. 

De mere præcise omstændigheder, som etablerede dette vendepunkt fremgår 

ikke af fortællingen, men det fremgår, at det har betydning at depressionen 

kom under kontrol. Hun fortæller, hvad ændringen har betydet, og i det før-

ste interview fortæller hun, at hun dengang havde flere katte. Nogle blev for-

æret væk, to blev aflivet og en gav hun til en mand, der bor samme ejendom. 

De hjælper hinanden med kattene. For eksempel, når Dorte skal ind på hospi-

talet. Hun fortæller, at det ikke er noget problem at komme ind til undersø-

gelserne for »Jeg er førtidspensionist og ham, der fik katten, passer mine katte, når jeg 

ikke er hjemme« (D:1). For som Dorte siger: »Det her må ikke gå ud over kattene« 

(D:1) 

 

Som det næste i dette fortalte forløb får Dorte at vide, at der er kræftceller i 

en af hendes spytkirtler og hun bliver bange for at blive deprimeret igen. Det 

kan hun angiveligt ikke holde ud. På denne baggrund ser det ud til, at hun 

fortolker kræftdiagnosen som en trussel imod den livskurs, som hun er i gang 

med at etablere.   
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Af samlingen af citater fremgår det, at erkendelse ikke fører til depression, 

men til angstanfald og at Dorte kan dæmpe sin angst med medicin, med sin 

styrke, som tilskrives den nye livskurs og løftet til hendes katte og sidst i det 

andet interview erklærer hun, at hun nok skal komme igennem det.  

Af fortolkningen fremgår, at kræftdiagnosen først etablerer en risiko for, at 

Dortes nye livskurs ikke kan opretholdes, men det viser sig, at angstforsvaret 

medvirker til at udsætte erkendelsesprocessen og at løftet til hendes katte, 

som tilsyneladende er afgivet på grund af kræftdiagnosen, bidrager til at ud-

strege den risiko, som kræftdiagnosen udgør i forhold til at kunne fastholde 

det første vendepunkt, undgå depression og muligvis endda styrker hendes 

nye livskurs.   

En fortolkningsmulighed kan være, at kræftdiagnosen – imod hendes for-

ventning, ikke udstreger den nye livskurs, men i stedet etablerer endnu et 

vendepunkt eller måske snarere reetablerer og udvider betydningen af det før-

ste vendepunkt i hendes fortælling, fordi frygten for depression kan udstre-

ges.   

 

Ifølge Klein udvikles en moden personlighed ud fra den depressive positions 

dominans over den skizo-paranoide position. Til gengæld er den skizo-

paranoide position en forudsætning for at kunne bryde gamle mønstre op og 

udvikle sig som menneske. Når den skizo-paranoide position dominerer det 

indre liv, skabes der til gengæld så få forudsætninger for sammenhæng og 

kontinuitet i det psykiske liv, at individet ikke bliver i stand til at lære af sine 

erfaringer. Der vil i stedet udvikles destruktive mønstre, som blindt gentages 

(Klein, 1990, p. 17). At modnes og udvikle sig forudsætter derfor en dyna-

misk vekslen mellem den skizo-paranoide position og den depressive positi-

on.  

 

Når vi skifter position ændres vores relationer og vi får adgang til nye identi-

teter – ikke i kraft af individuelle indre psykiske processer, men som en relati-

onel proces med andre (Hollway, 2008). Det vil sige, at processen både er 

psykodynamisk og relationel. Ifølge Frank (1997) fremmes denne proces, når 

den syge hører sig selv fortælle sin historie og oplever andres reaktion på for-

tællingen.  

Bortset fra de korte beskeder på Chat og Facebook indeholder Dortes fortæl-

ling ikke eksempler på, at hun fortæller andre om sin situation. Det ser mere 

ud til, at hun deler sin fortælling om kræftdiagnosen med sine katte og at rela-

tionen med kattene er en væsentlig relation i forhold til at containe hendes 
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angst. Denne containing medvirker tilsyneladende til, at Dorte kan forhandle 

sig frem til en identitet som potentiel kræftoverlever. Desuden deltager hun i 

interviews i forbindelse med dette projekt. Her fortæller hun om sin frygt og 

angst og hvorledes hun finder styrke.  Hun taler sig tilsyneladende frem til en 

identitet som den, der kan klare angst og komme igennem sit forløb. Der fo-

religger imidlertid ingen informationer i Dortes fortælling, der kan bekræfte, 

at identitetsforhandlingen foregår i det sidste interview. Der kan i stedet være 

tale om en fortalt erkendelse, hvilket betyder, at identiteten, som en, der kan 

klare angst og komme igennem sit forløb er fortalt, forhandlet og etableret i 

relation med andre, for eksempel med kattene eller i samtaler, som ikke omta-

les i Dortes fortælling.    

 

Ifølge Canguilhem er sygdom og sundhed ikke modsætninger. Sygdom kan 

betyde, at et menneske kan være nødt til at begrænse sin livsudfoldelse og 

finde en ny normalitet med sygdom. Dorte har levet et begrænset liv med de-

pression, som betød isolation. Nu ser det ud til, at Dortes liv ikke længere be-

grænses af depression og hun er i gang med at finde måder, hvorpå hun kan 

leve med angst og kræft og realisere sig selv.  

Canguilhem opfatter sundhed som overskud til at realisere sig selv og sin na-

tur – en realisering, der kan betyde, at en person overvinder sygdom og etab-

ler nye normer for sin livsførelse (Canguilhem, 1991, pp. 196–201). Et sådant 

overskud er Dorte tilsyneladende i færd med at etablere og styrke. Ifølge hen-

des fortælling i det første interview udgør kræftcellerne i spytkirtlen en trussel 

i forhold til hendes arbejde på at ændre sit liv. Ifølge Dortes fortælling i det 

andet interview kan hun, at hun på trods af angst, finde overskud til fortsat at 

realisere sig selv. Når overskud oversættes til styrke, kan Dortes samlede for-

tælling vise, at styrke og sygdom ikke behøver at være modsætninger i hendes 

liv, fordi hun føler sig styrket – en styrke, som hun angiveligt har oparbejdet i 

de sidste 1½ år og af fortolkningen fremgår det, at denne nye styrke er beva-

ret og muligvis udvidet, selvom hun nu må inkludere kræft i sit liv.  

 

I det første interview forbandt Dorte diagnosen med sit gamle liv og frygtede 

depression. I det andet interview formes en fortælling, hvor angstkontrol og 

overlevelse udstreger frygten for depression  

Hvordan hendes fremtidige livshistorie skal fortælles, kan ikke forudsiges, for 

hendes arbejde med at etablere en ny livskurs, en ny identitet og en ny indivi-

duel normalitet i et liv med kræft er kun lige begyndt.  
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Mikro-, meso- og makroniveau 

Dortes fortælling handler mest om det, der foregår på mikro- og mesoniveau. 

Hendes fortælling om at være patient på stedet i den sociale kontekst (meso-

niveau) handler om at ændre sit liv fra et liv med depression, selvmordsforsøg 

og angst til et liv, hvor hun bearbejder sin angst og er begyndt på at åbne sig 

for andre mennesker (mikroniveau). Meddelelsen om, at der er kræftceller i 

den ene spytkirtel, ser i første omgang ud til at bryde ind i hendes nye livs-

kurs.  

Dortes fortællinger om det, hun oplever på stedet og de fortalte interaktioner 

med de sundhedsprofessionelle på stedet indeholder ingen eksempler på 

sundhedsprofessionelle, der container hendes angst. I stedet ser det ud til at 

interviews, der handler om at være patient, fungerer som den kontekst, hvor 

Dorte kan tale om sin angst og fortælle, hvorledes hun bærer sig ad med at 

etablere en måde, hvorpå hun kan leve med kræft.  

 

Dortes fortalte forløb indeholder referencer til Makroniveau, fordi hendes 

forløb er et eksempel på, at arbejdet ikke følger beskrivelsen i kræftpakken, 

men følger en ny strategi i klinikken, der går ud på at formidle en foreløbig 

diagnose allerede den første dag, på grundlag af en finnålsbiopsi. For Dorte 

betyder det, at hun kender diagnosen, imens hun gennemgår undersøgelserne. 

Derved bliver det ikke uvished, men erkendelse, der præger Dortes forløb. I 

det andet interview, som foretages imens udredningsprogrammet endnu ikke 

er afsluttet og operationen endnu ikke er foretaget, er hun allerede begyndt på 

at integrere kræft i sit liv. Dortes fortælling peger således på betydningen af at 

informere om diagnosen så tidligt i forløbet som muligt. Derved etableres en 

mulighed for, at patienten kan tale med de sundhedsprofessionelletale om ud-

sigten til et liv med kræft. Dette er imidlertid en mulighed, som tilsyneladende 

ikke udnyttes i Dortes forløb.  

I Pakkeforløb for hoved- og halskræft (Sundhedsstyrelsen, 2012b) er der ikke be-

skrevet interventioner, der skal støtte patienter i at forholde sig til kræft eller 

containe deres angst og i Dortes fortælling indgår der ikke eksempler på, at 

det sker. Således er det muligt at se betydningen af den politik, der skal med-

virke til at flere patienter kan komme i behandling så hurtigt som muligt – en 

politik, der set i lyset af Dortes fortælling tilsyneladende ikke tilføjer et ’så 

godt som muligt’.  
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Konklusion 

På baggrund af fortolkningen af Dortes historie kan jeg konkludere, at hendes 

livshistorie, livsomstændigheder, diskurser, som hun bringer med ind i kræft-

pakkeforløbet, hendes psykodynamiske angstforsvar og interaktioner i den 

sociale kontekst på stedet, spiller en rolle for, hvorledes Dorte forstår sig selv 

som patient i udredningsfasen.    

 

Mødet med systemet tilskrives mindre betydning i Dortes fortælling, hvor-

imod hendes katte betyder alt. Ifølge fortolkningen knytter hun håbet til sine 

katte og til sin egen nye styrke til at åbne sig for andre og bearbejde angst.  

Fortolkningen viser, at erkendelse vækker angst i stedet for depression, at hun 

derfor kan fortsætte sin nye livskurs og at hun identificerer sig som et menne-

ske med kræft, der kan komme igennem forløbet og har valgt at overleve.  

Når Hollway & Jefferson inddrages sammen med Klein som teori ses, at det 

subjektive psykodynamiske angstforsvar virker som en styrke til at komme 

igennem undersøgelser og erkendelse af kræft, samt medvirker til at etablere 

en ny livskurs, et kort at navigere efter som kræftramt (Frank, 1997).  

Når Fogs opfattelse af forholdet i en samtale inddrages ses betydningen af 

den kontakt, der etableres i et interview, der handler om angst.  

Ifølge fortolkningen, der inddrager Canguilhems teori, kan styrke til at hånd-

tere angst betragtes som sundhed. Dortes fortælling er et eksempel på, at hun 

kan bevare sin nye styrke og sundhed i forhold til depression og angst samti-

dig med, at hun må inkludere kræftsygdom i sin tilværelse. Fortolkningen af 

Dortes fortælling antyder endda, at kræftdiagnosen, fordi den gav hende mu-

lighed for at fortælle sin historie og tale om angst, kan have bidraget til at øge 

hendes bevidsthed om egen styrke til at håndtere angst. 

Således kan Dorte fortsætte med at realisere sig selv og integrere sundhed og 

kræftsygdom i sit individuelt normale liv som potentiel kræftoverlever.  

Angstforsvarets intersubjektive betydning 

Som nævnt i indledningen og i afsnittet Angst møder jeg mig selv som et 

angstforsvarende subjekt i interviewsituationen og denne følelse vækkes igen i 

forbindelse med gennemlæsninger Dortes fortælling.  

 

Hendes fortælling om at være potentiel kræftpatient ændrer min forforståelse 

på flere måder. Jeg lærer, hvordan angst, som et fælles tredje, kan løbe frem 
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og tilbage over broen af fælles forståelse, båret af overføringer og modoverfø-

ringer i en dance makabre, hvor vi respektfuldt tuner os ind på hinandens 

rytme og trin. Jeg lærer, at angst kan fungere som afsæt for at ændre livskurs. 

Jeg udvider min forståelse for betydningen af container-contained relations-

hip og i det andet interview med Dorte møder jeg mig selv som et angstfor-

svarende subjekt. På baggrund af dette møde med mig selv forstår jeg, at det 

kan være udfordrende, at lære patienten at kende og etablere et container-

contained relationship, hvor angst og stress kan containes, fordi det indebæ-

rer en risiko for selv at mærke angst. I en sådan relation kan begge blive til et 

subjekt, han/hun endnu ikke har mødt, men på en eller anden måde kender 

eller genkender. Fortælleren kan høre sig selv fortælle sin aktuelle sygdoms-

fortælling, der omfatter tanker, frygt og håb og den, der lytter, udfordres ikke 

kun af fortællingen, men også af sine egne minder, som kan vækkes af fortæl-

lingen. 

Ifølge Hollway & Jefferson gemmer vi alle på minder, som enten er glemt el-

ler husket i en modificeret og mere acceptabel form, glemt og omformet af 

vore forsvarsmekanismer (Hollway & Jefferson, 2005, p. 306). Fortællinger, 

der vækker sådanne minder, kan tilsyneladende vække angst og intensivere 

angstforsvaret, som ifølge Hollway & Jefferson fungerer i underbevidstheden 

og påvirkes af relationer, kontekst og diskurser. 
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Kapitel 7 Aldrig syg 

Dette kapitel indeholder fortolkninger af Axels fortælling om at være potenti-

el kræftpatient.  

 

Først introduceres til Axels forløb. Derefter fortolkes fem centrale temaer, 

der har betydning for at forstå Axels fortælling om at være potentiel kræftpa-

tient. Disse temaer er: Jeg har aldrig fejlet noget, Livet har virket til Axels fordel, Al-

tid aktiv, men nu? Irriterende transporter og Axels angstforsvar. Til sidst lukkes for-

tolkningen med et afsnit, hvor Mikro-, meso- og makroniveau i Axels fortælling 

belyses.  

Introduktion til Axels forløb 

Axel er sidst i firserne. Da jeg hilser på ham, ser jeg en ældre og rank mand, 

som går med krykker.  

Han har været enkemand i 6 år og bor alene i det hus, der var rammen om 

familiens liv, i en bydel, der også var rammen om hans barndom. Axel går 

med krykker, fordi han har pådraget sig et lårbensbrud.  

Nu er Axel henvist til udredning i henhold til Pakkeforløb for hoved- og halskræft. 

I Axels undersøgelsesprogram indgår en operation, hvor han skal have fjernet 

en vævsprøve, som skal undersøges for kræftceller.  

 

Jeg mødes med Axel og følger med fra venteværelse til venteværelse, næsten 

hver gang han er til undersøgelse. Først udnævner han mig til sin skygge og 

senere til sin selskabsdame.  

 

Jeg har to interviews med Axel. Begge interviews foregår i et mødelokale, 

hvor der står et spisebord med stole omkring og vi sidder hver gang ved spi-

sebordets ene langside. Vores stole står på skrå, så vi kan se hinanden og have 

lydoptageren på bordet imellem os. Axel ser ud til at sidde bekvemt på stolen. 

 

I modsætning til de øvrige deltagere i forskningsprojektet fortæller Axel livs-

historier, men han taler hverken om frygt, angst eller håb og han forholder sig 
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ikke rigtig til tiden, der kommer efter diagnosen. Han er mere optaget af at 

fortælle erindringer og om episoder fra transporten til og fra hospitalet end at 

tale om risiko for en kræftdiagnose og konsekvenser af kræft.  

Axel er god til at fortælle og han formår at forvandle lange og irriterende 

transporter til underholdende fortællinger. Ind i mellem fortæller han også 

om lang ventetid, transport, der ikke er bestilt og en operation, der er lige ved 

at blive aflyst.  

Sidstnævnte episode afsluttes, imens jeg venter sammen med Axel i et vente-

værelse. Axel skal opereres i dagkirurgisk regi og overnatte derhjemme, men 

han må ikke være alene den første nat. Den person, som Axel havde en aftale 

med, er imidlertid blevet forhindret i at overnatte hos ham og Axel har ringet 

til klinikken på forhånd og fortalt dette, men fik at vide, at han bare skulle 

møde som aftalt, og at han kan overnatte på hospitalet. Derfor møder Axel 

fastende om morgenen som aftalt, men informationen er tilsyneladende ikke 

givet videre til sengeafdelingen, som nu må finde en løsning og en seng til 

Axel. På et tidspunkt er der risiko for, at operationen må udsættes, fordi der 

ikke er ledige senge, men sygeplejersken fra sengeafdelingen arbejder på at 

løse problemet.  

Imens Axel venter på en afklaring, fastholder han tålmodigt, at de finder en 

løsning på problemet og en seng, så han kan blive opereret.  

Axel og jeg ser, at sygeplejersken kommer ud af døren fra sengeafsnittet og 

går hen til skranken i venteværelset eller forlader vores synsfelt og lidt senere 

vender tilbage til sengeafsnittet. Dette gentager sig flere gange og den sidste 

gang kontakter hun Axel og fortæller, at der er en seng til ham. De skal rede 

sengen og der vil komme en sygeplejerske for at hente ham, når sengen er 

klar. Hun fortæller også, at de har foretaget en rokade i operationsprogram-

met, så Axel kan blive opereret i dag, om end lidt senere end planlagt.  

Således belønnes Axels tålmodige venten på, at problemerne bliver løst.       

 

Axel indleder det første interview således:  

»Det har været startet længe før, end jeg tror. Jeg har været noget hæs meget længe. Jeg har 

været alene i nogle år, hvor jeg ikke har ret mange at tale med. Så det er lige som om stem-

men bliver overanstrengt, hvis jeg taler længe nok. Men så mærkede jeg lige pludseligt, at 

der var et eller andet der generede mig lidt dernede i halsen. I starten tænkte jeg, at det er 

noget betændelse. Så går der et par uger eller sådan noget, men det forsvinder ikke.« (A:1) 

 

Og så var der … så var der knuder på venstre side. Det var faktisk … sådan øh oppe for 

oven. Heroppe omkring, foran øret. Ja når jeg sank, så kunne jeg mærke, at … at der var 

et eller andet der generede, ikke. Så da det det så ikke forsvandt så gik jeg til ørelæge eller 
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ja ørelægen og ja halslægen er det jo i det her tilfælde, og hun er åbenbart været meget hurtig 

for hun tog lige telefonen og ringede ind og så kunne jeg bare komme tre dage efter. Og det, 

det er jo … der bliver man lidt alarmeret, når de lige pludselig har så meget fart på ikke. 

Så jeg blev meget alarmeret, ja. Men altså, jeg har taget det roligt, fordi … det kan man jo 

lige så godt. Der er jo ikke andet at gøre (latter). Så andet end at få det bedst mulige ud af 

det. Det irriterer mig lidt fordi det var … jeg var lige begyndt at gå at glæde mig over at jeg 

synes at det fik lidt bedre det dér med at gå, ikke« (A:1) 

 

Det fremgår af citatet, at Axel føler sig alarmeret, fordi det skulle gå så hur-

tigt, og det ser ud til, at han er irriteret over, at han skal undersøges for kræft, 

nu, hvor det er begyndt at gå bedre med gangfunktionen. Axel vælger imidler-

tid at tage det roligt, og han fortæller, at han ikke kan gøre andet.  

 

Der er flere centrale temaer i Axels fortælling. Et af disse temaer handler om, 

at han aldrig har været syg. Et andet tema handler om, at han ikke selv har 

søgt, men er blevet udpeget til forfremmelser og at livet i det hele taget har 

virket til Axels fordel. Et tredje tema handler om, at han altid har været aktiv 

og klaret sig selv og det fjerde tema handler om, at han er god til at finde no-

get positivt i det, der vækker irritation. Disse temaer er centrale for at forstå 

hans angstforsvar og fortælling om at være potentiel kræftpatient. De fortol-

kes i de følgende fire afsnit og inddrages i et femte afsnit, hvor Axels angst-

forsvar fortolkes.  

Jeg har aldrig fejlet noget 

I dette afsnit fortolkes Axels fortælling, der handler om, at han aldrig har væ-

ret syg. Dette tema er et af de væsentlige temaer i hans fortælling om at være 

potentiel kræftpatient.  

 

I citatet i foregående afsnit nævner Axel, at han først tænkte, at der var tale 

om noget betændelse. Jeg spørger derfor, om han har erfaringer med halsbe-

tændelse og han svarer:  

 

»Nja. Jeg har stort set aldrig. Jeg kan huske at jeg har haft halsbetændelse som barn, men 

ellers har jeg ikke haft noget med min hals overhovedet nogensinde. Jeg har stort set aldrig 

haft influenza. Jeg kan huske en eneste gang, jeg har haft influenza i mit liv. Jeg har aldrig 

fejlet noget. … Det har min far heller aldrig. Min far og min farfar vi ser alle sådan her 

ud. Men jeg er nok den højeste af os. Min farfar han var gammel, så ham kan jeg – han 
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har nok været noget sammenfalden. Min far har knoklet meget gennem hele livet. Derfor 

havde han kvaler med sin ryg. Men sygdom, det kendte han ikke. Ikke før han blev om-

kring den alder, jeg har nu« (A:1). 

 

Her sammenligner han sig med sin far og sin farfar og tillægger deres ens 

kropsbygning betydning i forhold til risiko for at blive syg. Af citatet ser det 

ud til, at han taler om en biologisk arv og at smerter i ryggen på grund af et 

slidsomt arbejde ikke fortolkes som sygdom, men snarere som en mekanisk 

påvirkning.  

 

»Jeg tror han blev halvfems og så var han så uheldig at han kom på hospitalet og det kan 

jeg egentligt ikke … Det kan jeg egentligt ikke rigtig huske, hvad han kom på hospitalet 

for, men han faldt ud af sengen, selvom der var sengehest for, og jeg tror nok at der var tem 

… varede temmelig længe, inden de fandt ud af, at han var faldet ud af sengen. Så har han 

altså fået noget blødning i … inde i hjernekassen der, ikke, som de prøvede på at tappe ud 

men det lykkedes aldrig. Han … … han vågnede ikke efter det der, men altså ellers så jeg 

har aldrig fejlet nogen ting, men det kan jo være at jeg gør det nu … « (A:1).  

 

I fortællingen går Axel direkte fra sin fars død til at forholde sig til sin egen 

situation. Detaljerne i associationsrækken mellem faderens død og Axels nu-

værende situation, hvor han udredes for HNC er ikke tilgængelig i Axels for-

tælling, men der er tilsyneladende en direkte forbindelse mellem ’han’ og ’jeg’ 

i sætningen – som om faderen skal illustrere den risiko, Axel aktuelt befinder 

sig i. En fortolkning kan være, at Axels angstforsvar foretager en splitting og 

fraspalter truslen, som projekteres ind i fortællingen om faderen. Denne for-

tolkningsmulighed lader jeg stå åben indtil videre.   

 

Selvom Axel aldrig har været syg har han dog været indlagt flere gange i for-

bindelse med operationer.  

 

»Jeg har været på X-hospital, der fik jeg en brokoperation. Jeg har fået to brokoperationer. 

På to forskellige hospitaler. Den første, den holdt ikke så godt. En halv snes år efter der 

var, der fik jeg … det er så en to tre år siden. Det var en kikkertoperation. Det var meget 

imponerende bortset fra, at man ikke aner, hvordan det går. Men jeg tænker på, at jeg bare 

har vågnet op, og så var der bare tre små huller, ikke. Et der og et her og et her. Og så 

sagde de så kan du godt gå. Så har de været inde og lukke inde i bughulen med en kik-

kert, og nu holder det sagde de, for nu er det indefra, fordi det holder ikke så godt udefra. 

Det sagde de. Det kan jeg egentligt godt forstå, fordi det er så … Det er jo det samme med, 

inden for mit fag. En lap der sidder indefra, altså, hvis der er tryk indefra, så holder den 
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altså bedst [latter]. På den måde kan man godt forstå nogle ting, selv om man ikke har 

arbejdet med det« (A:1) 

 

I dette citat fremgår, at Axel er blevet opereret for brok og at han forholder 

sig til det tekniske, som han sammenligner med tekniske løsninger indenfor 

sit eget fag. Belyst af citatet, hvor Axel fortæller, at han aldrig har været syg, 

kan det se ud til, at Axel ikke fortolker brok som sygdom, men snarere som 

noget mekanisk, en teknikalitet, der kan opereres.   

 

Axel fortæller om den aften, hvor han brækkede sit lårben. 

 

»og så går jeg ud af taxaen og jeg siger farvel og tak og så går jeg ind af fortovet og så lige 

pludselig så dasker jeg om. Og umiddelbart så tror du, at han har da nok drukket sig ski-

defuld [latter] Men det er der ikke tale om. Jeg havde da godt nok drukket nogle glas 

hvidvin og et glas rødvin, men der er ikke tale om noget som helst i retning af at jeg ikke 

kunne hverken gå eller noget. Men jeg opdagede bagefter, at lige netop der, hvor jeg faldt, 

der er der et stort hul i asfalten, fordi der er en, der for nogle år siden satte nogle containere 

af … Og det er lige det at jeg …  

Til alt held så er de ikke … så har han [taxachaufføren] nok skullet sidde og kode 

hendes adresse ind [en bekendt, som skal fortsætte med den samme taxa]. Og så 

kigger hun ud af vinduet og så siger hun hov stop han er faldet. Så kom de jo tilbage der og 

så blev der ringet efter en ambulance for jeg kunne jo ikke rejse mig op. Så kom vi over på 

hospitalet der klokken ti om aftenen og de fandt selvfølgelig ud af, hvad der var sket og så 

videre« (A:1).  

 

Ud over brokoperationerne er Axel blevet opereret for dette lårbensbrud og 

han er opereret i øjnene. Han fortæller deltaljeret om sine hallucinationer i 

forbindelse med de sidste to operationer og siger: »Jeg var jeg var da … rædsels-

slagen. Det er da fuldstændigt sindssygt det her, men det må have noget med bedøvelsen at 

gøre« (A:1). 

Aktuelt fortæller Axel, at han aldrig har været syg og imens han siger dette er 

han fortsat afhængig af krykker efter lårbensbruddet. Det kan betyde, at Axel 

heller ikke fortolker et lårbensbrud som sygdom.    

 

»Ja altså min kone var syg i så mange år. Hun blev opereret for stort set alt. Hun fik en 

hjerteoperation. Det var før hjerte-lungemaskinerne så hun blev kølet ned og så blev hun 

ellers lukket op. Det var en lunge et eller andet, som var forsnævret og kirurgen som i øvrigt 

hed xx tror jeg, han forklarede mig bagefter hvordan han havde udvidet den og det havde 

hun stort set ingen kvaler med resten af sit liv. Men til gengæld så blev hun opereret for gal-
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desten, så blev hun opereret for underlivet, så mistede hun, så fik hun en blodprop i hjertet, 

men der skete ikke noget. Den fik de hurtigt øh ordnet. Men desværre skete der så … så 

fik hun selvfølgelig blodfortyndende medicin, og desværre skete der så det, at hun fik en 

blødning i et øje og det kunne så ikke stoppes på grund af at hun havde fået den der blod-

fortyndende medicin. Så hun mistede det ene øje og hun havde sukkersyge og jeg passede 

hende selv i alle årene. I den sidste tid, der kom vi en gang om ugen på daghospitalet, på 

hjerteafdelingen ikke. Så jeg havde nok at lave. Hun skulle op øh minimum tre gange om 

natten, og hun kunne ikke selv stå op. I den sidste lange tid, der var hun i kørestol« (A:1) 

 

Ifølge Axels fortælling måtte hans hustru gennemgå flere operationer og syg-

domsforløb, før hun døde og lidt senere fortæller han, at han fungerede som 

hendes sygeplejerske. Axel fortæller også detaljer om sin hustrus operationer 

og han er igen optaget af det tekniske. Desuden fremgår det af citatet, at han 

betegner sin hustru som syg i mange år.  

 

Samlet set viser disse citater, at Axel forbinder fraværet af sygdom med en 

kropsbygning, som han har arvet fra sin far og farfar og faderens rygsmerter 

fortolkes ikke som sygdom, men som slid, der skyldes faderes fysiske arbejde. 

Desuden tilskrives hans egen situation som gangbesværet på grund af lår-

bensbrud ikke sygdom, hvorimod Axels hustru fortolkes som syg. Belyst af 

Axels udtalelse, at han aldrig har været syg, men at han måske er det nu, op-

fatter han tilsyneladende kræft som en sygdom.  

Her kan Canguilhems teoretiske perspektiv på kroppen, sundhed og sygdom 

inddrages til at forstå Axels særlige måde at skelne mellem sygdom og andre 

tilstande, som ikke er sygdom.   

Ifølge Canguilhem er den nyfødte krop et resultat af genetisk arv - ikke en 

fastlåst arv, men en arv med udviklingspotentiale (Canguilhem, 2012, p. 48) 

og Axel har angiveligt arvet sin særlige kropsbygning og med den et potentiale 

som aldrig syg. Ifølge Canguilhem er kroppen på en gang givet og et produkt. 

Kroppen er givet, fordi den er et resultat af den genetiske arv og et produkt, 

fordi den indgår i aktiviteter indenfor et bestemt miljø, og fordi en valgt eller 

pålagt livsform, sport og eller arbejde, bidrager til at udforme kroppens fæno-

type, dvs. at fysiske aktiviteter eller inaktivitet kan ændre den morfologiske 

struktur og kan individualisere kroppens kapaciteter i forhold til udgangs-

punktet. Ifølge Axels fortælling er det faderens arbejde, der har belastet hans 

ryg og medført rygsmerter, altså et resultat af fysisk aktivitet.  

Brok, grå stær og hoftebrud betegnes almindeligvis som sygdomstilstande in-

denfor det medicinske rationale, hvorimod Canguilhem tilskriver sygdom en 

individuel fortolkning i forhold til den enkeltes mulighed for at realisere sig 
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selv og sundhed opfattes som overskud til at realisere sig selv. Axel fortolker 

ikke grå stær, brok og lårbensbrud som sygdom, men som tilstande, der kan 

fixes med den rigtige tekniske løsning. Derfor er det nødvendigt at inddrage 

Canguilhems perspektiv på sygdom for at kunne følge og forstå Axels særlige 

opfattelse af sygdom og dermed Axels fremstilling af sig selv i sin fortælling 

om at være potentiel kræftpatient.  

 

I hans fortælling om sin hustrus sygdom og død antydes en mulig association 

mellem sygdom og behov for at blive passet og plejet af andre, at sidde i kø-

restol og at være afhængig af andre i forbindelse med toiletbesøg. Sammen-

holdt med fortællingen om faderen, der blev syg, kom på hospitalet og døde, 

antydes en mulig association mellem sygdom og død i begge fortællinger.  

Nu er Axel imidlertid henvist til udredning for kræft. Risikoen for en kræftdi-

agnose udfordrer tilsyneladende Axels identitet som den, der aldrig fejler no-

get og Axels tilføjelse: »Men det kan jo være at jeg gør det nu … « kan bekræfte 

denne tolkning. Axel fortæller ikke, hvad der kommer efter dette ’nu’, men 

belyst af Axels fortællinger om sin far og sin hustru kan der være tale om, at 

Axel forbinder sygdom med hjælpeløshed og død. Denne tolkningsmulighed 

holdes åben indtil videre.  

 

Axels hustru måtte igennem livstruende sygdomsforløb, imens Axel opfatter 

sine egne sygdomme som tekniske udfordringer, der kan fixes og som derfor 

hverken er livstruende eller egentlige sygdomme. Imens Axel har været gene-

ret af brok og grå stær har generne begrænset Axels muligheder for at leve, 

som han plejer, og i at realisere sig selv indenfor de sociale sammenhænge, 

han normalt indgår i. Så snart sårene var helet efter operationerne har Axel 

kunnet genoptage sit liv i ubegrænset omfang. Hoftebruddet medfører også 

begrænsninger i Axels liv. Krykkerne reducerer imidlertid disse begrænsnin-

ger, og genoptræning giver Axel håb om, at begrænsningerne ikke er perma-

nente.   

Nu er Axel imidlertid henvist til udredning for kræft. Risikoen for en kræftdi-

agnose udfordrer identiteten som den, der aldrig er syg og altid har klaret sig 

selv.  

Livet har virket til Axels fordel 

I dette afsnit fortolkes endnu et af de temaer, der er centrale for at forstå 

Axels fortælling om at være potentiel kræftpatient. I afsnittet indgår blandt 
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andet fortællinger om forfremmelser som Axel tilsyneladende ikke har bedt 

om, han har blot været synlig på rette tid og sted og livet har tilsyneladende 

virket til hans fordel.  

 

Som barn var Axel medlem af De Unges Idræt (D.U.I.) og som ung blev han 

udnævnt til leder af en gruppe indenfor denne organisation. 

 

Axel: »Jeg havde været i De Unges Idræt. Jeg ved ikke om du ved, hvad det er? Dengang 

var det ligesom spejderne. Vi tog ud på weekendture med telt og potter og pander og alt det 

der. Der var jeg faktisk stadigvæk, da jeg kom ind som soldat. Og der, de var jo lidt snu, 

fordi man blev sat til at skrive en selvbiografi. Og der var jeg da klog nok til at skrive så-

dan øh sådan lige ud af landevejen som det var, ikke. At jeg havde været udlært håndvær-

ker og jeg var dit og jeg var dat og jeg havde været i De unges Idræt og jeg havde været leder. 

Og så har de tænkt haps! Ham sender vi« (A:1) 

 

I gennemlæsningen af Axels interviews ses, at dette er indledningen til en for-

tælling om en forfremmelse, som han ikke selv har bedt om.  

 

»Jamen jeg har været sekundløjtnant [latter], fordi jeg havde en mellemskoleeksamen, så 

kom man på skolen som det hed, det var oppe på Y-kaserne. Men når man havde øh, når 

man ikke havde det, hvis man så blev taget til værnepligtig soldat, så blev man sendt til X-

købing. Og det der med at være løjtnant det er bare at man bliver kornet og så et halvt år 

efter, hvis man bliver udtaget til det, så bliver du udnævnt til sekundløjtnant. Og hvis jeg så 

havde gjort det, så kunne man tage et halvt års frivillig tjeneste, hvor man kunne komme 

på reserveløjtnantsskolen, men jeg skulle bare hjem og giftes [latter]. Så syntes jeg heller 

ikke at det var særligt sjovt mere. Man skal helst have en studentereksamen, men altså jeg 

kom ind i 1947, og der var der jo altså ikke så mange, der hverken havde realeksamen 

eller studentereksamen. Der var nogle få altså i, … ud af de syvoghalvfjerds mand, der var 

i det kompagniet, som jeg var ved, der var der ikke nogen, der havde en realeksamen og det 

skulle man sådan set have for at komme ind på kornetskolen, så jeg var ret heldig for jeg 

havde en mellemskoleeksamen, og når der så ikke var nogen andre, ja så var de nødt til at 

…, så kom jeg derop ellers så var jeg røget til X-købing og det ville jeg sgu meget nødig, 

men så var der jo det ved det, at året efter så kom jeg jo tilbage til Z-købing igen. Jeg var i 

Z-købing. Der var jeg sgu nede i næsten to år, så kom jeg tilbage derhenne. Og det var … 

der var mange, de sagde; ”det var da ærgerligt, at du kom derned, jeg var faktisk glad for 

dig”. 

 

Axel bliver udvalgt til befalingsmand og har udsigt til en karriere indenfor mi-

litæret, selvom, han ikke har realeksamen, der ifølge Axel var kravet. Ifølge 
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Axels fortælling bliver han blandt andet udvalgt på grund af det, han skrev i 

sin selvbiografi om sin tid i DUI. Forflytningen til Z-købing kommenteres 

angiveligt af mange, som fortæller ham, at de ærgrer sig over, at han blev for-

flyttet, fordi de er glade for ham.  

Han afbryder angiveligt sin karriere ved militæret efter nogle år, hvorefter han 

vender hjem, gifter sig og genoptager sin karriere som håndværker. Axel er 

udlært indenfor et håndværksfag, hvor man arbejder med finmekanik og 

fremstiller produkter, der skal bruges til at foretage præcise målinger.  

 

»Men siden jeg blev udlært har jeg faktisk ikke arbejdet med xxx [dette produkt]. Ikke 

så længe efter at jeg var udlært kom jeg ind som soldat. Det var jeg i to år, fordi jeg blev 

taget som befalingsmand, og så da jeg kom hjem arbejdede jeg hos virksomhed X i 8-9 år, 

og der blev jeg sjakbajs ret hurtigt fordi ham, jeg kom til at arbejde sammen med, han gik 

der alene og han var næsten halvfjers år, nej han var midt i tresserne, og så måtte jeg jo 

overtage sjakket der. Det var så imidlertid … efter at jeg kom, der var det så vokset, så 

der var en otte, ni stykker« (A:1) 

 

Disse to fortællinger giver indtryk af, at Axel ikke selv har søgt om forfrem-

melse. Fortællingerne handler snarere om, at han bliver udpeget. Det eneste 

tidspunkt, hvor det ser ud til, at han selv etablerer en forandring, er der, hvor 

han afbryder sin karriere i militæret og tager hjem for at gifte sig. Axel fortæl-

ler: »Jeg har boet i den samme bydel hele mit liv« (A:1). Udover forflytningen til Z-

købing har Axel levet sit liv i velkendte omgivelser.   

 

Selvom Axel ikke selv har søgt forfremmelser, viser citatet fra fortællingen, 

hvor han bliver udpeget til befalingsmand, at Axel har forstået at positionere 

sig som en, der er synlig for de, der har magt til at forfremme. For at bruge en 

kliché, har Axel formået at spille sine kort på en fordelagtig måde, eller som 

han selv udtrykker det: »man blev sat til at skrive en selvbiografi. Og der var jeg da 

klog nok til at skrive sådan øh sådan lige ud af landevejen som det var, ikke« (A:1).    

 

Axels livshistoriske bidrag handler stort set om, at han klarer sig godt. Han 

har han også udfordret sig selv i fritiden. Til eksempel har Axel og en kollega 

for mange år siden besluttet sig for at bygge en medicinsk badevægt, en til 

dem hver.  

  

»Og så snakkede vi også om. Kan vi så ikke lave en vægt til min kone hun vil gerne have 

en badevægt. Og det var jo ikke bare lige. Det havde man ikke råd til, bare at gå ind at 

købe dengang. I dag koster de jo nærmest ikke penge. Men dengang, der var det jo med 
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lodder og alting. Og de vægte, vi byggede kom til at virke i mange år. Så det var meget 

sjovt, men det var ud fra hukommelsen for jeg havde jo ikke nogen tegninger eller noget som 

helst« (A:1).  

 

Axel og hans kollega bygger vægte og de virker angiveligt i mange år. Sam-

menholdt med fortællingerne, hvor Axel bliver forfremmet og belyst af for-

tællingen om, at Axel påtager sig at pleje sin syge hustru, ser det ud til, at Axel 

lykkes med de opgaver og udfordringer, han påtager sig og at han udvikler sig 

med disse udfordringer.  

 

Historier som denne, hvor Axel udvikler sig gennem udfordringer, som han 

giver sig selv eller som andre opfordrer ham til at påtage sig, er typiske for de 

historier, som Axels fortæller om sit liv, imens han befinder sig i udrednings-

forløbet som potentiel kræftpatient. Livet virker til Axels fordel. Det er blevet 

bekræftet mange gange i Axels liv. Kroppen, evnerne og færdighederne har 

bare fulgt med og har aldrig svigtet – nå ja, lige bortset fra hoftebruddet, men 

det er jo kun en overgang. Der er ingen livsvarige eller livsfarlige sygdomme i 

Axels liv.  

 

Det virker som om Axel ikke er særlig påvirket af sin situation. Han taler ger-

ne om fortiden og fortæller om episoder fra sit liv – altid episoder, der ender 

godt, bortset fra, da han mistede sin kone og da han faldt og brækkede hof-

ten. Axel taler ikke om fremtiden, kun episoder fra fortiden og det nuværende 

pakkeforløb. Axel taler heller ikke om frygt og følelser i forhold til positionen 

som potentiel kræftpatient.  

 

Ifølge Hollway (2008) kan identitetsforandringer og udvikling forstås som en 

fortløbende dialektik baseret på et spændingsforhold imellem intersubjektivi-

tet og individualitet i relationelle liv.  

Et sådant spændingsforhold intensiveres på forskellige tidspunkter i en per-

sons liv. For eksempel i forbindelse med et skifte i sociale positioner, hvor 

den sociale spænding intensiveres og udfordrer livskursen. Psykosocial spæn-

ding kan for eksempel opstå når en person begynder på en uddannelse, stifter 

familie, skifter bolig eller job.  

Mennesker skifter positioner hele livet. Når vi skifter position ændres vores 

relationer og vi får adgang til nye identiteter – ikke i kraft af individuelle indre 

psykiske processer, men som en relationel proces med andre. Vi skifter posi-

tioner i familien imens vi lever livet fra vugge til grav. I arbejdslivet skifter vi 

position, når vi avancerer eller får nye kolleger. En person, der ikke længere er 
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rask og velfungerende, men bliver syg og afhængig, og en person, der må fin-

de en ny normalitet efter sygdom, skifter også position. Et positionsskifte kan 

ændre identiteten, fordi identitet ikke er statisk, men dynamisk, intersubjektiv 

og forhandlet.  

Axel fortæller om at skifte fra håndværkerlærling til sekondløjtnant, fra en 

karriere indenfor militæret til et arbejde som faglært håndværker og senere om 

et positionsskifte til sjakbajs. Axel fortæller om at blive gift og om at være sy-

geplejerske for sin hustru, men at han nu bor alene i huset, der var rammen 

om familiens liv i en bydel, hvor Axel selv er vokset op og vendte tilbage til 

efter sine år ved militæret.  

I Axels egen fortolkning har livet virket til hans fordel, fordi kroppen, evner-

ne og færdighederne har fulgt med forandringerne og han har kunnet udvikle 

sin identitet i overensstemmelse de udfordringer, som forandringerne inde-

bar.   

Altid aktiv, men nu? 

I dette afsnit fortolkes Axels fortælling, der handler om, at han altid har været 

aktiv og klaret sig selv, men nu er Axel muligvis syg og symptomerne på kræft 

samt lårbensbruddet hindrer ham i at leve som han plejer. 

 

Som det fremgår af tidligere citater har Axel været aktiv i sin barndom og 

ungdom indenfor DUI, og han har været vant til at udføre fysisk arbejde som 

håndværker og ved militæret.  

 

»Og det … jeg har jo altid været meget aktiv, ikke. Jeg har ikke været sportsmand, men 

jeg har altid gået og arbejdet med et eller andet, øh have eller hus eller et eller andet. Altså 

det kan … altså min have den er forfærdelig, Den har jeg udlagt til naturreservat for lang 

tid [latter] …  og mit hus, mit hus er mere eller mindre også forfærdeligt. Altså jeg holder 

… … jeg har en hjemmehjælper en gang hver fjortende dag i tyve minutter til at støvsuge. 

Og det gør … det øh henvender de sig sådan nærmest en gang hver fjortende dag og spørger 

om jeg godt kan undvære nu, Om jeg godt kan klare det selv. Og det tror jeg godt at jeg 

kan. Jeg har spekuleret på, at hvis … at jeg ikke gider have den rendende. Og de kommer 

tyve minutter og så er de ude og det er en ny der kommer hver gang. Det er ikke engang 

sådan at man møder en bekendt person, nej du, de skifter hele tiden ja, men ellers så holder 

jeg så nogenlunde pænt. Og jeg har et hus med kælder under og jeg går ned i kælderen og 

vasker mit tøj i min vaskemaskine og tørrer det i min tørretumbler og går op igen. Og hver 

gang jeg går igennem kælderen så tænker jeg ok du skulle også have støvsuget den her kæl-
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der eller fejet den her kælder eller noget, men det har jeg altså ikke energi til. Jeg ved ikke 

om det er energi jeg … jeg har såmænd energi nok, men jeg har ikke meget lyst til at gøre 

det« (A:1). 

 

Af fortællingen fremgår, at Axel har vedligeholdt sit hus og sin have, indtil 

han faldt og pådrog sig lårbensbruddet og han har levet et liv, hvor han har 

været fysisk aktiv. Efter lårbensbruddet kan han ikke vedligeholde sit hus og 

sin have og han benytter den humoristiske forklaring, at han har udlagt sin 

have til naturgrund. Axel er irriteret over hjemmehjælpen og overvejer, om 

han snart kan undvære den, fordi han hver gang skal forholde sig til en ny 

hjælper, og fordi de, der bevilger hjemmehjælpen, konstant tvivler på Axels 

behov for hjælp.  

 

»Det er ikke bare det med stokken. Det er sådan set slemt nok at man skal gå med stok, 

men det må man jo affinde sig med. Det gør ondt næsten hele tiden, ikke. De er så ømme 

og særligt om natten … så kan der være nogle dage, hvor jeg ikke mærker meget til det om 

dagen, men når så jeg er kommet i seng, så tænker man: ”nå i dag der er det fint nok der 

er ikke noget”. Så går der en halv time, så kommer det, så er der ikke andet … så må 

man tage nogle piller. Det føles som om, hvis jeg prøver på at gå uden stok, så kan jeg ikke 

flytte det her ben, men altså jeg er da godt klar over at det sikkert også er noget psykisk. 

Det er der ingen tvivl om, det er en kombination af noget fysisk og noget psykisk. Det er jeg 

helt sikker på, for hvorfor pokker skulle jeg ikke kunne løfte benene bare … fordi når jeg 

næsten kun lige rører ved stokken, så kan jeg flytte benet. Lige så snart jeg ikke har stok-

ken så kan jeg ikke. Jeg kan gøre sådan, sådan en lille smule fremad, men jeg kan ikke 

løfte benet, så har jeg nemlig fornemmelsen af … så giver den en fornemmelse af, at nu 

brækker det ben sammen og det er jo noget vrøvl, ikke« (A:2)  

 

Af dette citat fremgår det, at smerterne efter lårbensbruddet fortsat er en dag-

lig udfordring for Axel. I citatet, hvor Axel fortæller, at han aldrig har været 

syg, men at han måske er det nu, henviser han til udredning for kræft. I citatet 

herover ser det imidlertid ud til, at det ikke er symptomerne på kræft, men 

følgerne efter lårbensbruddet, der har etableret et brud i forhold til Axels 

sædvanlige livsførelse. Ifølge fortolkningen af citatet, hvor Axel fortæller om 

sin hustrus sygdom, associerer han sygdom med behov for hjælp, fordi syg-

dom kan betyde, at man ikke længere kan hjælpe sig selv. Nu er det Axel, som 

har smerter, han kan ikke gå uden krykker og kan derfor ikke længere hjælpe 

sig selv, men har behov for hjemmehjælp. Til trods for, at Axel ikke længere 

kan klare sig uden hjælp fra andre, identificerer han sig ikke som syg. Dertil 

kommer, at han er irriteret over hjemmehjælpen og overvejer om han kan 
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undvære den, og han benytter humor, der flytter fokus fra en vedligeholdt 

have til en udlagt naturgrund. En fortolkningsmulighed kan være, at Axel ikke 

vil være syg og flytter fokus for at holde fast i sin identitet som den, der kan 

hjælpe sig selv.   

 

Af de samlede citater i dette og de to foregående afsnit og belyst af Canguil-

hems teori om individuel normativitet, har Axels aktive liv bidraget til at for-

me de normer der kendetegner hans sædvanlige liv. Hver gang han har udvi-

det sit habitat (skiftet fra håndværker til militæret og tilbage igen) har han til-

syneladende kunnet etablere nye normer for sin tilværelse, udvidet sin 

normale væren og sin kropslige og mentale funktion i overensstemmelse med 

de nye krav og forventninger, som et positionsskifte medfører. Det kort, som 

Axel har navigeret efter i forhold til sin livskurs, har haft et godt helbred og 

en tillid til, at livet lykkes som pejlepunkter (Frank, 1997). Nu lider han imid-

lertid under følgerne af et lårbensbrud. Dette betyder angiveligt, at han ikke 

kan være aktiv og ikke længere kan holde hus og have, som han gerne vil. 

Lårbensbruddet gør det tilsyneladende nødvendigt at finde nye pejlepunkter, 

som han kan navigere efter. En have, der forvandles til naturgrund og mang-

lende energi til at feje kælderen kan fortolkes som forsøg på at etablere nye 

acceptable pejlepunkter for en livskurs og en fortælling, hvor behov for hjælp 

kan nedtones.   

 

»Jeg er ikke god til at snakke længe. Det startede allerede for flere år siden, altså hvis jeg 

snakker længere så stopper det. Det kan være så slemt at jeg lige pludselig ikke kan sige 

noget, men nu går jeg derhjemme dag ud og dag ind uden at snakke med nogen mennesker, 

der kan bare gå …  

Altså selvfølgelig veksler man lige et par ord, når man er ude at handle eller sådan noget, 

men der er ikke … der er ikke nogen af mine gamle venner, der kan transportere sig selv, 

så der er ikke nogen der kommer og besøger mig, så skal jeg altså køre ud og besøge dem en 

gang imellem. Det har jeg så været flittig til at besøge dem. Men så går … Og så lige plud-

selig siger jeg, så nu må jeg altså holde op med at snakke « (A:2).  

 

I Axels historie er han forhindret i at opdage forandringen, som er hæshed, 

fordi han lever alene og fordi han ikke taler med andre mennesker hver dag. 

Tidligere har han været flittig til at besøge gamle venner, men på grund af 

krykkerne er det blevet besværligt at komme af sted. Da Axel mærker de før-

ste generende symptomer fra halsen, går det op for ham, at hans stemme i en 

periode har virket træt og at han bliver hæs, når han taler i længere tid. Han 

går til læge med symptomerne, men tolker ikke selv generne som tegn på 
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kræft. At Axel bliver alarmeret skyldes lægens hastværk med at få en tid til 

Axel med henblik på udredning i henhold til Pakkeforløb for hoved- og halskræft.   

 

Axel har fortalt, at han altid har været aktiv og af de samlede citater identifice-

rer sig som både fysisk aktiv, aktiv i forhold til at løse nye opgaver og udfor-

dringer i livet og aktiv med hensyn til at besøge gamle venner. Lårbensbrud-

det har imidlertid etableret et brud i livskursen og udfordrer identiteten som 

aktiv og selvhjulpen (Frank, 1997; Hollway, 2008) og af sidstnævnte citat 

fremgår, at symptomerne på HNC også påvirker Axels sædvanlige væremåde. 

Lårbensbruddet har tilsyneladende været anledning til en pludselig forandring 

i Axels tilværelse. I modsætning hertil fortælles symptomerne på HNC som 

en langsomt indsættende forandring og disse symptomer har i mindre grad 

hindret Axel i at identificere sig som den aktive, der opsøger gamle venner.  

 

Axel nævner i det indledende citat, at der har været symptomer i længere tid, 

uden at han har identificeret sig som syg. Ifølge Canguilhem er organismen i 

stand til at regulere sit indre miljø i stilhed, uden at personen opdager orga-

nismens aktiviteter.  

Sundhedens stille eksistens indebærer, at et menneske kan opfatte sig selv 

som værende sund og ved godt helbred, så længe organismen fungerer i over-

ensstemmelse med livsudfoldelsen i personens normale liv og så længe ved-

kommende oplever velvære og ikke fortolker eventuelle symptomer som livs-

truende. Ifølge Axels fortælling har hans krop fungeret godt – i stilhed, fordi 

der angiveligt ikke har været tegn på sygdom, lige bortset fra en tiltagende 

hæshed, når han taler længe og ifølge et tidligere citat i dette afsnit startede 

det allerede for flere år siden, men at dette angiveligt har mindre betydning 

nu, for »nu går jeg derhjemme dag ud og dag ind uden at snakke med nogen mennesker, 

der kan bare gå … Altså selvfølgelig veksler man lige et par ord, når man er ude at handle 

eller sådan noget« (A:1). 

En organisme, der fungerer ubemærket, kan ifølge Canguilhem betragtes som 

sund, og sundhed er ifølge teorien overskud til at realisere sig selv indenfor 

det individuelle menneskes sædvanlige miljø og i de sociale sammenhænge, 

som han/hun normalt indgår i. Symptomerne, som den henvisende læge har 

opfattet som tegn på HNC, har ikke medført begrænsninger i Axels liv, fordi 

det fremgår af fortællingen, at han fortsætter med at besøge sine venner, selv-

om han ikke kan tale i så lang tid, som han plejer, og at disse besøg først op-

hører efter han har pådraget sig lårbensbruddet. Således fremstilles lårbens-

bruddet, som det, der hindrer Axel i at realisere sig selv og medvirker til at 

forme en mere begrænset tilværelse. Axel fortolker imidlertid ikke lårbens-
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bruddet som sygdom, hvorimod udsigten til en kræftdiagnose fortolkes som 

risiko for at blive syg.    

Stillet overfor udsigten til en kræftdiagnose ser det imidlertid ud til, at følelsen 

af sundhed, kan afsløres som falsk, at kroppens stilhed kun tilsyneladende har 

signaleret – et godt helbred. Set i lyset af en slægtshistorie, der inkluderer 

Axels far og farfar, og en personlig livshistorie, hvor han udtaler: »Jeg har aldrig 

været syg« og begrunder dette med sin biologiske arv og kropsbygning, er det 

fristende at inddrage en parafrase fra Writings on Medicine (Canguilhem, 2012, 

p. 45) og påstå, at Axel ligesom den syge atlet50 må føle, at kroppen er gjort 

urigtig, at symptomerne på kræft er et resultat af kroppens bedrag eller falsk-

hed i forhold til kroppens sandhed som er sundhed. 

Fortællingen om tre generationer, som ikke har været syge, guider tilsynela-

dende hans selvopfattelse og han identificerer sig som et menneske, der aldrig 

har været syg, men symptomerne på HNC, som fik ham til at gå til læge (cite-

ret i introduktionsafsnittet) og lægen, som hurtigt fik lavet en aftale om nær-

mere undersøgelser kan betyde, at Axel må tage sin selvopfattelse op til revi-

sion. Som han siger: »Der bliver man lidt alarmeret, når de lige pludselig har så meget 

fart på. Men altså, jeg tager det roligt, fordi - det kan man jo lige så godt. Der er jo ikke 

andet at gøre«  

 

Da Axel får operationsresultatet, viser det sig, at Axel ikke behøver at revide-

re sin opfattelse af sig selv som en, der aldrig er syg. Allerede inden vi kom-

mer til lokalet, hvor det andet interview skal finde sted, har Axel fortalt, at 

han ikke har kræft, men at en meget sjælden og godartet tilstand er årsag til 

hæsheden og smerterne. Han kan forvente, at smerterne vil aftage, efterhån-

den som operationssåret heler. Senere i interviewet forklarer Axel, hvordan 

smerterne er opstået:  

 

»Der opstår lidt betændelse, og så bliver det til en slags sten. Den har de så åbenbart fjer-

net. Det var jeg så ikke klar over. De sagde nemlig bare, da jeg var vågnet op, at de havde 

taget prøver af den. Men øh han sagde altså, at de havde fjernet den. Så ville han kigge ef-

ter, om der skulle være andre steder, for man kan godt få sådan nogle sten rundt omkring i 

                                                      
50 Canguilhem trækker her på Édward Brissaud, som i sin Histoire des expressions populaires relatives 

á l'Anatomie, á la physiologie et á la médecine (1888), er optaget af en talemåde, som Canguilhem 
tolker som en slags populær anerkendelse af alliancen mellem sundhed og sandhed. Talemåden 
lyder: »så tåbeligt [Foolish] som en syg atlet« Ifølge Canguilhem betyder Foolish på én gang 
både dum og snydt. »Den atletiske habitus peger på en maksimal besiddelse af fysiske proces-
ser, hvorved ligningen mellem ambitioner og kapaciteter går op. En syg atlet er en tilståelse af, 
at hans krop er blevet gjort urigtig« (Canguilhem, 2012, p. 45).  
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mundhulen. Men det kunne han så ikke rigtig se. Men han troede at han kunne se noget 

ovre i den ene side, men det viste sig så, at det var altså ikke noget 

Birgitta: »Er det så noget man skal have kontrolleret en gang imellem eller skal det bare 

…« 

Axel: »Nej. Han sagde: »hvis du kommer til at føle noget ubehag eller noget på samme 

måde som du gjorde. Så må du selvfølgelig sige til, men det skal du ikke regne med at du 

kommer til« sagde han. Fordi det er altså åbenbart sjældent, I hvert fald, så var der stort 

set kun den der lidt ældre læge, som havde været ude for det, ikke. Sådan set sagde han til 

den anden, at han skulle være lige lynhurtig med at fjerne den der, fordi det kunne altså 

have været noget andet. Og så havde jeg altså en fornemmelse af, fordi sådan på snakken 

inden jeg blev bedøvet, at øh hun nok skulle komme ned og kigge på det, når nu jeg var 

sovet ind. Og det er jo skørt – nå godnat Axel – nå god morgen Axel. Ja, man fornemmer 

overhovedet ikke at der er gået nogen tid. Det er utroligt underligt« (A:2).  

 

Således får Axel bekræftet sin slægtshistorie om fravær af sygdom og sin livs-

historie, der handler om, at livet virker til hans fordel. Desuden kan han end-

nu engang fortælle en teknisk detaljeret historie om en operation.  

Irriterende transporter 

Her vil jeg inddrage et par citater, der indeholder eksempler på, hvorledes 

Axel formår at håndtere irritation, undgår at brokke sig (Axels udtryk) og i 

stedet fokuserer på det positive i det irriterende eller affinder sig med det, han 

ikke kan ændre.  

 

»Sidst da ventede jeg i halvanden time. Så jeg var ikke hjemme før klokken den var kvart 

over fire. Bare for at komme ind til undersøgelse i et par timer. Og nogle af de undersøgelser 

de varer heller ikke ret længe. Du sidder bare og venter på at komme ind. Du venter og 

venter, og venter og det er irriterende. Men altså, du må jo undskylde mig, jeg kan godt … 

jeg kan helt klart godt se, at det ikke kan være meget anderledes. Det kan det altså ikke. 

Jeg har tænkt på hvor mange mennesker der skal på hospitalet hver dag og ind og ud.  

Folk der brokker sig over det. De kan … Det kunne de lige så godt … hvis de tænker sig 

ordentligt om, så må de kunne forstå at det. Da vi kørte hjem herinde fra sidste gang det 

var så en Falck bil det morede mig også lidt, fordi det var en … det var en fempersoners, 

men det var [latter] den var sgu ikke beregnet til fem voksne mennesker. Og så sagde, så 

sagde falkmanden dér, at ”du må hellere sidde heroppe på forsædet”, fordi det viste sig, at 

de to af de andre, det var et ægtepar. Så gik øh manden i det ægtepar, han kom så først ind 

i den ene bagsædet i højre side, så kom hans kone ind igennem den venstre dør, men der var 
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åbenbart en eller anden, som der var i gamle … det var en hybridbil. [Axel forklarer 

hvad en hybrid bil er] Den har altså åbenbart et eller andet forhøjning midt imellem 

bagsæderne, så da hun kommer ind derovre fra en ældre dame, ikke, så sad hun der med et 

ben på hver side og så fik de med møje og besvær puttet den sidste mand ind ved siden af. 

Så jeg var jo heldig, at jeg sad dér, for så jeg blev kørt til XXX og derefter til YYY og til 

sidst til ZZZ Det var [latter] en sightseeing« (A:1). 

 

Her fortæller Axel om langt transporttid og lang ventetid på undersøgelser. 

Begge dele vækker irritation, men Axel kritiserer også folk, der brokker sig, 

hvorefter han fortæller om en episode, der handler om transport, der irriterer 

ham. Det ser imidlertid ud til, at han finder noget i episoden, som han kan 

more sig over, hvorefter han betegner transporten som sightseeing.  

En anden gang bliver Axel hentet i en bus, hvor der er flere patienter, som 

skal med: 

 

»Jeg er sådan set, man kan høre på snakken, når man sidder i sådan en bus og bliver hen-

tet og sådan noget der, at det er ikke forbi der bliver talt så meget det er klart, folk gider jo 

ikke sidde og snakke, men i dag var der to damer med som hostede usandsynligt meget og 

en mand som ikke sagde noget som helst og så mig, som heller ikke sagde noget, som sad og 

tænkte på at nu får du da noget forkølelse, men altså, det tror nu ikke de havde. Det vær-

ste ved at skulle herud, det er altså ventetiderne og det kan de ikke gøre noget ved og så de 

lange veje.  

Nu har jeg været i X-bydel i dag, de andre gange der har jeg været på Amager og Ishøj og 

Vallensbæk og forskellige steder. I dag, der var jeg i X-bydel, alle de der veje der, som jeg 

kender udmærket, fordi jeg i sin tid var i lære [i denne bydel]. Som lærling kom jeg hos 

alle de der småhandlende der var rundt omkring og lavede [reparationer]. Så jeg kendte 

altså meget til det område og sådan noget og så kom jeg ned igennem alle de der småveje 

dernede. Nu er det pizzeriaer og andre slags forretninger. Nej, dengang der var jo, … der 

lå ismejerier, rigtige købmænd og bagere og så slagtere og al den slags. Det er der ikke noget 

af mere. De er væk alle sammen« (A:2) 

 

Axel fortsætter sin fortælling og beskriver hvordan der så ud dengang, han var 

lærling i denne bydel og på denne måde får han vendt en irriterende lang bus-

tur, hvor medpatienter hoster, men ikke snakker, til en positiv fortælling om 

at være på sightseeing i sin ungdom.   

 

Her formår Axel at vende det irriterende og negative til noget at glæde sig 

over for eksempel sightseeing i en bydel, som han kender fra sin ungdom, el-

ler en episode, der er morsom set fra Axels position på forsædet.  
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Med udgangspunkt i disse fortællinger kan Axels fortællinger, der handler om, 

at han aldrig er syg og at han har klaret sig godt i tilværelsen, fortolkes som 

fortællinger, hvor Axel finder det, han kan glæde sig over, noget, der fremhæ-

ver det positive i livet, frem for at fokusere på, at han ikke længere kan klare 

sig selv og ikke længere kan opsøge gamle venner for at få selskab. Det kan 

være en sådan tilgang til tilværelsen, der antydes i Axels sætning fra citatet i 

introduktionen til Axels forløb, hvor han vælger at tage det roligt. 

Axels angstforsvar  

I dette afsnit inddrages citater fra de foregående afsnit med henblik på at for-

stå Axels angstforsvar.   

 

I det første interview er mistanken om kræft vakt og Axel føler sig alarmeret, 

fordi lægen er så hurtig til at gribe telefonen og få en tid til den første konsul-

tation i kræftpakkeforløb. Der er risiko for at forløbet kan resultere i en 

kræftdiagnose, som kan ændre Axels historie om, at han aldrig har været syg. 

En kræftdiagnose kan imidlertid forvandle sandheden om kroppens sundhed 

til en usandhed. Der er desuden risiko for at den potentielle kræftdiagnose 

kan udstrege den livshistoriske fortælling om at være heldig og i stand til at 

tilpasse sig nye udfordringer. Smerterne i halsen og lægens hurtige henvisning 

indeholder en risiko for, at Axel måske er syg. Han er i hvert fald er han 

alarmeret.  

 

Det første interview med mig samt vores møder i venteværelser giver Axel en 

selskabsdame, som han kan tale med, imens han er patient. I det andet inter-

view spørger jeg Axel, om han har nogle oplevelser fra sit forløb, som han vil 

fremhæve. Her svarer han, at han har været glad for de samtaler vi har haft. 

 

»Det har været meget rart, at der er nogle man kender her, når man kommer. For jeg synes 

hurtigt, at jeg er kommet til at kende dig, jo – ikke indgående, men altså. Men det har 

været rigtig hyggeligt at snakke med dig.« (A:2) 

 

Imens Axel venter på diagnosen er han alarmeret. I det andet interview, efter 

Axel har fået diagnosen siger han: 
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»Jeg har ingen efterveer efter bedøvelsen eller noget som helst. Så jeg har bare gået og ventet 

på at det skulle blive den fjerde, så jeg kunne komme ud at høre, at jeg nu kunne holde mig 

væk herfra i et stykke tid.« 

Birgitta: »Ja, du sagde til mig ude på gangen, at du hele tiden har haft en fornemmelse af, 

at der ikke var kræft i det« 

Axel: »Ja det har jeg faktisk. Jeg har det med fornemmelser, fordi i går, så tænkte jeg lige 

pludselig. Gud ved om de egentlig har tænkt sig at komme og hente mig i morgen? Det gik 

jeg så og tyggede lidt på. Så ringede jeg herud og sagde, at jeg bare lige ville spørge her: »Er 

der bestilt transport?« 

Nej det er der ikke sagde hun så. Så sagde jeg: »Jamen hvorfor er der ikke det? Det har 

der været alle de andre gange.« »Ja det kan jeg ikke sige dig, men det er da meget heldigt at 

du ringer for ellers så havde vi jo stået herude og ledt efter dig.« »Og jeg havde siddet der-

hjemme og tænkt hvor fanden bliver den bil af.« Sjette sans. Det må det da være [latter]. 

Altså alle de andre gange har jeg overhovedet ikke spekuleret på det, jeg har bare tænkt 

fint den kommer, men det var lige pludselig, så slog det ned i mig og jeg tror at det har noget 

at gøre med, at den sygeplejerske der sendte mig hjem sidste gang hun virkede, hun virkede 

forvirret, hun rendte ud og ind.« (A:2)  

 

Axel har ventet på dagen, hvor han skal have svar. Ordet ’fornemmelse’ ser 

imidlertid ud til at give associationer til en fortælling, der handler om, at der 

ikke var bestilt transport. En fortolkningsmulighed kan være, at fortællingen 

om den manglende transport flytter fokus fra ventetiden og eventuelle be-

kymringer i ventetiden til en mere konkret hændelse i Axels forløb, der ikke 

er forbundet med bekymringer og som blev løst. En anden fortolkningsmu-

lighed kan være, at der er tale om en simpel association, hvor ’fornemmelse’ 

blot får Axel til at tænke på en anden episode, der også handler om fornem-

melse.   

 

Af de foregående citater fremgår, at Axel har ventet på svaret på den patolo-

giske undersøgelse af vævsprøven, som blev fjernet under operationen, at fa-

derens sygdom og død tilsyneladende repræsenterer det, som Axel frygter i 

forbindelse med en kræftdiagnose, der kan fortolkes som sygdom og at han 

har besluttet sig for at tage det roligt, fordi der ikke er andet, han kan gøre.   

 

Som nævnt er Axel den eneste af deltagerne i mit forskningsprojekt, der føl-

ger min opfordring og fortæller livshistorie. De øvrige fortæller primært om 

den aktuelle situation og inddrager livshistoriske episoder til at forklarer deres 

aktuelle situation.  
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Først tænkte jeg, at Axel er af den gamle skole og følger min opfordring til at 

fortælle livshistorie, fordi det er en del af vores aftale.  

Axel fortæller sammenhængende og spændende historier om sit liv og under-

holder mig med fortællinger fra transporten mellem hjemmet og hospitalet 

samt fortællinger om interessante episoder og personer, han møder på sin vej. 

Jeg får jeg slet ingen fornemmelser af krise eller angst i interviewene med 

Axel. I stedet får jeg en klar fornemmelse af, at Axel underholder sin sel-

skabsdame og får tiden til at gå, imens han venter på, at tvivl, udfordringer og 

risiko for kræft falder til ro af sig selv. Dette er en fortolkningsmulighed. Der 

er imidlertid også en anden mulig fortolkning, der knytter an til fortsættelsen 

efter det ’nu’ som fortællingen om faderens sygdom og død standser ved.  

 

Når Axels er færdig med at fortælle om en episode afslutter han sommetider 

episoden med et ’nu’ og en tænkepause. Der er ingen fortsættelse, fremtid el-

ler fortælling efter dette nu. Fortællingen om faderens sygdom og død, hvor 

’han’ bliver til et ’jeg’ i samme sætning, er det eneste sted i fortællingen, hvor 

sygdom og død associeres med jeg’et. Som helhed handler Axels fortælling 

ikke om fremtiden, men om fortiden og episoder fra forløbet, hvor det posi-

tive fremhæves. Når dette ene sted i Axels fortælling ses i lyset af helheden, 

får jeg øje på en fortolkningsmulighed.  

Dette ’nu, uden fremtid’ åbner for en fortolkning, at Axel fortæller episoder 

fra sit liv og underholder mig med episoder fra de lange – og ifølge Axel irri-

terende transporter til og fra hospitalet for at fokusere på noget positivt og 

skjule, at han venter på en kræftdiagnose. Denne fortolkning bekræftes af 

hans udsagn i det indledende citat, hvor han fortæller, at han vil tage det ro-

ligt. Når dette udsagn ses i lyset af den samlede fortælling ses, at det for Axel 

kan betale sig at vente og tage det roligt. Han bliver for eksempel forfremmet 

uden at han foretager sig andet end at være synlig og til rådighed på rette tid 

og sted, han løser tålmodigt de problemer, det medfører at bygge en vægt og 

han behøver blot at vente på, at sygeplejerskerne finder en seng og sørger for, 

at han kan blive opereret som planlagt. Således ser det ud til, at fortællinger, 

der handler om at vente ender godt. Belyst af de livshistoriske fortællinger 

kan udsagnet om at tage det roligt fortolkes som et udtryk for en strategi, 

Axel beslutter sig for at følge imens han venter på diagnosen. Belyst af fortæl-

linger om de aktuelle irriterende transporter, hvor Axel finder en positiv for-

tælling i stedet for at blive irriteret, beslutningen om at tage det roligt og be-

tydningen af, at faderens sygdom og død glider over i jeg’et, som nu måske er 

syg, forfølges herefter. 
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Udredningsprogrammet for hoved-halskræft er tilrettelagt med henblik på at 

bestemme om Axel er kræftramt eller ej. Der er således to mulige fortællinger 

efter dette ’nu’, der standser Axels fortællinger. Den ene mulige fortælling 

handler om, at Axel ikke har kræft og den anden handler om, at Axel har 

kræft.  

Fortællingen om, at Axel ikke har kræft vil ikke bryde, men snarere bekræfte 

Axels selvopfattelse og fortsatte fortælling om usårlighed og held.  

Fortællingen om, at Axel har kræft, vil derimod være et brud på de livshistori-

er, som Axel bringer med sig ind i kræftpakken, fordi fortællingerne om Axels 

usårlighed, at han aldrig har været syg, og fortællingerne om at livet altid har 

virket til Axels fordel, ikke inkluderer kræftsygdom. 

Et sådant brud på de livsfortællinger, som Axel har navigeret efter hele sit liv, 

kan ikke fortælles, fordi bruddet vil anfægte Axels identitet, som er formet 

gennem et langt liv. Derfor kan Axel ikke forholde sig til et liv som kræft-

ramt, men må fraspalte det, der truer Axels helbred og identitet. Ifølge Klein 

burde en sådan fraspaltning bringe Axel tættere på håbet om, at han ikke er 

syg. Axel nævner imidlertid ikke ordet håb. Han taler om, at han måske er 

syg, men jeg finder ingen steder, hvor han taler om håb i forhold til kræft.  

Det eneste håb, der er tydeligt i Axels fortællinger, er håbet om at kunne gå 

uden krykker. Håbet om at Axel ikke har kræft udtales ikke eksplicit. Dette 

håb er snarere inkluderet i fortællingerne om, at livet altid har virket til Axels 

fordel og at Axel aldrig har været syg. På den måde er håbet i Axels fortælling 

ikke knyttet til fremtiden, men til fortiden.  

 

Axel har en livsfortælling med sig, der handler om, at han gennem mange år 

har været omsorgsperson for sin syge hustru. Hvis jeg skal finde noget i Axels 

historie, som kan bidrage til at forstå, at et ’nu’ der indebærer en sygdomsdi-

agnose, ikke kan konfigureres med en fortælling om hans fremtid, må jeg pe-

ge på, at Axel er alene.  

Axels kone har været syg i mange år og ifølge Axels fortælling har han været 

hendes omsorgsperson. Axel fortæller om sin kones lidelser og hvordan han 

var hendes sygeplejerske, men i forhold til sin egen livshistorie er der ingen 

lidelse. Axel fremhæver det positive, hvorimod det negative ikke fylder så 

meget. Et af eksemplerne på noget negativt i Axels tilværelse er fortællingen 

om hjemmehjælpen. Denne fortælling handler om, at det aldrig er den samme 

hjælper, der kommer og at Axel jævnligt skal tage stilling til om han kan klare 

sig selv.   

Axel synes ikke, at hjemmehjælpen hjælper ham. Hvis han bliver syg og kræft-

ramt, kan der opstå et tomrum omkring spørgsmålet: Hvem skal drage om-
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sorg for ham? Han har ganske vist voksne børn. De bor dog ikke i samme by 

som Axel. Af fortællingen fremgår det, at han ofte taler med sine børn, men 

det ser ud til, at han ikke bryder sig om at være en belastning. Det fremgår for 

eksempel i det første interview, hvor Axel foreslår, at jeg kan deltage som på-

rørende i den konsultation, hvor han skal have svar på de første undersøgel-

ser.  

 

»Den ene er på ferie og den anden, De skal på ferie dagen efter, så det er jeg faktisk ikke 

sikker på, at jeg vil bede dem om. Men vil du være med når jeg får svaret?« (A:1)  

 

Ifølge Fog kan voksne børn have en interesse i, at deres gamle forældre ikke 

er lidende eller har problemer, men er tilfredse med deres liv, som det er. 

(Fog, 2014, p. 19), men omvendt kan forældre vel også have en interesse i ik-

ke at være en belastning. Sidstnævnte fortolkning virker nærliggende, fordi 

Axel er vant til at klare sig selv og dette er et væsentligt aspekt i Axels selvfor-

ståelse. Denne selvforståelse kan imidlertid blive udfordret, hvis Axel har 

kræft. En kræftdiagnose vil udfordre Axels identitet som en, der kan klare sig 

selv, en, der aldrig er syg, en der altid er heldig og en, der kan drage omsorg 

for andre.   

 

Axel er en god fortæller og han fortæller positive historier om fortiden, for-

holder sig næsten ikke til nuet og slet ikke til fremtiden. Hollway & Jeffersons 

fortolkning af Rogers fortælling om kriminalitet i Doing Qualitative Research Dif-

ferently (Hollway & Jefferson, 2013, pp. 55–63) er et eksempel på en fortolk-

ning, som kan bidrage til at forstå Axels situation og den manglende fortæl-

ling om en fremtid, der handler om kræft.    

I eksemplet hæfter Hollway & Jefferson sig ved, at Roger idealiserer sin fortid 

og ser bort fra faderens brutalitet. Dvs. at Roger foretager en paranoid-

skizoid splitting i forhold til faderen.  

We went on to talk of his idealisation of the past and denigration of the pre-
sent as an example of the paranoid-schizoid splitting of good and bad, and 
how such splitting protected him, an ageing, ailing man from having to face 
up to his loss of any meaningful patriarchal authority in his present life 
(Hollway & Jefferson, 2013, p. 55) 

 

På baggrund af Hollway & Jeffersons tolkning af Rogers fortælling, får jeg øje 

på, at ’nuet’ i Axels fortællinger, som indikerer en forskel på Axels fortid og 

Axels potentielle fremtid, også indikerer en forskel mellem det gode og posi-



185 

tive i Axels fortælling om sit liv og det negative i en fremtid, der er usikker og 

måske ubærlig.  

Axel er vant til at vende det irriterende og negative til noget positivt og han 

fortæller episoder fra sin livshistorie, der fremhæver de gode og ideelle situa-

tioner fra livet. Disse fortællinger om usårlighed og held har han brug for lige 

nu. De skal hjælpe ham med at forberede sig på et ’nu’ og en fremtid, hvor 

han ønsker at klare sig selv, selvom han er en aldrende mand, som for tiden 

lever et mere ensomt liv, end han plejer. Således kan Axels idealisering af for-

tiden fungere som en ubevidst paranoid-skizoid splitting, der viser sig i Axels 

livshistoriske fortællinger, og som skal mobilisere Axels sædvanlige, ung-

dommelige dygtighed, held og usårlighed med henblik på den forestående di-

agnose – ’nuet’ og fremtiden, som han ikke kan forholde sig til.  

 

Axels identitet inkluderer usårlighed i forhold til sygdom, og et liv, der har til-

budt modne frugter, som er lige til at plukke for den, der er heldig og dygtig. 

Denne identitet udfordres, fordi Axel lige nu er potentiel kræftpatient. Som 

nævnt er identitet ikke statisk, men dynamisk, intersubjektiv og forhandlet. 

Når vi skifter position ændres vores relationer og vi får adgang til nye identi-

teter og nye muligheder for at forstå sig selv og sin verden (Hollway, 2008).  

Hvis Axel er kræftramt, bliver det en udfordring for Axel at bevare sin identi-

tet som usårlig, heldig, selvhjulpen og en, der er vant til at finde det positive i 

enhver situation. Axel venter på, at han igen kan gå uden at bruge krykker, 

kan klare sig selv uden hjemmehjælp og igen kan være den, der besøger gamle 

venner. Hoftebruddet har udfordret Axels identitet – midlertidigt. Hvis Axel 

har kræft, udfordres Axels identitet yderlig, og han kender vilkårene for den, 

der er alvorligt syg, fra den lange periode, hvor Axels hustru var alvorligt syg 

og havde brug for, at Axel var hendes omsorgsperson. Axels hustru døde for 

6 år siden. Axels gamle venner er ikke mobile og hjemmehjælpen er ikke no-

gen hjælp. Axels voksne børn bor ikke i samme by som Axel, desuden har 

voksne børn deres eget liv og karriere, som skal varetages (Fog, 2014, p. 19) 

og det fremgår af passager i Axels fortælling, at han følger med i deres karrie-

re og er stolt af sine børn, men også, at han afvejer, hvornår han vil bede om 

hjælp. Da han desuden foretrækker at være selvhjulpen har han muligvis svært 

ved at få øje på potentielle omsorgspersoner, som kan hjælpe ham i hverda-

gen.  

 

Der kan således være flere forhold, der gør sig gældende, når Axel ikke fortæl-

ler om en fremtid efter udredningsforløbet.  
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Det kan handle om, at Axel tror på sin livshistorie, der handler om, at han ik-

ke kan blive syg og at tvivl og udfordringer løser sig, hvis han venter.  

Det kan handler om kombinationen af måder, hvorpå han plejer at forholde 

sig til livet og det ubevidste angstforsvar. Axel plejer at tage det roligt og få 

det bedste ud af situationen og kombineret med et ubevidst angstforsvar, som 

kan adskille det positive fra det negative, bevare det positive og fraspalte og 

fortrænge det negative, kan han vente tålmodigt på, at livet virker til hans for-

del.  

Det kan handle om, at Axels identitet som den raske og friske mand, der kan 

klare sig selv og tage vare på andre, er i fare. Det er den identitet, som han 

fastholder gennem sine fortællinger om episoder fra sit liv.   

FANI metoden opfordrer Axel til selv at fastlægge sin dagsorden i inter-

viewene og det står ham frit for at standse sin fortælling, når den kommer for 

tæt på det, som Axel ikke kan forholde sig til – nemlig den risiko og sårbar-

hed, som en kræftdiagnose kan betyde for en ældre, enlig og gangbesvaret 

mand, der er afhængig af en hjemmeplejeordning, hvor han hele tiden skal 

forholde sig til nye mennesker, hvor det ikke kan betale sig at lære dem at 

kende, fordi de aldrig kommer igen, og hvor han hele tide opfordres til at kla-

re sig uden hjælp.    

 

Axels bevidste forsvarsstrategi går ud på at tage det roligt og fortælle om po-

sitive oplevelser og episoder, der fremhæver hans usårlighed, imens han ven-

ter. På den måde kan Axels ubevidste angstforsvar hjælpe ham med at fra-

spalte risikoen og udsætte fortællingen om at være kræftramt. Muligheden for 

at fortælle sine historier i interviewene medvirker tilsyneladende til at styrke 

kombinationen af Axels bevidste forsvarsstrategi og hans ubevidste angstfor-

svar.  

Disse historier om held, dygtighed og usårlighed, som Axels lange liv har be-

kræftet, guider Axel, imens han venter på diagnosen. Muligheden for at for-

tælle om det, som Axel tror på i interviewene med mig, hjælper ham tilsynela-

dende med at konfigurere sin livshistorie med den aktuelle situation og der-

ved bevare sin tro på, at det ordner sig og ender som det skal. At fortælle om 

sit liv aktiverer og vedligeholder Axels angstforsvar og gør det muligt at fra-

spalte det, det udgør en trussel mod Axels liv og at holde fast i et uudtalt håb, 

som netop smedes ud af den skizo-paranoide synsmåde, hvor det farlige og 

truende fraspaltes og skaber plads til håbet (Klein, 1990, pp. 16–17).  

Axel er ikke paranoid og det er en gåde, hvad Axel gør af det fraspaltede og 

fortrængte. Med mindre det fraspaltede projekteres til fortællingerne svarende 

til det, der sker, hvor fortællingen om faderens hospitalsindlæggelse og død 
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kan repræsentere det, som Axel kan frygte efter det ’nu’, der tilsyneladende 

ikke har nogen fremtid. Ud over dette eksempel er det ikke muligt at se, hvor 

det fraspaltede projekteres hen. Axel fremtræder rolig og afbalanceret. Der er 

kun få tilløb til kritik og kritikken bliver hurtig afløst af en god historie.  

 

I det følgende vil jeg inddrage Kleins to synsmåder (Klein, 1990) og Hollway 

& Jeffersons teori om det angstforsvarende subjekt (Hollway & Jefferson, 

2005, 2013) med henblik på at afrunde fortolkningen af Axels angstforsvar.   

Ifølge Klein og Hollway & Jefferson er mennesker bundet til en livslang psy-

kosocial proces, hvor vi hele tiden bevæger os imellem differentiering og in-

tegration. Differentiering betegner en splitting, hvor trusler, ubehag og uøn-

skede følelser adskilles fra mere ønskværdige tilstande og følelser. Denne 

synsmåde betegnes som skizo-paranoid. I den integrerende synsmåde, der og-

så betegnes som den depressive synsmåde, søger subjektet at hele og integrere 

det fraspaltede.  

Bevægelsen mellem differentiering og integration i relationen med betyd-

ningsfulde andre medvirker til at forme det individuelle, psykodynamiske 

angstforsvar, som fungerer i underbevidstheden og påvirkes af relationer, 

kontekst, livshistorie og diskurser. Angstforsvaret er således et produkt af en 

unik biografi af angstprovokerende begivenheder og den måde, hvorpå disse 

livs-begivenheder er blevet til et forsvar mod angst (Hollway & Jefferson, 

2013). 

 

Klein taler om en indre kamp mellem livsdriften og dødsdriften. Truslen om 

tilintetgørelse er den oprindelige angst og jeg’et udvikles i livsdriftens tjeneste, 

muligvis endda kaldt til live af livsdriften for, til en vis grad, at afbøje truslen 

udefter og derved udgøre et forsvar mod angsten for tilintetgørelse (Klein, 

1990, p. 98). Den skizo-paranoide synsmåde repræsenterer et forsøg på at 

orientere sig i verden og overleve i sikkerhed og evnen til at håbe bliver 

grundlagt i forbindelse med spædbarnets arbejde på at beskytte sig mod tilin-

tetgørelsesangsten (Klein, 1990, pp. 16–17), hvorimod integration indebærer 

modsatrettede følelser og en spændingstilstand, der kan øge oplevelsen af 

angst (Klein, 1990, p. 36,40,42). På baggrund af denne teori om tilblivelsen og 

udviklingen af angstforsvaret tilskrives det voksne menneskes angstforsvar en 

psykodynamisk underbevidsthed, som forsvarer selvet mod angst. Angstfor-

svaret er hele tiden i gang med at nedjustere angstniveauet og holde angsten 

ude i udkanten af bevidstheden.  
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I fortællingen om faderen forbinder Axel sygdom, der kræver indlæggelse på 

et hospital med en risiko for at dø. I forlængelse af denne fortælling associerer 

han direkte til sin egen situation som potentiel kræftpatient og fortæller, at 

han aldrig har fejlet noget, men at han måske gør det nu. Set i lyset af, at vi 

alle er angstforsvarende subjekter kan denne association mellem faderens død 

og Axels aktuelle situation fortolkes som et kort sekund, hvor Axel integrerer 

risikoen for at han muligvis har kræft. I fortolkningen af Axels fortælling om 

sin hustru ses associationer der forbinder sygdom, hjælpeløshed og død. Når 

Axel fortæller, at hun var syg, men at han trods sit eget aktuelle behov for 

hjemmehjælp ikke er syg, kan dette minde om en form for differentiering, der 

svarer til den skizo-paranoide synsmåde, hvor det er muligt at differentiere 

mellem egen og andres situation, fraspalte sin egen risiko for at være syg og 

finde håb.  

I fortællingen om lægen, der er så hurtig, at Axel bliver alarmeret, kan alarme-

ret betyde bange og antyde en integration af en risiko for kræft, der minder 

om den depressive synsmåde. I fortællingen bevæger han sig fra alarmeret til 

at sige, at han tager det roligt, selvom det irriterer ham lidt. Derved nedtones, 

at han er blevet alarmeret, og denne nedtoning kan antydningsvis fortolkes 

som en bevægelse fra den depressive synsmåde til en skizo-paranoid synsmå-

de, hvor han kan etablere et håb om, at han ikke er syg, og forholder sig til 

det mindre farlige lårbensbrud, som bare skaber irritation.  

 

Set i lyset af teorien om at alle mennesker er angstforsvarende subjekter, kan 

det være en fortolkningsmulighed, at Axels angstforsvar formår at differentie-

re og fraspalte det, der kan fortolkes som en trussel for hans fortsatte eksi-

stens og kan holde angsten ud i udkanten af Axels bevidsthed, selvom han for 

tiden gennemgår et undersøgelsesforløb for kræft.  

Axels angstforsvar virker effektivt og hans bevidste strategier, der går ud på at 

tage det roligt og finde noget at glæde sig over, virker til Axels fordel og har 

angstforsvarende betydning.  

Mikro-, meso- og makroniveau 

Axels fortælling om at være potentiel kræftpatient indeholder fortællinger fra 

hans liv og fra det aktuelle forløb. Disse fortællinger foregår både i det private 

liv (mikroniveau) og i hospitalsregi (mesoniveau).  

I de to interviews fremtræder Axel næsten uberørt af sin situation. Derfor kan 

han blive opfattet som en patient, der ikke har brug for hjælp og støtte, men 
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en, der kan klare sig selv. Axels fortællinger fra sit liv og fortællingerne, hvor 

han vender irriterende køreture og ventetid til noget positivt hjælper ham 

imidlertid med at fokusere på sig selv som en, der kan klare sig selv, som ikke 

kan være syg og som kan håbe på, at livet endnu engang virker til hans fordel. 

Disse fortællinger har betydning for Axels angstforsvar.  

 

Udredningsprogrammet for hoved-halskræft er tilrettelagt med henblik på at 

bestemme om Axel er kræftramt eller ej (Meso- og makroniveau). Der er så-

ledes to mulige fortællinger efter udredningsfasen. Den ene fortælling handler 

om, at Axel ikke har kræft og den anden handler om, at Axel har kræft.  

Af fortolkningen fremgår, at historiefortælling er en måde, hvorpå Axel kan 

forhandle og fastholde sin identitet som den, der ikke er syg og kan klare sig 

godt i tilværelsen. Hvis Axels forsvarsstrategi skal fungere, er det imidlertid 

nødvendigt at han kan få lov til at fortælle sin historie. Han kan ikke fortælle 

sin historie til hjemmehjælpen, for de er der kun i tyve minutter hver fjorten-

de dag og det er hver gang en ny hjælper, han skal forholde sig til. Derudover 

taler Axel med de handlende, når han køber ind. Axels børn bor ikke i nær-

heden og de kender formentlig Axels fortællinger og jeg ved ikke om de ved, 

at det eventuelt kan være en hjælp for Axel at fortælle dem en gang til. Ven-

nerne, som ikke længere kan besøge ham, kender formentlig også Axels histo-

rier om soldatertiden om dengang han var lærling og andre af Axels fortællin-

ger. 

I Axels fortælling beskrives klinikken (Mesoniveau) som et sted, der er præget 

af ventetid. Han fortæller et eksempel på en misforståelse i forhold til trans-

port og en af de gange, hvor Axel og jeg mødes i et venteværelse, er der sket 

en misforståelse, der er tæt på at føre til en udsættelse af operationen, men 

afdelingen er fleksibel og en sygeplejerske finder en seng til Axel, så han kan 

blive opereret som planlagt. Det fremgår ikke af Axels fortælling, at han taler 

med de sundhedsprofessionelle om at være patient, der venter på en kræftdi-

agnose. Han taler med lægen om diagnosen og operationsresultatet, han taler 

med en sygeplejerske, som udskriver ham og glemmer at bestille transport og 

han taler med sygeplejersken, som fremtryller en seng og løser et problem, 

der kunne have ført til en udsat operation, men Axels fortælling indeholder 

ingen informationer, der viser, at han har fortalt sin historie.  

 

I den periode, hvor Axel gennemgår undersøgelsesforløbet, er der ingen, der 

kan forudsige, om Axel får en kræftdiagnose eller om smerterne i Axels hals 

skyldes noget godartet. Der er heller ingen, der kan forudsige, hvordan Axel 

vil reagere, hvis en kræftdiagnose afslører, at ’sandheden’ om kroppens sund-
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hed, som Axel har skabt gennem et langt liv, viser sig som en usandhed. I in-

terviewene får Axel mulighed for at fortælle om sig selv og i fortællingen kan 

han fremstille sig selv som usårlig og heldig. Derved kan han fremhæve de 

positive sider ved sin identitet og nedtone de forhold, der handler om at han 

er gangbesværet, alene, har behov for hjemmehjælp og måske har kræft. Iføl-

ge fortolkningen kan muligheden for at fastholde de positive sider af sin iden-

titet, hjælpe ham med at komme igennem udredningsforløbet. Desuden 

fremhæver han betydningen af at vi kender hinanden. Betydningen af at pati-

enten møder og taler med en sundhedsprofessionel, som han kender og som 

kender ham, er ikke inkluderet i beskrivelsen af Pakkeforløb for hoved- og hals-

kræft (Sundhedsstyrelsen, 2012b).  

Konklusion 

I de to interviews fremtræder Axel næsten uberørt af sin situation og hans 

fortællinger ikke handler om frygt for, at han har kræft. Derfor kan han blive 

opfattet som en patient, der ikke har brug for hjælp og støtte, men en, der kan 

klare sig selv.  

Belyst af teorien om det angstforsvarende subjekt har Axels fortællinger kun-

net virke afledende og bidrage til at etablere et håb. Fortællingerne medvirker 

til at fremhæve det positive i Axels livshistorie og hjælper ham med at tage 

det roligt og få det bedst mulige ud af den tid, hvor han venter på at få resul-

tatet af operationen. I Axels fortællinger ses antydninger, der påpeger, at for-

tællingerne, der handler om, at Axel aldrig har fejlet noget og at livet har vir-

ket til hans fordel, kan aflede Axels opmærksomhed fra fortællinger, hvor han 

fremstiller sig selv som alene, gangbesværet og måske alarmerende syg. For-

tolkningen viser, at muligheden for at fortælle disse fortællinger kan have en 

positiv betydning for Axels angstforsvar.  

Belyst af Canguilhems teori om individuelt normale liv og sundhed som stil-

hed, Franks teori om betydningen af et kort at navigere efter og Hollways te-

ori om at positionsskifte og identitet forhandles relationelt, har muligheden 

for at fortælle om sig selv kunnet etablere en interaktion i en særlig kontekst, 

hvor han kan fremhæve de positive sider ved sin identitet, nedtone det, han 

ikke bryder sig om at forholde sig til og forberede sig på at finde nye pejle-

punkter i kortet som han navigerer efter.  

Belyst af Fogs teori om betydningen af at kunne vælge, hvad der skal frem-

hæves og hvad der skal skjules, kan fortællingerne, hvor Axel fremhæver sig 

selv som aktiv, ikke syg, men rask, forfremmelser, hvor han bliver udpeget, 
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vægten, som han kan bygge uden tegninger, skabe en form for modvægt, der 

gør det muligt at nævne, at han er gangbesværet, at han lever alene og at han 

måske er syg. Set i dette lys kan teknikaliteter, som kan opereres være en mere 

positiv version af operationer, der ofte kan være forbundet med frygt for re-

sultatet, smerter og som i Axels fortælling kan være forbundet med hallucina-

tioner, der vækker rædsel.  



192 

Kapitel 8 Patient og pårørende 

I dette kapitel belyses en metodologisk pointe, der handler om, at den pårø-

rende har betydning som medaktør. I interviewene med henholdsvis Ib og 

Kim er den pårørende ikke bare en bisidder, men en med-aktør. Jeg benævner 

disse interviews som trepartsinterviews, fordi der deltager tre parter; en inter-

viewperson, en interviewer og en pårørende. Sidstnævnte deltager som tredje 

part og indtager en position, hvor den pårørende både kan fungere som en 

ekstra interviewperson, som en ekstra interviewer og som en samtalepartner 

for interviewpersonen i kortvarige dialoger, som foregår i løbet af interviewet.  

 

Jeg har ikke fundet litteratur, der beskriver interviews, som følger FANI me-

toden og inkluderer en ekstra deltager.  

Interviewformen kan minde om dyade interviews, som inkluderer to inter-

viewpersoner. Dyade interviews kan foregå som fokusgruppeinterviews. »The 

primary way in which these two methods diverge is the number of partici-

pants« (D. L. Morgan, Eliot, Lowe, & Gorman, 2016, p. 111). Fokusgruppe-

interviews med to deltagere er velegnet til interviewpersoner med demens, 

fordi det minimerer antallet af personer, som den demente skal forholde sig 

til. »The decision to use dyadic interviews instead of focus groups reflected 

the fact that people with early-stage dementia are easily overwhelmed when 

faced with groups of new people« (David L Morgan, Ataie, Carder, & 

Hoffman, 2013, p. 1278). Dyade interviews anvendes også som betegnelse for 

interviews, hvor formålet er at belyse forholdet mellem to personer. »The use 

of a dyadic approach in the general population has been considered a method 

of triangulation; however it can also be thought of as an accommodation for 

individuals with intellectual disability« (Caldwell, 2014). Ifølge Caldwell kan 

dyade interviews gennemføres hver for sig, i fællesskab, eller i kombination 

med hinanden og har i vid udstrækning været anvendt til at studere relationer 

mellem mennesker med demens og deres plejere. Kombinationen kan for ek-

sempel være tre interviews, først et interview med personen som har mental 

funktionsnedsættelse, derefter et interview med støttepersonen, og til sidst 

endnu et interview med personen, som har mental funktionsnedsættelse. 

Kombinationen af separate interviews betyder, at den enkelte kan reagere fra 

eget perspektiv, hvorimod interviews der gennemføres i fællesskab resulterer i 
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en fælles fortælling, og sidstnævnte model udgør en risiko, når der er tale om 

interviewpersoner med mental funktionsnedsættelse, fordi forholdet mellem 

de to deltagere i interviewet kan være et magtforhold (Caldwell, 2014). 

 

Formålet med empirien i denne aktuelle afhandling er ikke at belyse relationer 

mellem patienter og deres plejere eller mellem patienter og pårørende. Formå-

let er at forstå kræftramte menneskers fortællinger om at være potentiel 

kræftpatient og i Ibs fortælling om dette har Lis betydning for Ibs angstfor-

svar. Desuden er der tale om, at Lis bliver med-aktør og fører samtaler med 

Ib midt i et interview. Således inkluderer interviews med ægtefæller tre parter i 

stedet for to (interviewperson og interviewer) og i interviews med ægtefæller 

kan den pårørende skifte fra bisidder til med-aktør, såfremt interviewperso-

nen inviterer dertil.    

For at undgå forveksling med dyade interviews, vælger jeg at kalde interviews 

med ægtefæller, hvor den pårørende bliver med-aktør, for trepartsinterviews. 

På den måde kan jeg understrege, at der ikke indgår fokusgruppeinterviews 

med to interviewpersoner i min empiri, og at det ikke er dyaden, der er i fo-

kus for undersøgelsen. Desuden følger trepartsinterviews FANI metodens 

principper og det er fortsat interviewpersonen, der bestemmer, hvad der skal 

tales om. Hvis interviewpersonen inviterer sin pårørende ind i samtalen, aner-

kender jeg, at denne også er en aktiv aktør i interviewet og når de fører samta-

ler med hinanden, anerkendes deres behov for dette. Det er dog stadig pati-

enten, der er hovedpersonen og den primære fortæller. 

I kapitlet refererer ’hun’ til den pårørende og ’han’ refererer til interviewper-

sonen, fordi begge interviewpersoner i kapitlet er mænd og begge pårørende 

er kvinder.  

 

Det er fortolkningen af Ibs fortælling, der åbner for betydningen af en pårø-

rende, der container angst, derved åbner fortolkningen for et perspektiv, der 

ikke belyses i fortolkningen af de øvrige fortællinger i afhandlingen og for-

tolkningen af Kims fortælling bekræfter betydningen af dette perspektiv.  

I kapitlet inddrages to interviews med henholdsvis Ib og Lis og et interview 

med Kim og Kate. De to mænd er hver især henvist til udredning for hoved- 

og halskræft. Lis følger Ib gennem undersøgelsesforløbet og hun deltager i 

begge interviews. Kate følger Kim igennem hans undersøgelsesprogram og 

hun deltager i interviewet med Kim. Lis overtager sommetider rollen som in-

terviewer og Kate overtager rollen som interviewer i en enkelt sekvens.  

Ibs fortælling er hovedhistorien i dette kapitel. Derfor fremstilles og fortolkes 

centrale temaer i hans fortælling. Derimod inkluderes kun få nedslag i for-
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tolkningen af Kims fortælling til at illustrere, hvorledes Kate bidrager til en 

uddybning af hans fortælling, der handler om at være bange.  

Kims fortælling er unik – ligesom de øvrige fortællinger i min empiri. Forskel-

lige livshistorier, forskellige personligheder og forskellige livsvilkår resulterer i 

individuelt forskellige fortællinger om at være potentiel kræftpatient. Når for-

tolkningerne af disse fortællinger samles, er der imidlertid fællestræk, der be-

står i, at livshistorien, det livshistorisk vævede subjektive og unikke angstfor-

svar, relationer, sygdomsforståelse samt det, der foregår på stedet, og diskur-

ser, som fortælleren identificerer sig med, har betydning for, hvorledes hver 

enkelt interviewperson forstår sig selv som potentiel kræftpatient. Fortolknin-

gen af Kims fortælling understreger dette, men tilfører ikke nye dimensioner 

til det samlede resultat. Nedslag i fortolkningen af Kims fortælling kan imid-

lertid bidrage til at vise, at den pårørendes betydning, som Ibs fortælling åb-

ner for, ikke er enestående, men også findes i andre fortællinger.  

 

Der er flere grunde til, at Ibs fortælling er valgt som hovedhistorien i dette 

kapitel.   

For det første er den pårørendes betydning for angstforsvaret tydeligst i Ibs 

historie.  

For det andet er der forskel på de to mænds udredningsforløb. Ib skal opere-

res med henblik på at udtage en vævsprøve, der kan vise om han har kræft. 

Derfor varer hans forløb 2-3 uger. Kim får taget en FNA og får svar nogle 

timer senere. Der er ikke kræftceller i Kims vævsprøve. Derfor afsluttes hans 

udredning allerede den første dag i forløbet. I det andet interview med Ib ud-

dybes fortællingen, som blev indledt i det første interview. Da der kun er et 

interview med Kim, får jeg ikke mulighed for at få uddybet hans fortælling.   

For det tredje udfordrer Ibs fortælling min forforståelse, fordi han fortæller, 

at han lider af angst og at han er angst for at blive syg, samtidig indeholder 

hans fortælling nogle dramatiske historier om familie, venner og kolleger, som 

har kræft. Disse historier vækker hans angst, men de har også har en særlig 

betydning for Ibs angstforsvar. Kims fortælling udfordrer min forforståelse i 

mindre grad, fordi mine forestillinger om mine egne reaktioner og handlemå-

der, såfremt jeg skulle komme i samme situation som deltagerne, svarer no-

genlunde til Kims fortalte reaktioner og handlemåder.   

 

I de første afsnit fremstilles fortolkninger af Ibs fortælling. Først introduceres 

til Ibs forløb. Derefter fortolkes centrale temaer, med henblik på at forstå Ibs 

fortælling om at være potentiel kræftpatient og hvorledes relationen med Lis 

spiller en central rolle Ibs forløb. Fortolkningen af Ibs fortælling lukkes med 
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et afsnit, hvor mikro-, meso- og makroniveauet belyses, hvorefter der kon-

kluderes på fortolkningen af Ibs fortælling.  

Derefter følger et afsnit, hvor de valgte passager fra fortolkningen af Kims 

fortælling inddrages. Overskriften på afsnittet, der indeholder fortolkningen 

af Kims fortælling er: ”Sig det så for helvede”. Kapitlet afsluttes med en konklu-

sion på Betydningen af trepartsinterviews. 

Introduktion til Ibs forløb 

Ib er i arbejde og har arbejdet på den samme arbejdsplads i mange år, hvor 

han har haft forskellige arbejdsområder. Det er kollegerne på hans arbejds-

plads, som i længere tid har gjort ham opmærksom på, at han er hæs.  

 

»ja, fordi, altså folk siger det også på arbejdet »åh hej« om jeg har halsbetændelse eller så-

dan noget. Så sagde jeg, »jeg føler ikke noget altså, at der er noget galt, andet end at …, 

men så kunne jeg så også se det billede oppe hos lægen deroppe, at de ser lidt slidte ud, men 

det er også på grund af rygning.« (I:1) 

 

Det første interview finder sted umiddelbart efter han har været til den første 

konsultation i kræftpakkeforløbet, hvor det blev besluttet, at han skal gen-

nemgå undersøgelsesprogrammet, med henblik på, at afklare om hæsheden 

skyldes kræft. Det første interview foregår i et undervisningslokale. Bordene 

står i hesteskoform og vi finder et hjørne, hvor vi kan sidde alle tre med mi-

krofonen på bordet imellem os. Ib og Lis sidder ved siden af hinanden og jeg 

sidder overfor med Ib til højre og Lis til venstre.  

Det andet interview finder sted i opvågningsafdelingen. Der er ikke andre pa-

tienter til stede, så vi har stuen for os selv. Ib ligger i sengen og føler sig frisk 

efter en operation, hvor han fik fjernet væv, der skal undersøges for kræftcel-

ler. Han vil gerne lave interview og siger, at han alligevel bare venter på, at der 

kommer en læge for at fortælle ham, at de har fundet kræft. Vi bliver enige om, 

at det går an at lave interview her og aftaler, at vi vil stoppe, hvis der kommer 

en medpatient. Ib sidder i sengen og jeg står ved siden af Ibs seng på Ibs høj-

re side og holder mikrofonen i hånden. Jeg vælger at stå, så Ib og jeg kan være 

i øjenhøjde. Lis sidder med et ugeblad ved et bord til højre for fodenden af 

Ibs seng.  

 

Ib har behandlet sig selv for angst i mange år. Ib er angst for sygdom og tan-

ken om at blive bedøvet gør ham rædselsslagen. Dette tema er centralt i hans 
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fortælling om at være potentiel kræftpatient og fortolkningen udfoldes i af-

snittet: Angst for sygdom og bedøvelse.  

Ib ryger cigaretter og har flere gange forsøgt at holde op med at ryge. Nu er 

han henvist til udredning for hoved-halskræft og har besluttet, at det skal væ-

re anledningen til at holde op. Dette tema inkluderes, fordi den samtale der 

udfoldes i interviewet, er central for at forstå betydningen af, at Lis deltager 

som aktiv aktør i de to interviews. Overskriften for dette afsnit er Rygestop.   

Set i lyset af Ibs angst for sygdom virker det modsætningsfyldt, at Ib og Lis, i 

begge interviews, fortæller dramatiske historier om slægtninge, venner og be-

kendte som er behandlet for eller er døde på grund af kræft. Betydningen af 

disse historier fortolkes i afsnittet Dramatiske historier. Efter disse tre afsnit 

lukkes fortolkningen med et afsnit, der sammenfatter pointer i forhold til 

Mikro-, meso- og mikroniveau.  

Angst for sygdom og bedøvelse 

I dette afsnit fortolkes et tema fra Ibs fortælling, der handler om angsten, som 

har betydning for, hvordan han lever sit liv og hvorledes han forstår sig selv 

som potentiel kræftpatient. Fortolkningen af dette tema har betydning for at 

forstå hans særlige angstforsvar. 

 

»Jeg har været hæs i en måned eller sådan noget, men jeg har altid haft en grov stemme. Og 

så lægger man ikke så meget mærke til det, når man går hen … så kan man altså godt 

høre, at man bliver hæs til sidst. Især når jeg begynder at snakke meget, så bliver det værre. 

Øre-næse-halslægen, han ringede ind og fik en tid, fordi han havde set noget også som … 

Han ville ikke sige, hvad det var, og det kan de heller ikke heroppe, før de har taget prø-

ven. … Men ellers så også herinde … det er gået lynende hurtigt alt sammen.« (I:1)  

 

Ifølge Canguilhem fungerer organismen i stilhed, er i stand til at kompensere 

for ubalancer i længere tid og at opretholde et optimalt indre miljø (home-

ostase), uden at gøre opmærksom på dette indre arbejde. Når det ikke længere 

er muligt at opretholde den indre homeostase, regulere og kompensere til-

strækkeligt, så annoncerer kroppen forandringen. Ifølge Canguilhem annon-

cerer kroppen ofte i et uforståeligt sprog, som skal tolkes af en læge 

(Canguilhem, 2012, p. 50). Belyst af teorien om, at kræft kan være længe om 

at udvikle sig, og Canguilhems teori om at organismen kompenserer i stilhed, 

kan en fortolkning være, at Ib venter med at gå til læge til han alligevel skal 

have taget blodprøver, fordi han ikke tolker hæsheden som kræft, men som 
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sin sædvanlige grove stemme. Der er imidlertid også en anden fortolknings-

mulighed, som forfølges i dette afsnit.  

 

Ib har lige fortalt mig, at han lider af angst for at blive syg. Alligevel eller må-

ske netop derfor bortforklarer han kollegernes hentydninger til at han er hæs.  

Imens han fortæller mig, at kollegerne gør ham opmærksom på hæshed, asso-

cierer han og genser billedet fra konsultationen hos lægen og beskriver, at »de 

ser lidt slidte ud« og forklarer slitage med rygning.  

Flere af Ibs kolleger har fået konstateret hoved- og halskræft. Desuden døde 

en kollega af kræft og en kammerat er for nylig blevet opereret for hoved- og 

halskræft. Således kan kollegernes tale om hæshed lede tankerne i retning af 

kræft, hvorimod forbindelse mellem hæshed, slitage og rygning kan få hæshed 

til at virke mindre skræmmende.  

 

»Jeg havde for eksempel en kollega, som jeg har kørt med i fem – syv år. Og der [den-

gang] gik jeg op og fik taget blodprøver en gang om året. Så jeg sagde til min kollega: 

»Hvorfor får du ikke en henvisning fra din læge, så går vi op og får taget blod« Men han: 

»Nej nej han fejler sgu ikke noget« Nu er han død af cancer. Det var derfor, jeg syntes, nu 

var jeg ovre hos min læge i torsdags og sagde til ham, at jeg syntes sgu det der hæshed, nu 

syntes jeg … Ja siger han: »men du kan godt være hæs og så vil det forsvinde, altså nu, det 

er vejrskifte« og sådan noget, ikke. Så sagde jeg nåh, ja, ja, men så sagde han: »Så kom ud 

og få et nummer til ham øre-næse-halslægen, så får vi det bare, for han er lige sådan, at er 

der noget, han ikke er sikker på, så sender han mig bare videre. « (I:1) 

 

Her fortæller Ib om førnævnte kollega, som illustrerer, at det kan være for-

bundet med en vis risiko, hvis Ib ikke følger sin rutine med at gå til læge hver 

tredje måned for at få taget blodprøver. Af citatet fremgår, at lægen finder 

mere fredelige forklaringer på hæsheden og samtidig anbefaler, at Ib får en tid 

hos en specialist i øre-næse-halssygdomme.  

 

»Vi har fire i øjeblikket der går og er blevet opereret for halscancer så det var lidt proble-

matisk, fordi altså jeg er ikke bange for mit arbejde, jeg bliver ikke fyret af den grund, men 

altså de bliver jo lidt nervøse, når de sådan … … vi har jo … … ja men heldigvis har 

alle det stadigvæk udmærket, ikke, men derfor kigger de jo lidt alligevel, altså han er jo 

mellemleder, men altså han sagde bare nå ja. Han var lidt nervøs. Det tror jeg alle er, fordi 

… … altså nu har jeg røget i mange år. Det er jo også omsonst ikke, men det kan man 

altid sp … … man bliver jo ikke klogere af det … jo man bliver klogere, men det er jo 

først, når man får hammeren oven i hovedet« (I:2)  
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Når Ibs kolleger kommenterer hans hæshed, bortforklarer han deres bekym-

ring med en grov stemme og af citatet herover fremgår det, at der er en vis 

nervøsitet på Ibs arbejdsplads, fordi flere af hans kolleger bliver undersøgt for 

eller har fået konstateret HNC, den samme sygdom, som Ib nu bliver under-

søgt for. På baggrund af disse citater er der tilsyneladende en vis nervøsitet i 

forhold til risiko for at få hoved- og halskræft og nervøsiteten forbindes med 

rygning.  

Angstforsvaret tilskrives en psykodynamisk underbevidsthed, som forsvarer 

selvet mod angst. Angstforsvaret kan ikke reduceres til noget individuelt, in-

dre psykisk eller noget ydre; socialt, diskursivt, strukturelt eller til mellem-

menneskelige processer. Det angstforsvarende subjekt er simultant både psy-

kisk og socialt (Hollway & Jefferson, 2005, 2013). 

Det betyder, at angstforsvaret påvirkes af relationer, kontekst og diskurser. 

Belyst af denne opfattelse kan Ibs hæshed vække og vedligeholde kollegernes 

nervøsitet og bekymring, og kollegernes bekymringer, når de påpeger, at han 

er hæs, kan øge Ibs angst, og intensivere hans angstforsvar, som kan hindre 

ham i at fortolke hæsheden som tegn på hoved-halskræft, som han endda 

kender fra kollegers og kammeratens sygdomsforløb.   

Ibs angstforsvar gør ham tilsyneladende i stand til at vente i en måned med at 

gå til læge, indtil den dag, hvor han har en aftale med lægen, fordi han skal 

have taget kvartårlige blodprøver.  

 

Ifølge Ib var han langturschauffør, da angstanfaldene begyndte. Han fik en 

virus på balancenerven:  

 

»hvor jeg fik kørselsforbud i fjorten dage, fordi vejene gik forkerte veje og alt muligt, og så 

var jeg hos lægen og så kom jeg til en psykiater, som sagde, at det var stress, at jeg faktisk 

var gået ned med stress. Og det var det hele, øh så jeg stoppede med at køre og så siden der 

faktisk … Og så ham lægen jeg var hos sagde at det var stress og der kom nogle følgesyg-

domme af det, så han sagde at halvfems procent at alle sygdomme startede med stress og så 

fik jeg en angstdiagnose og den har jeg så haft i de der nogle og tredive år.   

Lis: »Han er så heller ikke blevet behandlet, vel, så det er noget du selv …« 

Ib: »Nej, men altså, jeg var hos psykolog. Jeg fik sådan en spiseseddel, med piller, noget jeg 

kunne sove på og noget jeg kunne stå op på og noget, der skulle holde mig i gang hele dagen. 

Og jeg er ikke den store pille-spiser, altså. En gang imellem hovedpinepiller, fordi jeg har 

noget dårlig ryg og nakke, men altså der, min egen læge sagde: »Det der, det skal du ikke 

spise, for begynder du på det, så …« Og den læge, jeg har i dag. Nogle gange kan jeg godt 

blive en lille smule deprimeret. Så var jeg ovre at snakke med ham om lykkepiller. Det 

kunne være det blev bedre. Så sagde han, det skulle jeg ikke begynde på. Der er andre ting 
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man kan gøre i stedet for, end at gå og æde alle de piller, de laver til det der. Så jeg klarede 

det uden piller og så … …« (I:1) 

 

Bortset fra en virus på balancenerven, som opstod da Ib var langturschauffør 

fremgår det ikke af Ibs fortælling, hvilke livs-begivenheder, der gik forud for 

svimmelhed (virus på balancenerven), stress og angstdiagnose, men for Ib 

hænger disse forhold sammen som en forklaring på angsten.  

Uanset årsagsforklaring får angstdiagnosen sociale følger, fordi Ib ikke længe-

re kan køre de lange ture til udlandet. Han må begrænse sin livsførelse og fin-

de en ny normalitet (Canguilhem, 1991), hvor han kan fungere med angst, 

uden at begrænse sit liv mere end højst nødvendigt. Man kan sige, at Ibs angst 

og angstforsvar udfordrer ham socialt, fordi angst gør det nødvendigt at finde 

en ny normalitet – et nyt kort at navigere efter i livet. Et af de pejlepunkter, 

som Ib navigerer efter i sit liv med angst, som blandt andet giver sig udslag i 

angst for sygdom, er et besøg hos lægen hver tredje måned, hvor han får taget 

blodprøver og hvor resultatet af disse blodprøver medvirker til at holde ang-

sten ude i udkanten af bevidstheden. Angsten udfordrer også Ib i forhold til 

at holde en balance mellem sundhed og sygdom, Det ses af citater i foregåen-

de afsnit, hvor det fremgår, at Ib ryger og er klar over, at rygning øger hans 

risiko for at få kræft. Af disse citater fremgår, at han kender diskurser, der 

forbinder rygning med kræft.  

 

Her vil jeg imidlertid vende tilbage til det første interview, hvor Ib er i gang 

med at fortælle om sin angst.  

 

Birgitta: » Hvordan kan du holde angsten væk?« 

Lis: »Ved at kende mig [latter]. Der er kun en ting, der er værre end angsten og det er 

mig« 

Ib: »Altså jah, det er vel samtidig med, at man går og siger: »Du har det jo godt« Og det er 

også grunden til at jeg går og får taget blodprøver hver tredje måned. Altså, jeg glæder mig, 

når jeg får svaret fra min læge på mail, ikke. Fine prøver, puha, for så har jeg humøret i 

tre måneder. Så får jeg det igen. Det er det der spark, men til gengæld også, så er det jo så-

dan, at hvis jeg føler, jeg har et eller andet, så er jeg ikke den type, der går til læge eller no-

get. (I:1) 

 

I dette citat fremstiller Ib sig selv som en type, der ikke går til læge. Denne 

selvopfattelse kan være medvirkende til, at Ib venter en måned med at gå til 

læge, for at tale om sin hæshed. Umiddelbart før dette udsagn fortæller Ib, at 

han går til læge hver tredje måned. Her foretager han tilsyneladende en skel-
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nen mellem det rutinemæssige blodprøvetjek og at gå til læge med konkrete 

symptomer.   

At få taget blodprøver hver tredje måned virker nærmest livsbekræftende, 

fordi det reducerer angsten for sygdom og puster liv i Ibs håb om at han ikke 

er syg. Med denne rutine kan Ib fraspalte frygten og finde håb. Når kolleger-

ne kommenterer hans hæshed og han påvirkes af deres bekymringer, kan det-

te virke forstyrrende for den ro, som svarene på blodprøverne giver og det er 

tilsyneladende nødvendigt at bortforklare risikoen for, at hæsheden er tegn på 

kræft.  

 

I det følgende vil jeg benytte Kleins to synsmåder til at se nærmere på Ibs 

håndtering af angst, blandt andet angst for sygdom.  

Ifølge Klein repræsenterer den skizo-paranoide synsmåde et forsøg på at ori-

entere sig i verden og overleve i sikkerhed. I forbindelse med spædbarnets ar-

bejde på at beskytte sig mod tilintetgørelsesangsten bliver evnen til at håbe 

grundlagt (Klein, 1990, pp. 16–17). Fokus på angst for sygdom og andre 

angstforsvarende handlinger hjælper den voksne Ib med at fortrænge den 

rædselsvækkende tilintetgørelsesangst. Mailen fra lægen, der informerer om 

blodprøvesvar, hjælper Ib med at fraspalte angst samt genfinde og vedlige-

holde håbet. Således kan angst for sygdom fungere angstforsvarende i forhold 

til tilintetgørelsesangsten og blodprøverne kan fungere angstforsvarende i 

forhold til angst for sygdom. Således væver angstforsvaret et kompliceret væv 

med henblik på at nedjustere angst.   

 

Ib: »Ja så har jeg det fint« … … Og man kan hurtigt blive enige om, at piller, de hjælper 

til en ting, fordi de også ødelægger noget andet« 

Lis: »Du har jo talt med din læge om at få dig ud af den der angst og kunne leve lidt bedre 

med den måske ved andre former for behandling af det, ikke. Uden at det behøver at være 

…« 

Ib: »Jeg valgte jo at få dig, jo, så det gik jo« 

Lis: »Ja, jeg er sådan lidt psykolog« [Dette siger Lis henvendt til mig og lyder må-

ske en anelse ironisk]  

 

Jeg opfatter dette svar fra Ib, som en brugbar bortforklaring af det, som Lis 

lige har sagt. Han benytter Lis’ egne ord, som faldt tidligere i interviewet, 

hvor Lis svarer på mit spørgsmål om hvordan Ib holder angsten væk.  

Ib ønsker ikke at slippe sin strategi, der går ud på at få taget blodprøver hver 

tredje måned. Ib vil ikke miste muligheden for at få ’ro i hovedet’. Ib ved, at 

aftalen om blodprøverne virker. Lis’ udsagn og Ibs svar kan dog være en hen-
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tydning til, at Ibs selvbehandling til tider kan være problematisk og at Lis ger-

ne vil erstatte Ibs selvbehandling med et behandlingstilbud fra en læge.  

 

Birgitta: »Det lyder som om du har nogle strategier til at [her bliver jeg afbrudt af Lis] 

Lis: »Ja, det har du« 

Ib: »Ja, jeg prøver, men så engang imellem, så falder det jo i hullet, ikke. Altså, men så 

andre gange, så synes jeg, at der er langt imellem, men som sagt der hver tredje måned, hvor 

jeg får fra lægen en mail med fine resultater. Det giver sådan lidt bedre med mig selv« (I:1) 

 

Jeg gad vide om ’hullet’ hentyder til de angstforsvarsstrategier, som Lis gerne 

vil have lægen til at skifte ud med medicin, men Ib finder tilsyneladende, at 

hans selvbehandlingsstrategi er acceptabel, fordi der er langt imellem, at ’det 

falder i hullet’. ’Hullet’, omtales i en indforstået ordveksling mellem Ib og Lis 

og de uddyber ikke, hvad ’hullet’ betyder.  

Ifølge Hollway & Jefferson (2005) og Fog (2014) er det betydningsfuldt i en 

samtale at respektere interviewpersonens valg af det fælles tredje og respekte-

re, at det er interviewpersonen, der vælger, hvad der kan tales om, uden at 

det, der skal skjules bliver afdækket og uden at det, der må afdækkes forbliver 

skjult (Fog, 2014, p. 239). 

At samtalen virker så indforstået bevirker, at jeg intuitivt opfatter ’hullet’ som 

noget, der kan nævnes – noget, de begge ved, hvad er, men at indholdet mu-

ligvis skal skjules. Derfor undlader jeg at bede Lis og Ib om at uddybe ’hullet’. 

Jeg forestiller mig, at det bliver afdækket senere, hvis det skal afdækkes. I 

hvert fald lader Ib dette emne være og begynder at fortælle om at være den 

ældste generation i familien.  

 

Ib: »Det er også fordi. Nu er vi jo nået en vis alder og der er mange omkring os, der er dø-

de« 

Lis: »Altså. Det er der jo« 

Ib: »Det er jo forfærdeligt. Det vækker jo lidt bekymring, må man sige« 

Lis: »Og vi har i lang tid været den ældste generation i vores familie, ikke. Så på en eller 

anden led, og nu har vi også mistet nogle venner og altså« 

Ib: »Der kommer noget hele tiden« 

Lis: »Og altså familiemedlemmer som og venner som ikke er så gamle. Der er jo ikke no-

gen alder på døden i dag. Altså, det er jo ikke det, vi skal gå og være bange for, men man 

kan jo godt gå hen og sige: »Gud ja man kan godt gå hen og blive lidt skidt tilpas en gang 

imellem« 

Ib: »Ja altså skidt med det. Da vi var i Xland i efteråret sidste år, og en rigtig god kam-

merat, nogle af vore gode venner, de var med i Xland. Og han havde lige været til læge, øh 



202 

hos sin egen læge inden han rejste. Og han følte, at han havde fået en knude. Og vi rejste til 

Xland og de var der så i fjorten dage. Vi skulle være der i tre uger. Så tog de hjem og han 

gik til noget halslæge oppe i xxx, de sendte ham herud med det samme. Og han får også 

konstateret det samme som jeg nu skal igennem. Han var bare konstateret med det samme. 

Han blev opereret i januar og de har simpelthen skåret hele vejen igennem og noget af tun-

gen og alt det der … og med den der … … jeg har dér … … det fungerede sgu ikke rig-

tigt … … … Så lige så snart jeg havde … uf … så tænkte jeg … … ja så skal der ske 

et eller andet« (I:1)  

 

Efter denne fortælling forsøger Ib flere gange på at formulere en sætning, 

men hver gang han får begyndt, afbryder han sin sætning, hvorefter Lis tager 

over og siger:  

Lis: »Altså det, som det har lært os er, at vi jo er nødt til at komme hurtigt [Denne sæt-

ning er henvendt til mig, herefter ser Lis på Ib og siger] Og det har du så gjort 

denne gang her, ikke altså. Og gudskelov er der nogle, der har hørt på dig og har sendt dig 

hurtig af sted. Så lad os nu se, det er ikke sikkert, der er noget, men igen [Her henven-

der Lis sig igen til mig] Han har i hvert fald forsøgt at komme til lægen mange gange.« 

Ib: »Ja, hvor lægen har sagt, …« 

Lis: »at det nok bare er en virus« 

Ib: »Det er en virus, kom igen og … 

Lis: »Det er klart du er hævet« 

Ib: »jeg fik en knude her og det var jo så lige prikken over i’et. Det fik mig over til min 

læge, hvad er det der og han undersøgte mig og han trykkede og så sagde han det er din 

spytkirtel der er gået betændelse i, så fik jeg penicillin den forsvandt også så, men bare det 

knude dér, min kammerat han havde lige en her, så begynder det rigtigt« 

Lis: »ja det er da det« 

Ib: »og så begynder man først at blive nervøs ikke. Og jeg har da også været nervøs her til 

øh at jeg skulle herind, men jeg synes ikke at det, nej jeg synes ikke det er så slemt, fordi øh 

nu min kammerat dér han havde jo også ondt. Da vi var i Xland, når han øh spiste og 

skulle synke og sådan noget. Det har jeg jo ikke, jeg er bare hæs. (I:1) 

 

I disse uddrag fra det første interview spørger jeg om Ib har nogle strategier 

til at kontrollere angst og tænker, at han måske vil uddybe ’hullet’. Ib begyn-

der igen at forklare om betydningen af blodprøver, hvorefter han via fortæl-

lingen om at være ældste generation ender med at fortælle om sin kammerat, 

som var med i Xland. Fortællingen får Ib til at gå i stå, hvorefter Lis overtager 

samtalen og sørger for at tale Ib væk fra angsten og genetablere håbet. Ib fin-

der ro, angstforsvaret kan igen fraspalte og fortrænge angsten. Forbindelsen 

mellem hæshed og død projekteres til fortællingen om kammeraten, hvorefter 
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Ib og Lis genetablerer håbet om, at han er kommet til udredning i tide. Lis 

inddrager diskurser om kræft, der handler om at komme i tide med sympto-

merne og hun roser Ib for at gå til læge i tide. På den måde finder de i fælles-

skab frem til håbet, der går ud på, at det nok ikke går så galt for Ib – ikke så 

galt som Ib frygter og bedre end han sommetider tør håbe på.  

Således kan relationen mellem Ib og Lis reducere Ibs angst og øge hans 

angstforsvar.  

 

Denne passage i interviewet er et godt eksempel på, hvordan angst og angst-

forsvaret både er psykodynamisk, relationelt, socialt og diskursivt (Hollway & 

Jefferson, 2013). Lis trækker på diskurser om kræft, som Ib kender – han be-

høver tilsyneladende ikke nogen forklaring på, hvad hun mener. Ved at træk-

ke nævnte diskurser ind i samtalen adskiller hun de to forløb og påpeger nog-

le forskelle. Hvorefter Ib overtager og tilføjer endnu en forskel. På den måde 

medvirker diskurser og Lis’ inddragelse af lægen, der har nævnt, at hæshed 

også kan skyldes en virus, til at nedtone Ibs angst og styrke hans angstforsvar.    

 

Ib er ikke alene bange for sygdom, han er også bange for at blive opereret.  

Ib: »ja jeg er blevet opereret i begge mine mandler, hvor jeg så har været i narkose. Og det er 

jo faktisk ikke engang så mange år siden, der første gang. Jeg har aldrig fejlet noget …«  

Lis: »Og du var rædselsslagen første gang du skulle i narkose.« 

Ib: »Ja«  

Lis: »Fordi han aldrig havde prøvet det.« 

Ib: »Det var jo forfærdeligt, men til gengæld efter at jeg havde været … 

Lis: »Sagde du: » jeg bliver aldrig opereres ambulant mere«  

Ib: »Nej [latter] de rører mig ikke, fordi det jo var en ubehagelig ting. Jo, altså man, nej 

alle der har læst ved, at der altid er en risiko ved narkose når …, men man oplever det 

heller ikke, jo«  

Lis: »Nej skide være med det« 

Ib: »Altså som sådan er det jo altså …, det er ikke noget du skal vente på altså, når du 

først er bedøvet så er du bedøvet. Altså, man kan jo se, mange gange, også når man kom-

mer på et hospital. Det er jo forfærdeligt at se folk, hvordan de ligger nogle gange. Altså, og 

så jeg har aldrig fejlet noget som helst. Altså, jeg har aldrig været indlagt på et hospital, alt 

hvad jeg har fået lavet, det er sket ambulant«  

Birgitta: »Før du blev opereret første gang i narkose, var du da nervøs for det?« 

Ib: »Ja meget, og man aner jo ikke noget. Altså, det er lidt forfærdeligt«  

Birgitta: »hvad var det værste dengang?« 

Ib: »Jamen det var den uvished« 

Birgitta: »uvished?« 



204 

Lis: »Du var bange for ikke at vågne op« 

Ib: »Jo man er bange for ikke at vågne op«  

Lis: »Ja det var du« 

Ib: »Altså man ved hvad man har, man ved ikke, hvad man får. Det er den tanke jeg har. 

At der er folk, der begår selvmord, det fatter jeg jo ikke, fordi altså, hvis de tror, de får det 

bedre altså [latter]. Det ved man jo ikke vel. Men hvad man har, det kan man gøre noget 

ved«  

Lis: »Det er jo derfor de begår selvmord, det er fordi, de ved hvad de har, og det vil de ikke 

have«  

Ib: »Ja, men altså, håbet om at få noget bedre, men altså ja …« (I:1) 

 

Ib taler om uvished og bringer selvmord ind i samtalen. Han kæder uvished 

og selvmord sammen med udtrykket: »man ved hvad man har, man ved ikke, hvad 

man får«. I Ibs fortælling er ’livet’ det, man har og ’døden’ er det, man ikke 

ved, hvad er. Uvisheden, at man ikke ved, hvad man får i døden, hænger til-

syneladende sammen med angsten for døden, hvor man sover ind og ikke 

vågner igen. Ifølge Lis var Ib ikke bare bange for at blive opereret, han var 

rædselsslagen.   

 

Klein taler om tilintetgørelsesangst og om den skizo-paranoide synsmåde, 

som er formet i spændingsfeltet mellem angsten for udslettelse og de for-

svarsmekanismer der iværksættes over for denne angst. Den fraspaltede trus-

sel kan via projektiv identifikation tillægges et ydre objekt eller en anden per-

son for eksempel moderen, som er barnets første kærlighedsobjekt. I barnets 

fantasi tillægges moderen derved egenskaber, som vækker angst for at miste 

kærlighed og ifølge Klein er den depressive synsmåde formet i spændingsfel-

tet mellem angsten for tab af kærlighedsobjektet og de forsvarsmekanismer, 

der iværksættes overfor denne angst.  

Disse to grundlæggende positioner fungerer i et vedvarende samspil, hele livet 

og i alle mennesker. Formålet er at holde angsten ude i udkanten af be-

vidstheden. (Hollway & Jefferson, 2013, p. 17). 

Sommetider reagerer vi i den skizo-paranoide position og fraspalter det onde. 

På andre tidspunkter eller på andre områder i livet, kan vi reagere fra den de-

pressive position og anerkende sammenblandingen mellem det gode og det 

onde i det samme objekt eller i den samme person (Hollway & Jefferson, 

2013, p. 18). Sommetider foregår der en defensiv kamp mellem de to positio-

ner, hvor vi søger splittelse samtidig med, at vi anerkender en mere ambiva-

lent realitet (Hollway & Jefferson, 2013, p. 19).  
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Minder om oplevelser, der fremkalder angst i en sådan grad, at selvet er truet, 

vil enten vil blive glemt eller husket i en modificeret og mere acceptabel form. 

Personlige forsvarsmekanismer har således indflydelse på en persons forståel-

se og betydningstilskrivelse i forhold til ord, minder og begreber indenfor be-

stemte kontekster (Hollway & Jefferson, 2005, p. 306). 

 

Ibs fortælling handler om bedøvelse, som gør ham rædselsslagen, fordi han er 

bange for ikke at vågne op igen og han ved, hvad han har, når han er vågen, 

men han ved ikke, hvad det indebærer aldrig at vågne – et udtryk, der kan for-

tolkes som en metafor for døden. Ibs inddragelse af refleksioner over selv-

mord bekræfter denne fortolkningsmulighed.  

At Ib bliver rædselsslagen kan betyde, at han må integrere, en risiko for at dø, 

en risiko, som han normalt fraspalter og fortrænger. I denne del af interviewet 

overtager Lis interviewerens rolle og jeg observerer, at Ib og Lis taler sammen 

om Ibs angst for at blive bedøvet. Jeg ser, hvorledes Lis formår, at føre Ib 

igennem fortællingen, som bliver fortalt med støtte fra Lis, selvom Ib taler 

om en situation, der er rædselsvækkende.  

Relationen med Lis, deres fælles livshistorie og Lis’ tilstedeværelse i en kon-

tekst (interviewkonteksten), der vækker Ibs angst, har betydning for Ibs 

angstforsvar i situationen. Det har betydning for Ibs angstforsvar, at Lis aner-

kender og forstår Ibs defensive kamp og tidligere har delt oplevelser med Ib, 

hvor han har oplevet, at selvet er truet.  

 

Samtalen, hvor Lis og Ib taler om, at Ib var rædselsslagen og frygter, at han 

ikke vågner efter operationen, har konnotationer til en rædselsvækkende angst 

for tilintetgørelse. Hvorimod Ibs fortælling om, at han går til læge og får taget 

blodprøver hver tredje måned for at få ro i hovedet, repræsenterer en for-

svarshandling som hjælper Ib med at udholde angsten for sygdom. Ib forkla-

rer selv, at blodprøver er en måde, hvorpå han håndterer sin angst for syg-

dom.  

Når Ib fokuserer på sygdom og blodprøver formår hans ubevidste angstfor-

svar tilsyneladende at fraspalte angsten for udslettelse, som derefter knyttes til 

sygdom, der kan kontrolleres ved hjælp af blodprøver.  

Hvis angsten for sygdom forsvarer Ib mod angsten for at dø og blive tilintet-

gjort, kan blodprøvesvar indirekte hjælpe Ibs ubevidste, dynamiske angstfor-

svar med at holde den rædselsvækkende angst i udkanten af bevidstheden. Så-

ledes påvirker Ib sit angstforsvar med handlinger, der inddrager Lis, som kan 

forstå og containe Ibs angst, og lægen, med hvem Ib har en aftale, som redu-

cerer angst. Disse to sociale relationer; Lis og lægen, har således stor betyd-
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ning for Ibs angstforsvar – ikke kun i forhold til angst for sygdom, men også 

for angsten for tilintetgørelse. 

Således kan Ibs ubevidste angstforsvar arbejde på at fortrænge dødsangsten 

ved at begrave den under flere lag af forsvarsmanøvrer, hvor angsten for syg-

dom, som kan reguleres med blodprøver og andre former for selvbehandling, 

ligger i de øverste lag, og er tilgængelige for Ibs erkendelse.   

Rygestop 

Ib bringer en historie med sig, som handler om mislykkede forsøg på at holde 

op med at ryge. Umiddelbart kan det virke overflødigt at dette tema fylder et 

helt afsnit, men denne del af Ibs fortælling inddrages i kapitlet, fordi samspil-

let mellem Lis og Ib uddybes i denne del af Ibs fortælling og betydningen af, 

at Lis bliver en med-aktør i det første interview, bliver tydelig i det andet in-

terview, hvor rygestop igen tematiseres.   

Derved bidrager fortællingen om rygestop til at belyse den metodologiske po-

inte, der handler om betydningen af, at en pårørendes deltager i interviews 

om at være potentiel kræftpatient, herunder betydningen af, at den pårørende 

ikke bare er en bisidder for patienten, men en med-aktør, der allerede er in-

volveret og har angstforsvarende betydning.  

 

Da Ib var hos øre-næse-halslægen så han et billede af sine slidte stemmelæber 

og Ib siger, at de er slidte på grund af rygning. Det får mig til at spørge til Ibs 

rygevaner:  

Birgitta: »Har du røget eller ryger du stadig væk?« 

Ib: »Ja ja, men det … nej, jeg er lige stoppet i dag« 

Lis: »Du er stoppet for en time siden« 

Ib: »Den sidste smøg, den røg jeg i morges, da klokken var otte, nej halv otte. Og jeg sagde 

i mandags, at altså, lige meget om det bliver gode resultater eller dårlige resultater, så stop-

per jeg med at ryge i dag. Det sagde jeg i mandags. Det må så … Ja så har jeg røget lidt 

her siden i mandags, ikke, men ikke øh som jeg plejer at gøre. Men samtidig så har man jo 

også der her [Ib løfter højre hånd, holder den frem med håndryggen opad og 

ryster hånden, så det ser ud som om den sitrer] og det og det beroliger jo. 

Lis: Og det er ens vane. Det er ens sutteklud på en eller anden måde, man føler sig lidt 

mere tryg når man har den« (I:1) 

 

Ifølge Ib virker rygning beroligende og Lis taler om at cigaretter er en sutte-

klud, som gør at man føler sig tryg. Ib er spændt på om han kan holde op 

med at ryge og fortæller om deres mange forsøg på at holde op.  
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Ib: »Jeg har prøvet og jeg har været holdt op i tre måneder og prøvet alt muligt. Og jeg synes 

ikke, der er noget af det, der rigtigt hjælper. Så kører vi med elektrisk smøg og det duer 

heller ikke. Jeg tror – på et eller andet tidspunkt skal man vel for fanden gøre det – så må 

man jo holde op. Og især når man får sådan en som den her. Det må være lidt af en – Uf, 

så synes jeg sgu heller ikke, det så godt ud det billede der« 

Lis: Nej det gjorde det faktisk ikke. Men altså, når vi i vores alder og stadigvæk er rygere, 

hvis man kan sige det på den måde, så har vi vitterlig prøvet rigtig mange gange. Men jeg 

læste et sted, der er jo mange som siger ej, jeg orker ikke at holde op med at ryge, fordi så 

siger folk »Ej det kan du ikke holde« eller når man så falder i, så øh »Det vidste jeg« siger 

de så, ikke. Så læste jeg et sted, at lige pludselig, så vil den være der. Man skal bare blive 

ved med at forsøge. Og så skal man ikke høre på, hvad andre de siger. Det er jo en selv det 

handler om alligevel, ikke? Så jo flere gange vi har prøvet …«  

Ib: »Ja ja. På et eller andet tidspunkt skal det jo hjælpe jo« 

 

Ib fortæller, at han kan sidde i et fly i flere timer uden at ryge:   

 

Ib: »Altså jeg ved ikke helt med, fordi at nu vi rejser en del til Xland, ikke. Min kone 

skal helst have nikotintyggegummi med og sådan noget, men det rør ikke mig at sidde i en 

flyver. Mit værste problem er, hvis jeg sidder ovre ved dig og du tænder en cigaret. Det er sgu 

det værste«  

Lis: »Og så se gamle film, hvor de ryger alle sammen« 

Ib: »Det rør mig så ikke så meget, men det her med, at man er sammen med nogen og man 

sidder og snakker og det rør ikke én. Så er der én der tænder en cigaret og det tror jeg, er 

det værste. Det er det, at en anden tænder« (I:1) 

 

Ib og Lis fortsætter med at give eksempler på, hvordan de påvirker hinanden, 

når de har besluttet sig for at holde op med at ryge. Det lyder som om, det er 

Ib, der først giver op.  

Lis: » Jeg har jo været en lille bitte smule hellig, også når han nu siger, at du vil holde op 

med at ryge og så kommer hjem og siger han har røget fem cigaretter. Så siger jeg »så er han 

ikke holdt op med at ryge.«  Øhm hvis vi har aftalt, det har vi jo også prøvet før: »Nu hol-

der vi op med at ryge.« og så har vi prøvet at du kommer hjem og siger »ej jeg har kun lige 

røget én cigaret« Så mister jeg motivationen for at holde ved. Så jeg har jo hele tiden sagt, at 

når du er holdt op i fjorten dage. Så stopper jeg, for så stoler jeg på dig« 

Ib: »ja (I:1) 

 

Ifølge Lis har Ib snydt hende, når de er blevet enige om at holde op med at 

ryge og interviewsituationen oplever jeg, at Lis ikke tror på, at han holder op.  
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Ib siger, at han er holdt op med at ryge i dag. Lis korrigerer ham og siger, at 

han holdt op med at ryge for en time siden. Ib forsvarer sig og fortæller, at 

det beroliger ham at ryge (angstforsvar). Lis svarer tilbage og kalder rygning 

for en sutteklud og afslører, at hun tror, at Ibs beslutning handler om ønske-

tænkning. Lis og Ib er uenige om, hvem af dem, der er den mest afhængige 

ryger.  

Når de taler om rygestop og vægtøgning som en følge af rygestop, trækker de 

på sundhedsdiskurser om rygning og overvægt. I interviewet minder deres 

samtale om en diskussion, hvor de begge vil har ret og i gennemlæsningen 

ses, at deres fælles projekt om at holde op med at ryge ikke lykkes, fordi Lis 

og Ib er forskellige og foretrækker forskellige strategier til at gennemføre de-

res fælles rygestopprojekt og at disse indbyrdes forskellige strategier modvir-

ker hinanden. Således kommer de til at udfordre hinanden i stedet for at støt-

te hinanden.  

 

Det forrige afsnit viser, at Lis formår at støtte Ib i forhold til angst og at hun 

kan tale ham væk fra angsten. Når det kommer til rygestop, formår de to æg-

tefæller tilsyneladende ikke at støtte hinanden.  

Nu hvor Ib er blevet henvist til undersøgelse for kræft, ønsker han igen at 

holde op med at ryge. Men Lis har sagt, at hun ikke vil holde op med at ryge 

før Ib har været røgfri i 14 dage. Dette tema tager Ib op i det andet interview, 

hvor han går direkte til emnet ’rygestop’ fra udsagnet om, at han sammen 

med de øvrige, som har fået konstateret hoved-halskræft, spreder en nervøs 

stemning på arbejdspladsen og sætter rygning i forbindelse med nævnte ner-

vøsitet (indgår som citat i afsnittet: Angst for sygdom og bedøvelse).  

 

Ib: »Så nu da vi tog hjem herfra i onsdags der røg jeg sidst halv syv onsdag morgen. Og jeg 

har ikke rørt nogen siden altså. Et par dage er jeg gået i seng tidligt, fordi jeg tænkte, jeg 

bliver nødt til at gå i seng for ellers så flejner jeg helt ud, men ellers så synes jeg ikke, det er 

det stride problem.« (I:2) 

 

At tale om rygning her i det andet interview, hvor han lige har fortalt om ner-

vøsiteten, der breder sig på hans arbejdsplads, kan fungere som en forsvars-

manøvre, hvor Ib taler sig væk fra nervøsiteten og angsten, men der kan også 

være tale om en association fra fortællingen om nervøsiteten på arbejdsplad-

sen, hvor rygning fortælles som en medvirkende faktor til nervøsiteten og Ibs 

aktuelle rygestop-projekt. Der kan desuden være tale om, at Ib er glad for, at 

han ikke har røget og at han vil dele sin succes med mig, fordi jeg var vidne til 

hans beslutning i det første interview.  
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Citatet herover og det følgende citat viser imidlertid, at måden, hvorpå de 

forholder sig til hinandens rygestopstrategier, har ændret sig siden det første 

interview:  

 

Lis: »Du har også haft det bedst inde i soveværelset egentligt, fordi vi aldrig nogensinde har 

røget der. Og du har ingen tanker om at ryge der« 

Ib: »Nå, men jeg ved, vi har jo aldrig røget i soveværelset, så kan jeg lige så godt gå derind 

fordi så føles det ikke som et must at man skal ryge, vel. … Jeg var hos en ven i går og da 

jeg kom hjem øv puha, der lugtede jo i lejligheden jo. Det kan jo ikke undgås«  

Lis: »Det var faktisk lidt pudsigt, fordi at jeg havde faktisk været gået ud i udestuen, hver 

gang jeg skulle ryge. Jeg havde faktisk ikke røget inde i stuen« 

Ib: »Næh, men man kan lugte det alligevel. … Nu har min kone sagt, at hun også vil 

holde op med at ryge - måske«  

Lis: »På onsdag« 

Ib: »På onsdag, på onsdag, på onsdag« 

Lis: »Når du har holdt en uge. Det har jeg altid sagt« 

Birgitta: »Ja, så må du bare holde ud.« 

Ib: »Men jeg har heller ikke den store trang til det – sådan set.« 

Lis: »Nej, du har klaret det fint« 

Ib: »Der kommer lige sådan et bump, hvor man æh i morges, men det var mere nerver, der 

sagde jeg dada. Det var sådan lidt her.« [Ib løfter den ene hånd, men håndryggen 

opad og lader den sitre] (I:2).  

 

Ib benyttede den samme bevægelse med hånden i forbindelse med samtalen 

om rygestop i det første interview. Begge gange fortæller han om indre uro.  

 

Efter det første interview noterede jeg, at Lis tilsyneladende ikke støtter Ibs 

beslutning om at holde op med at ryge. Det andet interview finder sted ca. en 

uge senere. Her finder jeg imidlertid, at Lis støtter Ib. Lis har lovet, at hun 

holder op med at ryge, når Ib har været røgfri i 14 dage. Selvom Lis tilsynela-

dende udfordrer Ib, fordi hun bliver ved med at ryge, så støtter hun ham og-

så, fordi hun lader være med at ryge, når Ib kan se det. I det første interview 

fortalte Ib jo om, at det er svært at lade være med at ryge, når han ser andre 

ryge. Det tager Lis alvorligt og lader være med at ryge i stuen og hun roser Ib, 

fordi han ikke ryger.  

Til gengæld søger Ib soveværelset som en strategi til at blive ’ikke ryger’, fordi 

han ikke bliver mindet om at ryge i soveværelset. Sådan etablerer Ib og Lis 

nye mønstre – en ny normalitet, der gør det muligt for Ib, at holde fast i sin 

beslutning om at holde op med at ryge. Deres samtaler om rygestop i det an-
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det interview indeholder referencer til diskussionen om de mislykkede forsøg 

på at holde op med at ryge i det første interview. I det første interview blev 

der således sat ord på nogle af de måder, hvorpå de påvirker hinanden og i 

det andet interview fortæller de, hvorledes de udnytter deres gensidige forstå-

else til opfylde deres fælles ønske om at kvitte cigaretterne.  

 

Således belyser fortolkningen af Ibs fortælling, at pårørende kan have betyd-

ning for potentielle kræftpatienters selvopfattelse og deres oplevelse af angst, 

angstforsvarets funktion og udvikling af sundhedsfremmende strategier.  

At de begge deltager aktivt i et interview om Ibs forløb betyder, at de får talt 

sammen om deres forståelse for hinanden og kan forhandle sig frem til nye 

gensidige forståelser, der ændrer deres indbyrdes positionering og åbner nye 

muligheder for livskursen (Hollway, 2008) i forhold til et liv uden cigaretter. 

Denne mulighed opstår, fordi Ib og Lis lytter til Ibs fortælling og fordi hun 

deltager som med-aktør i de to interviews.  

Dramatiske historier 

I dette afsnit vil fremstilles min fortolkning af Ibs angstforsvar, med særlig 

vægt på, hvorledes Lis og de fælles historier spiller en særlig rolle for Ibs 

angstforsvar.  

 

De fleste af de dramatiske historier, som Ib fortæller både i det første og det 

andet interview, handler om personer, der indgår i eller har været en del af Ibs 

sociale netværk. For eksempel fortællingen om Ibs kollega, som ikke ville føl-

ge Ibs strategi med blodprøver og fortællingen om kammeraten, som var med 

på ferien til X-land og som nu er opereret for HNC.   

Disse fortællinger fortælles, fordi de har betydning for Ibs fortolkning af det 

aktuelle forløb som potentiel kræftpatient.  

I det andet interview opstår der en samtale mellem Ib og Lis, hvor de skiftes 

til at fortælle om familiemedlemmer, venner og bekendte, som har kræft eller 

som er døde på grund af kræft.  

Først drøfter de deres forskellige opfattelser af, hvor lang tid de skal vente på 

at få information om operationen – om han får svar i dag eller om han skal 

herind igen om ti dage for at få svar på, om han har kræft.  

 

»Ja det får jeg så at vide når han [Lægen, som de venter på] kommer. Men nu ved jeg 

ikke med hende derovre, hvor stort det er, inden de kommer til mig« 
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Lis: »Jo de ved, hvad de skal fjerne, hun regnede ikke med … Jeg talte jo med hende efter 

du var kørt« 

Birgitta: »Nå, det er en medpatient vi snakker om« 

Ib: »Ja, det var en dame. Hun havde fået det konstateret allerede i fredags, at hun havde 

lymfe og det vil de så fjerne, men det lød ikke til at det var et stort problem« 

Lis: »Jeg mærkede på hendes kirtler, hvor hun sagde, de var blevet større hele tiden, så hur-

tigt vokser de« 

Ib: »Jamen der får jeg det, der … tilbage med din mor ikke Vi kunne se, hvordan de vok-

sede på ryggen af hende hele tiden, ikke, altså man kunne næsten se det, øh samtidig med 

at man sad og kikkede på det. … Det var metastaser heroppe i hjernen« 

Lis: »En metastase i hjernen. De fandt aldrig moderkræften. Det nåede de simpelthen ik-

ke« 

Ib: »Det gik eddermame også stærkt« 

Lis: »De ville jo gerne have haft, at hun havde cancer i lungerne, fordi hun var ryger, men 

det konstaterede de at det ikke var. Så hvad det var. Det fandt de aldrig ud af«  

Ib: »Min mor døde også af det, … men hun levede med det i over tyve år (I:2) 

 

Ib lukker tilsyneladende diskussionen om, hvornår han kan forvente svar, 

skifter emne og nævner ’hende derovre’, som viser sig at være en medpatient, 

der er kørt til operation. Lis griber bolden og fortsætter med at fortælle detal-

jer om nævnte patient, som Lis angiveligt har talt med, imens Ib er blevet 

opereret. Samtalen om medpatienten giver associationer til det kræftforløb, 

som Lis’ mor har været igennem og derefter fortsætter de med at tale om fa-

miliemedlemmer som fik kræft. De skiftes til at komme i tanker om flere ek-

sempler på mennesker, der døde af kræft og mennesker, som har levet med 

kræft i flere år.  

  

I interviewsituationen forstår jeg ikke betydningen af at fremhæve, medpati-

entens kirtler, der vokser, Lis’ mor, hvor knuderne, som hun havde på ryggen 

vokser, imens Ib kikker på dem, Ibs mor som døde af kræft og andre fortæl-

linger om mennesker i deres familie og omgangskreds.  

Ved at inddrage fortolkningen af fortællingen om Ibs kollega, der ikke ville 

have taget blodprøver og kammeraten, der blev opereret for kræft og fik fjer-

ne et stykke af tungen, forstår jeg, at disse fortællinger har betydning for Ibs 

forståelse af sig selv som potentiel kræftpatient.  

 

I de gennemlæsninger, jeg derefter foretager for at forstå betydningen af disse 

fortællinger, finder jeg, at Lis, i det første interview leverer en nøgle, der kan 
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bidrage til at fortolke og forstå disse fortællingers betydning. Sætningen, der 

indeholder nøglen, indgår i Ibs og Lis’ samtale om deres rygevaner.  

 

Lis: »Nej ved du hvad der er så dejligt i en flyvemaskine i tolv timer Ib. Det er at kigge 

over på den der person, der sidder derovre og har det rigtig dårligt, Så får man det straks 

bedre, ikke« 

Ib: »jo« (I:1) 

  

Sådan løsrevet fra sin kontekst virker det uforståeligt, at man kan glæde sig 

over at andre har det dårligt, men sætningen: »Så får man det straks bedre, ikke« 

kan være en hentydning til, at ’det kunne have været værre’.  

Klein taler om en indre kamp mellem livsdriften og dødsdriften, der går ud på 

til en vis grad, at afbøje truslen udefter og derved udgøre et forsvar mod ang-

sten for tilintetgørelse (Klein, 1990, p. 98). Når angstforsvaret følger den ski-

zo-paranoide synsmåde og fraspalter det angstfremkaldende, som derefter via 

projektiv identifikation tillægges et ydre objekt eller en anden person, kan 

truslen bøjes udefter.  

At sidde i flyvemaskinen og få det bedre af at se på andre, som ser ud til at 

have det værre, kan handle om at se ud ad i stedet for ind ad. Set i dette lys, 

kan en fortolkningsmulighed være, at Ib og Lis, når de sammenligner deres 

egen situation med andre, som ser ud til at have det dårligere, oplever, at de 

selv får det bedre. Ib følger Lis, der hvor hun taler om at sidde i flyet og i an-

det interview skiftes de til, at nævne mennesker, som har kræft eller som er 

døde af kræft. På baggrund af disse passager i fortællingen fortolkes, at Ib 

kender sætninger og samtaler, hvor de benytter denne effekt og at hans for-

tælling om kollegaen, som ikke ville have taget blodprøver og fortællingen om 

kammeraten, hvor Ib sammenligner symptomer, både virker skræmmende, 

men også beroligende, fordi Ib – i modsætning til kollegaen, får taget blod-

prøver og fordi han ikke har så omfattende symptomer, som sin kammerat.  

 

Det ligner en slags spejlvendt misundelse eller måske taknemmelighed over at 

slippe billigere, end den person, de sammenligner sig med.  

Misundelse er den vrede følelse af, at en anden person besidder noget, som er 
ønskværdigt – misundelsens impuls går her ud på at tage det fra vedkom-
mende eller ødelægge det (Klein, 1990, p. 73). 

 

I forordet til Misundelse og taknemmelighed (Klein, 1990) fremgår, at misundelsen 

og nedvurderingen af et objekt indebærer en indirekte erkendelse af objektets 

godhed eller gode indhold.  



213 

Når misundelsen klinger af, bliver det muligt for individet at tage imod ver-
den i fuldt omfang. Han kan nu både modtage den glæde og den smerte, som 
livet har at byde ham, men taknemmeligheden vil hjælpe ham igennem smer-
ten og bære hans nysgerrighed og lyst til at gribe nye udfordringer, både i den 
indre verden og i den ydre virkelighed (Klein, 1990, p. 25). 

 

I Lis’ blik for andre, der har det værre end Ib og Lis, er der dog ikke tale om 

en misundelse, som skal bekæmpes, for at opnå følelsen af at få det bedre. 

Der er snarere tale om, at det kan være en måde, hvorpå ubehaget kan fra-

spaltes og bøjes udefter ved at projektere det til andre, som har det værre.  

 

I Ibs fortælling om sin kammerat, der blev opereret i tungen, sammenligner 

Ib kammeratens symptomer med sine egne: »men jeg synes ikke at det, nej jeg synes 

ikke, det er så slemt, fordi øh nu min kammerat dér, han havde jo også ondt, … når han 

øh spiste og skulle synke og sådan noget. Det har jeg jo ikke, jeg er bare hæs. (I:1). Her 

når Ib frem til, at det ikke ser så slemt ud for ham og en fortolkningsmulig-

hed kan være, at sammenligningen medvirker til, at fraspalte frygten, bøje den 

udefter og finde håbet, der ifølge Klein findes i fraspaltningen, som er knyttet 

til den skizo-paranoide position. Således kan disse dramatiske fortællinger på 

en eller anden måde både virke skræmmende og angstforsvarende, og Lis for-

står på et eller andet plan at udnytte betydningen af disse fortællinger til at 

hjælpe Ib med at nedjustere angst. 

Mikro- meso og makroniveau  

Ibs fortælling om at være potentiel kræftpatient er fortalt i interviews med 

mig. Selvom hans historie konstrueres og fortælles til lejligheden er der dog 

ikke tale om ren fiktion. Der er tale om begivenheder i Ibs liv, som kædes 

sammen med andre fortællinger fra Ibs liv (mikro niveauet) og med Ibs aktu-

elle situation (meso niveauet).  

I interviewet kædes begivenheden, hvor hans kammerat fik fjernet et stykke 

af tungen, sammen med begivenheden, hvor Ib går til læge med hævelse i en 

spytkirtel. Handlingen, hvor Ib går til læge med hævelse i spytkirtlen fortælles 

som en følge af vennens operation og er derfor et eksempel på en konfigura-

tion af begivenheder, som har fundet sted længe før den aktuelle interviewsi-

tuation og derfor er en konfiguration, som Ib bringer med ind i interviewet. 

Når samtalen i interviewsituationen handler om konfigurationer af begiven-

heder, som er velkendte for både Ib og Lis er de i stand til at fortsætte og 

supplere hinandens sætninger og fortællinger med en indforståethed, der vi-
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ser, at de begge kender fortællingen om og sammenkædningen af disse begi-

venheder.  

Det nye er, at disse konfigurerede begivenheder fortælles i et interview, som 

finder sted, fordi Ib nu gennemgår udredning for kræft. Ib har frygtet sygdom 

i mange år, men nu er der risiko for at frygten kan blive til en realitet og den-

ne situation er ny for Ib og for Lis. Det betyder, at disse velkendte fortællin-

ger og konfigurationer får ny betydning. Nu er han ikke bare bange for at bli-

ve syg, nu er risikoen for at få kræft rykket tættere på og han venter aktuelt på 

en kræftdiagnose. Således befinder han sig i en position, der mere ligner 

kammeratens. Derfor kan denne velkendte fortælling få en ny betydning.  

Det er her Lis griber fortællingen og hjælper Ib med at konfigurere denne for-

tælling med Ibs aktuelle igangværende og uafsluttede fortælling, hvorefter de i 

fællesskab finder håbet om, at Ib i modsætning til kammeraten er kommet i 

tide. Ved at trække tråde mellem den velkendte fortælling og den nye position 

som potentiel kræftpatient opstår der en ny version af denne fortælling (Fog, 

2014). 

 

Et interview går ud på at tale og fortælle. Det betyder, at Ib befinder sig i en 

situation, hvor han fortæller om sin situation og sin angst. Ifølge Frank (1997) 

kan Ibs fortælling hjælpe ham med at finde et nyt kort at navigere efter, fordi 

han får mulighed for at lytte til sig selv og opleve andres – Lis’ og min, reakti-

on på fortællingen. Derved kan fortællingen bidrage til en identitetsforhand-

ling (Frank, 1997; Hollway, 2008) Det sker, når Ib trækker tråde fra sin livshi-

storie og med Lis ved sin side navigerer igennem et interview, hvor han både 

taler om, mærker, integrerer, fraspalter og fortrænger angst og imens Ib og 

Lis forhandler sig frem til en ny gensidig forståelse i forhold til rygestop. 

Imellem det første og det andet interview ændrer Ib og Lis kortet, som de 

normalt navigerer efter i forhold til rygning. Det ser ud til, at han holder fast i 

sine sædvanlige forsvarsstrategier, bortset fra rygning. Til gengæld kan ryges-

toppet muligvis aflede tankerne fra angsten for kræftdiagnosen, fordi han er 

nødt til at være opfindsom for at kunne fastholde sin nye position som ikke-

ryger.  

 

Ægtefæller plejer normalt ikke at interviewe hinanden. At Lis deltager i inter-

viewene betyder, at Lis får mulighed for at lytte til Ibs historier. Hun kender 

formentlig allerede de fleste af hans historier, men sammenhængen og sam-

menkædningen med den situation, som Ib aktuelt er i, er lige så ny for Lis 

som den er for Ib.  
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Fortolkningen viser, at en pårørende både kan være en støtte og en udfor-

dring for den syge, og at en udfordring også kan fungere som en støtte. I for-

bindelse med min fortolkning af Ibs historie finder jeg, at Lis og Ib gensidigt 

påvirker hinandens angst og angstforsvar, når de griber og fortsætter hinan-

dens fortællinger. I de to interviews med Ib er det ikke mig, der taler Ib væk 

fra angsten. Det er Lis og Ib, som etablerer et container-contained relations-

hip, der har betydning for Ibs angstforsvar. Interviewet former imidlertid en 

kontekst, der container dem begge og bidrager til, at de får etableret en sam-

tale, hvor det primært er Lis, der container Ib.  

Ifølge Ib har han haft udbytte af interviewene. Da jeg takker for hans delta-

gelse efter det andet interview, svarer han selv tak og fortæller, at han har op-

levet vores samtaler som en hjælp.  

  

Når Lis bliver interviewer eller samtalepartner, får jeg adgang til at observere 

samspillet mellem de to; patienten og den pårørende og nogle af de følelser 

og meninger, som løber over broen af fælles forståelse mellem de to, når de 

taler om forskellige emner. Jeg kan selvfølgelig ikke få fat i alle de følelser og 

betydninger, som løber over broen imellem dem. Dels forløber de i ubevidste 

og ufortalte lag. Dels befinder jeg mig på sidelinjen, og får ikke altid del i 

overføringer og modoverføringer, som ikke adresseres til mig. Derfor må jeg 

ind imellem nøjes med at fornemme og observere, hvad der foregår og kan 

registrere, at der er noget, som ikke bliver sagt, men ligger som antydninger 

mellem linjerne. For eksempel, når Lis og Ib taler om ’hullet’. 

 

Derfor udgør et interview med tre aktive deltagere en metodologisk pointe i 

forhold til FANI metoden og i forhold til at fortolke indenfor en teoriramme, 

der er psykosocial, fordi en psykosocial fortolkning inddrager følelser og me-

ninger, der strømmer over broen mellem interviewer og interviewperson.  

Ifølge det overordnede teorikompleks kan det fortalte ikke adskilles fra inter-

viewkonteksten og de fortalte kontekster. Desuden må fortolkningen søge at 

forstå det, der ikke siges direkte, men som formidles i fælles forståelse  

Selvom trepartsinterviews udfordrer sidstnævnte, får jeg alligevel et indblik i 

Ibs angstforsvar og betydningen af de dramatiske fortællinger, som Ib bringer 

med sig ind i kræftpakkeforløbet. Desuden får jeg adgang til at observere, 

hvorledes en pårørende kan støtte en patient og containe angst. Denne ind-

sigt, er værdifuld i forhold til at forstå patienters behov for angstforsvarende 

støtte, imens de er potentielle kræftpatienter i Pakkeforløb for hoved- og halskræft.  
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Når jeg ser på kræftpakken; stedet og den sociale kontekst igennem Ibs for-

tælling, så ser jeg ingen fortællinger om interventioner, der container Ibs 

angst, hverken Ibs angst for tilintetgørelse eller hans angst for sygdom. Den 

sociale kontekst bliver fortalt som et sted, hvor Ib skal bedøves, opereres, ha-

ve foretaget undersøgelser, have taget vævsprøve og have formidlet svar på 

undersøgelser. Det er et sted, hvor der opereres og hvor man kan risikere, at 

få fjernet et stykke af tungen – ligesom Ibs kammerat. På dette sted venter Ib 

på diagnose og behandlingsplan.  

 

Jeg observerer, at Lis skaber et container-contained relationship for Ib. Som 

deltager i mit forskningsprojekt får Ib desuden mulighed for at fortælle nogle 

af de historier, som hjælper ham med at fokusere sin angst og intensivere 

angstforsvaret. Interviewene skaber en kontekst, hvor Lis og Ib har mulighed 

for at dele Ibs angst, finde sammen om håbet og etablere nye mønstre i for-

hold til rygestop.  

Ib har besluttet sig for at holde op med at ryge, men han nævner ingen tilbud 

eller interaktioner, der hjælper ham med at holde fast i sin beslutning.  

 

I min fortolkningsproces finder jeg, at angstforsvaret virker både intersubjek-

tivt og diskursivt og at de ved at tale sammen om Ibs situation formår at etab-

lere et fælles håb i den periode, hvor de venter på diagnosen, om at Ib er 

kommet i tide og kan undgå skæbner, som dem de fortæller dramatiske histo-

rier om.  

Da vi afslutter det sidste interview og jeg siger tak for hans tid svarer Ib at 

»det har været behageligt« (D:2).  

I Pakkeforløb for hoved- og halskræft (Sundhedsstyrelsen, 2012b) er der ikke be-

skrevet interventioner, der skal støtte patienter og pårørende i at forholde sig 

til kræft eller interventioner, der går ud på at containe deres angst. Det frem-

går heller ikke, at den pårørende skal containes eller støttes i at containe pati-

enten.  

 

I det følgende vil jeg konkludere på fortolkningen af Ibs fortælling, og vil 

bagefter krydsklippe til fortolkningen af Kims fortælling, hvorfra jeg inddra-

ger en passage, der belyser betydningen af trepartsinterviews.  

Konklusion på Ibs fortælling 

Mine fortolkninger af Ibs fortælling åbner for en kompleks livshistorie, hvor 

angst er et centralt tema. Det, der foregår i udredningsfasen, medvirker til at 
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øge Ibs angst. Ib har forskellige bevidste strategier til at nedjustere sit angst-

niveau og Lis har angstforsvarende betydning. Ibs erfaringer med angst, kræft 

blandt kolleger på sin arbejdsplads, en kammerats død og kræft i Ibs familie 

kan både medvirke til at øge og reducere Ibs oplevelse af angst. Diskurser, 

der formidler rygnings betydning for udvikling af kræft indgår også i Ibs for-

tælling, hvor han på den ene side har røget for at dæmpe angst og på den an-

den side ved, at rygning kan føre til kræft. Desuden kan diskurser om kræft, 

der formidler betydningen af at gå til læge i tide medvirke til at reducere angst. 

Således fremstår Ibs angstforsvar som både intrapsykisk, relationelt, socialt og 

diskursivt.  

Belyst af Canguilhems teori har Ib indrettet sit liv, således, at oplevelser af 

angst fylder så lidt som muligt, til gengæld fylder angstforsvarende strategier 

en del. Denne normalitet, som gælder for Ibs liv, har også betydning for må-

den, hvorpå han kan være og forstå sig selv som potentiel kræftpatient og den 

mening han tilskriver kræftpakken.  

 

I de to interviews befinder Ib sig i en situation, hvor han fortæller og ifølge 

Frank (1997) kan fortællinger hjælpe ham med at finde nye veje eller et nyt 

kort at navigere efter. Via fortællingen er det muligt at lytte til sig selv og op-

leve andres – Lis’ og min, reaktion på fortællingen. Derved kan fortællingen 

bidrage til en forhandling af identitet, som er dynamisk og relationel og derfor 

kan forhandles i et interview, hvor interviewpersonen hører sig selv fortælle 

(Frank, 1997; Hollway, 2008).  

Ib har allerede angstforsvarende strategier; rygning, blodprøver og Lis, som 

han deler dramatiske fortællinger med og som etablerer en form for contai-

ner-contained relationship med plads til Ibs angst. I forløbet holder Ib op 

med at ryge. Derved fjerner han en af sine angstforsvarende rutiner og ændrer 

kortet, som han hidtil har navigeret efter.  

”Sig det så for helvede”  

Inden jeg lukker dette kapitel, vil jeg – som nævnt i indledningen til kapitlet, 

inkludere nogle nedslag i fortolkningen af Kims fortælling med henblik på at 

illustrere, hvorledes Kate bidrager til, at Kim uddyber sin fortælling om at væ-

re bange.  

 

Det værste for Kim er det tidspunkt, hvor han venter på at blive kaldt ind for 

at høre resultatet af FNA undersøgelsen. Imens han fortæller om denne ven-
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tetid, ændrer Kate sin rolle i interviewet og beder ham om at fortælle en an-

derledes version end den, han lige har fortalt.  

Afsnittet afsluttes med en sammenfatning af de pointer fra fortolkningen af 

Kims fortælling, som bringes videre til diskussion og konklusion. 

 

Kim og Kate har voksne børn og er for kort tid siden blevet pensionister.  De 

har lige hørt, at der ikke er kræftceller i vævsprøven og kommer direkte fra 

denne besked til interviewet.   

 

I modsætning til Ib har Kim ikke nogen angsthistorie med sig ind i kræftpak-

keforløbet. Kim undgår ikke at tale om døden, men fortæller – dog ikke upå-

virket, om sine tanker om døden og at han vil rydde op i garagen, kælderen og 

i regnskaberne, før han dør.  

Kate er indlagt og Kim indleder med at fortælle sin kones sygdomsforløb.  

 

Kim: »og hun har ligget herude i fem dage nu, ikke«  

Kate: »syv« 

Kim: »nå syv dage og bliver ikke sendt hjem, fordi hendes blodtryk ter sig fuldstændigt 

åndssvagt. For mit eget vedkommende var det jo sådan, at jeg var herinde for at få kigget 

på en udvækst i munden, som vi nu, ja du så også kender resultatet af nu, ikke. Det er 

sådan, hvad skal man sige, den kliniske del af det ikke, men det går først op for mig, at 

det kan være en blodprop, efter at hun bliver indlagt, ikke, og så begynder det jo, at for al-

vor ligesom at sætte sig, og da så samtidig har, altså nu snakker jeg om mig selv. Da jeg så 

samtidig har det her, øh så øhm, så er det jo sådan et spørgsmål om, øh hvor meget kan 

man rumme ikke? Altså så det er sol og lidt vind lige altså, og så videre og så videre, så jeg 

prøver ligesom at ignorere det og så følge Kate i den proces, hun er igennem ikke« (K:1)  

 

Kim fortæller om Kates sygdomsforløb og nævner sin egen risiko for kræft 

sådan lidt i forbifarten, hvorefter har fortsætter med at fortælle om Kate, der 

bliver undersøgt for en blodprop. For Kim er det et spørgsmål om, hvor me-

get han kan rumme og nævner, at han prøver at ignorere sin egen situation og 

i stedet følge med i Kates proces.  

 

Men så i de par dage, der kom op til, at jeg skulle herind, der blev jeg altså mere og mere 

bange, altså jeg blev simpelthen så bange. Det gjorde jeg sgu, jeg havde alle mulige dumme 

tanker, ikke. Det er sgu alt for tidligt, ikke. Og der skal være ti år mere tilbage. Det er alt 

for tidligt at dø her og så er det jo en ting, ja eller jeg … eller gå en behandling igennem, 

som gør livskvaliteten meget meget ringe. Min far han døde af lungecancer, i lige præcis den 

alder jeg har nu, ikke, og det var altså ikke nogen rar oplevelse, altså det er jo, det var det 
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ikke, specielt ikke for ham, vil jeg sige, og min mor, ikke, altså det, det var også en frygte-

lig tid ikke, og det var også over et forløb, hvor han bare blev … det blev bare værre og 

værre ikke, … så det sad i mit … ubevidst i tankerne ikke. Så jeg var rigtig bange, det 

var jeg virkelig, altså og da jeg så kommer ind og får taget den her biopsi ikke. Jeg kunne 

jo næsten ikke vente med at, øh jeg sad og ventede på at få den der fryseting? … Jeg skulle 

vente i et par timer og få svaret« (K:1).  

 

Det fremgår af citatet, at Kim bliver mere og mere bange og at han tænker på 

sin far, som blev behandlet for lungekræft og som fik en væsentlig ringere 

livskvalitet og tiden indtil faderen døde betegnes som frygtelig.  

Han fortæller følgende om ventetiden mellem den første konsultation om 

formiddagen og den konsultation, som de kommer direkte fra:  

 

Kim: »og der satte vi os så vist, jeg … nu kan jeg ikke engang huske … satte vi os ikke 

bare ned og så drak noget kaffe eller et eller andet?« 

Kate: »Jo« 

Kim: »ja og så prøvede vi at sidde og koncentrere os om at få tiden til at gå, ikke? Altså, 

jeg kunne ikke læse avis, det kan jeg huske« 

Kate: »Nej vi brugte tiden til at jeg skulle op til min første undersøgelse. Det var i dag« 

Kim: »nå ja det er også rigtigt ja … … … Hvis vores børn skulle miste nogen af os nu 

altså, så er det sgu ikke i orden. Det er bare ikke i orden, vel! Heller ikke for den af os 

der bliver tilbage vel. Så da jeg var oppe og få resultatet at vide. Nej en lettelse! Det var helt 

altså - puh. [Kim ryster og bevæger sine skuldre som, der ligger noget på skuld-

rene, som han vil ryste af]   

Birgitta: »Kunne du ligefrem mærke det sådan i kroppen?« 

Kim: »Ja det kunne jeg«  

Birgitta: »Hvordan? Raslede det ned?« 

Kim: »Ja lige præcis« 

Birgitta: »Ja det kan jeg godt forestille mig« [Han har jo lige demonstreret det] 

Kim: »Også en form for taknemmelighed. … Mærkeligt nok ikke?« 

Birgitta: »ja man sætter sig vel op til at høre det værste gør man ikke?« 

Kim: »Æh nej altså. Det ville jeg ikke høre, altså sådan har jeg ikke oplevet det før rigtigt, 

rent faktisk. Det var ikke sådan, at hvis jeg var blevet spurgt, om jeg ville vide, … at jeg 

havde sagt nej vel, men sat op til det, ikke helt sådan« 

Birgitta: »Så man kan ikke forberede sig på at få et svar, man ikke bryder sig om?« 

Kim: »Nej det kunne jeg ikke. … … Altså det er banen sgu for kort til i den her sag sy-

nes jeg. Altså, jeg ved ikke, hvordan det ville have været, hvis man havde været syg i mange 

år ikke, altså det havde sgu nok ikke været meget bedre, det havde det ikke. Nej jeg var 
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ikke parat til at få det svar, det var jeg simpelthen ikke. … … Jeg ved ikke hvad der var 

sket, hvis øh, hvis jeg havde fået det [en kræftdiagnose]«. 

 

Kim får at vide, at der ikke er fundet kræftceller i vævsprøven. Ud over af-

spændingen af skuldrene, der kan fortolkes som en lettelse, nævner Kim, at 

han føler taknemmelighed. Ifølge Klein er taknemmelighed en følelse der gør 

det muligt at tage imod verden og at rumme både glæde og smerte, som livet 

byder. Taknemmelighed giver lyst til at tage imod nye udfordringer (Klein, 

1990, p. 25). I Kleins udlægning af misundelse og taknemmelighed kan tak-

nemmelighed fylde et menneske med positiv energi og livslyst.  

 

Jeg havde ingen forventninger om et bestemt svar på mit spørgsmål. Jeg for-

søgte bare at få Kim til at udfolde sin fortælling lidt mere. Men Kate overta-

ger i et kort øjeblik interviewerens rolle og hun vil have Kim til at svare på 

hendes version af mit spørgsmål:  

Kate: »Jeg tror heller ikke at det spørgsmål er rigtigt forstået af dig« 

Kim: »nej« 

Kate: »Spørgsmålet for mig lyder som om du spørger, at når man er i den situation som 

Kim var i dér. Så sidder du ude i stolen og venter på det værste svar som du måtte få. Sid-

der og spekulerer over hvor svært kan det være« 

Kim: »Ja det gør man, nej men jeg kan jo ikke, altså det som jeg så hører det er, jeg kan 

ikke sidde i sådan en situation og være rationel og sige nå nu hvis jeg får at vide at det er 

cancer ikke, jamen så er min plan sådan ikke altså sådan er det ikke. 

Birgitta: Er man simpelthen i sine følelsers vold?«  

Kim: »Fuldstændigt ja og øhm, så hvad der var sket på den anden side, det ved jeg ikke. 

Jeg var ikke sprunget over altanen. Det er jeg sikker på, men altså, øh men jeg ved ikke 

hvad du! Det ved jeg ikke … … Jeg havde altså – jeg havde en mærkelig tanke i dagene 

op til, hvor jeg tænkte: »hvis det skulle ske, ikke, så skal jeg fandeme til at få ryddet op i 

kælderen og garagen. Jeg vil ikke overlade det til mine efterladte. Sådan fuldstændigt van-

vittigt ikke … …   

Egentligt men øh dårlig samvittighed også, fordi jeg ikke havde fået det gjort. Jo og så over-

dragelse af økonomi har jeg også tænkt på. Ikke altså, hvis, så det har jeg, altså hvis det 

skulle ske … …   

Ikke fordi jeg ikke kender til vores økonomi, men det er noget jeg har taget mig af. Det har 

passet hende ganske glimrende det har hun ligefrem bedt mig om ikke. Men det vil så sige 

at der er nogle huller hvis hun skulle overtage det. Hun skal være klar over, hvor vi er hen-

ne ikke … 

Hvis det er … …   
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Og så også hvis hun skulle sidde oppe i sommerhuset helt alene, ikke altså, hun elsker at 

være deroppe og det gør jeg også, men altså især Kate ikke …  

Det er sådan ubærligt … …  

Så noget er der alligevel … … … …  

 

Kim har mærket angst for at dø og tilskyndelser til at rydde op i garagen og i 

økonomien. Formålet er at efterlade orden, af hensyn til familien, men sådan-

ne gøremål beskæftiger også tankerne. Det kan betyde, at opmærksomheden 

for en stund kan flyttes bort fra døden, der ifølge Kims fortællinger nærmer 

sig. At rydde op kan således fungere som en afledningsmanøvre. På den ene 

side oplever Kim trangen til at rydde som vanvittig. På den anden side forkla-

rer Kim, at det er opgaver, som han har udsat.  

 

Tanken om at rydde op i kælder, garage og i regnskabet og impulsen til at 

flygte ud over altanen, væk fra situationen, er vidt forskellige handlinger, der 

begge kan virke angstforsvarende. Jeg vil dog undlade at forfølge denne for-

tolkning her, fordi det, der er væsentligt i dette kapitel, er betydningen af Kate 

som en med-aktør.  

 

Efter ovenstående citat opstår en længere pause, som jeg vælger at bryde med 

følgende spørgsmål:  

Birgitta: »Kan du huske, da du hørte resultatet? Hvornår det gik op for dig, at det her det 

var et okay svar?« 

Kim: »Øhm ja, Det undrer mig at ham lægen dér. Han, da jeg kommer tilbage, er han 

mere interesseret i at kigge på min tunge end at give mig et svar. Nå men altså – ikke fordi 

der gik lang tid, men han skulle lige se tungen. Og så sad han og snakkede lidt om det og 

så siger han »Der var ikke noget i testen, der viser at du har kræft« Og det det var sådan 

set det jeg ventede på, ikke. Så sig det for helvede, ikke!«  

 

Der er vrede i dette kraftudtryk. Kim befinder sig i en situation, hvor han 

venter på at få at vide om han skal påbegynde sit oprydningsprojekt og selv-

om man ifølge Kim ikke kan forberede sig på det, så viser citaterne i dette af-

snit, at han er begyndt at integrere tanken om, at han kan dø.  

Måske vil lægen sikre sig, at biopsien er taget korrekt, for at sikre sig, at diag-

nosen er korrekt, inden han fortæller Kim, at der ikke er kræftceller i vævs-

prøven. Det fortæller historien ikke noget om, men Kim oplever at tungen og 

biopsistedet prioriteres højere end Kims angst for at dø.  
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På grund af sin deltagelse i interviewet med Kim, får Kate mulighed for at 

høre Kims version af fortællingen om hendes sygdom. Hun hører om hans 

bekymringer for hende og børnene, hans tanker om at ville sikre hende øko-

nomisk og hun får mulighed for at spørge uddybende til hans frygt for kræft-

diagnosen.  

Jeg kan selvfølgelig ikke vide om Kim og Kate allerede har delt disse svære 

spørgsmål med hinanden og jeg kan heller ikke vide, om Kate overtager in-

terviewet, fordi hun ved noget, som hun synes, at Kim skal fortælle.  

Med udgangspunkt i, at Kims svar til Kate kan fortolkes som en form for 

korrektion af det, han tilsyneladende opfatter som Kates forforståelse, tolker 

jeg, at Kims uddybende svar på Kates spørgsmål muligvis udvider Kate ind-

sigt. Min pointe er, at Kate optræder som en, der både støtter og udfordrer 

Kim til at fortælle om sine oplevelser og refleksioner.  

 

Der er tale om et ægtepar, som netop har forladt arbejdsmarkedet, for at nyde 

deres otium sammen. Kate bliver syg på deres første ferie som pensionister 

og derefter bliver Kim syg. De er ikke vant til at være syge og må hurtigt ind-

stille sig på en anderledes tilværelse.  

 

Altså vil jeg sige, det er også det med at være i … altså jeg har sgu altid haft kontrol over 

mit liv, ikke. På en eller anden måde, ikke, det har jeg. Jeg har selv styret det. Ikke, at jeg 

har fuldstændigt, i mindste detalje og jeg har også, meget af det er også tilfældigheder, ikke. 

Det har jeg haft det udmærket med. Jeg har også været fantastisk om, … hvad hedder det 

omstillingsparat i mit liv, ikke. Og det har jeg heller ikke haft problemer med, synes jeg 

ikke, i hvert fald, vel, men så dér pludselig at skulle indse, at man ikke … at der er noget, 

man ikke [ikke siges med bestemthed og ekstra styrke, som om han understre-

ger ordet] kan kontrollere, og især sådan en vigtig ting, ikke. Det er noget lort, Und-

skyld, og noget jeg ikke vil have med at gøre altså. Og så samtidig, ikke, og så på dette 

hospital, hvor vi ikke hører hjemme. Altså, det understreger altså alvoren ikke« (K:1).  

 

Forløbet som potentiel kræftpatient har angiveligt betydet, at han har mistet 

sin oplevelse af at have kontrol over sin tilværelse. Det bryder han sig ikke 

om. På trods af kontroltabet udtrykker han taknemmelighed over, at han ikke 

har kræft og har bevaret sit helbred. 

Begge ægtefæller har i løbet af kort tid oplevet, at deres liv er i fare. I forhold 

til Kims potentielle kræftsygdom slipper de dog med skrækken. Det overra-

sker ham at risikoen for at dø vækker oprydningstrang og i interviewsituatio-

nen kan Kim høre sig selv fortælle om angst, kontroltab og oprydningstrang. 
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Derved kan han føje endnu en dimension til sin selvforståelse og til kortet, 

som han navigerer efter i livet. 

Pointer fra afsnittet 

Kim har tænkt på og forholdt sig til en risiko for, at en kræftdiagnose kan be-

tyde forringet livskvalitet og indebære en risiko for, at han skal dø. Kim for-

tæller, at han begynder at tænke på døden i dagene frem til den første konsul-

tation og klinikken fortælles som et sted, der vækker angst. Angsten forstær-

kes angiveligt imens han venter udenfor døren til lokalet, hvor han skal høre 

resultatet af undersøgelsen.  

I den situation, som ifølge Kim er den værste i forløbet, fordi lægen er opta-

get af at se på Kims tunge og udsætter besvarelsen af det spørgsmål, som 

Kim har behov for at få besvaret. Dette er en af de pointer, der bringes videre 

til diskussion og konklusion.  

Den anden pointe, som inddrages i diskussion og konklusion, er, at Kate bli-

ver en aktiv aktør i interviewet. Derved ændres interviewet til et trepartsinter-

view, hvor Kate utilsigtet etablerer en dialog med Kim, hvorved Kims fortæl-

ling udfoldes og Kate muligvis får svar på de spørgsmål, som hun stiller.  

Betydningen af trepartsinterview 

Som nævnt i kapitlets indledning belyser kapitlet en metodologisk pointe, der 

handler om betydningen af en pårørendes deltagelse i interviews. I inter-

viewene med henholdsvis Ib og Kim er den pårørende ikke bare en bisidder, 

men en med-aktør. Det vil sige, at den pårørende deltager som tredje part og 

indtager en position, hvor hun både kan fungere som en ekstra interviewper-

son, ekstra interviewer og som samtalepartner for den primære interviewper-

son.   

 

Ifølge FANI metoden er det meningen, at interviewets struktur i så høj grad 

som muligt skal følge interviewpersonens associationer.  

Lis og Kate deltager begge som en med-aktør og skifter position. Med to in-

terviewpersoner kan strukturen i interviewet ind i mellem komme til at minde 

om et fokusgruppeinterview, fordi jeg må forholde mig til mere end en inter-

viewperson. For mig har det betydet, at min frit flydende opmærksomhed af 

og til forstyrres, fordi jeg må flytte min opmærksomhed fra interviewperso-

nen til ægtefællen eller til ægtefællernes indbyrdes samspil i interviewet.  
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Når der fortælles narrativer, er det – ideelt set, fortælleren, som tager ansvaret 

for fortællingens relevans (Hollway & Jefferson, 2005, p. 310) og FANI me-

toden lægger vægt på forholdet mellem forsker og interviewperson. Metoden 

erkender også, at fortællingen er konstrueret (indenfor forsknings- og inter-

viewkonteksten) og at der ikke er tale om en neutral beretning. Ifølge Holl-

way & Jefferson er det af afgørende betydning, at forskeren også fortolker sin 

egen andel i de resultater, som interviewene bidrager med. Denne dobbelt-

tolkning udfordres, fordi der i et trepartsinterview er tre personer, der påvir-

ker fortællingen og den empiri, som interviewet bidrager med at producere.  

 

Som udgangspunkt havde jeg ingen forestillinger om, at udfordre FANI me-

toden. Jeg havde regnet med, at skulle inkludere interviewpersoner, som øn-

skede en pårørende som bisidder, men jeg havde ikke regnet med, at en bi-

sidder ville finde det naturligt at være aktiv.  

Den første, der bad om at have en bisidder med til interview, var Dorte. Jeg 

kunne ikke se nogen grund til at sige nej. Det gik fint og hendes ven bidrog 

kun med en enkelt bemærkning, som Dorte inviterede til. Bisidderens tilste-

deværelse fremkaldte tilsyneladende ingen forstyrrelse i forhold til FANI me-

toden og bidrog formentlig til at Dorte følte sig tryg. Derfor sagde jeg også ja 

til de øvrige som bad om denne mulighed. Disse interviews blev imidlertid 

noget anderledes, fordi de ægtefæller, som jeg har lavet interview med i for-

bindelse med dette forskningsprojekt supplerer hinanden.  

 

Min problemformulering søger at belyse subjektiv selvforståelse. Derfor har 

jeg valgt at besvare problemformuleringen med fortællinger, der repræsente-

rer maksimal variation i mit empiriske materiale. Set i dette lys øges mangfol-

digheden, når der også indgår fortællinger, der inkluderer en pårørende, som 

deltager aktivt og som har betydning for patientens angstforsvar.  

Havde dette studie, tilstræbt at få en stor mængde af enslydende svar fra en 

repræsentativ sampling, ville disse trepartsinterviews have udgjort en bias i 

forhold til forskningsresultaterne, fordi et sådant forskningsdesign går ud på 

at reducere mængden af individuelle forskelle.  

I forhold til mit valg af FANI metoden og beslutningen om at søge svar på 

problemformuleringen, der viser betydningen af subjektivitet og individualitet 

via maksimal variation i måden, hvorpå det er muligt at være patient, der ud-

redes for HNC, bidrager disse trepartsinterview til at udvide besvarelsen af 

problemformuleringen og inddrager betydningen af en pårørende, der indgår 

i patientens forløb som en aktiv med-aktør. 
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Kapitel 9 Sammenfatning 

I dette kapitel vil jeg sammenfatte pointer fra fortolkningskapitlerne med 

henblik på at diskutere betydningen af de metodologiske valg og besvare 

spørgsmålene i problemformuleringen. Kapitlet lukkes med en perspektive-

ring.    

Kapitlet er ordnet i tre hovedafsnit: Diskussion, Konklusion og Perspektivering.  

Diskussion 

I dette afsnit diskuteres betydningen af de metodologiske valg i forhold til po-

inter fra fortolkningskapitlerne. Diskussionen er ordnet under følgende over-

skrifter: Hensynet til interviewpersonerne, Betydning af psykosocial hermeneutisk fortolk-

ning, Suspenderet forforståelse, Transparens, Gyldighed og Genkendelighed.   

Hensynet til interviewpersonerne 

I dette forskningsprojekt teoretiseres interviewpersonerne som angstforsva-

rende subjekter og de befinder sig i en situation, der kan vække angst og akti-

vere angstforsvaret. Angst og angstforsvaret teoretiseres som både psykisk, 

socialt og relationelt. Det betyder, at angsten kan vækkes og dæmpes i en 

samtale og derfor også i et interview.  

 

FANI metoden er valgt, fordi det vurderes, at den kan bidrage med empiri, 

som kan medvirke til at besvare problemformuleringen. I valget indgår desu-

den, at den valgte interviewmetode skal være hensynsfuld og skabe mindst 

mulig forstyrrelse i forhold til interviewpersonernes bestræbelser på at finde 

mening og bearbejde deres oplevelser.  

I det følgende inddrages pointer fra de enkelte fortællinger, som belyser hvor-

ledes interviewmetoden virker hensynsfuld eller medvirker til at skabe forstyr-

relse.  

 

Bo fortæller, at han har besluttet sig for at udskyde det tidspunkt, hvor han vil 

forholde sig til kræft. På trods af denne beslutning vælger han at tale om kræft 
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og om cancerdommen, som han tilsyneladende har frygtet i flere år. Han for-

tæller også, hvorledes han holder frygt og tanker under kontrol. Desuden op-

fatter Bo, at han er i gode hænder. Denne erkendelse ser ud til at styrke hans 

angstforsvar.  

Bo benytter vores interviews til at reflektere over sin situation og beslutte, 

hvordan han vil handle i overensstemmelse med sin selvforståelse i forhold til 

de mennesker, han interagerer med i hverdagen og hvorledes han vil informe-

re dem, når han kommer hjem. Således har han dækket sit behov for at reflek-

tere over sin aktuelle situation sammen med en person, som han ikke behøver 

at beskytte og fortolkningen viser, at disse interviews har opvejet en mangel 

ved kræftpakkekonceptet.  

 

Der går et stykke tid før Dorte overtager det første interview og begynder at 

fortælle. Hun vælger at tale om kræft, som hun endnu ikke har erkendt og om 

sin frygt for depression. Desuden fortæller hun om sine katte og et løfte, som 

hun har givet dem. I det andet interview taler hun om angst, selvmordsforsøg 

og strategier, som hun benytter til at udholde og kontrollere angst. I dette in-

terview tematiseres angst og der etableres en dialog, hvor vi flere gange taler 

om angst og bevæger os væk fra dette tema igen. Dorte fortæller, at hun er 

glad for at lave interviews og tilbyder flere interviews.  

På baggrund af interviews med Dorte ser det ud til, at FANI metoden skaber 

muligheder for at tale om følsomme emner som angst og at eventuel forstyr-

relse opvejes, fordi FANI metoden også giver plads til et virksomt angstfor-

svar. I de to interviews fortæller Dorte om sin situation og hun fortæller, at 

hun er blevet stærkere og at hun derfor kan komme igennem kræftsygdom-

men. Således kan hendes fortælling hjælpe hende med til at finde en identitet, 

som den, der kan komme igennem et behandlingsforløb for kræft (Frank, 

1997; Hollway, 2008).  

 

Ib fortæller også om angst, han fortæller om at være rædselsslagen og om sine 

forskellige strategier til at nedjustere angst. På det tidspunkt, hvor han fortæl-

ler om at være rædselsslagen for ikke at vågne igen, fører Lis ham igennem 

fortællingen. Denne episode og andre passager fra dette interview viser, at 

FANI metoden ikke beskytter angstforsvarende subjekter imod angst, som 

vækkes eller øges i løbet af et interview. Ibs fortælling viser desuden, at der er 

plads til et virksomt angstforsvars justeringer undervejs i et interview, der føl-

ger principperne for denne metode, og at dette kan opveje risikoen for at 

mærke angst i et interview, hvor angst tematiseres.  
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På et tidspunkt forsøger Lis, at få Ib til at fortælle, om ’hullet’. Det er ikke i 

overensstemmelse med FANI metoden at spørge så specifikt. Ib vælger da 

også at glide af på Lis’ spørgsmål. Han taler ganske vist med Lis om ’hullet’, 

men på en subtil måde, hvor Ib bestemmer, hvad der kan fortælles og hvad 

der skal skjules. Således kontrollerer Ib, trods angst, interviewets indhold og 

forløb.  

Hollway og Jefferson gør opmærksom på, at narrativer ikke er transparente 

beretninger om sandheder, men en metode til at komme tæt på oplevelser. 

Det ser ud til, at ’hullet’ indgår i Ibs livshistorie og hentyder til en angstfor-

svarende strategi. En mere detaljeret fortælling om ’hullet’ kunne have med-

virket til en mere dybdegående forståelse af Ibs angstforsvarende strategier, 

men det er ikke nødvendig for at kunne besvare problemformuleringen. Der-

til er det tilstrækkeligt at forstå, at Ibs livshistorie indeholder fortællinger om 

angst, at angsten intensiveres af udredningsforløbet og at Ib og Lis har flere 

strategier, der understøtter hans angstforsvar. Det er således ikke væsentligt 

for fortolkningen, at få adgang til detaljer vedrørende ’hullet’.  

 

Ibs fortælling er interessant i forhold til at vurdere FANI metoden som en 

interviewmetode, der virker hensynsfuld i forhold til interviews med sårbare 

og angstforsvarende interviewpersoner, fordi den viser, at angstforsvarende 

subjekter er i stand til, at udlevere informationer om sig selv og samtidig sætte 

grænser for, hvilke informationer der udleveres. Således kan interviews med 

Ib fungere som et eksempel på, at FANI er en interviewmetode, der giver 

plads til, at interviewpersonen kan manøvrere med respekt for sine egne 

grænser og værdighed. Intervieweren har dog stadig et etisk ansvar.  

 

Axel fortæller ikke om angst. I stedet fortæller han livshistoriske fortællinger 

og fortællinger om episoder fra forløbet. Ifølge FANI metoden er det inter-

viewpersonen, der afgør, hvad fortællinger om at være patient skal indeholde. 

Således medvirker mit fravalg af en interviewguide og mit tilvalg af FANI me-

toden til, at jeg også får fortællinger, der ikke handler om angst og derved en 

mere nuanceret empiri.  

 

I dette forskningsprojekt medvirker FANI metoden til at skabe interviews, 

som på forskellig vis indeholder livshistoriske fortællinger, fortællinger om 

nuet, aspekter af fortællerens selvforståelse, diskurser, som fortælleren identi-

ficerer sig med, referencer til relationer, egen positionering samt tid og sted i 

de fortalte hændelsesrækkefølger, frygt eller angst for kræft, spekulationer 

over sygdom, begrænsninger, afhængighed og forandringer.  
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Metoden hindrer ikke, at der opstår angst eller at angst øges i løbet af et in-

terview, men metoden skaber mulighed for, at interviewpersons såvel som 

interviewerens ubevidste angstforsvar kan justeres under hele interviewet. Så-

ledes er det muligt at lave interviews om angst, der kan mærkes, og samtidig 

nedjusteres, uden at afbryde interviewet. Metoden kan ikke fritages fra risiko 

for at skabe forstyrrelse, men interviewformen rummer muligheden for, at 

interviewpersonen – på trods af sårbarhed og angst, kan manøvrere med re-

spekt for sine egne grænser og værdighed. Dette er muligt, fordi der ikke er 

bestemte spørgsmål, som skal besvares og fordi interviewpersonen kan be-

mægtige sig samtalen og bestemme, hvad der skal siges og hvad der skal skju-

les.  

 

Ovenstående sammenfatninger fra tolkningskapitlerne viser, at udredningsfa-

sen for HNC og interviews om udredningsfasen kan vække angst, men også, 

at interviewpersonernes subjektive angstforsvar hele tiden arbejder på at ned-

justere angstniveauet.  

Sammenfatningerne viser desuden, at der er individuelle forskelle på, hvordan 

angstforsvaret arbejder og kommer til udtryk. Det fælles er, at angstforsvaret 

fungerer som en styrke til at komme igennem udredningsforløbet, selvom 

fremtiden virker uafklaret. Det fælles er også, at det subjektive angstforsvar 

gør det muligt at tale om angst og mærke angst når blot, der er plads i relatio-

nen, til at angstforsvaret kan virke.  

 

Teoretisk set indebærer den frie associerende narrative form, at interviewper-

sonen hører sig selv fortælle sin historie. Derved kan et interview være be-

gyndelsen til en bearbejdning, som kan bringe orden i kaos, få hændelsesræk-

kefølgen bragt i orden samt bidrage til at forstå det ubegribelige og menings-

løse. Hvis interviewpersonerne har oplevet dette, har de ikke kun bidraget til 

at besvare problemformuleringen, men har også haft et vist udbytte af at del-

tage. Bo fortæller, at han har benyttet interviewene til refleksion. Der ud over 

indeholder empirien ikke klare informationer om deltagernes motivation for 

at deltage i interviews – bortset fra, at flere deltagere nævner, at de vil hjælpe 

andre. Næsten alle interviewpersoner har sagt tak, fordi de fik mulighed for at 

fortælle og der er deltagere, der siger, at det har hjulpet dem igennem forløbet 

og anbefaler, at alle patienter får sådan en mulighed.  
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Betydning af psykosocial hermeneutisk fortolkning 

Interviewpersonerne befinder sig i et forløb, hvor diagnosen er uafklaret og 

ængstelsen endnu ikke er bearbejdet, desuden kan de være rystet, chokeret og 

eventuelt i krise, hvilket kan resultere i fortællinger, der kan virke usammen-

hængende og springende i forhold til tid og sted i handlingsrækkefølgen (Arr-

henius, 2007). Dette er imidlertid valgt for at få indblik i og forståelse for 

overvejelser, refleksioner, forventninger, frygt og håb som ikke kan afsluttes 

og som indgår i en proces, der går ud på at udholde uvished og ventetid. Det 

er indblik i og forståelse for denne proces, der skal bidrage til at besvare pro-

blemformuleringen. Derfor er der foretaget interviews imens udredningsfor-

løbet endnu ikke er afsluttet, diagnosen stadig er uafklaret, eventuel angst 

endnu ikke er glemt eller modificeret og den ro, som påbegyndt behandling 

ifølge andre studier medfører (Fasting, 1979; Junge et al., 2010), endnu ikke er 

indtrådt. Via hermeneutisk fortolkning, hvor der etableres en dialog mellem 

dele, helheden og teorien, der inddrages, er det imidlertid muligt, at fortolke 

empirien, selvom om fortællingen udvikler sig over 2 – 3 interviews.    

 

Ibs fortælling indeholder et eksempel på, at plottet ikke altid ligger tilgængelig 

i overfladen. I begge interviews undrer jeg mig over betydningen af de drama-

tiske fortællinger. Det er først i forbindelse med fortolkningen, hvor jeg etab-

lerer en dialog mellem enkeltdelene, helheden i de samlede interviews og ind-

drager teori, det går op for mig, at disse historier har betydning for Ibs sub-

jektive angstforsvar. 

 

I forbindelse med de første gennemlæsninger af Bos fortælling virker fortæl-

lingen underlig og mystisk, fordi fortællingen om at være potentiel kræftpati-

ent ændrer sig mellem andet og tredje interview. I første og andet interview 

frygter Bo cancerdommen og i tredje interview ser det ud til, at der aldrig har 

været en risiko for, at knuderne kan indeholde kræft. Her kommer plottet og-

så til syne i den fortolkende dialog, der etableres mellem enkeltdele, helheden 

og teoretiske begreber, der inddrages.   

 

I flere interviews er der dog også mere bearbejdede fortællinger, med begyn-

delse, midte og slutning samt et plot. Dette er de livshistoriske fortællinger 

eksempler på. For eksempel indeholder de interviews, jeg har med Axel flere 

afgrænsede fortællinger fra livshistorien samt nogle fortællinger om episoder 

fra udredningsforløbet, der har en begyndelse, en midte, en slutning og et 

plot.  
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I den del af interviewet med Kim, som inddrages i denne afhandling er der 

også et eksempel på en fortælling med en begyndelse, en midte og et plot, 

men der mangler afslutning på denne fortælling. Det er fortællingen om fade-

rens sygdomsforløb og død, der bliver fortalt som en indledning, hvor midten 

og plottet består i, at han selv risikerer et forløb med forringet livskvalitet, der 

ender med døden. Kims fortælling kan imidlertid ikke afsluttes, før svaret på 

vævsprøven foreligger.   

Axel har en fortælling, der er struktureret på nogenlunde samme måde. Det er 

fortællingen, hvor han fremhæver sin far og sin farfar, og hvor plottet består i, 

at han aldrig har været syg, men at han måske er det nu. Denne fortælling kan 

heller ikke afsluttes, så længe diagnosen ikke foreligger. Forskellen er, at Axels 

fortælling standser med et ’nu’, hvorimod Kims fortælling fortsætter med tan-

ker om det, der ifølge hans erfaringer kan være en konsekvens af en kræftdi-

agnose.   

 

Problemformuleringen vil vide, hvordan et kræftramt menneske forstår sig 

selv som potentiel kræftpatient, imens udredningsforløbet endnu ikke er af-

sluttet, diagnosen stadig er uafklaret, eventuel angst endnu ikke er glemt eller 

modificeret og den ro, som diagnosen angiveligt medfører, endnu ikke er ind-

trådt. Derfor må det forventes, at angstforsvaret mobiliseres i underbe-

vidstheden, imens der fortælles, og at dette kan påvirke fortællingen. Desuden 

må det forventes, at fortællinger, der handler om et uafsluttet forløb ikke kan 

afsluttes.  

Interviewpersonerne fortæller om sig selv og om risiko for en sygdom, der 

kan forandre deres liv. Fortællingerne udfoldes desuden indenfor en inter-

viewkontekst, der gør det muligt at associere, imens der fortælles. Der er såle-

des plads til at fortælleren kan inddrage erindringer, trække tråde og fortolke 

forbindelser mellem nuet og fortiden. Der er plads til at afbryde en fortælling 

og springe til en anden. Der er plads til at holde pause og ændre perspektiv på 

sin fortælling. Der er plads til at introducere et tema i et interview og tage trå-

den op i det næste. Der er plads til kaos og overvældelse og til angstforsvaret. 

Det er netop her hensynet til sårbare og angstforsvarende interviewpersoner 

tilgodeses.   

 

Som fortolkningsmetode er der valgt en hermeneutisk fortolkning, der gør 

det muligt at etablere en fortolkende dialog, som forløber mellem helheden, 

enkeltdele og teori. Dette valg betyder, at det er muligt at forstå fortællinger 

om et forløb, der endnu ikke er afsluttet og bearbejdet. Den hermeneutiske 

fortolkende metode giver mulighed for at søge plottet og forstå dele af en 
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fortælling i lyset af helheden, og søge de livshistoriske og kontekstuelle per-

spektiver i fortællingerne.  

Set i lyset af problemformuleringen skal uafsluttede fortællinger derfor ikke 

opfattes som en svaghed, men som en styrke, fordi de betyder, at empirien 

kommer tættere på interviewpersonernes aktuelle og delvist ubearbejdede op-

levelser og derved medvirker til at forstå, hvorledes kræftramte mennesker 

forstår sig selv som potentielle kræftpatienter, imens de udredes for HNC.  

Suspenderet forforståelse 

Som nævnt i metodologikapitlet har jeg forberedt mig på at lytte til fortællin-

ger om at være patient. Canguilhems teori om sundhed og sygdom er et af de 

greb, jeg benytter til at distancere mig fra min sygeplejefaglige forståelse. FA-

NI metoden, den psykosociale tilgang og Fogs model, begreber og greb skær-

per desuden min opmærksomhed på interviewerens rolle i et interview. 

 

Som interviewer er det nødvendigt at forstå sig selv. Der er imidlertid grænser 

for hvad en selvanalyse kan bidrage med. Jeg har ikke haft adgang til forsker-

supervision, men har søgt at få forståelse for mig selv og en mere fri tilgang til 

min empiri via vejledning, tolkningsworkshops, og andre fora, hvor analyser 

og fortolkninger kan præsenteres og drøftes.  

 

I dette afsnit vil jeg inddrage to eksempler til at belyse, hvorledes forskerens 

forforståelse spiller en rolle for resultaterne af et interview og betydningen af 

at have blik for dialogens dobbelthed i forbindelse med fortolkning.  

 

I det andet interview fortæller Bo, at han vil vente med at fortælle sin far og 

sine børn, at han bliver undersøgt for kræft, indtil diagnosen foreligger. Da 

jeg hører dette er min første tanke: ”Når man skåner sine nærmeste, får de ikke 

muligheden for at blive inddraget og man kan skabe ensomhed både for sig selv og for de 

nærmeste, hvis der er emner, som ikke må nævnes”.  

Ramt af denne forforståelse mærker jeg en tilskyndelse til at fortælle Bo, at 

hans beslutning indebærer nævnte risiko. I stedet for at sige noget fortsætter 

jeg med at lytte til Bos fortælling, imens jeg reflekterer over min rolle i inter-

viewet. I mine refleksioner indgår, at det er interviewpersonens frie associati-

oner, der er interessante og at min tilskyndelse – hvis jeg følger den, vil påvir-

ke det intersubjektive forhold, som vi har etableret. Derfor suspenderer jeg 

min forforståelse og vælger at acceptere Bos opfattelse.  
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I det andet interview med Dorte mærker jeg vrede og angst. Belært af inter-

viewet med Bo reflekterer jeg over, hvordan jeg kan agere imens interviewet 

med Dorte fortsætter.  

Jeg er egentlig ikke rystet i interviewsituationen, men det er svært at transskri-

bere dette interview. Efter flere dage med overspringshandlinger og uproduk-

tive tilløb, lægges transskriberingen til side. Jeg benytter en teknik, hvor jeg 

skriver mig tanketom. Derved frembringer jeg en tekst, som jeg kan forholde 

mig til og forstå mig selv ud fra. Det er en proces, som Ricoeur kalder for en 

omvej over det, hvori selvet selv har ytret sig (Ricoeur, 1979, p. 15). Gennem 

denne proces forstår jeg vreden og min reaktion på Dortes angst og indser, at 

et interview kan forstyrres af tilskyndelser, som har rod i sygeplejefaglige så 

vel som personlige forforståelser.   

En efterfølgende drøftelse af Dortes fortælling i en tolkningsworkshop med-

virker til, at jeg kan se udenom mig selv og få øje Dorte og hendes fortalte 

forløb. 

 

Interviews med Bo og Dorte skærpede min sensitivitet og de efterfølgende 

interviews bød ikke på tilsvarende store udfordringer. Det betyder dog ikke, 

at de efterfølgende interviews var uden udfordringer. Et tilbageblik på samtli-

ge interviews bekræfter, at et forskningsinterview indeholder en uforudsigelig 

og varieret række af etiske udfordringer, hvor intervieweren skal respektere 

interviewpersonens grænser og værdighed. Denne udfordring indebærer, at 

der hele tiden må reflekteres og træffes valg i forhold til egen rolle i et inter-

view. Ifølge FANI metoden skal intervieweren ikke være parat til at stille det 

næste spørgsmål. Dette øger muligheden for frit flydende opmærksomhed og 

derved muligheden for at suspendere tilskyndelser, som opstår i et interview.  

  

At holde frit flydende opmærksomhed bidrog også med indsigt i betydningen 

af pauser. En pause i en fortælling kan betyde, at interviewpersonen associe-

rer, overvejer eller organiserer sin fortælling. Respekt for pauser skaber for-

mentlig også plads til angstforsvarets arbejde i underbevidstheden. Derfor 

skal pauser ikke fyldes ud med spørgsmål. Pauser giver desuden intervieweren 

en form for frihed til at holde sin opmærksomhed flydende og skifte fokus 

mellem forhold, indhold og intersubjektive reaktioner.  
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Transparens 

Transparens handler om, at forskningsprocessen skal være gennemskuelig i 

forhold til valg af spørgsmål, design, analyse og resultater (Brinkmann & 

Tanggaard, 2010).  

 

I tolkningskapitlerne inddrager jeg fragmenter fra mine refleksioner, som kan 

have påvirket fortællingen og fortolkningen. Dette har jeg valgt af to grunde. 

For det første bør forskeren ikke udelukke sig selv fra fortolkningen, men ha-

ve blik for dialogens dobbelthed, fordi forskeren og den udforskede begge 

bidrager til at skabe de informationer, som det enkelte interview resulterer i 

(Hollway & Jefferson, 2013, p. 3). For det andet giver det fortolkningerne en 

vis transparens, som går helt tilbage til de enkelte interviews. Dette er nød-

vendigt for at vise og for selv at forstå, hvorledes forskersubjektet ikke kan 

være et neutralt subjekt, hverken i interviews eller i fortolkningsprocessen. 

Som hermeneutisk fortolker er det derfor væsentligt at sætte sin forforståelse i 

spil i dialogen mellem empiri og teori og hele tiden holde sig parat til at su-

spendere sin forståelse til fordel for nye fortolkningsmuligheder.  

Derudover har jeg søgt at skabe transparens ved at gøre rede for mit valg af 

FANI metoden til indsamling af empiri. Valget begrundes med forsknings-

spørgsmålene, interviewpersonernes forventede sårbarhed og min faglige 

baggrund, der indeholder forforståelser, som jeg må forholde mig til og revi-

dere samt tilskyndelser, som jeg må suspendere.  

 

Jeg har også søgt at skabe transparens ved at begrunde mit valg af hermeneu-

tisk videnskabsforståelse, som epistemologisk er i overensstemmelse med den 

psykosociale tilgang, der er den overordnede teori i teorikomplekset, der etab-

leres. Jeg har endvidere søgt at skabe transparens ved at gøre rede for bricola-

gen, hvor Canguilhems teori indgår og er fortolket med Hollway & Jeffersons 

psykosociale tilgang som teori. Dertil kommer, at jeg har synliggjort mine 

vurderinger af den fælles hermeneutiske epistemologi i de teorier, hvorfra der 

inddrages begreber til at forstå mit forskersubjekt og til at tænke med i for-

tolkningen af empirien.      

 

Gyldighed 

Gyldighed handler om de valg, som træffes; Hvilken empiri kan besvare 

forskningsspørgsmålene, interviewerens evne til at lave interviews, valg af 
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analyse og fortolkningsstrategi og de teorier, der indgår i fortolkningen. 

(Brinkmann & Tanggaard, 2010).  

 

I problemformuleringen spørger jeg efter individuelle kræftramte menneskers 

selvforståelse i fortællinger om at være potentiel kræftpatient, der udredes i 

henhold til Pakkeforløb for hoved- og halskræft. Hvilke livshistoriske erfaringer har 

betydning og hvilken betydning har stedet og konteksten for, hvorledes en 

potentiel kræftpatient forstår sig selv som patient i nævnte kontekst?  

 

Jeg spørger efter individuelle forskelle og Free Association Narrative Inter-

viewes vælges som interviewmetode frem for interviews med en interview-

guide, fordi det er sandsynligt, at interviewpersonerne vil fortælle om det, 

som har individuel betydning for dem i udredningsfasen, hvis de selv afgør, 

hvordan det overordnede spørgsmål om at være patient i udredningsfase kan 

besvares. Desuden kan fortællinger indeholde referencer til tid og sted og til 

livshistoriske erfaringer, som har betydning. Det betyder, at jeg ikke behøver 

at spørge særskilt til disse forhold, som vil indgå, i det omfang, de har betyd-

ning for interviewpersonen. 

 

Valget af fortolkningsstrategi knytter også an til problemformuleringen og an-

tagelsen om, at de forhold, der indgår i denne, ikke skal besvares enkeltvis, 

men i lyset af den helhed, som det enkelte interview udgør. Derfor vælges en 

hermeneutisk videnskabsforståelse, der etablerer en fortolkende dialog mel-

lem de enkelte dele, helheden og teori, der inddrages med henblik på at etab-

lere en fortolkning, der rækker ud over interviewpersonens og forskerens 

commonsense forståelse. Hver teori, der inddrages, øger kompleksiteten i den 

indsigt og forståelse, som fortolkningen medvirker til. Ved hvert skifte i for-

hold til fortolkningsposition og -horisont fremkommer nye aspekter i den 

samme fortælling. Her har den hermeneutiske fortolkningsbricolage været en 

nyttig konstruktion. Kombinationen af teoretiske begreber i fortolknings-

rammen som er etableret ved hjælp af principper, der gælder for en fortolk-

ningsbricolage, øger muligheden for at forstå særlige individuelle detaljer i 

hver enkelt fortælling. Dette har betydning i forhold til kunne forstå subjekti-

ve, psykosociale og livshistoriske forskelle på interviewpersonernes selvfor-

ståelse og deres forståelse af det sted, hvor de udredes for HNC. 

 

Valg af interviewmetode og valg af videnskabsforståelse har betydning for re-

sultaterne, fordi interviewmetoden forudsætter en subjekt-subjekt relation, 

der indebærer et container-contained relationship. Ifølge Hollway & Jefferson 
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er angstforsvaret simultant både psykisk og socialt. Det betyder, at inter-

viewer og interviewperson påvirker hinanden og hinandens angstforsvar, som 

det for eksempel ses i det andet interview med Dorte, hvor mine minder om 

angst kommer i spil. Den gensidige påvirkning kan dog ikke isoleres til kun at 

gælde angstforsvaret. Empati, overføringer og modoverføringer medvirker 

også til at forme den enkelte fortælling, som nu ikke længere kun er en per-

sonlig fortælling, men også en fortælling om intersubjektivitet og samspillet 

mellem to personers intersubjektive angstforsvar. 

 

Dialogens dobbelthed betyder, at forskningsspørgsmålene ikke kan besvares 

med beskrivelser af kræftramte menneskers individuelt forskellige selvforstå-

else. Resultatet af denne undersøgelse belyser i stedet selvforståelser, som de 

formidles i fortællinger, der er fortalt indenfor de rammer, som det overord-

nede forskningsspørgsmål og interviewmetoden sætter. Fortællingerne er des-

uden påvirket af det intersubjektive forhold, der etableres indenfor disse 

rammer. 

Genkendelighed 

Genkendelse betyder, at eksemplerne og resultaterne er genkendelige for 

mennesker, der har erfaring fra lignende situationer (Brinkmann & 

Tanggaard, 2010). 

 

Projektet bygger på en antagelse om, at mennesker og derfor også kræftramte 

mennesker er forskellige og lever forskellige liv. Ifølge den anvendte teori kan 

alle mennesker betragtes som angstforsvarende, og det subjektive angstfor-

svar opfattes som udviklet i underbevidstheden i relation med betydningsful-

de andre i en livslang proces. Derfor er der individuelle forskelle på, hvorle-

des det livshistorisk dannede subjektive angstforsvar fungerer. Desuden ud-

vikler mennesker sig til unikke personer i et personligt-socialt samspil ud fra 

en fælles socialitet. Denne udvikling medvirker til at forme individuelle livshi-

storier.  

Endvidere er min empiri ikke repræsentativ, men består af en empirisk sam-

pling, som er nuanceret og kontrastfyldt.  

Det fælles er, at angstforsvaret fungerer som en styrke til at komme igennem 

udredningsforløbet og udholde uvisheden. Et andet fællestræk er, at det er 

muligt at tale om sygdom, frygt og angst, når blot, der er plads i relationen, til 

at angstforsvaret kan virke.  
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Deltagerne i studiet bag bogen: Ikke bare en diagnose (Fasting, 1979) har brug 

for at tale om følelser, frygt og angst og de konsekvenser, som den aktuelle 

situation har for dagligdagen. Studiet fra 1979 er udført i en tid, hvor der ikke 

tales åben om kræft, hverken i medier eller i forbindelse med udredning og 

behandling. I diskussionen og konklusionen på studiet fra 1979 opfattes åben 

tale om kræft som en væsentlig forudsætning for at kunne imødekomme pati-

enters behov for at tale om følelser, frygt og angst.   

I dag er kræft ikke længere en sygdom, der forties. Der tales åbent om kræft 

og interviewpersonerne kender og forstår deres situation på baggrund af dis-

kurser om kræft, som deles i den sociale verden. Interviewpersonerne ved, at 

de er henvist til udredning for kræft og ordet kræft udtales, når diagnosen 

formidles. Fortællingerne viser, at deltagerne i dette forskningsprojekt også 

har behov for at tale om følelser, frygt, angst og de har behov for at tale om, 

de konsekvenser, som uvisheden og udredningsprogrammet har for deres 

dagligdag. Selvom der i dag tales åbent om kræft, er der imidlertid ikke meget 

i fortællingerne, der indgår i dette forskningsprojekt, som tyder på, at der også 

er plads til følelser, frygt og angst i de sammenhænge, hvor patienter møder 

sundhedsprofessionelle for at tale om kræft.  

 

Deltagerne i studiet fra Århus udtrykker tilfredshed med det accelererede for-

løb (Junge et al., 2010). Tilsvarende tilfredshed ses også i fortællinger, som 

indgår i dette aktuelle forskningsprojekt, og tilfredsheden forbindes med øget 

chance for at overleve eller kort tid med uvished.  

I 2010 opleves udredningsforløb for HNC som kaotisk og overvældende og 

at det kan være svært for patienter at følge med både mentalt og følelsesmæs-

sigt samt svært at huske og forstå praktiske informationer vedrørende under-

søgelses- og behandlingsforløbet (Junge et al., 2010). Deltagerne i undersøgel-

sen, som formidles i denne afhandling, taler ikke om, at de mangler informa-

tioner, men fortolkningerne viser, at udredningsforløbet vækker angst, 

intensiverer angstniveauet og at muligheden for at fortælle har betydning.  

 

De temaer, der fortolkes er almene og i de sammenhænge, hvor jeg har drøf-

tet empiri og fortolkninger af empirien, vækker drøftelserne egne fortællinger 

hos de, der deltager i drøftelserne. På en konference i Dubrovnik deltog jeg i 

en tolkningsworkshop, hvor en af professorerne i gruppen identificerede sig 

med Bo og fortalte om sine egne oplevelser som potentiel kræftpatient. I Pre-

ston holdt jeg oplæg med udgangspunkt i mine fortolkninger af Bo og Dorte. 

I spørgerunden efter dette oplæg blev det almene igen bekræftet og efterføl-

gende modtog jeg en mail fra en professor, som hørte oplægget og i mailen 
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opfordrede han mig til at skrive artikler om mine fortolkninger. Jeg har holdt 

flere oplæg for sundhedsprofessionelle; læger, sygeplejersker og terapeuter. 

Her møder jeg også genkendelse og opfordringer til at publicere. Når projek-

tet drøftes med sundhedsprofessionelle vækkes deres egne fortællinger om at 

være patient, pårørende eller sundhedsprofessionel og der kan opstå drøftel-

ser, der går ud på at finde måder, hvorpå sundhedsprofessionelle kan tilbyde 

patienter mere opmærksomhed, end tidspresset og standardiseringen levner 

mulighed for.  

Konklusion 

Spørgsmålet i problemformuleringen er formuleret således: 

Hvorledes forstår og fremstiller kræftramte mennesker sig selv i fortællinger 

om at være potentiel kræftpatient, der udredes for kræft i en klinik, hvor Pak-

keforløb for hoved- og halskræft spiller en rolle i organiseringen af arbejdet? Hvilke 

livshistoriske erfaringer har betydning og hvilken betydning har stedet og 

konteksten for, hvorledes en potentiel kræftpatient forstår sig selv som pati-

ent i nævnte kontekst? 

 

Disse spørgsmål søges besvaret i dette afsnit. Først sammenfattes og konklu-

deres i forhold til Betydningen af livshistoriske erfaringer og angstforsvaret. Dernæst 

sammenfattes og konkluderes i forhold til Betydningen af sted. Konklusionen 

lukkes med en Sammenfatning af konklusionerne.  

Betydningen af livshistoriske erfaringer og angstforsvaret  

I dette afsnit sammenfattes ligheder og forskelle fra de fire fortolkningskapit-

ler med henblik på at konkludere i forhold til betydningen af individuelle livs-

historiske erfaringer, herunder det livshistorisk formede subjektive angstfor-

svar og mere bevidste strategier til at håndtere angst.  

 

Interviewene med Bo indeholder ikke biografisk ordnede livshistoriske for-

tællinger. Han er optaget af nuet, den situation, han aktuelt befinder sig i og 

hvordan han kan informere om sin situation, når han kommer hjem fra hos-

pitalet uden at gøre sine nærmeste kede af det og uden at han bliver opfattet 

som syg. Bo er gift, har børn og et arbejde, hvor han omgås mange menne-

sker. Han dyrker sport og lever en udadvendt og aktiv tilværelse. Hans far le-

ver, men han mistede sin mor for 30 år siden. Hun fik kræft og døde af sin 
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sygdom. Desuden fik han konstateret godartede knuder fem år tidligere og 

han har mistanke om, at de ikke er godartede. Derfor har han erfaring med at 

søge på internettet efter svar og når han søger, tænker han på sin mor og kan 

søge sig helt ned i graven. Bos erfaringer med at bearbejde følelser og angst 

under hensyntagen til sine medmenneskers risiko for at blive kede af det, har 

betydning for, hvorledes han forstår og fremstiller sig selv som potentiel 

kræftpatient.  

 

Dorte er i fyrrene, er førtidspensionist og bor alene med sine katte. Hun ser 

sin mor, sine søskende og deres familie og har kontakt med andre mennesker 

via en chat og Facebook. Desuden har hun erfaring med depression, angst og 

selvmordsforsøg. For 1½ år siden ændrede hun sit liv. Hun fik kontrol over 

sin depression og begyndte i en terapigruppe, hvor hun bearbejder angst. Nu 

tør hun åbne sig for de andre i gruppen og hun tør gå ud for at købe ind. 

Dorte fortæller, at hun ved, hun har kræft, men at det endnu ikke er gået op 

for hende. Således skelner hun mellem viden og erkendelse. Denne skelnen 

og hendes erfaringer med at bearbejde angst har betydning for, hvorledes hun 

fremstiller sig selv som potentiel kræftpatient. Derudover er det tilknytningen 

til hendes katte, som betyder alt i forhold til hendes beslutning om, at hun 

kan komme igennem kræftsygdommen.   

 

Ib er i tresserne og han er gift med Lis og de følges ad gennem hans udred-

ningsforløb. Ib kender også til angst og i løbet af sit liv har han udviklet flere 

forskellige bevidste angstforsvarende strategier. Han går for eksempel jævnligt 

til læge og får taget blodprøver. Svaret på disse blodprøver plejer at dæmpe 

angsten for sygdom. Rygning plejer også at dæmpe angst, men nu, hvor Ib 

bliver undersøgt for HNC, er han holdt op med at ryge. Desuden ser det ud 

til, at Lis kan dæmpe Ibs angstforsvar. Hun har forskellige afledningsmanøv-

rer og de har en fælles strategi, hvor de fortæller dramatiske historier eller ser 

på andre, som har det svært. Derved får de det bedre og denne følelse kan 

tilsyneladende dæmpe angst og rygetrang. Livet med angst og bevidste angst-

forsvarende strategier har betydning for, hvorledes han forstår og fremstiller 

sig selv som potentiel kræftpatient i udredningsforløb for HNC.  

 

Axel er sidst i firserne, har været enkemand i 6 år og bor alene i det hus, der 

var rammen om familiens liv, i en bydel, der også var rammen om hans barn-

dom. Han går med krykker, fordi han har pådraget sig et lårbensbrud.  

Ifølge hans livshistorie har livet virket til hans fordel, han har aldrig været syg 

og han er blevet udvalgt og forfremmet, uden at han selv har søgt forfrem-
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melse. Hver gang har han udviklet sig i overensstemmelse med de nye krav og 

udfordringer. Desuden har han tillagt sig en strategi, hvor han tager det roligt 

og fremhæver livets positive sider. Han finder styrke i sine livshistoriske for-

tællinger og imens han gennemgår udredningsforløbet venter han på, at livet, 

som sædvanligt, vil virke til hans fordel.  

 

Den del af Kims livshistorie, som er med i denne afhandling indeholder en 

fortælling om faderens sygdom og død og han fortæller historien om faderen 

som en indledning til, at han selv kan være alvorlig syg. Faderen fik kræft, 

som medførte en ringere livskvalitet før han døde og Kim forudser sin egen 

død så langt, at han beslutter sig for at rydde op i garagen inden han dør. 

Kims livshistoriske erfaringer med faderens sygdom og død har betydning 

for, hvorledes Kim forstår sig selv som potentiel kræftpatient.  

 

De fem deltagere har vidt forskellige livshistorier, det fælles er, at livshistorien 

har betydning for, hvorledes hver enkelt forholder sig til kræftdiagnosen og 

forstår sig selv som potentiel kræftpatient, imens de gennemgår undersøgelser 

for kræft. Ifølge Hollway & Jefferson er det subjektive og psykodynamiske 

angstforsvar, der fungerer i underbevidstheden, et produkt af en unik biografi 

af angstprovokerende begivenheder og den måde, hvorpå disse livs-

begivenheder er blevet til et forsvar mod angst. Fortolkningerne af de enkelte 

fortællinger viser, at bevidste strategier, der er formet af livshistorien og som 

mere eller mindre bevidst iværksættes mod angst, samarbejder med det psy-

kodynamiske angstforsvar, der fungerer i underbevidstheden, og at dette 

samarbejde fremstår som en styrke til at udholde ventetid og uvished eller til 

at forberede sig på et behandlingsforløb for kræft.   

Det fælles for deltagerne er, at angstforsvaret er aktivt, imens de gennemgår 

undersøgelsesforløbet og imens vi laver interview, men det er forskelligt, 

hvad der vækker angst og hvorledes angstforsvaret virker.  

Betydningen af sted 

I dette afsnit sammenfattes ligheder og forskelle fra de fire fortolkningskapit-

ler med henblik på at forstå betydningen af stedet og interaktionen i den soci-

ale kontekst, der opstår på stedet, hvor patienter og sundhedsprofessionelle 

mødes.  

 

Bo fortæller om tiden før den første konsultation og tiden efter den første 

konsultation. I fortællingen er hans angst mere påtrængende, før han blev 
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henvist til kræftpakkeforløbet, især når han søger på internettet for at finde 

ud af om han har kræft. Efter den første konsultation oplever Bo, at han er i 

gode hænder, fordi lægerne sørger for at finde svaret til ham. Det betyder, at 

han kan læne sig tilbage og vente på svaret. På hospitalet kan Bo være syg, 

men blandt kolleger og venner ønsker han ikke at være den syge. Det betyder, 

at han ikke behøver at holde kræft som en hemmelighed, når han er på hospi-

talet. På den anden side nævnes hospitalet også som et sted, der vækker frygt 

og ubehag. Hospitalet kan således siges at være forbundet med en vis ambiva-

lens.  

Bo taler om endnu et sted i sine fortællinger, nemlig interviewkonteksten. Bo 

er glad for, at han som deltager i forskningsprojektet, har mulighed for at for-

tælle og reflektere over sin situation og han anbefaler, at alle patienter får en 

tilsvarende mulighed.    

 

Dorte omtaler også flere steder i sine fortællinger. Hjemme er et sted, hvor 

hun lever alene med sine katte. Gruppeterapien er et sted, hvor hun arbejder 

med sin angst. Klinikken er et sted, hvor hun får konstateret kræft, gennem-

går undersøgelser og en operation. Den første dag i forløbet får Dorte at vide, 

at der er kræftceller i biopsien og hun bliver bange for, at hun bliver deprime-

ret igen og derfor ikke kan passe sine undersøgelser og behandling. Hjemme 

igen og sammen med sine katte beslutter Dorte, at hun ikke vil dø. Senere får 

hun angstanfald, som hun tilskriver sin begyndende erkendelse af kræftdiag-

nosen. I klinikken deltager hun i undervisning af medicinstuderende og bliver 

senere forvekslet med en pårørende. Deltagelse i undervisningen af medicin-

studerende betegnes som ubehagelig, men virker muligvis afledende for hen-

des Angst. Denne afledning er imidlertid baseret på et sammenfald af tilfæl-

digheder og er ikke en del af pakkeforløbet eller en intervention, der har til 

hensigt at fungere angstafledende.  

Dorte er bange for operationen, fordi hun ikke kan tåle at se blod og da 

vævsprøven blev taget var hun ved at besvime. Derfor fik hun lov til at ligge 

på briksen. Derudover tilskrives interaktionen i den sociale kontekst ingen 

betydning i forhold til at støtte hendes angstforsvar, hvorimod kattene bety-

der alt. Det er Dortes katte, som container hendes angst.  

 

For Ib er klinikken et sted, der vækker angst for sygdom og angst for at dø. 

Det ses i hans fortælling om kammeraten, der fik fjernet et stykke af tungen i 

den klinik, hvor Ib nu bliver undersøgt for den samme sygdom.  



241 

For Ib er tanken om at blive bedøvet rædselsvækkende, fordi han er bange 

for, at han ikke vågner igen. Han har en associationskæde, som begynder med 

operation og bedøvelse og som ender med døden.   

Der er ingen episoder i hans fortælling, der handler om sundhedsprofessio-

nelle, som støtter ham i at containe sin angst. Det er Lis der skaber et contai-

ner-contained relationship for ham.  

Selvom Ib ønsker at holde op med at ryge, og har besluttet sig for at stoppe, 

før han ankommer til den første konsultation, er der heller ingen episoder i 

Ibs fortælling, der indikerer, at interaktionen med de sundhedsprofessionelle 

støtter ham i denne beslutning.  

 

For Kim vækker hospitalet og udredningsforløbet angst i dagene frem til den 

første konsultation. Han fremhæver endda, at dette hospital øger angstni-

veauet, fordi det ikke er deres primære hospital. For at beskrive sin angst for 

diagnosen udtrykker han sig ved hjælp af et billede og siger, at han nok ikke 

ville være sprunget ud over altanen. Til hans frustration er lægen mere optaget 

af tungen og mindre optaget af, at Kim er angst. Han er nødt til at udholde 

sin angst, indtil lægen er færdig med at studere tungen. Således ser det ud til, 

at stedet og interaktioner i den sociale kontekst på stedet vækker og vedlige-

holder Kims angst.  

 

Axel bliver alarmeret, fordi det skal gå så stærkt og han er irriteret over de 

lange transporter og ventetider, men angst, frygt og håb ses kun glimtvis i 

Axels fortælling.   

I Axels fortælling beskrives klinikken som et sted, der er præget af ventetid. 

Axel fortæller om interaktioner med forskellige taxachauffører, lægen, som 

giver ham den tekniske forklaring på, hvordan ’stenen' er dannet, og sygeple-

jersker, som enten sørger for en seng til Axel, sørger for udskrivelse eller sør-

ger for transport. Interaktionerne tilskrives ingen containerfunktion. Der er 

ingen fortællinger om sundhedsprofessionelle, der interesserer sig for, hvor-

dan Axel har det og hvem han kan tale med om sit forløb. Det bedste i Axels 

forløb er interviews og samværet med selskabsdamen (forskeren) i ventevæ-

relserne. Som Axel siger, så er det rart, at der er en, man kender.  

 

Interviewpersonerne udtrykker tilfredshed med det hurtige og standardiserede 

forløb og i de fortællinger, hvor tilfredsheden uddybes, påpeges øget chance 

for at overleve eller at det afkorter tiden med uvished.  

Som det fremgår herover vækker udredningsforløbet også angst. Bo er den 

eneste, som taler om, at han er i gode hænder. Bo har et særligt angstforsvar, 
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der betyder, at han finder omsorg på stedet, alene fordi han kan give slip på 

sin evindelige tvivl og afgive ansvaret for at finde frem til den rigtige diagnose 

til en læge, der påtager sig denne opgave.  

Ud over Bo er der ingen, der tilskriver stedet eller interaktionen nogen særlig 

betydning i forhold til at containe angst eller som støtte til at komme igennem 

udredningsforløbet. Det er muligt, at interaktionen mellem patienter og 

sundhedsprofessionelle på stedet har medvirket til at containe angst, men 

bortset fra Bos fortælling, der handler om at være i gode hænder, finder jeg 

ingen fortællinger om sundhedsprofessionelle, der container følelser, frygt og 

angst.  

Sammenfatning  

Samtlige fortællinger handler om at gennemgå undersøgelser, vente på svar og 

forholde sig til risikoen for at få en kræftdiagnose. De fem fortællinger repræ-

senterer forskellige måder og forskelligt formede styrker til at udholde uvis-

heden og forholde sig til kræftdiagnosen. Det fælles er, at det subjektive 

angstforsvar, som fungerer i underbevidstheden, samarbejder med mere be-

vidste forholdemåder og at dette samarbejde fremstår som en styrke til at 

komme igennem undersøgelsesforløbet.  

Det fælles er også, at det psykodynamiske angstforsvar er i konstant bevægel-

se mellem den depressive og den skizo-paranoide synsmåde. Der er imidlertid 

individuelle forskelle på, hvorledes de to synsmåder væver sig ind i hinanden 

og spiller sammen for at holde angsten ude i udkanten af bevidstheden.   

Kim forholder sig til at skulle dø allerede før den første konsultation i udred-

ningsforløbet og den integrerende, depressive synsmåde fremstår som den 

foretrukne synsmåde i hans angstforsvar, hvorimod den differentierende, ski-

zo-paranoide synsmåde fremstår som den foretrukne synsmåde i de øvrige 

fortællinger, fordi de udskyder tidspunktet, hvor det er nødvendigt at forhol-

de sig til kræft, eller helt undgår at tænke på kræft.  

 

Som antaget i problemformuleringen har livshistoriske erfaringer betydning 

for de individuelt forskellige forståelser af sig selv som potentiel kræftpatient. 

Fra de fem fortællinger kan fremhæves erfaringer med angst og frygt, sygdom 

dødsfald og kræft samt opfattelser af sygdom og kræft, herunder diskurser 

om kræft, som den enkelte patient identificerer sig med.  

Ifølge den anvendte teori er alle mennesker angstforsvarende, men angstfor-

svaret virker i underbevidstheden og tiltrækker ofte ingen opmærksomhed. 

Angstforsvaret fungerer derfor ofte i stilhed – ligesom sundhed fungerer i 
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stilhed. I den forstand kan angstforsvaret siges at bidrage med overskud til at 

være potentiel kræftpatient og forholde sig til de udfordringer, som udred-

ningsprogrammet og tanker om kræft medfører. 

I dette forskningsprojekt bliver deltagerne bedt om at fortælle, hvorledes de 

oplever at være potentiel kræftpatient. At fortælle afbryder stilheden omkring 

angstforsvaret og deltagerne kan høre sig selv fortælle om det, der hjælper 

dem med at komme igennem forløbet. Imens de fortæller er angstforsvaret 

virksomt og veksler mellem den integrerende og den differentierende syns-

måde. Dette betyder, at en fortæller har mulighed for at opdage betydningen 

af denne vekselvirkning og for hver gang det lykkes for angstforsvaret, at 

splitte og fraspalte truslen og bøje den udefter, får de adgang til håbet, som 

derefter kan integreres sammen med angsten eller frygten, hvorefter angsten 

måske igen må fraspaltes for at holde fast i håbet. Således belyser fortællin-

gerne fordelen ved at fortælle sin fortælling og bryde stilheden omkring ang-

sten og angstforsvaret.  

 

Selvom der i dag tales åbent om kræft, tyder de fem fortællinger ikke på, at 

der også tales åbent om angst og frygt samt de konsekvenser, som den aktuel-

le situation har for hverdagen. Derfor efterlyser flere af interviewpersonerne 

en sundhedsprofessionel, som ved, hvem de er, som møder dem og genken-

der dem, når de kommer til undersøgelser og som kan lytte til deres fortælling 

om deres angst og frygt og hvordan de klarer udfordringerne i hverdagen 

imens de gennemgår udredningsforløbet.  

De efterlyser ikke terapi eller tilsvarende hjælp til at bearbejde, men personlig 

kontakt med en af de sundhedsprofessionelle, der er i klinikken og at denne 

person primært skal være en, der kan lytte.  

Forskellige livshistorier og forskelle på hvorledes angstforsvaret virker i un-

derbevidstheden betyder, at den kontakt, som interviewpersonerne efterlyser 

ikke kan standardiseres, men må kunne rumme individuelle forskelle og den 

konstante vekslen mellem den skizo-paranoide og den depressive synsmåde. 

Hvis det er nødvendigt at standardisere kontakten med en lyttende sund-

hedsprofessionel, kan standarden gå ud på at invitere hver enkelt patient til en 

samtale, hvor han/hun kan fortælle, hvad der er betydningsfuldt, men undla-

de at standardisere indholdet i samtalen.  

 

Problemformuleringen kan besvares således: Individuelle livshistoriske erfa-

ringer, det subjektive psykodynamiske angstforsvar, der er dannet igennem 

hele livet, og måden, hvorpå arbejdet på stedet organiseres, har betydning for, 

hvorledes det opleves at være potentiel kræftpatient, der udredes for HNC.  
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Udsigten til kræft vækker angst og aktiverer eller øger angstforsvaret, som ser 

ud til at medvirke som en styrke til at komme igennem udredningsforløbet. 

Desuden viser fortællingerne, at muligheden for at fortælle sin fortælling om 

at være potentiel kræftpatient kan styrke angstforsvaret og fungere som en 

hjælp til at navigere igennem forløbet.  

At blive undersøgt for kræft vækker angst og potentielle kræftpatienters nar-

rativer viser, at de brænder inde med en angst, som tilsyneladende ikke kan 

deles med de sundhedsprofessionelle og som der ikke gives rum for i deres 

udredningsforløb.  

Perspektivering 

I denne afhandling fortolkes fortællinger, der handler om at gennemgå et ud-

redningsforløb, som kan resultere i en kræftdiagnose.  

Fortolkningen viser, at FANI metoden ikke bare er en metode til indsamling 

af empiri, men også kan fungere som en intervention, der kan hjælpe patien-

ter, imens de gennemgår udredningsforløbet – uanset om diagnosen kendes 

fra den første dag i udredningsforløbet eller om diagnosen først formidles ef-

ter ca. 15 kalenderdage. Fortolkningen peger på betydningen af at fortælle og 

lytte til sin egen fortælling i en samtale, hvor der er plads til et virksomt angst-

forsvar.  

Mine forskningsresultater er baseret på fortællinger fra elleve personer og for-

tællingerne er blandt andet fortolket med en psykodynamisk teori, der etable-

rer en forståelse for angstforsvaret. Fortolkningerne viser, at en patient kan 

have en foretrukken synsmåde, og at denne synsmåde ikke fastholdes, fordi 

angsten og angstforsvaret påvirkes af undersøgelser, relationer, diskurser og 

spekulationer og fordi patienter hele tiden bevæger sig mellem frygt og håb. 

Denne vekslen mellem de to synsmåder virker som en styrke. Derfor er det 

væsentligt at samtaler som eventuelt indføres, har plads til angstforsvaret. Der 

er således ikke tale om samtaler, der har til formål at problemløse, behandle 

eller være terapeutiske i forhold til angst, men samtaler, hvor patienterne be-

stemmer indholdet og kan høre sig selv fortælle.  

 

På baggrund af min erfaring fra interviewet med Dorte, hvor jeg mødte mig 

selv som et angstforsvarende subjekt og på baggrund af inspiration fra Elliott, 

Ryan & Hollway (2012) og Tietel (2000), der anbefaler forskersupervision, vil 

jeg anbefale, at personale, der tilbyder samtaler, hvor de skal containe patien-

ters følelser og lytte til fortællinger, der kan handle om angst, har mulighed 
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for supervision med henblik på at kunne differentiere mellem patientens og 

egne følelser.   

 

Fortolkningen peger endvidere på betydningen af, at en pårørende får mulig-

hed for at være med-aktør i sådanne samtaler, såfremt patienten inviterer til 

det.  

I forbindelse med litteratursøgningen fandt jeg kun få studier, der belyser på-

rørende til patienter med HNC og i søgefeltet fandt jeg ingen studier, der be-

lyser de pårørendes betydning i udredningsfasen. Fortolkningen i dette studie 

belyser den pårørendes betydning som med-aktør i samtaler om forløbet som 

potentiel kræftpatient og da dette forhold i forvejen er underbelyst er det 

nødvendigt med flere forskningsprojekter, der belyser de pårørendes betyd-

ning i udredningsfasen for HNC.  

 

I klinikken er udredningsforløbet tilrettelagt i overensstemmelse med beskri-

velsen i Pakkeforløb for hoved- og halskræft. Set i dette perspektiv vil indførelse af 

samtaler, der følger principperne for FANI metoden være en ekstra opgave, 

der kræver prioritering i forhold til andre opgaver eller økonomi og tid, der er 

øremærket til formålet. Da en af de politiske fortællinger handler om, at 

sundhedsvæsnet skal være omkostningseffektivt og evidensbaseret, vil det 

formentlig være nødvendigt, at etablere en forsøgsordning, som skal evalueres 

eller eventuelt undersøges som et interventionsstudie.  

 

Det er ikke alle henviste patienter, der gennemgår hele udredningsprogram-

met. Nogle nyhenviste patienters forløb afsluttes allerede ved den første kon-

sultation, uden vævsprøve, fordi deres symptomer ikke tolkes som tegn på 

kræft.  Bo fik ikke undersøgt en vævsprøve, da han fem år før det aktuelle 

forløb gik til læge med mistanke om kræft. Med Bo som eksempel vil det væ-

re interessant af lave interviews med disse patienter, for at forstå, hvad der 

sker med angsten, som de har med til den første konsultation. Formår de at 

frigøre sig fra angsten og har de tillid til, at de ikke har kræft, selvom diagno-

sen afvises alene på grundlag af de kliniske symptomer? Dette spørgsmål må 

besvares i et andet forskningsprojekt. 

 

Ingen af studierne i søgefeltet anvender en psykosocial tilgang. Et enkelt stu-

die i søgefeltet anvender en dybdegående hermeneutisk tolkning, der inddra-

ger teori og rækker ud over patienternes selvforståelse, men dette studie er fra 

1979. Desuden er der kun få studier i søgefeltet, der belyser patienters ople-
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velser i udredningsfasen af pakkeforløb. Derfor er der behov for forskning, 

der følger op på resultaterne fra dette studie. 
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Dansk resumé 

I 2007 indgik regeringen og Danse regioner en aftale om at udarbejde kræft-

pakkeforløb, som blev implementeret i løbet af 2008, hvorefter patientforlø-

bene standardiseres og accelereres fra henvisning til rehabilitering. Formålet 

er at reducere unødvendige forsinkelser, afkorte diagnosticerings- og behand-

lingsperioden og øge antallet af patienter, der overlever kræftbehandling. Det-

te accelererede og standardiserede levner imidlertid kun få muligheder for in-

terventioner, der støtter patienterne i at gennemføre forløbet. Hvorledes disse 

patienter forstår sig selv og kommer igennem udredningsforløbet er underbe-

lyst.  

 

Problemformulering: 

Hvorledes forstår og fremstiller kræftramte mennesker sig selv i fortællinger 

om at være potentiel kræftpatient, der udredes for kræft i en klinik, hvor Pak-

keforløb for hoved- og halskræft spiller en rolle i organiseringen af arbejdet? Hvilke 

livshistoriske erfaringer har betydning og hvilken betydning har stedet og 

konteksten for, hvorledes potentielle kræftpatienter forstår sig selv som pati-

ent i nævnte kontekst? 

 

Jeg møder deltagerne umiddelbart efter deres første konsultation i deres ud-

redningsforløb og bevarer kontakten med dem igennem deres forløb. Af-

hængig af forløbets varighed, foretages 1-3 interviews. Interviewmetoden er 

inspireret af FANI metoden (Free Association Narrative Interviews). 

Der etableres en hermeneutisk fortolkningsbricolage med psykosocial tilgang 

som den overordnede teori i teorikomplekset. Tilgangen teoretiserer det 

angstforsvarende subjekt og opfatter angstforsvaret som både psykisk, relati-

onelt, socialt og diskursivt. De teorier og teoretiske begreber, der inkluderes 

teorikomplekset, fortolkes med den psykosociale tilgangs ontologi og episte-

mologi som teoretisk referenceramme.  

I fortolkningen af fortællingerne anlægges et dobbeltblik. Det ene blik følger 

hver patients subjektive frygt, angstforsvar og selvforståelse og det andet blik 

følger disse patienters fortællinger om stedet og den sociale kontekst.  
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Fortolkningen af fortællingerne viser, at udredningsforløbet vækker angst og 

at interaktioner i den sociale kontekst, der etableres i hospitalskonteksten, ik-

ke tilskrives nogen rummelighed i forhold til angst eller angstforsvarende 

støtte. 



249 

English abstract 

In 2007 an agreement between the Danish Government and the Danish Re-

gions was reached and in 2008 standardised integrated cancer pathways were 

implemented in Denmark. The purpose was to reduce unnecessary delays and 

increase the number of cancer survivors by means of obtaining faster diag-

nostic and treatment. However, the fast nature of integrated cancer pathways 

for patients with head and neck cancer leave only few opportunities for inter-

ventions aiming to support patients to complete the diagnostic and treatment. 

Knowledge about how patients with potential head and neck cancer under-

stand themselves and how they get through the integrated cancer pathway is 

scarce.   

 

Research questions: 

How do patients in an integrated cancer pathway understand and portray 

themselves in narrative about being a potential patient with head and neck 

cancer? In what ways are life historical experience and interactions in the clin-

ic of importance for these patients? 

 

I met the participants immediately after their first consultation in the integrat-

ed cancer pathway and I followed them until the end of the diagnostic part of 

the integrated pathway. Depending on the duration of each trajectory, 1-3 in-

terviews with each participant is available. The interviews are inspired by the 

Free Association Narrative Interview (FANI) method.  

A hermeneutical bricolage is established for interpretation and a psychosocial 

approach is included as the overarching theory in the theory complex. 

According to the psychosocial approach the participants in this research pro-

ject are theorized as anxiety defending subjects where the anxiety defense is 

psychological, relational, social and discursive.  

The theories and concepts that are included in the theory complex are inter-

preted with the ontology and epistemology within the psychosocial approach. 

The interpretation of the narratives opens to a double view. One eye follows 

individual patients’ subjective fear, anxiety defense and self-understanding 

and the other eye follows these patients’ stories about the place and the social 

context.  
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This research shows that the integrated cancer pathway increases the patients’ 

anxiety and that the interactions in the social context within the hospital do 

not leave any room for this anxiety and for anxiety defending support. 
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Bilag 2 Søgeresultater: Patienter i udredning for HNC  

Danske studier står først                   

År  Nation Forfatter Titel  Metode  Fund 

1979 Danmark Fasting, Ikke bare en diagnose. 
Kræft, krise og kom-
munikation 

Spørgeskema kombineret 
med interviews og inter-
vention; sygepleje og åben 
samtale efter patientens 
behov 

Sygdommen kræft udløser følelserne frygt 
og angst for en ændret livssituation og for 
døden. Der kan være transportproblemer 
og patienten skal møde et utal af nye 
mennesker. Patienterne oplever venlighed 
og mangelfuld kontakt med de sundheds-
professionelle. Vilkårlig pleje og behand-
ling, øger patienternes usikkerhed, deres 
jeg-styrke svækkes og risikoen for udvik-
ling af en krise øges. Patienterne er ikke 
optaget af at tale om diagnosen, men om 
følelser og konsekvenser for deres daglig-
dag, som diagnosen udløser. De har be-
hov for at tale om deres frygt og angst. 
 

2006 Danmark Grønvold et al. 
 

Kræftpatientens ver-
den.  
En undersøgelse af 
hvad danske kræftpa-
tienter har brug for - 
resultater, vurderinger 

Spørgeskemaundersøgelse  
 
Få overblik over danske 
kræftpatienternes behov. 
  
Jeg har kun medtaget svar, 

Ventetid: 17 % »for lang« 10 % »lidt for 
lang« 70 % »gik hurtigt« 
Hvordan blev diagnose overbragt? 6 % 
»brev« 7 % »telefon« 87 % »personlig sam-
tale« 
Hvem overbragte diagnosen? 9 % »prakti-
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og forslag der gælder forhold i ud-
redningsfasen for patien-
ter med HNC 
 

serende læge«, 84 % »en læge« 7 % »en 
anden person« 
Savnede du vejledning, rådgivning, støtte, 
hjælp eller andet i forbindelse med, at du 
fik din kræftdiagnose overbragt?: 30 % 
»savnede i høj grad noget« 11 % »ja i no-
gen grad« 56 % »nej, slet ikke« 
 

År  Nation Forfatter Titel Metode  Fund 

2010 Danmark Junge et al. Head and neck cancer 
patients' experiences 
with accelerated diag-
nostic and treatment 
programs 

Semistrukturerede inter-
views 

I 2007 blev den mediane tid fra henvis-
ning til påbegyndt behandling reduceret 
fra 57 til 29 kalenderdage.  
Selvom det accelererede program opleves 
som meget overvældende, har det store 
flertal ikke på noget tidspunkt bedt om at 
udskyde deres fortsættelse af programmet. 
Undersøgelsen viser, at det, der er vigtigst 
for patienten er hurtig behandling, god 
information og kommunikation og god 
personlig kontakt med personalet i løbet 
af programmet. 
Gentagelse af information er vigtig, da 
disse faktorer hjælper patienter med at 
fortsætte i programmet. Personlig kontakt 
og kommunikation mellem patient og per-
sonale er essentielt for et godt accelereret 
forløb. Tidspunktet for diagnosen, plan-
lægning af en dato for den indledende be-
handling eller opstart af den indledende 
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behandling er afgørende vendepunkter i 
programmet. På dette tidspunkt begynder 
patienterne at føle mere rolige. 

År  Nation Forfatter Titel Metode  Fund 

2004 
Maj 

England Ziegler et al.,  A literature review of 
head and neck cancer 
patients information 
needs, experiences 
and views regarding 
decision-making 

Artikel review 
 
Fokus på studier, der ud-
forsker patienters erfarin-
ger med kirurgisk behand-
ling for HNC, deres in-
formationsbehov og deres 
synspunkter vedrørende 
beslutningsprocessen.  

For at optimere overlevelse foregår be-
slutninger om behandling i et højt tempo. 
Der er kun få muligheder for at informe-
re, støtte og rådgive patienterne forud for 
operation.  
De gennemgåede studier viser, at der er 
betydelig psykosocial og andre funktionel-
le forstyrrelser blandt overlevere efter 
operation for HNC. Forbedret informati-
on kan spille en rolle for disse resultater. 
Der ses en høj forekomst af præoperativ 
angst. Patienters behov for støtte til at 
håndtere og mestre præoperativ angst og 
frygt imødekommes ikke i tilstrækkelig 
grad.  

2004 
No-
vember 

England Newell et al The information 
needs of head and 
neck cancer patients 
prior to surgery 

Beskrivende studie med 
fokus på patienters erfa-
ring med og behov for 
information før operation 
for HNC.  
 
Retrospektive semistruk-
tureret interview efter 
operationen er overstået.  
 

Høj forekomst af præoperativ angst  
Ca. 50 % har brug for mere information 
end de fik før operation. De fleste føler 
sig godt informeret om den kirurgiske 
procedure, men uforberedt på de langsig-
tede livsstilsændringer.  
Information, støtte og rådgivning i 3-6 
måneder postoperativt utilstrækkelig.  
Hovedparten fik ikke stillet spørgsmål, 
opfatter ikke, at der var et valg med hen-
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 syn til behandling. De, der ønskede at 
indgå aktivt i beslutningsprocessen havde 
problemer med at få adgang til den nød-
vendige information.  
Resultaterne af denne undersøgelse un-
derstreger behovet for individualiserede 
oplysninger i stedet for udelukkende at 
fokusere på den kirurgiske procedure. 

År  Nation Forfatter Titel Metode  Fund 

2006 England Llewellyn, 
McGurk & 
Weinman 

How satisfied are 
head and neck cancer 
(HNC) patients with 
the information they 
receive pre-treatment? 
Results from the satis-
faction with cancer 
information profile 
(SCIP) 

Spørgeskema:  
Tilfredshedsundersøgelse. 
Formål: Hvor tilfredse er 
patienter med HNC med 
oplysningerne om deres 
sygdom og behandling, og 
i hvilket omfang kan til-
fredshed med oplysninger, 
før behandlingen forudsi-
ge det langsigtede resultat. 
 

Patienterne var generelt tilfredse med in-
formation. Der blev identificeret behov 
for at forbedre centrale områder. Fx in-
formation om støttegrupper, muligheder 
for finansiel rådgivning og langsigtede 
virkninger af behandlingen i forhold til 
arbejdsevnen, fysisk funktion og livskvali-
tet. Tilfredshed med oplysninger, før be-
handlingen kan til en vis grad have betyd-
ning for forebyggelse af depression og 
forbedringer af den psykiske totalscore 6-
8 måneder efter afsluttet behandling.  
Der er behov for skræddersyet informati-
on og at imødekomme patientens behov 
for information før behandling. 
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Bilag 3 Søgeresultater: Identitet, livshistorie og kræft 

Danske studier står først 

År  Nation Forfatter Titel  Metode  Fund 

1996 Danmark  Eriksen Livet med kræft- i et 
støtte og omsorgsper-
spektiv 

Bog: Kvantitativ kortlæg-
ning af 500 patienter, som 
er behandlet for kræft in-
denfor et bestemt år. 20 
udforskes kvalitativt.  

Patienternes livshistoriske forudsætninger 
får betydning for deres møde med en livs-
truende kræftsygdom. Kønsbestemte og 
socialt bestemte strategier får betydning 
for mestring af sygdommen.  
 

2016 Danmark Moseholm et al Undergoing Diagnos-
tic evaluation for pos-
sible cancer affects the 
health related quality 
of life in patients pre-
senting with non-
specific symptoms 

Spørgeskema om livskvali-
tet, som besvares af pati-
enter, der er henvist til 
flere forskellige danske 
hospitaler for ikke-
specifikke symptomer på 
kræft 
22 % af deltagerne fik en 
kræftdiagnose  

Deltagerne fremstod med en stor symp-
tombyrde. 
Deltagerne viste en påvirket livskvalitet 
imens de gennemgik undersøgelsespro-
grammet med henblik på en kræftdiagno-
se.  
Nogle af deltagerne var arbejdsløse og 
dette havde sammen med risikoen for en 
kræftdiagnose den største effekt på livs-
kvaliteten i udredningsfasen 
 

1995 Canada Mathieson & 
Stam 

Renegotiating identity: 
cancer narratives 
 

Retrospektiv Narrative 
interviews. Forskellige 
kræftsygdomme og stadier 

At leve med kræft indebærer biografisk 
bearbejdning og identiteten skal genfor-
handles.  
 

1997 USA Frank The wounded story-
teller - Body, Illness 
and Ethics 

Bog om syges behov for 
at fortælle om sig selv 

Syge mennesker fortæller narrativer for at 
begribe og forstå deres usædvanlige situa-
tion 
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År Nation Forfatter Titel Metode  Fund 

1998 USA Mattingly Healing dramas and 
clinical plots 

Bog om narrativers be-
tydning i sundhedsvæsnet 

Syge mennesker fortæller narrativer om 
deres ualmindelige oplevelser, fordi de har 
behov for at blive forstået af andre. 

2010 England Hubbard, Kidd, 
& Kearney 

Disrupted lives and 
threats to identity: the 
experiences of people 
with colorectal cancer 
within the first year 
following diagnosis 

Kvalitativ undersøgelse 
med 18 patienter som har 
tyktarmskræft 
Opleves kræftdiagnosen 
som en biografisk afbry-
delse? 

Det er ikke hensigtsmæssig at anvende 
begrebet biografisk afbrydelse om ople-
velsen af kræft inden for det første år efter 
diagnosen.  
I stedet er det nødvendigt at udvikle in-
terventioner der kan støtte de mennesker, 
der oplever kræft som et angreb på deres 
identitet. 

2011 USA Gruber The Experience of 
Hearing a Cancer Di-
agnosis and its Im-
pact. A 
Phenomenological 
Inquiry 

Ph.d.afhandling 
Fænomenologisk tilgang.  
Hvordan opleves det at få 
en kræftdiagnose? 
 
Deltagerne fik kræftdiag-
nose for >10 år siden 

Fire temaer identificeres: Diagnosen bety-
der en eksistentiel ændring, konfrontation 
med sin egen dødelighed, katalysator for 
forandring og drivkraft for vækst. Samlet 
konklusion: En kræftdiagnose kan udløse 
tanker om døden, er en social udfordring, 
men kan også være en katalysator for for-
andring og personlig udvikling og kan ud-
fordre patienterne til at revidere liv og 
identitet 
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Bilag 4 Søgeresultater: Betydning af sted 

Dansk litteratur står først 

År Land Forfatter Titel Type Fund 

1999 Danmark Kristian Larsen Praktikuddannelse, 
kendte og miskendte 
sider 
 

Ph.d.-afhandling Arkitektur er en struktureret struktur, der virker 
strukturerende for faglig praktik. Arkitektur, 
dvs. Hospitalet som rum, rumindretning og in-
ventar samt dets lyde og lugte, strukturer faglig 
handling. Arkitektur gør sig aktiv, gennem 
agenternes faglige handlen i rummet sådan, at 
visse praktikker gennemsættes i nogle rum frem 
for andre (side 129). 

2005 Danmark Kristian Larsen Hospitalsarkitektur 
og social arkitektur 
 

Kapitel i følgende 
antologi:  
 
Larsen: Arkitektur 
krop og læring 

»frygten for sygdom og død og tilliden til, at 
den muligvis kan afværges« har præget sygehus-
arkitekturen« sådanne modsætningsforhold 
overføres på hospitalets fysiske fremtrædelses-
form, hvorved bygningerne bliver symbolbære-
re, tilsigtet eller ej (side 164) 

2002 Norge Kari Martinsen Rommets tid, den 
sykes tid, plejens tid 
 

Kapitel i følgende 
antologi:  
 
Bjørk at al.: Møte 
mellom pasient og 
sykepleier 

På et hospital er bestemte rum er indrettet til 
bestemte formål. Den syge skal ustandselig 
flytte sig fra rum til rum. Sygehusbygningen er 
et redskab for den medicinske behandling og 
arkitekturen forvandler de mennesker, der som 
patienter skal flytte sig fra rum til rum og un-
derkaste sig kropsanalyser (side 260). 
Tid og hastighed har også betydning for den 
syge. I langsomme rum er der plads til stilhed 
og eftertænksomhed, der er tid til, at stedets 
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lyde og ro kan få lov til at slå rod i os. Sådanne 
rum giver værdighed og kan hjælpe patienter 
med at finde fodfæste. Der plads til sorg, savn, 
længsel og fortællinger.  
I urolige og hastige rum er der støj, som fjerner 
muligheden for refleksion og eftertanke. Et 
rum, der er indrettet til undersøgelser af krop-
pen, er et uroligt og hastigt rum, fordi rummet 
er indrettet til saglig bedømmelse og objektive-
ring for teknikerens målende og registrerende 
øje. Et sygehus er indrettet med henblik på, at 
spare tid. Tidsbesparelse sætter sig igennem 
som et krav om forvaltning, styring, der skaber 
vaner, der påvirker mulighederne for at møde 
den syges bedrøvelse, bekymring og sorg. I 
sundhedsvæsnet er der ikke tid til patienternes 
fortællinger (side 167). 

År Land Forfatter Titel Type Fund 

2005 Canada Poland et al. How place mat-
ters: unpacking 
technology and 
power in health 
and social care 

Forskningsartikel: 
Der anvendes tvær-
disciplinær litteratur 
til at diskutere og 
forstå det komplekse 
samspil mellem 
magt, teknologi, 
kultur, og sted. 

Steder ikke bare punkter og rum, hvor der 
foregår handlinger.  
Tid er ikke bare er en serie tidsintervaller, 
som handlinger er indsat i. Stedets indret-
ning, tanker, følelser og bekymringer, som 
knytter sig til stedet, magthierarkier og tek-
nologier på stedet, kan bidrage til ’følelsen 
af sted’ (side 171). 
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Bilag 5 Søgeresultater: Rationaler bag kræftpakkerne 

Ordnet i tre kategorier efter de afsnit, de først indgår i: Politiske rationaler, evidens og helhedstænkning 

Politiske rationaler 
År Land Forfatter Titel Type Fund 

2011 Danmark Danske regioner 
 
 

Sygehus-strukturen i 
Danmark 
 

Online publikation, 
der informerer om 
sygehusstrukturen i 
Danmark. 

Formålet er at skabe et omkostningseffektivt 
sundhedsvæsen, der leverer sundhedsydelser 
af høj kvalitet. 
 
Med den nye sygehusstruktur er det få store 
sygehuse, der varetager de specialiserede op-
gaver og »almen praksis og speciallægeprak-
sis, som håndterer alle de mindre alvorlige 
lidelser« (side 2).  
Denne struktur gør det nødvendigt at plan-
lægge og styre patienternes forløb både verti-
kalt fra praktiserende læge til en højt speciali-
seret hospitalsafdeling og horisontalt som et 
patientforløb fra henvisning til rehabilitering 
(side 2-3) 
Kun ca. 1 procent af patienterne (kun de me-
get syge) skal behandles på det meget højt 
specialiserede niveau.  
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År Land Forfatter Titel Type Fund 

2011 Danmark Frølich et al.  
 
 

Hvad kan det danske 
sundhedsvæsen lære 
af Kaiser Permanen-
te? 
 

Bog: 
Komparativ studie, 
der sammenligner 
det danske sund-
hedsvæsen med et 
amerikansk sund-
hedssystem 
 

Internationale forskere har udpeget en række 
organisatoriske principper som væsentlige for 
at opnå gode resultater i sundhedssystemer. 
 
De organisatoriske principper: sammenhæn-
gende patientforløb, effektiv lægelig ledelse af 
hospitalerne, brug af elektroniske patient-
journaler og konkurrencen med andre sund-
hedsorganisationer, er angiveligt udpeget af 
internationale forskere som særlig betyd-
ningsfulde i forhold til at skabe systemer, der 
både er omkostningseffektive og leverer 
sundhedsydelser af høj kvalitet.  
 
Bogens forfattere anbefaler blandt andet, at 
de danske sundhedsydelser standardiseres, at 
arbejdet i sundhedsvæsnet standardiseres, at 
der skabes sammenhængende patientforløb 
og at kvaliteten af arbejdet overvåges. Altså 
en opbakning til kræftpakkekonceptet. 
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År Land Forfatter Titel Type Fund 

2013 Danmark Sundhedsstyrelsen Pakkeforløb for 
Hoved- Og Hals-
kræft 

Online publikation  Pakkeforløbene er helt unikke både i dansk 
og international sammenhæng, fordi fagpro-
fessionelle, ledende klinikere på kræftområ-
det, administratorer og ledere i regionerne, 
Danske Regioner, Kommunernes Landfor-
ening, Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
samt Sundhedsstyrelsen er gået sammen om 
at skabe et veltilrettelagt forløb med patien-
ten i centrum.  
Kræftbehandlingen i Danmark har med pak-
keforløbene fået et løft. Pakkeforløbene har 
vist sig effektive og været med til at skabe 
hurtigere og veltilrettelagte forløb for en 
række patienter. Der er fortsat brug for et 
stort ledelsesmæssigt fokus på opgaven for at 
sikre en prioritering af ressourcerne og fokus 
på det samlede patientforløb for kræftpatien-
terne. 

2014 Danmark Ministeriet for 
sundhed og fore-
byggelse 
 
 

Jo før – jo bedre. 
Tidlig diagnose, bed-
re behandling og fle-
re gode leveår for 
alle. 
 

Online publikation Indsatsen fokuserer på to forhold. Det ene er 
indførelse af kræftpakker: »Der er gennem-
ført en klar økonomisk prioritering af områ-
det, der er indført pakkeforløb, og der følges 
systematisk op på ventetider« (side 18). Det 
andet handler om at blive bedre til at opdage 
tegn på kræft. »I dag er der alt for mange 
danskere, der dør for tidligt af kræft – og fle-
re end i Sverige og Norge. Det skal vi gøre 
bedre 



264 

Evidens 
År Land Forfatter Titel Type Fund 

2000 Danmark Wulff & Gøtzshe 
 
 

Rationel klinik 
 

Bog 
 

’evidensbaseret’ betyder, »at kliniske beslut-
ninger i så høj grad som muligt skal baseres 
på resultaterne af velkontrolleret klinisk 
forskning« (side 9). 
Ifølge Wulff og Gøtzshe kan evidens ikke stå 
alene, når det gælder klinisk beslutning og 
diagnosticering. I den beslutningsproces, der 
skal føre til en formuleret diagnose indgår 
desuden de symptomer, som patienten præ-
senterer, de objektive symptomer, som lægen 
kan konstatere, kliniske fund, der er baseret 
på lægens observationer, parakliniske fund 
for eksempel fra blodprøver, røntgen og 
scanninger, oplysninger om patientens livs-
stil, tidligere sygdomme og familiære disposi-
tioner.  
Alle disse registreringer udgør det naturvi-
denskabelige grundlag for de kliniske beslut-
ninger, og det er nødvendigt, at databehand-
lingen er så stringent som overhovedet mu-
ligt. Til dette formål er det vigtigt at gøre sig 
klart, om man har at gøre med observationer 
eller målinger på en nominalskala, en rang-
skala eller en intervalskala (side 22). 
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År Land Forfatter Titel Type Fund 

2003 Engelsk 
oversat til 
Dansk 

Hamer Evidensbaseret 
praksis 

Et kapitel i en anto-
logi:  

Evidensbaseret 
praksis - en grund-
bog for sundheds-
personale 

Evidensbaseret medicin defineres »som en 
proces bestående af en systematisk søgen, 
vurdering og anvendelse af moderne forsk-
ningsresultater som basis for kliniske beslut-
ninger« (side 20).  
Målet med evidensbaseret praksis er at støtte 
fagpersoners beslutningstagning, så man 
undgår ineffektiv, uhensigtsmæssig, kostbar 
og potentielt farlig praksis. 

2004 Danmark Juul Jensen 
 
 

Evidens, viden og 
sundhedsfaglig prak-
sis i filosofisk per-
spektiv - eller faren 
ved at være mere ka-
tolsk end paven 

Artikel i online pub-
likation Udgivet af 
Sundhedsstyrelsen: 
Viden og evidens i 
forebyggelsen 

To hovedstrømninger: I den ene hovedstrøm 
opfattes evidens som »en sundhedsfaglig be-
handling af den enkelte patient med de bed-
ste begrundelser for, hvad der er godt for 
dette menneske i netop denne situation« (side 
19). Altså den bedste individuelle behandling.  
I den medicinske opfattelse af evidens henvi-
ser begrebet til medicinsk forskning, »hvor de 
generelle hypoteser om, hvad der er årsager 
sygdomme, og hvad der – generelt – er en 
effektiv behandling af en bestemt sygdom, er 
underbygget af bestemte anerkendte viden-
skabelige kriterier« (side 19). 

2008 Danmark Juul 
 
 

Epidemiologi og 
evidens 

Bog Tankegangen bag evidensbaseret medicin er 
gammel, men fik et afgørende gennembrud i 
halvfemserne. Der anvendes et evidenshie-
rarki, hvor evidensen fra randomiserede for-
søg opfattes som mere sikker end evidensen 
fra andre forskningsmetoder. 
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År Land Forfatter Titel Type Fund 

2012 Danmark Thorgaard 
 
 

Evidensbevægelsen – 
en bevægelse i kon-
flikt med sig selv 

Artikel i Pædagogisk 
psykologisk tidsskrift 
 

Evidensbevægelsen ikke bare knyttet til de 
sundhedsprofessionelles bestræbelser på at 
udvikle og anvende et velunderbygget beslut-
ningsgrundlag.  
Evidensbevægelsen er »også knyttet til et ad-
ministrativt og statsligt niveau« (side 154).  
 
Den statslige regulering skulle være effektiv 
og virksom. Det var ikke tilstrækkeligt, at be-
slutninger blot blev truffet ud fra, hvad ad-
ministratorer og bureaukrater mente, ville 
være godt. Tilliden til den personlige vurde-
ring eller bedømmelse er reduceret til et mi-
nimum, og man bestræber sig på, at udvikle 
uafhængige standarder og procedurer og at 
dokumentere, at beslutningerne hviler på 
kendsgerninger (side 155). 
 
Kvantificeringer skal mindske behovet for 
tillid og reducere den subjektive dimension i 
beslutningsprocesser. (side 156).  
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Helhedsopfattelse 
År Land Forfatter Titel Type Fund 

2000 Norge Martinsen 
 
 

Øjet og kaldet 
 

Bog Patientens subjektive oplevelse af at være syg 
og indlagt er centralt i omsorgsrationalet, 
som fordrer, at den professionelle lytter til 
patienterne og tager hensyn til deres ønsker.  
»Vi kan også si det slik at med et hjertelig 
deltakende øye setter sykepleieren seg i 
posision der en kan bli den sykes tillit verdig. 
Det er et øye som ikke frarøver den andre sin 
selvforståelse, og som ikke med vold 
reduserer den andre til en gjenstand« (side 9).  
Omsorgsrationalet kritiserer forestillingen om 
objektiv viden og sædvanen med at reducere 
det syge menneske til patient. »Det 
registrerende øye, er måter å se på der en vil 
finne sammenhenger ved å systematisere, 
rangere, klassificere og sette alt i system. 
Dette øye kan også individualisere og se 
forskjeller. Men det kan kun se forskjeller ut 
fra det som skal kunne måles og innndeles på 
en skala i forhold til systemets eller helhetens 
målrasjonelle orden. Det er måter å se på 
som er blitt beskrevet knyttet til vor nyere 
tid, den moderne tid, eller tiden da alliansen 
mellom moderne naturvitenskap, handverk 
(teknologi) og industrialisering ble en 
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realitet(side 34–35) 

År Land Forfatter Titel Type Fund 

2011 Danmark Thorgaard & Juul 
Jensen 
 
 

Evidence and the 
end of medicine 

Artikel i tidsskrift   Alvan R. Feinstein (1925-2001), som var læ-
ge, kliniker, forsker og epidemiolog fremhæ-
ves for at ville vinde gehør for en medicinsk 
praksis, der er personorienteret frem for evi-
densbaseret. Feinstein arbejdede ud fra et 
ideal og en forestilling om, at patienten – det 
kliniske materiale, er et levende, helt menne-
ske, som er syg. Han argumenterer for, at de 
kliniske metoder bør være anderledes end de 
metoder, der anvendes i et laboratorium, for-
di den syge er et helt menneske og ikke en 
vævsprøve. 

2012 Danmark Sundhedsstyrelsen Forløbsprogram 
for rehabilitering 
og palliation i for-
bindelse med kræft 
– del af samlet for-
løbsprogram for 
kræft 

Online publikation Forløbsprogrammet tager afsæt i WHO’s de-
finition af rehabilitering og palliation, dvs. et 
helhedsperspektiv på patientens og pårøren-
des problemer og behov v/kræftsygdom.  
Helhed handler om: Den enkeltes livssituati-
on, ressourcer og behov. I den forbindelse er 
det centralt, at der tages højde for patienter-
nes forskellige forudsætninger ved vurdering 
af behovet for støtte. Problemer tager ud-
gangspunkt i fire dimensioner: fysisk, psykisk, 
social, eksistentielt/åndeligt (side 14) 
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Bilag 6 Søgeresultater: Betydning af tid 

Danske studier står først       

År  Nation Forfatter Titel  Metode  Fund 

2013 Danmark Lyhne et al. Waiting times for di-
agnosis and treatment 
of head and neck can-
cer in Denmark in 
2010 compared to 
1992 and 2002 

Gennemgang af ventetider 
for HNC på fem danske 
hospitaler. Tal fra 2010-
2002 og 1992 sammenlig-
nes. 

Den gennemsnitlige tid til diagnose var 13 
dage (2010) versus 17 dage (2002) og 20 
dage (1992). Median dage, fra diagnose til 
behandling starter, var 25 (2010) versus 47 
(2002) og 31 (1992).  
Undersøgelsen viste en signifikant reduk-
tion i forsinkelse af diagnose og behand-
ling af HNC i 2010, men stadig mindre 
end halvdelen af alle patienter starter be-
handlingen inden for de gældende stan-
darder. 
 

2014 Danmark Sorensen et al. A "package solution" 
fast track program can 
reduce the diagnostic 
waiting time in head 
and neck cancer 

Fokus: 
Kræftpakke for HNC i 
Danmark 
 
3 perioder sammenlignes: 
2006-2007 (1), 2007-2008 
(2) og 2011-2012 (3) 
 
Formå: at evaluere effek-
ten  

Gr. 1: før "pakkeløsning" implementeres, 
Gr. 2: lige efter introduktion, Gr. 3: skri-
vetidspunkt. Den mediane tid fra henvis-
ning til endelig kræftdiagnose faldt fra 24 
kalenderdage i gruppe 1 til 7 og 10 dage i 
gruppe 2 og 3. Fund af maligne diagnoser:  
41 % i gr. 1, 49 % i gr. 2 og 43 % i gr. 3. 
En "pakkeløsning" med forudbestilt slots 
til diagnostiske procedurer er mulig og 
kan reducere ventetiden.  
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År  Nation Forfatter Titel Metode  Fund 

2003 Sverige Nyström et al. Non-caring encoun-
ters at an emergency 
care unit - A life-
world hermeneutic 
analysis of an efficien-
cy-driven organization 

Interview med 9 patienter 
og 9 sygeplejersker, om 
møder, der ikke opleves 
som omsorgsfulde.   
Hermeneutisk fortolkning.   
Forskningsspørgsmålet: 
Hvad er de betingelser, 
der fører til ikke-
omsorgsfulde møder i et 
ambulatorium?  

Både sygeplejersker og patienter tilpasser 
sig de organisatoriske krav om effektivitet.   
Tilpasning synes at udgøre en forudsæt-
ning for et velfungerende ambulatorium. 
Der er ikke længere tid og rum til at lære 
patienten at kende og derfor ikke mulig-
hed for at tilpasse sygeplejen til den indi-
viduelle patient. Sygeplejersker ønsker at 
udøve holistisk sygepleje, men tilpasses 
sygeplejen til stedets krav om effektivitet, 
økonomi og tidspres i stedet for patien-
ternes behov. 

2004 Irland Foy & Timmins Improving communi-
cation in day surgery 
settings 

Litteratur review 
Problematiserer sygepleje, 
som foregår i ambulatorier 
og dagkirurgi med et højt 
flow af patienter.  

Der er ikke længere tid og rum til at lære 
patienten at kende og derfor ikke mulig-
hed for at tilpasse sygeplejen til den indi-
viduelle patient. Terapeutisk sygepleje 
hindres af mangelfuld kommunikation, 
højt patientflow samt mangel på tid, når 
sygeplejersker er i kontakt med patienter. 

2006 Irland McIlfatrick et al. Nursing the clinic vs. 
nursing the patient: 
Nurses' experience of 
a day hospital chemo-
therapy service 

En hermeneutisk fæno-
menologisk undersøgelse. 
Sygeplejerskers oplevelse 
af en dag på afdelingen for 
kemoterapi til kræftpatien-
ter på et hospital i Nordir-
land. 

Der er ikke længere tid og rum til at lære 
patienten at kende og derfor ikke mulig-
hed for at tilpasse sygeplejen til den indi-
viduelle patient. Sygeplejerskerne bruger 
tiden på praktiske og instrumentelle opga-
ver, fordi de ikke kender patienterne og 
ikke kan nå at lære dem at kende. 
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Bilag 7 Diskursiv kontekst 

Ordnet i den rækkefølge, de indgår i afhandlingen 

År Land Websted/Forfatter Titel Type Fund 

Senest 
ændret 
12.02 
2016 

Danmark https://da.wikipedia
.org/wiki/Kr%C3%
A6ft  

Kræft Wikipedia, den frie 
encyklopædi. 

- Celler muterer  
- Cellen kontrolleres ikke længere af de nor-
male mekanismer 
- Cellen bliver mere uddifferentieret, det vil 
sige mister sit formål og funktion, og væksten 
hæmmes ikke af de normale faktorer.  
- De almindelige mekanismer, der kan uska-
deliggøre cellen er også uvirksomme.  
- Kaotiske celler kan sprede sig direkte, via 
blodet eller lymfesystemet og skabe celleko-
lonier (metastaser) andre steder i kroppen 

Sidst 
ændret 
05.01 
2016 

Danmark http://www.cancer.
dk/hjaelp-
viden/fakta-om-
kraeft/kraeft-i-
tal/nogletal/ 

Nøgletal om kræft 
2008-2012 

Webside Cancer.dk 
med referencer til 
NORDCAN = 
Nordisk Cancerregi-
ster 

- 34.931 danskere (17.688 mænd og 17.243 
kvinder) får hvert år konstateret kræft. (Dette 
tal er baseret på et gennemsnit af målinger i 
perioden 2008-2012) 
- 15.443 danskere (7.982 mænd og 7.461 
kvinder) dør hvert år af kræft.  
- 245.566 danskere (104.012 mænd og 
141.554 kvinder) lever med en kræftsygdom.  
- 1-års relativ overlevelse: 75 % for mænd og 
77 % for kvinder 
- 5-års relativ overlevelse: 56 % for mænd og 
60 % for kvinder. 
 

https://da.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A6ft
https://da.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A6ft
https://da.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A6ft
http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/kraeft-i-tal/nogletal/
http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/kraeft-i-tal/nogletal/
http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/kraeft-i-tal/nogletal/
http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/kraeft-i-tal/nogletal/
http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/kraeft-i-tal/nogletal/
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År Land Websted/Forfatter Titel Type Fund 

Sidst 
ændret 
18.09 
2015 

Danmark https://www.cancer.
dk/stoet-os/det-
sker/knaek-cancer/ 
 
http://programmer.
tv2.dk/knaekcancer  

Knæk Cancer  Beskrivelse af pro-
grammet på TV 2 
 
På Cancer.dk og på 
TV2.dk  

Her formidles en række personlige fortællin-
ger om at dø af kræft, om familie og venner 
der er døde, fortællinger om overlevelse og 
om rørende situationer fra Tv-udsendelsen 

Sidst 
opdate-
ret: 
25.03 
2011 

Danmark http://www.netdokt
or.dk/fakta/straalin
g_fra_radioaktive_st
offer.htm 
 

Stråling fra radio-
aktive stoffer 

En webside, der in-
deholder artikler om 
sygdom og behand-
ling, som er skrevet 
af læger 

Kræft som skyldes stråling kan skyldes strå-
lebehandling i forbindelse med kræftbe-
handling, røntgenstråler, joniserede og 
radioaktive stråler i miljøet eller stråling, 
som opstår i forbindelse med reaktorka-
tastrofer. 
 

Sidst 
ændret 
25.02 
2010 

Danmark https://www.cancer.
dk/forebyg/undga-
kraeftfremkaldende-
stoffer/paa-
arbejdet/  

Arbejdet Webside på can-
cer.dk, der nævner 
forhold i arbejdsmil-
jøet, som kan være 
kræftfremkaldende 

Påvirkninger fra arbejdsmiljøet kan øge risi-
koen for en række forskellige kræftformer. 
Det er vigtigt at følge regler for arbejde med 
kræftfremkaldende stoffer. 

Sidst 
ændret 
22.06 
2012 

Danmark https://www.cancer.
dk/forebyg/undga-
kraeftfremkaldende-
stoffer/paa-
arbejdet/asbest/  

Asbest Webside på can-
cer.dk, der formidler 
forholdsregler ved 
arbejde med asbest 

Asbest øger risikoen for lungekræft, lunge-
hindekræft, strubekræft, æggestok-kræft og 
bughindekræft. Særligt ansatte i byggebran-
chen og skibsværfter har været udsat for as-
beststøv. I dag er asbest forbudt, men der 
findes stadig asbest i bygninger og andre ste-
der. Der kræves omfattende beskyttelsesud-
styr, hvis man skal arbejde med asbest.  
 

https://www.cancer.dk/stoet-os/det-sker/knaek-cancer/
https://www.cancer.dk/stoet-os/det-sker/knaek-cancer/
https://www.cancer.dk/stoet-os/det-sker/knaek-cancer/
http://programmer.tv2.dk/knaekcancer
http://programmer.tv2.dk/knaekcancer
http://www.netdoktor.dk/fakta/straaling_fra_radioaktive_stoffer.htm
http://www.netdoktor.dk/fakta/straaling_fra_radioaktive_stoffer.htm
http://www.netdoktor.dk/fakta/straaling_fra_radioaktive_stoffer.htm
http://www.netdoktor.dk/fakta/straaling_fra_radioaktive_stoffer.htm
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-kraeftfremkaldende-stoffer/paa-arbejdet/
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-kraeftfremkaldende-stoffer/paa-arbejdet/
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-kraeftfremkaldende-stoffer/paa-arbejdet/
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-kraeftfremkaldende-stoffer/paa-arbejdet/
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-kraeftfremkaldende-stoffer/paa-arbejdet/
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-kraeftfremkaldende-stoffer/paa-arbejdet/asbest/
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-kraeftfremkaldende-stoffer/paa-arbejdet/asbest/
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-kraeftfremkaldende-stoffer/paa-arbejdet/asbest/
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-kraeftfremkaldende-stoffer/paa-arbejdet/asbest/
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-kraeftfremkaldende-stoffer/paa-arbejdet/asbest/
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År Land Websted/Forfatter Titel Type Fund 

Sidst 
ændret 
29.10 
2014 

Danmark http://www.cancer.
dk/hjaelp-
viden/fakta-om-
kraeft/aarsager-til-
kraeft/mange-
faktorer-bag-kraeft/  

Mange faktorer 
bag kræft 

Webside på can-
cer.dk 
 
Informerer om årsa-
ger til kræft, fore-
byggelse og ulighed i 
kræftforekomst 

Med den nuværende viden kan vi forebygge 
42,7 % af nye kræfttilfælde pr. år i Danmark. 
Forebyggelsen går ud på at fjerne eller be-
skytte sig imod årsagerne til kræft.  
Fjern tobak -> reduktion: 19,4 % = ca. 6.777 
mennesker.  
Korrekt kost -> reduktion: 9,4 %  
Fjern overvægt -> reduktion: 5,5 %  
Fjern alkohol -> reduktion: 4,0 % 
Fjern kræftfremkaldende stoffer fra arbejds-
pladserne -> reduktion: 3,7 % 
Fjern UV stråling -> reduktion: 3,5 %  
Fjern infektioner som for eksempel Human 
papillomavirus (HPV) -> reduktion: 3,1 % 
Aktiver de fysisk inaktive -> reduktion: 1,0 %  
Amning -> reduktion: 0,9 %.  
På webstedet gør Kræftens Bekæmpelse op-
mærksom på, at det dog ikke er så enkelt, 
fordi nogle kræfttilfælde kan forebygges på 
mere end en måde, for eksempel er en per-
son, der ryger mere udsat for at få kræft, hvis 
vedkommende kombinerer rygning med al-
kohol.  
Det årlige antal af nye stiger, fordi danskerne 
lever længere end før og kræftrisikoen stiger 
med alderen. 
Ulighed: 
Risikoen for at blive syg af kræft og dø tidligt 

http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/aarsager-til-kraeft/mange-faktorer-bag-kraeft/
http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/aarsager-til-kraeft/mange-faktorer-bag-kraeft/
http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/aarsager-til-kraeft/mange-faktorer-bag-kraeft/
http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/aarsager-til-kraeft/mange-faktorer-bag-kraeft/
http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/aarsager-til-kraeft/mange-faktorer-bag-kraeft/
http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/aarsager-til-kraeft/mange-faktorer-bag-kraeft/
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er betydeligt højere for grupper med lav ind-
komst og kort uddannelse end for bedre stil-
lede grupper. Der er 10 års forskel i middel-
levetiden mellem den rigeste fjerdedel og den 
fattigste fjerdedel af de danske mænd og be-
regninger viser, at 60 til 70 pct. af uligheden 
skyldes rygning og alkohol. 
Selvom der er flest kræfttilfælde i den ældre 
del af befolkningen, er udviklingen af kræft-
sygdommen ofte sat i gang flere årtier forin-
den. Derfor er det vigtigt, at man i en tidlig 
alder begynder at forebygge, så risikoen for at 
udvikle kræft bliver mindre. 

År Land Websted/Forfatter Titel Type Fund 

Oplys-
ningerne 
fremgår 
ikke 

Danmark http://www.cancer.
dk/forebyg/  

Forebyg kræft Webside på Can-
cer.dk  
 

Forebyggelse foregår efter følgende anbefa-
linger: Bliv røgfri, rens luften, drik mindre 
alkohol, undgå overvægt, spis sundt, bevæg 
dig, undgå kræftfremkaldende stoffer, skru 
ned for solen, deltag i screening, bliv vaccine-
ret og søg viden om forebyggelse. 

Udgivet 
marts 
2006  

Danmark http://docplayer.dk
/49933-Giv-
borgerne-et-kram-
en-pjece-om-kost-
rygning-alkohol-og-
motion-ved-det-
nationale-raad-for-
folkesundhed.html  

Giv borgerne et 
KRAM 

Online publikation 
Udgivet af Det Nati-
onale Råd for Folke-
sundhed 

Kommunerne får den 1. januar 2007 hoved-
ansvaret for sundhedsfremme og forebyggel-
sesindsatsen. 
Der fire områder, som kommunen bør prio-
ritere og have en plan for: Kost Rygning Al-
kohol Motion.  
Derfor foreslår Rådet for Folkesundhed, at 
kommunerne giver borgerne et KRAM, der 
tager vare på dem 

http://www.cancer.dk/forebyg/
http://www.cancer.dk/forebyg/
http://docplayer.dk/49933-Giv-borgerne-et-kram-en-pjece-om-kost-rygning-alkohol-og-motion-ved-det-nationale-raad-for-folkesundhed.html
http://docplayer.dk/49933-Giv-borgerne-et-kram-en-pjece-om-kost-rygning-alkohol-og-motion-ved-det-nationale-raad-for-folkesundhed.html
http://docplayer.dk/49933-Giv-borgerne-et-kram-en-pjece-om-kost-rygning-alkohol-og-motion-ved-det-nationale-raad-for-folkesundhed.html
http://docplayer.dk/49933-Giv-borgerne-et-kram-en-pjece-om-kost-rygning-alkohol-og-motion-ved-det-nationale-raad-for-folkesundhed.html
http://docplayer.dk/49933-Giv-borgerne-et-kram-en-pjece-om-kost-rygning-alkohol-og-motion-ved-det-nationale-raad-for-folkesundhed.html
http://docplayer.dk/49933-Giv-borgerne-et-kram-en-pjece-om-kost-rygning-alkohol-og-motion-ved-det-nationale-raad-for-folkesundhed.html
http://docplayer.dk/49933-Giv-borgerne-et-kram-en-pjece-om-kost-rygning-alkohol-og-motion-ved-det-nationale-raad-for-folkesundhed.html
http://docplayer.dk/49933-Giv-borgerne-et-kram-en-pjece-om-kost-rygning-alkohol-og-motion-ved-det-nationale-raad-for-folkesundhed.html
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År Land Websted/forfatter Titel Type Fund 

2014 Danmark Hvidberg et al. 
 
http://bmccancer.bi
omedcen-
tral.com/articles/10.
1186/1471-2407-14-
581  

Cancer awareness 
and socio-
economic position: 
results from a 
population-based 
study in Denmark 

En populationsbase-
ret telefonundersø-
gelse sammenkøres 
med socioøkonomi-
ske oplysninger fra 
Danmarks statistik   
Formål: at undersøge 
forbindelsen mellem 
socioøkonomisk po-
sition og risikobe-
vidsthed i forhold til 
kræft. 

Undersøgelsen blev gennemført blandt 1.000 
respondenter i alderen 30-49 år og 2.000 re-
spondenter i alderen 50 år og ældre ved hjælp 
af Bevidsthed og overbevisninger om Kræft 
foranstaltning. Oplysninger om socioøkono-
misk position blev opnået ved samkøring af 
data gennem Danmark Statistik.  
Resultater: En stærk socioøkonomisk gradi-
ent i risikobevidsthed i forhold til kræft blev 
fundet. Mennesker med et lavt uddannelses-
niveau og lav husstandsindkomst var mere 
tilbøjelige til at have en lavere risikobe-
vidsthed i forhold til kræftsymptomer og 
kræftrisiko. Mænd og personer uden arbejde 
har tendens til at være mindre opmærksom 
på disse faktorer end kvinder og personer i 
arbejde.  

10.02 
2013 

 https://www.cancer.
dk/nyheder/kroppe
n-larmer-kan-det-
vaere-kraeft/  

Kroppen larmer - 
kan det være 
kræft? 

Nyhed fra Kræftens 
bekæmpelse 

Danskere uden uddannelse får oftere kræft, 
kommer mere på hospitalet, har flere kroni-
ske sygdomme og lever kortere. Statistikker-
ne taler deres tydelige sprog om konsekven-
serne af den sociale ulighed. 

14.11 
2013 

 https://www.cancer.
dk/nyheder/danske-
maend-skal-taenke-
mere-pa-sig-selv/  

Danske mænd skal 
tænke mere på sig 
selv 

Nyhed fra Kræftens 
bekæmpelse 

Stort set lige mange mænd og kvinder ram-
mes af kræft i Danmark, men mændenes 
overlevelse er dårligere. Det skal en ny kam-
pagne fra Kræftens Bekæmpelse være med til 
at rette op på. 

http://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2407-14-581
http://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2407-14-581
http://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2407-14-581
http://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2407-14-581
http://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2407-14-581
https://www.cancer.dk/nyheder/kroppen-larmer-kan-det-vaere-kraeft/
https://www.cancer.dk/nyheder/kroppen-larmer-kan-det-vaere-kraeft/
https://www.cancer.dk/nyheder/kroppen-larmer-kan-det-vaere-kraeft/
https://www.cancer.dk/nyheder/kroppen-larmer-kan-det-vaere-kraeft/
https://www.cancer.dk/nyheder/danske-maend-skal-taenke-mere-pa-sig-selv/
https://www.cancer.dk/nyheder/danske-maend-skal-taenke-mere-pa-sig-selv/
https://www.cancer.dk/nyheder/danske-maend-skal-taenke-mere-pa-sig-selv/
https://www.cancer.dk/nyheder/danske-maend-skal-taenke-mere-pa-sig-selv/
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År Land Websted/forfatter Titel Type Fund 

Sidst 
ændret 
30.09 

2014 

 https://www.cancer.
dk/holdoejemand/f
orside/  

Hold øje, mand Webside cancer.dk & 

kampagne blandt Tv 

reklamer 

Formålet med kampagnen er at sætte fokus 
på symptomer på tarmkræft og prostatakræft 
og aftabuisere sygdommene. Det kan redde 
liv. 

 https://www.cancer.
dk/holdoejemand/a
mbassadorer/  

Hold øje, mand 
Ambassadører 

Syv kendte, modige mænd støtter op om 
kampagnen "Hold øje, mand!". Læs hvorfor 
de har valgt at bakke op 

Udateret 
kampag-
ne i 3013 

 http://sundhedsstyr
el-
sen.dk/da/kampagn
er/rigtige-maend-
gaar-til-laegen/om-
kampagnen  

"Rigtige mænd går 
til lægen": Om 
kampagnen 

Webside Sundheds-
styrelsen 

Det er bedre at gå til lægen en gang for meget 
end en gang for lidt. Mænd er ikke alt for go-
de til at gå til lægen og tænker måske, at 
symptomerne går over af sig selv, men et be-
søg hos lægen kan have stor betydning. Jo 
tidligere du kommer, jo bedre er muligheden 
for at komme hurtigt i behandling, hvis det 
viser sig, at du har brug for det.  
Derfor er det vigtigt, at du tager dine symp-
tomer alvorligt og går til lægen så hurtigt som 
muligt, hvis du oplever nogen af de nævnte 
symptomer. 

Udateret 
kampag-
ne i 2013 

 http://sundhedsstyr
el-
sen.dk/da/kampagn
er/rigtige-maend-
gaar-til-laegen  

"Rigtige mænd går 
til lægen" - kam-
pagne om kræft og 
forebyggelse 

Webside Sundheds-
styrelsen & kampag-
ne blandt Tv-
reklamer  

Udateret 
kampag-
ne i fe-
bru-
ar/marts 
2016 

 https://www.cancer.
dk/de7tegn  

7 tegn på kræft Webside cancer.dk & 
kampagne blandt Tv 
reklamer 

• Vedvarende synkebesvær 

• Uforklarligt vægttab 

• Langvarig hoste eller hæshed 

• Uforklarlig blødning 

• Ændrede modermærker eller sår, 
der ikke vil hele 

• Ændret afføringsmønster 

• Knuder eller hævelser 

https://www.cancer.dk/holdoejemand/forside/
https://www.cancer.dk/holdoejemand/forside/
https://www.cancer.dk/holdoejemand/forside/
https://www.cancer.dk/holdoejemand/ambassadorer/
https://www.cancer.dk/holdoejemand/ambassadorer/
https://www.cancer.dk/holdoejemand/ambassadorer/
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/rigtige-maend-gaar-til-laegen/om-kampagnen
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/rigtige-maend-gaar-til-laegen/om-kampagnen
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/rigtige-maend-gaar-til-laegen/om-kampagnen
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/rigtige-maend-gaar-til-laegen/om-kampagnen
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/rigtige-maend-gaar-til-laegen/om-kampagnen
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/rigtige-maend-gaar-til-laegen/om-kampagnen
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/rigtige-maend-gaar-til-laegen
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/rigtige-maend-gaar-til-laegen
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/rigtige-maend-gaar-til-laegen
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/rigtige-maend-gaar-til-laegen
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/rigtige-maend-gaar-til-laegen
https://www.cancer.dk/de7tegn
https://www.cancer.dk/de7tegn


 

277 

År Land Websted/forfatter Titel Type Fund 

2014 Dansk-
norsk sam-
arbejde 

Andersen & Risør The importance of 
contextualization. 
Anthropological 
reflections on de-
scriptive analysis, 
its limitations and 
implications 

En forskningsartikel, 
der argumenterer for 
betydningen af at 
kontekstualisere 
forskning i ‘Patient 
delay’ dvs. forklarin-
ger på, at patienter 
kommer for sent i 
gang med behandling 
for kræft. 

Kræftsymptomatologi er kompleks og for-
enkling er problematisk, fordi de symptomer, 
der ofte præsenteres som alarmsymptomer i 
kampagner, ikke altid er klare og entydige 
tegn på kræft. For eksempel er det kun én 
person ud af tusinde, som oplever en enkelt 
episode med rektalblødning, der får diagno-
sen tyktarmskræft. Kun 1 % af de personer, 
der går til læge med uforklarlig, langvarig ho-
ste og 3-5 % af de personer, der går til læge 
med hæmoptyse, får diagnosen lungekræft. 
 

Udgivet 
august 
2014 

Danmark http://www.sum.dk
/~/media/Filer - 
Publikatio-
ner_i_pdf/2014/Su
ndhedsudspil-jo-
foer-jo-bedre-aug-
2014/Sundhedsudsp
il-Jo-foer-jo-bedre-
aug-2014.ashx  
 

Jo før- jo bedre. 
Tidlig diagnose, 
bedre behandling 
og flere gode leve-
år for alle 

Online publikation 
 
Informerer om rege-
ringens strategi på 
sundhedsområdet 

Gør opmærksom på, at kræftpakkerne har 
medvirket til at forbedre chancen for at over-
leve kræftbehandling, men at vi sammenlig-
net med de nordiske lande skal blive endnu 
bedre til at opdage kræft i tide og komme 
hurtig i gang med behandlingen 
  
 

2014 Danmark Kroman & Bentzon 
http://www.netdokt
or.dk/sygdomme/fa
kta/brystkraeft.htm
#  

Brystkræft Artikel på netdok-
tor.dk 

de bedste behandlingsresultater opnås, 
hvis behandlingen kommer spredningen i 
forkøbet. 

http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Sundhedsudspil-jo-foer-jo-bedre-aug-2014/Sundhedsudspil-Jo-foer-jo-bedre-aug-2014.ashx
http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Sundhedsudspil-jo-foer-jo-bedre-aug-2014/Sundhedsudspil-Jo-foer-jo-bedre-aug-2014.ashx
http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Sundhedsudspil-jo-foer-jo-bedre-aug-2014/Sundhedsudspil-Jo-foer-jo-bedre-aug-2014.ashx
http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Sundhedsudspil-jo-foer-jo-bedre-aug-2014/Sundhedsudspil-Jo-foer-jo-bedre-aug-2014.ashx
http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Sundhedsudspil-jo-foer-jo-bedre-aug-2014/Sundhedsudspil-Jo-foer-jo-bedre-aug-2014.ashx
http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Sundhedsudspil-jo-foer-jo-bedre-aug-2014/Sundhedsudspil-Jo-foer-jo-bedre-aug-2014.ashx
http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Sundhedsudspil-jo-foer-jo-bedre-aug-2014/Sundhedsudspil-Jo-foer-jo-bedre-aug-2014.ashx
http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Sundhedsudspil-jo-foer-jo-bedre-aug-2014/Sundhedsudspil-Jo-foer-jo-bedre-aug-2014.ashx
http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Sundhedsudspil-jo-foer-jo-bedre-aug-2014/Sundhedsudspil-Jo-foer-jo-bedre-aug-2014.ashx
http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/brystkraeft.htm
http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/brystkraeft.htm
http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/brystkraeft.htm
http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/brystkraeft.htm
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År Land Websted/forfatter Titel Type Fund 

2013 Danmark https://www.sundh
ed.dk/content/cms/
5/39205_dahanca-
klinisk-database-
rapport-2011-
kommenteret-af-
dr.pdf  

Årsrapport 2011 
for den kliniske 
kvalitetsdatabase 
DAHANCA 

Online publication 
fra DAHANCA, 
som er Danish Head 
and Neck Cancer 
Group 

Incidensen for HNC i Danmark har vist 
en svag stigning indenfor de senere år og 
prævalensen holder sig stabilt. 

https://www.sundhed.dk/content/cms/5/39205_dahanca-klinisk-database-rapport-2011-kommenteret-af-dr.pdf
https://www.sundhed.dk/content/cms/5/39205_dahanca-klinisk-database-rapport-2011-kommenteret-af-dr.pdf
https://www.sundhed.dk/content/cms/5/39205_dahanca-klinisk-database-rapport-2011-kommenteret-af-dr.pdf
https://www.sundhed.dk/content/cms/5/39205_dahanca-klinisk-database-rapport-2011-kommenteret-af-dr.pdf
https://www.sundhed.dk/content/cms/5/39205_dahanca-klinisk-database-rapport-2011-kommenteret-af-dr.pdf
https://www.sundhed.dk/content/cms/5/39205_dahanca-klinisk-database-rapport-2011-kommenteret-af-dr.pdf
https://www.sundhed.dk/content/cms/5/39205_dahanca-klinisk-database-rapport-2011-kommenteret-af-dr.pdf
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Bilag 8  
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Bilag 9 

Ifølge kamelmodellen har vi, mennesker udviklet os til unikke personer i et 

personligt-socialt samspil ud fra en fælles socialitet. Kamelens krop illustrerer 

den fælles kultur og socialitet. Kamelens pukler S og O forestiller to personer 

i samtale. Livshistoriske relationer, hændelser og begivenheder former os som 

unikke personer.  

I samtalen opstår der en fiktiv bro – en horisont, af fælles forståelse. Broen 

skabes og vedligeholdes af en gensidig indfølingsevne. Emnet, vi taler om i 

interviewet, kan opfattes som ’et fælles tredje’, der transporteres imellem os 

via broen – her og nu. Sammen med det fælles tredje transporteres følelser, 

reaktioner på den andens reaktioner, emotioner, der vedligeholder forholdet 

og forbindelsen imellem os (Fog, 2014, fig. 217, 219). Således illustrerer ka-

melmodellen betydningen af det psykosociale samspil, som ifølge Hollway & 

Jefferson kendetegner et interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Jette Fog (2014): Saglig medmenneskelighed. 

Hans Reitzels Forlag (side 55). 
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