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Resumé	

Titel		
Er	jeg	syg	eller	rask?			
	
Problembaggrund		
I	Danmark	diagnosticeres	årligt	omkring	200	nye	tilfælde	af	børnekræft.	I	dag	overlever	80	%	grundet	
store	 fremskridt	 inden	 for	 dansk	 kræftbehandling.	 Den	 markant	 øgede	 frekvens	 af	
børnekræftoverlevere	 betyder,	 at	 en	 tilsvarende	 stor	 gruppe	 af	 unge	 i	 dag	 oplever	 senfølger.	
Senfølgerne	kan	have	både	negative	og	positive	 konsekvenser	på	områder	 i	 ungdomslivet.	 Fokus	 er	
ofte	 rettet	mod	den	unges	overlevelse,	mens	 senfølgernes	konsekvenser	og	betydning	på	hverdagen	
overses	af	samfundet	og	overleveren	selv.	Det	er	derfor	aktuelt	og	nødvendigt	at	undersøge,	hvordan	
senfølger	har	betydning	for	hverdagen	i	ungdomslivet.		
	
Formål		
Formålet	med	dette	projekt	var	at	undersøge,	hvordan	fysiske	og	psykosociale	senfølger	har	betydning	
for	 unge	 børnekræftoverleveres	 hverdagsliv	 for	 hermed	 at	 kunne	 bidrage	 med	 viden	 til	 den	
ergoterapeutiske	praksis.			
	
Problemstilling		
Hvordan	oplever	unge	børnekræftoverlevere,	at	senfølger	har	betydning	for	hverdagslivet?			
	
Design,	materiale	og	metode		
Projektet	var	baseret	på	et	kvalitativt	 forskningsdesign	med	afsæt	 i	en	hermeneutisk	tilgang	og	med	
inddragelse	 af	 fænomenologien.	 Dataindsamlingen	 blev	 foretaget	 via	 tre	 semistrukturerede	
individuelle	 interviews	 med	 unge	 børnekræftoverlevere.	 Databearbejdningen	 tog	 udgangspunkt	 i	
Kvale	og	Brinkmanns	analysemetode	med	henblik	på	en	dybdegående	forståelse.		
		
Resultater	
Samtlige	 informanter	 oplevede	 fysiske	 og	 psykosociale	 udfordringer	 og	 forandringer,	 som	 havde	
betydning	 for	 deres	 hverdag	 ift.	 skole,	 fritid,	 daglige	 gøremål	 og	 rutiner	 samt	 venner	 og	 familie.	
Udfordringerne	 og	 forandringerne	 var	 af	 både	 positiv	 og	 negativ	 karakter	 og	 influerede	 på	
informanternes	livssyn,	identitet,	ungdomsliv	og	forholdet	til	deres	forældre.	
	
Konklusion		
De	 unge	 børnekræftoverlevere	 oplevede,	 at	 fysiske	 og	 psykosociale	 senfølger	 havde	 betydning	 for	
hverdagslivet.	 Senfølgerne	 begrænsede	 de	 unges	 motoriske-	 og	 processuelle	 færdigheder,	 hvilket	
medførte	forandringer	af	strukturer	og	funktioner.	De	unge	måtte	kompensere	for	senfølgerne	tillærte	
sig	herved	nye	vaner	ved	bl.a.	at	udføre	hverdagsaktiviteter	på	alternative	måder,	holde	sig	fysisk	aktiv	
og	tage	pauser	ved	behov.	Omgivelser	i	form	af	forældre,	søskende,	venner,	skole	og	mødestedstilbud	
havde	 en	 afgørende	 betydning	 for	 de	 unges	 aktivitetsfærdigheder,	 –udøvelse	 og	 –deltagelse.	
Børnekræftoverleverne	 måtte	 ikke	 decideret	 fravælge	 noget	 i	 hverdagen,	 men	 oplevede	 dog	
udfordringer	med	aktivitetsidentiteten.	Kræftforløbet	havde	resulteret	 i	et	ændret	 livssyn	og	styrket	
forhold	 til	deres	 forældre,	hvilket	havde	betydning	 for	den	unges	 identitetsskabelse.	Projektet	peger	
på,	 at	 der	 er	 et	 behov	 for	 ergoterapi	 til	 denne	målgruppe,	 men	 kendskabet	 til	 de	 ergoterapeutiske	
kompetencer	på	området	skal	udbredes.	
	
Søgeord			
Unge	børnekræftoverlevere,	senfølger,	hverdagsliv,	ergoterapi.		
	
	
Antal	ord:	374	



	
Abstract			
	
Title		
Am	I	ill	or	well?		
	
Background		
About	200	new	cases	of	childhood	cancer	is	diagnosed	in	Denmark	every	year.	Today	80	%	survives	
because	 of	 great	 progress	 within	 Danish	 cancer	 treatment.	 The	 notable	 increased	 frequency	 of	
childhood	 cancer	 survivors	 implies,	 that	 an	 equivalent	 large	 group	of	 youths	 experience	 late	 effects	
that	can	have	both	negative	and	positive	consequences.	The	focus	is	often	directed	towards	the	young	
person’s	survival.	Meanwhile	the	society	and	the	survivor	itself	overlook	the	consequences	of	the	late	
effects	and	their	impact	on	the	everyday	life.	Therefore	it	is	timely	and	necessary	to	examine	how	late	
effects	affects	the	everyday	life	in	the	youth.	
	
Purpose		
This	project	aimed	to	examine	how	physical	and	psychosocial	late	effects	have	implications	on	young	
childhood	cancer	survivor’s	everyday	life,	for	the	purpose	of	contributing	knowledge	to	the	practice	of	
occupational	therapy.		
	
Problem		
How	do	young	cancer	survivors	experience	the	implications	of	late	effects	on	the	everyday	life?	
		
Method	
The	project	was	based	on	a	qualitative	research	design	using	a	hermeneutic	approach	and	 including	
elements	from	the	phenomenology.	Three	semi-structured	individual	interviews	with	young	childhood	
cancer	survivors	were	conducted.	The	data	processing	was	based	on	Kvale	and	Brinkmann’s	analytical	
method.	
	
Results		
All	 informants	experienced	physical	and	psychosocial	challenges	and	changes	 that	had	an	 impact	on	
their	 activities	 and	participations	 in	 their	 everyday	 life.	The	 challenges	 and	 changes	 identified	were	
both	of	a	positive	and	negative	nature	and	influenced	the	informant’s	view	of	life,	identity,	youth	and	
relationship	with	their	parents.	
			
Conclusion		
The	youths	experienced	that	physical	and	psychosocial	late	effects	had	an	impact	on	their	everyday	life	
and	 limited	 their	motor	and	process-related	skills,	which	 led	 to	changes	of	structures	and	 functions.	
The	 youths	 had	 to	 compensate	 and	 have	 hereby	 attached	 new	 habits.	 The	 physical	 and	 social	
environment	had	a	significant	impact	for	the	youth’s	occupational	skills,	–performance	and		
–participation.	 The	 youths	 didn’t	 have	 to	 exclude	 anything	 in	 the	 everyday	 life.	 However	 they	
experienced	challenges	with	occupational	 identity.	The	courses	of	cancer	have	resulted	 in	a	changed	
view	of	life	and	strengthen	relationship	with	their	parents,	which	had	an	impact	of	the	young	persons	
creation	of	identity.	There	is	a	need	for	occupational	therapy	for	young	childhood	cancer	survivors,	but	
the	knowledge	of	the	occupational	competencies,	in	this	area,	needs	more	awareness.			
	
Mesh	terms		
Young	childhood	cancer	survivors,	late	effects,	everyday	life,	occupational	therapy.	
	
	
	
Number	of	words:	394	
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Læsevejledning 

	

Projektet	 er	 udarbejdet	 efter	 ”Generelle	 krav	 til	 skriftlige	 opgaver”,	 som	 er	 gældende	 for	 VIA	

Ergoterapeutuddannelsen.	Som	referencesystem	benyttes	Vancouver.		

	

I	 projektet	 anvendes	 følgende	 forkortelser:	 pga.,	 f.eks.,	 bl.a.,	 hhv.,	 ift.	 og	 jf.	 Ved	 anvendelse	 af	

forkortelser	for	f.eks.	teorier	præsenteres	disse,	første	gang	de	nævnes,	med	titlen	i	dens	fulde	

længde	efterfulgt	af	 forkortelsen	i	parentes.	Efterfølgende	angives	kun	forkortelsen.	Forfattere	

nævnes	først	ved	fulde	navn	og	derefter	kun	ved	efternavn.	Udvalgte	studier	præsenteres	med	

land	og	årstal	for	udgivelsen	f.eks.	et	amerikansk	studie	fra	2015.		

	

I	resultatafsnittet	har	vi	i	nogle	tilfælde	valgt	at	klippe	i	citaterne	for	at	gøre	disse	mere	præcise,	

da	 vi	 vurderer,	 at	 det	 ikke	 vil	 gå	 ud	 over	 meningen	 i	 citatet.	 Dette	 er	 markeret	 med	 ”...”.	

Informanternes	citater	sættes	 i	kursiv,	og	desuden	 laves	et	 indryk	 for	at	 tydeliggøre	citaterne.	

Ord	markeret	med	fed	betyder,	at	informanten	lægger	tryk	på	et	ord.	”(…)”	betyder	pause	i	tale.	

Informanterne	 er	 anonymiseret	 med	 hhv.	 A,	 B	 og	 C.	 Der	 henvises	 efter	 citaterne	 til	

bilagsnummer	og	linjetal	i	transskriptionerne.		

	

Brugen	af	ordet	"kræftforløb"	omfatter	både	sygdomsforløb	og	kræftbehandling.			

	

	

	

	

Rigtig	god	læselyst!	

	

	

	

	



	

4/44	

1.	Problembaggrund	

I	Danmark	 diagnosticeres	 årligt	 omkring	 200	 nye	 tilfælde	 af	 børnekræft	 (1).	 Indtil	 1970'erne	

overlevede	 kun	 få	 børn	 kræft,	men	 i	 dag	 overlever	 80	%	 grundet	 store	 fremskridt	 inden	 for	

dansk	kræftbehandling	(2).	Den	markant	øgede	frekvens	af	børnekræftoverlevere	betyder,	at	en	

tilsvarende	 stor	 gruppe	 af	 unge	 i	 dag	 oplever	 senfølger	 (3).	 Børn	 kan	 behandles	 langt	 mere	

intensivt	end	voksne,	hvilket	kan	resultere	i	alvorlige	bivirkninger	og	senfølger	i	ungdomslivet.	

Dette	 kan	medføre,	 at	 de	 unge	 ikke	 har	 samme	muligheder	 som	 deres	 jævnaldrende	 (1).	 En	

tredjedel	børnekræftoverlevere	oplever	moderate	til	svære	senfølger,	der	påvirker	deres	liv	og	

funktionsevne.	 Dette	 fordrer	 et	 behov	 for	 varig	 behandling	 eller	 særlig	 støtte	 (4).	

Mange	børnekræftoverlevere	oplever,	 at	der	 ikke	 findes	 et	 samlet	 overblik	på	hospitalet	 eller	

hos	den	praktiserende	læge	over	mulige	senfølger	og	konsekvenserne	af	disse.	Dette	kan	betyde,	

at	 børnekræftoverleveren	 føler	 sig	 overset.	 Fokus	 er	 ofte	 rettet	 mod	 den	 unges	 overlevelse,	

mens	 senfølgernes	 konsekvenser	 og	 betydning	 for	 hverdagen	overses	 af	 samfundet	 og	

overleveren	selv	(3).	

	

1.1	Senfølger			

Senfølger	 defineres	 af	 Kræftens	 Bekæmpelse	 som	 blivende	 forandringer	 som	 følge	 af	 en	

kræftsygdom	 eller	 –behandling.	 Senfølger	 kan	 vise	 sig	 et	 stykke	 tid	 eller	 flere	 år	 efter	 endt	

behandling	(3).	Senfølgerne	opleves	individuelt,	kan	være	af	fysisk	og	psykosocial	karakter	og	er	

uafhængig	af	køn,	alder,	diagnose	og	behandlingsformer	(3,5).	Hormonforstyrrelser	er	blandt	de	

hyppigste	fysiske	senfølger	hos	børnekræftoverlevere	og	kan	influere	på	pubertetsudviklingen,	

knoglemineralisering	 og	 stofskiftet.	 Af	 typiske	 fysiske	 senfølger	 ses	 i	 øvrigt	 nedsat	 fertilitet,	

kardielle	 senfølger,	 sekundær	 cancer,	 neurokognitive	 senfølger,	 overvægt	 og	 træthed.	 Af	

psykosociale	 senfølger	 oplever	 mange	 unge	 børnekræftoverlevere	 øget	 sårbarhed,	 stigende	

angstniveau,	 bekymringer	 for	 fremtiden	 samt	 depression.	 I	 forlængelse	 heraf	 forekommer	

sociale	 begrænsninger	 pga.	 fysiske	 senfølger	 såsom	 træthed	 og	 nedsat	 fysisk	 formåen.	 De	

fysiske	og	psykosociale	senfølger	anses	derfor	som	påvirkelige	på	hinanden	(5).	Senfølger	kan	

have	negative	konsekvenser	på	områder	i	ungdomslivet.	Dette	vedrører	bl.a.	uddannelse,	job	og	

økonomi,	deltagelse	i	det	sociale	liv,	venskaber,	kærester	samt	forhold	til	søskende	og	forældre	

(3).	 Det	 bør	 dog	 nævnes,	 at	 der	 blandt	 nogle	 børnekræftoverlevere	 også	 opleves	 positive	

senfølger.	Disse	omfatter	bl.a.	øget	selvværd,	større	spiritualitet	og	værdsættelse	af	livet	samt	en	

tættere	relation	mellem	den	unge	og	dennes	forældre	(5).		
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1.2	Ungdomslivet		

World	Health	Organisation	(WHO)	definerer	ungdomsårene	som	alderen	fra	10	til	19	år.	Dette	

er	 en	 periode	med	 biologiske,	 psykologiske	 og	 sociale	ændringer,	 som	 vil	 variere	 individuelt.	

Ungdomsårene	 kan	 opdeles	 i	 tidlige	 (10-13	 år),	 mellemste	 (14-17	 år)	 og	 sene	 (18-20	 år)	

ungdomsår	 (5).	 I	 dette	 bachelorprojekt	 er	 fokus	 rettet	 mod	 de	 mellemste	 ungdomsår.	 Af	

væsentlige	 biologiske	ændringer	 for	 piger	 i	 denne	 aldersgruppe	 er	 første	menstruation	 samt	

afslutning	 på	 vækstspurt,	 mens	 det	 for	 drenge	 omfatter	 første	 udløsning	 med	 sædceller,	

stemmeovergang	 og	 vækstspurt.	 Af	 psykologiske	 ændringer	 ses	 for	 begge	 køn	 begyndende	

abstrakt	 og	 ideologisk	 tænkning,	 sproglig	 udvikling	 samt	 planlægning	 efter	 kortsigtede	

tidsplaner.	 De	 sociale	 ændringer	 omfatter	 stærk	 identifikation	 med	 jævnaldrende,	

følelsesmæssig	 separation	 fra	 forældre,	 eksperimenterende	 adfærd	 og	 begyndende	

erhvervsmæssige	planer	(5).	Ungdommen	anses	i	et	sociologisk	perspektiv	som	en	livsfase,	der	

er	placeret	imellem	barndommen	og	voksenlivet.	Udviklingen	i	ungdomsårene	beskrives	som	en	

bevægelse	 fra	 det	 umodne	 og	 afhængige	 barn	 til	 det	 selvstændige	 voksne	 menneske.	 I	 den	

forbindelse	 er	 det	 forventeligt,	 at	 den	 unge	 opbygger	 en	 selvstændig	 identitet,	 hvilket	 bl.a.	

indebærer	at	kunne	tage	selvstændige	beslutninger	og	ansvar	herfor.	Det	indbefatter	desuden,	

at	man	i	ungdommen	skal	tage	stilling	til	store	valg	omkring,	hvem	man	vil	være,	og	hvad	man	

vil	med	sit	 liv	(6).	Disse	sociokulturelle	og	indre	faktorer	bidrager	til,	at	ungdommen	typisk	er	

forbundet	med	uro	og	stress	(7).		

	

I	 et	 ergoterapeutisk	 perspektiv	 ved	 man,	 at	 dominerende	 aktiviteter	 ændres	 gennem	 livets	

faser,	og	at	enhver	aktivitetsudvikling	 involverer	komplekse	 forandringsprocesser	 (7).	 Særligt	

for	ungdomslivet	er	de	dominerende	aktiviteter	relateret	 til	områderne	 familie,	 skole	og	 fritid	

(8).	Funktionsnedsættelser	eller	sygdom	kan	give	aktivitetsproblemer	inden	for	disse	områder,	

hvilket	 kan	 skabe	 et	 misforhold	 mellem	 den	 unges	 egne	 eller	 samfundets	 forventninger	og	

den	eksisterende	aktivitetsformåen	(7).		

	

1.3	Aktivitetsproblematikker	forårsaget	af	senfølger	i	ungdommen		

For	 unge	 børnekræftoverlevere	 med	 senfølger	 er	 det	 sjældent	 senfølgerne	 i	 sig	 selv,	 som	

tillægges	 den	 største	 betydning,	men	 derimod	 de	 konsekvenser,	 de	 har	 for	 hverdagslivet	 (3).	

Unge	børnekræftoverlevere	i	alderen	9	–	18	år	oplever	en	række	aktivitetsproblematikker,	som	

influerer	 på	 hverdagen	 pga.	 senfølger.	 Det	 understreges	 i	 et	 amerikansk	 kvalitativt	 studie	 fra	

2008.	 Studiet	 rapporterer	 bl.a.,	 at	 de	 unge	 har	 svært	 ved	 at	 deltage	 i	 skoleidræt,	 gå	 lange	

distancer	 og	 deltage	 i	 sport	 i	 fritiden	 pga.	 træthed.	 I	 forbindelse	med	 psykosociale	 senfølger	
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nævnes	 problematikker	 som	 at	 indgå	 i	 diskussioner,	møde	 nye	mennesker	 og	 følge	med	 sine	

jævnaldrende.	Derudover	påpeger	studiet,	at	kognitive	senfølger	kan	give	udfordringer	ift.	skole	

og	 fritidsjob.	 De	 unge	 nævner	 i	 den	 forbindelse	 problemer	 med	 at	 færdiggøre	 opgaver,	

opretholde	koncentrationen	og	huske	beskeder.	På	baggrund	af	ovenstående	fund,	understreger	

studiet,	 at	 der	 er	 et	 behov	 for	 ergoterapi	 til	 denne	 målgruppe.	 Studiet	 fremhæver,	 at	

ergoterapeuter	er	gode	til	at	støtte	personer	med	funktionsnedsættelser	i	at	håndtere	senfølger	

og	tilpasse	miljøet	for	at	fremme	deltagelse	i	aktiviteter	(9).		

	

1.4	Ergoterapeutisk	perspektiv	

Kræftoverlevere	og	deres	omgivelser	er	ofte	uforberedte	på	den	hverdag,	som	venter	dem	efter	

endt	behandling	 (10).	 Sundhedsstyrelsen	udviklede	 i	 2015	et	nytænkt	opfølgningsprogram	 til	

børn	med	kræft	for	bl.a.	at	kunne	imødekomme	dette.	Det	nye	ved	opfølgningsprogrammet	er,	at	

der	 skal	 udarbejdes	 en	 individuel	 opfølgningsplan	 med	 afsæt	 i	 patientens	 helbredstilstand,	

egenomsorgsevne,	 motivation,	 ressourcer	 og	 kompetencer.	 Ansvaret	 for	 behandlingen	 af	

senfølger	er	delt	mellem	region	og	kommune,	men	varetages	oftest	i	sygehusregi.	Opfølgningen	

skal	bygge	på	rehabiliterende	indsatser,	som	bl.a.	skal	sikre	opretholdelse	af	livskvalitet,	hvortil	

det	 understreges,	 at	 relevante	 faggrupper	 bør	 inddrages	 (11).	 Her	 kan	 ergoterapeuter,	 med	

deres	 særlige	 aktivitetsfokus,	 gøre	 en	 forskel	 (10).	 Ergoterapeuter	 ved,	 hvordan	 aktivitet,	 på	

trods	 af	 en	 funktionsnedsættelse,	 kan	motiveres	 og	 organiseres	 i	 hverdagslivets	mønstre	 (7).	

Med	denne	viden	kan	ergoterapeuter	bl.a.	støtte	den	overlevende	i	at	finde	nye	måder	at	udføre	

hverdagsaktiviteter	på	eller	støtte	dem	i	at	genoptage	og/eller	finde	nye	aktiviteter	(10).	Dette	

understreges	 i	 et	 amerikansk	 studie	 fra	 2015,	 som	 pointerer,	 at	 ergoterapeuter	 har	 nyttige	

interventionskompetencer	 ift.	 opretholdelse	 af	 kræftoverleveres	 hverdag	 med	 senfølger.	

Undersøgelsen	belyser	desuden,	at	mange	kræftstudier	udelukkende	fokuserer	på	behandlingen	

af	de	sygdomsspecifikke	senfølger	og	fastslår,	at	der	mangler	fokus	på	senfølgernes	påvirkning	

på	kræftoverleverens	livskvalitet	samt	aktivitet	og	deltagelse	i	hverdagen	(12).			

	

På	baggrund	af	ovenstående	finder	vi	det	aktuelt	og	nødvendigt	at	undersøge,	hvordan	senfølger	

forårsaget	 af	 børnekræft	 har	 betydning	 for	 hverdagen	 i	 det	 komplekse	 ungdomsliv.	 At	

senfølgernes	konsekvenser	overses	af	samfundet	og	den	unge	selv	bidrager	ligeledes	til,	at	dette	

område	bør	belyses.	
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2.	Formål	

Formålet	 med	 dette	 projekt	 er	 at	 undersøge,	 hvordan	 fysiske	 og	 psykosociale	 senfølger	 har	

betydning	 for	 unge	 børnekræftoverleveres	 hverdagsliv.	 Projektet	 har	 desuden	 til	 formål	 at	

bidrage	med	viden	til	den	ergoterapeutiske	praksis.		

	

2.1	Problemstilling	

Hvordan	 oplever	 unge	 børnekræftoverlevere,	 at	 senfølger	 har	 betydning	 for	 hverdagslivet?	

	

2.1.1	Begrebsafklaring		

	

Børnekræftoverlevere	

Personer	 der	 har	 haft	 og	 overlevet	 kræft,	 da	 de	 var	 under	 18	 år.	 Børnekræft	 inkluderer	 alle	

typer	 af	 kræftsygdomme.	 Kræft	 hos	 børn	 behandles	 med	 kemoterapi,	 stråling	 og	 kirurgi	

afhængigt	af	kræftsygdommen	(13).		

		

Senfølger	 				

Sædvanligvis	blivende	 forandringer	 som	 følge	af	 en	kræftsygdom	eller	 –behandling.	 Senfølger	

kan	 være	 fysisk	 og	 psykosocial	 karakter.	 Senfølger	 viser	 sig	 et	 stykke	 tid	 eller	 flere	 år	 efter	

afsluttet	behandling.	For	mange	kræftoverlevere	er	senfølgerne	kroniske	(14).		

	

Hverdagslivet	

Defineres	 som	 helheden	 og	 struktureres	 af	 vaner,	 regler,	 principper	 og	 begivenheder,	 som	

forekommer	 regelmæssigt.	 Hverdagslivet	 er	 ikke	 kun	 alt	 det,	 vi	 gør	 hver	 dag,	 men	 består	 af	

uddannelse,	arbejdsliv	og	den	mere	private	del	af	hverdagen	(15).		

	

3.	Teori	

I	det	følgende	beskrives	Gary	Kielhofners	ergoterapeutiske	begrebsmodel	The	Model	of	Human	

Occupation	(MOHO)	(7).		
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3.1	Vilje,	vanedannelse	og	udøvelseskapacitet	

Mennesket	består,	jf.	Kielhofner,	af	tre	sammenhængende	komponenter;	vilje,	vanedannelse	og	

udøvelseskapacitet.	 Disse	 tre	 komponenter	 er	 integreret	 i	 hinanden	 og	 er	 forbundet	 med	

omgivelserne	(7).		

	

Vilje	 omhandler	 motivation	 for	 aktivitet	 og	 opstår,	 efterhånden	 som	 man	 oplever,	 fortolker,	

foregriber	 og	 vælger	 aktiviteter.	 Tanker	 og	 følelser	 er	 essentielle	 for	 viljen.	 Disse	 tanker	 og	

følelser	indebærer	følelse	af	handleevne,	værdier	og	interesser.	Vilje	er	desuden	den	værdi,	man	

tillægger	 en	 given	 aktivitet,	 og	 det	 kan	 være	 svært	 at	 handle	 mod	 de	 værdier,	 man	 har	

internaliseret	gennem	det	kulturelle	og	sociale	miljø.	De	forventninger	og	erfaringer	man	opnår	

gennem	aktivitet	vil	præge,	om	man	fortsat	ønsker	at	udføre	aktiviteten	(7).		

	

Vaner	 betegner	 den	 proces,	 hvor	 aktivitet	 organiseres	 i	 mønstre	 eller	 rutiner.	 Vaner	 udgør	

tillærte	 tilbøjeligheder	 til	 at	 reagere	 og	 præstere	 noget	 på	 de	 samme	 måder	 i	 velkendte	

omgivelser	 eller	 situationer.	 Vaner	 skabes	 dermed	 ved	 at	 foretage	 det	 samme	 i	 den	 samme	

kontekst,	og	omgivelserne	har	stor	indflydelse	på	vanedannelsen	(7).		

	

Udøvelseskapaciteten	betegnes	som	evnen	til	at	foretage	sig	noget	på	baggrund	af	ens	mentale	

og	 fysiske	 evner.	 Definitionen	 af	 udøvelseskapacitet	 indebærer	 både	 objektive	 og	 subjektive	

sider.	Den	objektive	side	anvendes	typisk	til	at	forklare	funktionsproblemer	som	forandringer	af	

grundlæggende	 strukturer	og	 funktioner.	Den	 subjektive	 side	er	den	oplevelse,	 som	personen	

har	 gennem	udøvelseskapaciteten.	Hertil	 kan	 kobles	 den	 levede	 krop,	 som	omhandler,	 at	 alle	

mennesker	har	en	subjektiv	opfattelse	af,	hvordan	de	oplever	deres	krop	under	aktivitet	(7).		

	

3.2	Omgivelserne	

Kielhofner	 har	 defineret	 omgivelserne	 som	 de	 fysiske,	 sociale,	 kulturelle,	 økonomiske	 og	

politiske	 træk,	man	 indgår	 i.	Omgivelserne	har	 stor	 indflydelse	på	aktivitetsudøvelsen,	og	alle	

former	for	aktivitet	finder	sted	i	nogle	omgivelser.	Disse	kan	både	være	fysiske	og	psykiske	og	

kan	give	muligheder	 eller	begrænsninger.	Ved	at	 omgivelserne	er	 fri	 for	barrierer	og	 tilbyder	

den	 tiltrækkelige	 støtte,	 kan	 funktionsnedsættelse	 forhindres	 eller	 formindskes.	 Dermed	 kan	

man	 sige,	 at	 omfanget	 af	 en	 funktionsnedsættelse	 i	 høj	 grad	 skyldes	 omgivelserne.	 Da	



	

9/44	

menneskers	 kapacitet	 samt	 tro	 på	 egen	 evne	 er	 forskellig,	 vil	 de	 samme	 omgivelser	 ikke	

nødvendigvis	give	de	samme	muligheder	for	alle	(7).			

	

3.3	Aktivitetsdeltagelse,	–udøvelse	og	–færdigheder	

Menneskets	 udførelse	 af	 aktiviteter	 blev	 af	 Kielhofner	 beskrevet	 på	 tre	 niveauer;	

aktivitetsdeltagelse,	aktivitetsudøvelse	og	aktivitetsfærdighed.	Deltagelse	defineres	af	WHO	som	

menneskers	 involvering	 i	 livssituationer.	 Kielhofner	 anvendte	 begrebet	 aktivitetsdeltagelse,	

som	 implicerer	 at	 foretage	 sig	 noget,	 som	 for	 den	 enkelte	 har	 personlig	 og	 social	 betydning.	

Aktivitetsdeltagelse	 omfatter	 således	 deltagelse	 i	 aktiviteter,	 som	 udgør	 et	 menneskes	 liv,	

herunder	arbejde,	 leg	og	dagligdagsaktiviteter.	Deltagelse	i	hverdagsaktiviteter	er	motiveret	af	

personens	 vilje	 og	 følelser	 og	 er	 formet	 af	 vaner	 og	 roller.	 Aktivitetsdeltagele	 muliggøres	

desuden	 med	 afsæt	 i	 omgivelsernes	 forhold	 samt	 personens	 udøvelseskapacitet.	 En	

funktionsnedsættelse	kan	ændre,	men	ikke	nødvendigvis	hindre	aktivitetsdeltagelse,	hvis	der	er	

tilstrækkelig	støtte	tilstede	i	personens	fysiske	og	sociale	omgivelser	(7).		

	

Aktivitetsudøvelse	omfatter	udførelsen	af	en	aktivitetsform.		Vanedannelse	og	omgivelserne	har	

stor	 indflydelse	 på	 udøvelsen,	 idet	 den	 ofte	 er	 en	 del	 af	 hverdagsrutiner.	 For	 personer	 med	

funktionsnedsættelse	 spiller	 fysisk,	 personlig	 eller	 kompenserende	 støtte	 i	 omgivelserne	 en	

væsentlig	 rolle	 ift.	 at	 kunne	 fuldføre	 en	 aktivitet	 på	 trods	 af	 begrænsninger	 i	

udøvelseskapaciteten	(7).		

	

Enhver	 aktivitetsudøvelse	 forudsætter	 anvendelse	 af	 målrettede	 handlinger,	 hvilket	 af	

Kielhofner	 blev	 betegnet	 som	 aktivitetsfærdigheder.	 Disse	 færdigheder	 opstår	 i	 samspillet	

mellem	 personens	 karakteristika	 og	 omgivelserne	 og	 opdeles	 i	 motoriske-,	 proces-	 samt	

kommunikations-	og	interaktionsfærdigheder.	De	motoriske	færdigheder	omhandler	at	bevæge	

sig	selv	eller	objekter,	hvilket	bl.a.	kræver,	at	man	kan	løfte,	håndtere	og	transportere	genstande	

samt	stabilisere	og	bøje	kroppen.	Procesfærdigheder	omhandler	tilrettelæggelse	af	handlinger	i	

en	 tidsmæssig	 og	 logisk	 rækkefølge,	 hvilket	 forudsætter,	 at	 man	 kan	 vælge	 og	 organisere	

genstande	 samt	 påbegynde,	 tilpasse	 og	 afslutte	 forskellige	 trin	 i	 aktivitetsudøvelsen.	

Kommunikations-	og	interaktionsfærdigheder	omhandler	at	kunne	udtrykke	hensigter	og	behov	

i		interaktion	med	andre	(7).	
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3.4	Aktivitetsidentitet,	–kompetence	og	–adaptation	

Aktivitetsidentitet	 kan	 betegnes	 som	 ens	 vilje,	 vanedannelse	 og	 erfaringer.	 Hvem	man	 er	 og	

ønsker	at	være	som	aktivitetsvæsen	udgøres,	ifølge	Kielhofner,	også	af	ens	aktivitetsidentitet,	og	

er	 en	 følelse,	 som	 skabes	 af	 ens	 aktivitetsdeltagelse	 gennem	 livet.	 Aktivitetsidentitet	 er	

ydermere	ens	 livserfaringer,	som	giver	en	 forståelse	af,	hvem	man	har	været,	og	hvor	man	vil	

hen	i	fremtiden	(7).		

	

Aktivitetskompetence	 handler	 om	 at	 anvende	 aktivitetsidentiteten	 på	 en	 vedvarende	 måde.	

Aktivitetskompetence	 indebærer,	 at	 vi	 opfylder	 forventningerne	 til	 vores	 rolle	 og	 vores	 egne	

værdier	 i	aktivitetsudøvelsen.	Desuden	 indebærer	det	at	 fastholde	en	rutine,	der	 tillader	os	at	

leve	op	til	vores	forventninger	samt	deltage	i	aktiviteter,	der	giver	os	en	følelse	af	evne,	kontrol,	

tilfredsstillelse	 og	 fuldførelse.	 Ydermere	 indebærer	 aktivitetskompetence,	 at	 vi	 følger	 vores	

værdier	og	skrider	til	handling	for	at	muliggøre	ønskede	resultater	i	livet	(7).	

	

Aktivitetsadaptation	 omhandler,	 at	mennesket	 er	 i	 stand	 til	 udvikle	 sig	 og	 omstille	 sig	 på	 de	

udfordringer,	 hverdagen	 byder.	 Adaptationen	 skabes	 gennem	 en	 positiv	 aktivitetsidentitet	 og	

opnåelse	af	aktivitetskompetence	 inden	 for	menneskets	omgivelser.	Mennesket	kan	opleve	en	

trussel	 mod	 aktivitetsadaptationen,	 og	 det	 kan	 derfor	 være	 nødvendigt	 at	 genopbygge	

aktivitetsidentiteten	 og	 –kompetencen	 for	 at	 opretholde	 trivsel	 og	 evnen	 til	 at	 agere	 i	 sine	

omgivelser	(7).	

	

3.5	Aktivitetsforandring	og	udvikling	i	ungdommen		

Aktivitetsudvikling	indebærer	forandringsprocesser	i	vilje,	vanedannelse	og	udøvelseskapacitet,	

og	 disse	 ændres	 typisk	 sammen.	 Omgivelserne	 har	 en	 afgørende	 indflydelse	 på	

forandringsprocesser,	og	disse	kan	både	fremskynde	og	begrænse	forandring	(7).		

	

Mennesket	 udvikles	 netop	 gennem	 forandringsprocesser	 og	 udfører	 forskellige	 aktiviteter	

gennem	 livet.	 Små	 børn	 leger,	 større	 børn	 og	 unge	 går	 i	 skole,	mens	 voksne	 arbejder.	 Denne	

aktivitetsudvikling	opretholdes	af	de	sociokulturelle		omgivelser,	men	realiseres	i	personen	selv.	

Ungdommen	beskrives,	jf.	Kielhofner,	som	en	tid,	der	bærer	præg	af	den	usikre	sociale	overgang	

fra	 barn	 til	 voksen	 samt	 biologiske	 forandringer.	 Viljen	 i	 ungdommen	 omfatter	 særligt	 et	

stigende	behov	for	selvbestemmelse.	I	den	forbindelse	kan	det	være	svært	for	den	unge	både	at	
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fastholde	følelsen	af	virkekraft	og	samtidig	imødekomme	forventninger	om	at	tage	ansvar.	Det	

er	ligeledes	forventeligt,	at	den	unge	begynder	at	afklare	og	opbygge	værdier,	men	dannelsen	af	

disse	 kan	 være	 udfordrende,	 da	 den	 unge	 ofte	 møder	 uoverensstemmelse	 mellem	 ideelle	

værdier	og	virkeligheden.		Derudover	forandres	interesserne	i	ungdommen	og	påvirkes	særligt	

af,	 at	den	unge	bevæger	 sig	væk	 fra	 familiemiljøet	og	 ind	 i	 sociale	miljøer	med	 jævnaldrende.	

Interesserne	kan	 i	den	 forbindelse	blive	et	udtryk	 for	den	unges	 identitet.	 	Vanedannelsen	 for	

unge	 bærer	 præg	 af	 afprøvning	 af	 voksenroller,	 hvilket	 bidrager	 yderligere	 til	 den	 unges	

identitetsdannelse	 og	 ønske	 om	 selvstændighed.	 Den	 unges	 jævnaldrende	 er	 i	 denne	 periode	

afgørende	 for	 den	 unges	 udvikling	 af	 nye	 ideer	 og	 adfærdsmønstre.	 Rollen	 som	 ven	 er	 i	 den	

forbindelse	 særlig	 vigtig	 for	 den	 unge	 og	 forandres	 derfor	 et	 utal	 af	 gange	 gennem	

ungdomsårene	(7).	

	

Ift.	 udøvelseskapacitet	 påbegynder	 unge	 nogle	 kropslige	 processer,	 som	 er	 kendetegnet	 ved	

voksenlivet,	samtidig	med	at	evnen	til	kommunikation	og	interaktion	udvides.	Ydermere	vokser	

den	intellektuelle,	kognitive	og	emotionelle	kapacitet,	og	der	opnås	en	forståelse	og	bevidsthed	

for	den	verden,	de	unge	lever	i.	I	ungdommen	begynder	man	at	se	sig	selv	som	skaber	af	eget	liv	

og	 forbinde	nutidige	handlinger	med	fremtiden,	hvilket	har	betydning	for	aktivitetsidentiteten	

og	–kompetencen.	Denne	proces	fra	ung	til	voksen	er	meget	foranderlig	og	sker	med	forskellig	

hastighed	for	forskellige	personer	(7).			

	

4.	Design,	materiale,	metode	

I	følgende	afsnit	præsenteres	undersøgelsens	design,	videnskabsteoretiske	grundlag,	materiale	

og	 forforståelse.	 Efterfølgende	 beskrives	 den	 anvendte	 metode,	 litteratursøgning	 og	 etiske	

overvejelser	for	projektet.	

	

4.1	Design	

Projektet	 bygger	 på	 et	 kvalitativt	 undersøgelsesdesign	 og	 består	 af	 tre	 semistrukturerede	

individuelle	interviews	med	unge,	som	alle	har	overlevet	børnekræft	og	oplever	senfølger	heraf.		
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4.2	Videnskabsteoretisk	grundlag		

Vi	ønsker	 at	opnå	en	 forståelse	 for,	 hvordan	unge	børnekræftoverlevere	oplever	 senfølgernes	

betydning	 i	 hverdagen.	 Til	 belysning	 af	 dette	 anvendes	 i	 projektet	 den	 kvalitative	

forskningsmetode,	 som	 netop	 har	 til	 formål	 at	 undersøge	 informantens	 livsverden;	 en	

menneskelig	 verden	 af	 mening	 og	 værdi.	 Metoden	 retter	 i	 denne	 henseende	 interessen	 mod	

informantens	 egne	 perspektiver	 på	 og	 beretninger	 om	 denne	 verden	 (16).	 Projektets	

videnskabsteoretiske	 grundlag	 kan	 i	 denne	 forbindelse	 beskrives	 ved	 den	 hermeneutiske	

opfattelse	af	humanvidenskaberne,	hvori	kernen	er	fortolkning	af	noget,	der	har	mening	(17).	I	

forsøget	 på	 at	 forstå	 unge	 børnekræftoverleveres	 hverdag	 med	 senfølger,	 tager	 vi	 afsæt	 i	

hermeneutikkens	 tradition,	 som	 fordrer	 en	 løbende	 interaktion	 i	 processen	 mellem	 dele	 og	

helheden	 (18).	 Vi	 søger	 således	 ikke	 en	 forklaring,	 men	 derimod	 en	 forståelse	 for	 de	 unge	

børnekræftoverleveres	 oplevelse.	 Denne	 forståelse,	 som	 er	 hermeneutikkens	 kerne,	 kan	

fortolkning	og	mening	hjælpe	os	til	at	opnå.	

	

Det	 er	 således	 med	 afsæt	 i	 den	 kvalitative	 forskningsmetode,	 at	 vores	 undersøgelse	 ser	

nærmere	 på,	 hvordan	 senfølger	 af	 kræft	 forstås	 i	 en	 særlig	 og	 social	 kontekst,	 hvorfor	

undersøgelsen	 også	 suppleres	 med	 en	 fænomenologisk	 tilgang.	 Begrebsmæssigt	 er	

fænomenologi	 netop	 læren	om	det,	 der	 kommer	 til	 syne,	 og	 tanken	er	 i	 denne	 forbindelse,	 at	

ethvert	fænomen	altid	er	en	fremtrædelse	af	noget	for	nogen	(17).	Hermed	inddrages	et	fokus	

på	senfølger	set	ud	fra	den	unge	børnekræftoverlevers	perspektiv,	ud	fra	den	fænomenologiske	

grundantagelse	om,	at	verden	er,	som	informanten	oplever	den	(17).			

	

I	 den	 tidligere	nævnte	 vekselvirkning	mellem	dele	 og	helhed,	 er	 det	 et	 vilkår,	 at	man	 altid	 er	

iført	 en	 forforståelse,	 når	 man	 forsøger	 at	 forstå	 et	 subjekt,	 og	 dermed	 vil	 man	 være	

medskabende	 i	 vidensfrembringelsen	 (19).	 Den	 fænomenologiske	 tilgang	 tjener	 i	 denne	

forbindelse	 vores	 hermeneutiske	 videnskabsteoretiske	 grundlag,	 gennem	 beskrivelser	 af	 den	

unges	 livsverden	 –	 beskrivelser,	 der	 som	 nævnt,	 netop	 er	 meningsfundamentet	 for	 vores	

kontinuerlige	hermeneutiske	fortolkning,	der	søger	at	komme	bagom	og	forstå	de	unges	levede	

liv.	 Denne	 fortolkning	 fører	 forhåbentlig	 til	 en	 forståelse	 af	 senfølgers	 betydning	 for	 unge	

børnekræftoverleveres	hverdagsliv.	
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4.3	Materiale	

I	 det	 følgende	 afsnit	 præsenteres	 og	 begrundes	 undersøgelsens	 inklusions-	 og	

eksklusionskriterier.	Efterfølgende	beskrives	rekrutteringen	af	informanter.	

	

4.3.1	Inklusions-	og	eksklusionskriterier		

	

Inklusionskriterier			

Unge	drenge	og	piger	i	alderen	13-17	år				

Børnekræftoverlevere	med	fysiske	og/eller	psykosociale	senfølger					

Alle	kræfttyper	og	behandlingsformer				

	

Eksklusionskriterier				

Unge	som	ikke	kan	tale	og	forstå	dansk				

Unge	med	komorbiditet	

	

Informanterne	 skulle	 være	 unge	 børnekræftoverlevere	 med	 fysiske	 og/eller	 psykosociale	

senfølger.	 Dette	 fordi	 vi	 ønskede	 at	 undersøge,	 hvordan	 senfølger	 har	 betydning	 for	

hverdagslivet	 i	de	mellemste	ungdomsår	 (8).	Fokus	 for	undersøgelsen	var	på	hverdagen	efter	

endt	kræftforløb,	hvorfor	informanternes	køn,	behandlingsform,	kræfttype	og	arten	af	senfølger	

var	 irrelevant.	 Vi	 valgte	 at	 ekskludere	 personer	 med	 komorbiditet	 for	 at	 undgå	 tvivl	 om,	

hvorvidt	mulige	aktivitetsproblemproblematikker	 skyldtes	 senfølger	 fra	kræftbehandling	eller	

anden	 lidelse.	 Vi	 ekskluderede	 informanter,	 som	 ikke	 talte	 eller	 forstod	 dansk	 for	 at	 undgå	

misforståelser	i	oversættelsen	til	og	fra	et	andet	sprog.		

	 	 	 	 	

4.3.2	Rekruttering	af	informanter	

Vores	udgangspunkt	var	at	rekruttere	 informanter,	der	befandt	sig	 i	de	mellemste	ungdomsår	

fra	14-17	år.	Grundet	udfordring	med	rekruttering	af	et	tilstrækkeligt	antal	informanter	valgte	

vi	 at	 udvide	 kriteriet	 til	 13	 år.	 Vi	 fandt	 det	 forsvarligt	 at	 udvide	 inklusionskriteriet,	 da	
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aldersgrænsen	 for	 ungdom	 kan	 diskuteres	 og	 forstås	 som	 en	 overgangsfase	 mellem	

barndommen	og	voksenalderen	(6).		

	

Rekruttering	 af	 informanter	 foregik	 indledningsvis	 gennem	 relevante	 organisationer	 og	

foreninger.	Mange	var	behjælpelige	med	at	uploade	forespørgsler	i	lukkede	Facebook-grupper,	

hvilket	 dog	 ikke	 gav	 respons.	 En	 børneonkologisk	 læge	 henviste	 til	 en	 sygeplejerske	 med	

tilknytning	til	en	senfølgeklinik.	Denne	sygeplejerske	agerede	gatekeeper	i	rekrutteringen	af	to	

informanter.	 Den	 tredje	 informant	 blev	 rekrutteret	 gennem	 en	 anden	 sygeplejerske	 med	

tilknytning	til	et	tilbud	for	kræftramte	og	helbredte	unge	i	alderen	15-29	år	(Mødested	X).	Disse	

gatekeepere	 tog	 kontakt	 til	 de	 informanter,	 som	 matchede	 undersøgelsens	 in-	 og	

eksklusionskriterier,	 hvorefter	 kontaktoplysninger	 blev	 udleveret	 til	 os.	 Efterfølgende	

kontaktede	vi	informanterne	via	e-mail	og	tilsendte	et	deltagerbrev	med	yderligere	oplysninger	

om	undersøgelsens	baggrund,	 formål	og	praktiske	 foranstaltninger.	Desuden	 indeholdt	brevet	

en	 samtykkeerklæring	 om	den	 unges	 deltagelse,	 hvilket	 forældrene	 blev	 bedt	 underskrive	 og	

returnere.	 Deltagerbrevet	 findes	 i	 Bilag	 1	 –	 Brev	 til	 informanter.	 I	 interviewene	 deltog	 tre	

informanter	 med	 geografisk	 placering	 spredt	 over	 hele	 Danmark.	 I	 nedenstående	 tabel	

præsenteres	undersøgelsens	informanter.	

	

Præsentation	af	
informanter	
	

Personlige	oplysninger	 Kræfttype	

Informant	A	 Dreng,	16	år	

Bor	med	mor	og	far	

Har	én	storesøster	

	

Lymfekræft:	Non-Hodgkin	

lymfom	

Kræft-	og	behandlingsfri:	6	mdr.	

	

Informant	B	 Pige,	13	år	

Bor	skiftevis	ved	mor	og	far	

Har	en	stedfar	

Har	ingen	biologiske	søskende	

Har	tre	stedsøskende	

	

Tumor	i	håndleddet:	Ewing-

Sarkom	

Kræft-	og	behandlingsfri:	5	år	

	

Informant	C	 Pige,	13	år	

Bor	med	mor	og	far	

Har	én	storesøster	og	én	

storebror	

	

Leukæmi	

Kræft-	og	behandlingsfri:	3	år	
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4.4	Forforståelse	

Vores	 forforståelse	 bygger	 på	 den	 viden,	 vi	 på	 forhånd	 havde	 om	 emnet	 (20).	 Desuden	 har	

forforståelsen	udviklet	sig	i	takt	med	udarbejdelsen	af	problembaggrunden.	Forforståelsen	blev	

nedskrevet	 forud	 for	udarbejdelse	af	 interviewguiden,	 for	 at	den	kunne	 lægges	 til	 side,	når	vi	

var	fænomenologiske	og	bringes	i	spil,	når	vi	var	hermeneutiske.		

	

Vi	 havde	 en	 forforståelse	 om,	 at	 mange	 unge	 børnekræftoverlevere	 oplever	 fysiske	 og	

psykosociale	 senfølger	 forårsaget	 af	 kræft	 og/eller	 intensiv	 kræftbehandling.	 Senfølgerne	

overses	 ofte	 og	 anerkendes	 ikke	 af	 samfundet.	 På	 baggrund	 af	 læst	 litteratur	 antog	 vi,	 at	

senfølgerne	kan	medføre	aktivitetsproblematikker,	og	at	senfølger	typisk	er	af	negativ	karakter.	

Vi	 formodede,	at	aktivitetsproblematikkerne	har	betydning	 for	hverdagen,	og	at	det	kan	være	

svært	at	vende	tilbage	til	hverdagen	efter	endt	behandling,	tage	en	uddannelse	og	følge	med	sine	

jævnaldrende.	Vi	 forestillede	os,	at	de	unge	børnekræftoverlevere	ofte	er	hæmmet	af	 træthed,	

og	 at	mange	 rammes	 af	 angst	 og	 depression.	 Vi	 forestillede	 os,	 at	 den	naturlige	 løsrivelse	 fra	

forældrene	kan	være	vanskelig,	når	man	rammes	af	kræft.	Vi	vidste,	at	ergoterapeuter	arbejder	

inden	 for	 kræftområdet,	men	 at	 faggruppen	 ikke	 er	 tilknyttet	 landets	 to	 senfølgeklinikker.	 Vi	

forestillede	os	dog,	at	ergoterapi	vil	være	egnet	til	målgruppen,	da	ergoterapeuter	har	et	særligt	

kendskab	 til	 aktivitetsproblematikker	 og	 evner	 at	 muliggøre	 aktivitet	 og	 deltagelse	 i	

hverdagslivet.	

	

4.5	Metode	

I	 de	 kommende	 afsnit	 vil	 dataindsamling	 med	 tilhørende	 interviewguide,	 pilotinterview	 og	

interview	 fremgå.	 Efterfølgende	 præsenteres	 databearbejdning	 med	 transskription,	

meningskodning,	–kondensering	og	–fortolkning.		

	

4.5.1	Dataindsamling		

	

Interviewguide	

Til	 at	 skabe	 struktur	 i	 dataindsamlingen	 udarbejdede	 vi	 en	 interviewguide	 til	 et	

semistruktureret	interview,	som	indeholdt	forsknings-,	interview-	og	opfølgende	spørgsmål.	Vi	

valgte	 semistruktureret	 interview	 som	 metode,	 da	 vi	 ønskede	 at	 få	 forståelse	 og	 indsigt	 i	

de	unges	 livsverden	 med	 henblik	 på	 at	 kunne	 udfolde	 betydningen	 af	 deres	 oplevelser.	 Det	
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semistrukturerede	interview	kan	desuden	skabe	rum	til	at	forfølge	den	fortælling,	informanten	

er	mest	optaget	af,	samtidig	med	at	strukturen	sikrer,	at	bestemte	emner	bliver	berørt	(18).	

	

Interviewguiden	 blev	 opbygget	 ud	 fra	 de	 tre	 faser;	 åbning,	midterdel	 og	 afslutning	 (21).	 Den	

færdige	 interviewguide	 fremgår	 af	Bilag	 2	 –	 Interviewguide.	 Åbningen	 bestod	 af	 briefing	med	

formål	 og	 tidsramme	 samt	 information	 om	 anvendelse	 af	 diktafon,	 tilstedeværelse	 af	

medinterviewer	 og	 anonymisering.	 Midterdelen	 omfattede	 selve	 interviewet.	 Vi	 forholdt	 os	

induktivt	 i	 udarbejdelsen	 af	 hele	 interviewguiden.	 Dette	 med	 henblik	 på	 at	 få	 et	 så	 bredt	

perspektiv	 som	 muligt	 samt	 opnå	 bedst	 mulig	 indsigt	 i	 informanternes	 livsverden	 (20).	

Forskningsspørgsmålene	 blev	 omsat	 til	 interviewspørgsmål	 i	 et	 sprog,	 som	var	 forståeligt	 for	

informanterne	 (22).	 Interviewguidens	 fire	 første	 interviewspørgsmål	 bestod	 af	

informationsspørgsmål.	 Herefter	 var	 interviewspørgsmålene	 af	 deskriptiv	 karakter,	 med	 den	

hensigt	 at	 skabe	 en	 åben	 situation,	 med	 åbne	 spørgsmål	 og	 brug	 af	 aktiv	 lytning.	 De	 åbne	

spørgsmål	 blev	 udformet	med	 fokus	 på,	 at	 interviewdeltagerne	 skulle	 kunne	 tale	 ud	 fra	 egne	

følelser,	tanker	og	opfattelser.	Vi	ønskede	at	identificere	og	udforske	problemer	og	temaer	ved	

brug	af	varierende	spørgsmålstyper	(21).	Afslutningen	bestod	af	en	debriefing	med	evaluering	

og	afrunding,	hvor	informanten	desuden	havde	mulighed	for	tilføjelser	og	spørgsmål.	

	

Pilotinterview	

Forud	for	de	tre	interviews	blev	der	udført	et	pilotinterview.	Formålet	med	pilotinterviewet	var	

at	 afprøve	 og	 sikre	 kvaliteten	 af	 spørgsmålene	 i	 interviewguiden	 i	 henhold	 til	 Kvale	 og	

Brinkmanns	 kvalitetskriterier	 for	 et	 interview	 (18).	 Pilotdeltageren	 opfyldte	 alle	 in-	 og	

eksklusionskriterierne	undtagen	aldersgrænsen,	da	han	var	23	år.	Derfor	vidste	vi	på	forhånd,	

at	 	 svarene	 ikke	 kunne	 anvendes	 i	 selve	 undersøgelsen,	 men	 det	 var	 muligt	 at	 afklare,	 om	

spørgsmålene	 i	 interviewguiden	 var	 forståelige	 og	 dækkende	 for	 problemstillingen.		

Pilotinterviewet	medførte	ændringer	af	enkelte	spørgsmål,	som	ikke	blev	besvaret	righoldigt	og	

specifikt.	 Derudover	 medførte	 pilotinterviewet	 få	 ændringer	 af	 strukturen	 samt	 sproglige	

formuleringer	for	bedre	forståelse	(18).		

	

Pilotinterviewet	 gav	 bevidsthed	 om,	 at	 det	 var	 svært	 for	 pilotdeltageren	 at	 besvare	 visse	

spørgsmål	uden	at	referere	til	selve	sygdomsforløbet.	 I	de	endelige	 interviews	skulle	vi	derfor	

være	 opmærksomme	 på	 at	 hjælpe	 informanterne	 med	 at	 holde	 fokus	 på	 den	 nuværende	

hverdag.	Vi	blev	desuden	opmærksomme	på,	at	der	skulle	gives	tid	til	refleksion	over	svarene.		
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Interview	

De	 tre	 interviews	 blev	 udført	 i	 maj	 måned	 2016.	 Interviewene	 med	 B	 og	 C	 blev	 udført	 i	

informanternes	 eget	 hjem,	 mens	 interviewet	 med	 A	 blev	 udført	 i	 et	 lokale	 ved	 Mødested	 X.	

Interviewene	 varede	 mellem	 40	 og	 60	 minutter.	 Umiddelbart	 inden	 interviewets	 begyndelse	

underskrev	 informanterne	 en	 samtykkeerklæring	 vedrørende	 deltagelsen.	 Denne	 kan	 findes	 i	

Bilag	 3	 –	 Samtykkeerklæring	 fra	 informanter.	Tilstede	 ved	 samtlige	 interviews	 var	 informant,	

interviewer	og	medinterviewer.	Igennem	forløbet	afprøvede	alle	gruppemedlemmer	rollen	som	

både	interviewer	og	medinterviewer	med	den	hensigt,	at	alle	kunne	opnå	en	dybere	forståelse	

for	metoden	og	dataindsamlingen.	Løbende	stillede	medintervieweren	opfølgende	spørgsmål	og	

havde	til	opgave	at	sikre,	at	intervieweren	kom	omkring	alle	emner.		

	

Interviewene	 forløb	 planmæssigt.	 Interviewformen	havde	 til	 hensigt	 at	 give	 informanterne	 et	

åbent	 felt	 af	 svarmuligheder	 (18).	Dog	var	der	 en	enkelt	 informant,	 som	 igennem	 interviewet	

var	 tilbageholdende	 og	 svarede	 kortfattet	 på	 spørgsmålene.	 Dette	 udfordrede	 interviewerens	

rolle	og	vanskeliggjorde	at	stille	alle	spørgsmål	helt	åbent.	I	den	forbindelse	var	det	ind	imellem	

nødvendigt	at	stille	ledende	spørgsmål	for	fyldestgørende	svar.		

	

Ved	 interviewene	 i	 eget	 hjem,	 måtte	 vi	 for	 forældrene	 tydeliggøre,	 at	 vi	 foretrak,	 at	 der	 ved	

interviewet	 ikke	 var	 andre	 tilstede	 end	 informanten	 og	 de	 to	 interviewere.	 Forældrene	 og	

informanterne	var	indforstået	med	dette,	og	det	blev	aftalt,	at	informanterne	ved	behov	kunne	

tilkalde	 forældrene.	 Dette	 blev	 dog	 ikke	 aktuelt.	 Én	 informant	 virkede	 i	 begyndelsen	 genert,	

hvorfor	vi	startede	besøget	med	kaffe	på	terrassen	i	selskab	med	forældrene.	Vi	undlod	dog	her	

at	tale	om	interviewets	emner	og	befandt	os	på	smalltalk	niveau	for	at	undgå,	at	vigtige	data	gik	

tabt.		

	

Allerede	undervejs	i	de	tre	interviews	blev	interviewanalysen	påbegyndt	i	henhold	til	Kvale	og	

Brinkmanns	seks	analysetrin.	Undervejs	i	interviewet	befandt	vi	os	på	de	første	tre	trin.	På	trin	

et	beskrev	informanten	sin	livsverden	i	relation	til	et	emne,	hvorefter	informanten	på	andet	trin	

selv	opdagede	nye	former	for	mening	i	det	oplevede.	På	tredje	trin	fortolkede	og	kondenserede	

vi	 som	 interviewere	 det	 sagte	 og	 responderede	 med	 opfølgende	 spørgsmål,	 således	 at	

informanten	havde	mulighed	for	at	uddybe	og	af-	eller	bekræfte	meningen	(18).	
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4.5.2	Databearbejdning	

Databearbejdningen	 tog	 afsæt	 i	 Kvale	 og	 Brinkmanns	 fjerde	 trin	 i	 de	 seks	 analysetrin,	 som	

omfatter	 transskription	 samt	 analyse	 med	 fokus	 på	 mening,	 herunder	 meningskodning,		

–kondensering	og	–fortolkning.		

	

Transskription	

Interviewene	 blev	 transskriberet	 kort	 tid	 efter	 udførelsen	 af	 interviewene.	 Forud	 for	

transskriptionen	 blev	 der	 udarbejdet	 transskriptionsregler	 for	 at	 sikre	 en	 ensartet	

transskriptionsstil,	 da	 de	 optagede	 interviews	 blev	 fordelt	 mellem	 os.	 Reglerne	 kan	 findes	 i	

Bilag	 4	 –	 Transskriptionsregler.	 Efterfølgende	 lod	 vi	 det	 transskriberede	 materiale	 	 med	

tilhørende	 lydfil	 rotere,	 således	 at	 alle	 transskriptioner	 blev	 efterset	 og	 aflyttet	 af	 flere	

gruppemedlemmer.	 Denne	 transskriptionsprocedure	 medførte,	 at	 fejl	 og	 forskelligheder	 blev	

opdaget,	 hvilket	 førte	 til	 ensartede	 transskriptioner.	 Denne	 proces	 øgede	 reliabiliteten	 og	

sikrede	 kvaliteten	 af	 datamaterialet	 til	 videre	 analyse	 (18).	 Transskriptionerne	 for	 de	 tre	

interviews	fremgår	af	Bilag	5	–	Transskriptioner.	

	

Meningskodning,	–kondensering	og	–fortolkning	

Denne	del	 af	 analyseprocessen	blev	påbegyndt	 ved	meningskodning.	Dette	med	henblik	på	 at	

opnå	 en	 systematisk	 gennemgang	 af	 det	 indhentede	 datamateriale.	 Hvert	 gruppemedlem	

gennemlæste	transskriptionerne	og	nedskrev	forslag	til	koder	med	afsæt	i	transskriptionernes	

meningsindhold.	Efterfølgende	blev	kodeforslagene	opholdt	mod	hinanden	og	komprimeret	 til		

25	 koder,	 som	 fremgår	 af	 Bilag	 6	 –	 Meningskodning	 og	 –kategorisering.	 Ved	 hjælp	 af	 farver	

kodede	vi	efterfølgende	relevante	passager	i	datamaterialet.		

	

Kodningen	 førte	 herefter	 til	 kategorisering.	 Disse	 kategorier	 blev	 udviklet	 på	 baggrund	 af	

diskussion	af	kodernes	indhold	og	sammenfatning	af	koder	i	temaer,	 	hvilket	resulterede	i	 fire	

kategorier,	 som	 ligeledes	 findes	 i	 Bilag	 6	 –	 Meningskodning	 og	 –kategorisering.	 I	

meningskondenseringen	 blev	 lange	 udsagn	 komprimeret,	 og	 den	 centrale	 mening	 blev	

omformuleret	til	få	ord	(18).	For	at	skabe	struktur	i	kondenseringsprocessen	udarbejdede	vi	et	

matrixskema,	 som	 fremgår	 i	 Bilag	 7	 –	 Meningskondensering.	 Ved	 udarbejdelsen	 af	

resultatafsnittet	 komprimerede	 vi	 de	 fire	 kategorier	 til	 tre,	 idet	 vi	 vurderede,	 at	 resultaterne	

under	kategorien	"venner	og	familie"	var	relateret	til	kategorien	"betydning	for	ungdomslivet".		
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Den	 samlede	 analyse	 med	 fokus	 på	 mening	 tog	 afsæt	 i	 hermeneutikken.	 Vi	 ønskede	 dog	 at	

undersøge	 fænomenerne	 så	 forudsætningsløst	 som	 muligt,	 hvorfor	 vi	 lod	 den	 indsamlede	

empiri	 være	 styrende	 for	 resultaterne	 i	 en	 induktiv	 analysestrategi	 (20).	 Dette	 dannede	

ligeledes	grundlag	for	valget	af	fortolkning	på	selvforståelses-	og	kritisk	commonsense-niveau	i	

henhold	 til	 de	 hermeneutiske	 fortolkningsniveauer.	 Det	 teoretiske	 fortolkningsniveau	 blev	

sidenhen	 inddraget	 i	 diskussionen,	 hvorfor	 vi	 her	 arbejdede	 deduktivt	 (18).	 Projektets	

teoriafsnit	 blev	 udarbejdet	 efter	 resultatafsnittet	 blev	 nedskrevet	 og	 inden	 påbegyndelsen	 af	

diskussionen.		

	

4.6	Litteratursøgning	

Litteratursøgningen	blev	foretaget	 i	perioden	april	2016	til	 juni	2016	i	bøger,	på	hjemmesider	

og	 i	sundhedsvidenskabelige	databaser.	 Inden	problemstillingen	blev	dannet,	 foretog	vi	kæde-	

og	 håndsøgning	 med	 det	 formål	 at	 få	 indblik	 i	 eksisterende	 litteratur	 om	 unge	

børnekræftoverlevere.	 Disse	 søgninger	 dannede	 baggrund	 for	 systematisk	 litteratursøgning	

med	dertilhørende	søgestrategi.	Denne	blev	 fastlagt	 i	 fællesskab	med	 tilhørende	søgeord	med	

henblik	på	at	 få	en	specifik	og	målrettet	 søgning.	Samtlige	søgeord	var	relevante	 for	 formålet,	

men	 gav	 også	 irrelevante	 søgeresultater.	 Dette	 blev	 løst	 ved	 videre	 søgninger	 med	 andre	

søgekombinationer	 eller	 i	 andre	 relevante	 databaser	 indtil	 brugbar	 litteratur	 blev	 fundet.	

Søgestrategien	fremgår	af	Bilag	8	–	Søgestrategi	1.	Vi	anvendte	databaserne:	Cinahl,	Pubmed,	OT	

Seeker,	Embase	og	Bibliotek	Danmark.	Vi	har	desuden	gjort	brug	af	bevidst	tilfældig	søgning	på	

søgemaskinen	 Google	 til	 bl.a.	 indhentning	 af	 rapporter	 og	 statistik.	 Efter	 udarbejdelsen	 af	

resultatafsnittet	opdaterede	vi	søgestrategien	og	udformede	endnu	et	skema	med	henblik	på	at	

finde	 artikler	 målrettet	 diskussionen,	 se	 Bilag	 9	 –	 Søgestrategi	 2.	 Vi	 forholdt	 os	 kritisk	 til	

litteraturen	ved	hjælp	af	den	danskoversatte	udgave	af	McMaster	Universitys	analyseskemaer	

til	kritisk	vurdering	af	kvalitative	og	kvantitative	studier	(23).		

	

4.6.1	Udvalgt	litteratur		

Gennem	de	sundhedsvidenskabelige	databaser	fandt	vi	følgende	studier:	

• Late	Effects	of	Childhood	Cancer,	 Participation	and	Quality	of	 Life	of	Adolescents,	USA	

2008	(9)	

• Functional	 Deficits	 and	 Quality	 of	 Life	 Among	 Cancer	 Survivors:	 Implications	 for	

Occupational	Therapy	in	Cancer	Survivorship	Care,	USA	2015	(12)	
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• Negative	 and	 Positive	 Consequences	 of	 Cancer	 Treatment	 Experienced	 by	 Long-term	

Osteosarcoma	Survivors:	A	Qualitative	Study,	Norge	2015	(24)	

		

Desuden	fandt	vi	i	de	sundhedsvidenskabelige	databaser	en	tidsskriftartikel:	

• Psychosocial	Care	of	Adolescent	and	Young	Adult	Patients	With	Cancer	and	Survivors,	

USA	2012	(25)	

	

Ydermere	fandt	vi	ved	bevidst	tilfældig	søgning	en	rapport	fra	Kræftens	Bekæmpelse:	

• At	overleve	kræft	som	barn	har	konsekvenser	for	resten	af	livet	–	også	selvom	man	ikke	

kan	se	det,	Danmark	2015	(3)	

	

Yderligere	 beskrivelser	 af	 den	 bærende	 litteratur	 for	 projektet	 fremgår	 i	Bilag	 10	 –	 Udvalgte	

artikler.		

	

4.7	Etiske	overvejelser	

Af	 etiske	 overvejelser	 om	 udførelse	 af	 interviewet	 var	 vi	 bevidste	 om,	 at	 vi	 kunne	 berøre	

følsomme	 emner,	 som	 vi	 ikke	 havde	 ressourcer	 til	 at	 følge	 op	 på.	 Derfor	 var	 det	 vigtigt,	 at	

informanterne	 forud	 for	 interviewet	 kendte	 til	 formål,	 indhold	 og	 tidsperspektiv.	 Dette	

understøttes	 af	 den	 ergoterapeutiske	 etiske	 grundværdi	 tydelighed,	 hvori	 det	 pointeres,	 at	

klienten	 skal	 informeres	 (26).	 For	 at	 bevare	 informanternes	 fortrolighed	 informerede	 vi	 om	

vores	 tavshedspligt	 samt	 pligt	 til	 at	 anonymisere,	 og	 desuden	 blev	 der	 indhentet	 mundtligt	

samtykke	 til,	 at	vi	måtte	optage	på	diktafon.	Dette	med	afsæt	 i	den	etiske	grundværdi	respekt	

med	det	formål	at	bibeholde	informanternes	ret	til	selvbestemmelse,	selvrespekt,	autonomi	og	

integritet	(26).		

	

Uddannelsesinstitutionen	 har	 sikret	 tilladelse	 til	 indhentning	 af	 personfølsomme	 data	 til	

projektet.	 Det	 var	 derfor	 ikke	 nødvendigt	 at	 anmelde	 projektet	 til	 Datatilsynet,	 omend	 vi	 er	

omfattet	af	persondataloven	(27).	Personfølsomme	oplysninger	skal,	 i	henhold	 til	Datatilsynet	

og	 Helsinki-deklarationen,	 indhentes	 på	 baggrund	 af	 informeret	 samtykke	 (27,28).	

Informanterne	 var	 under	 18	 år,	 hvorfor	 vi	 ydermere	 indhentede	 informeret	 samtykke	 fra	 de	

unges	forældre	(28).	Informanterne		blev	informeret	om,	at	de	til	enhver	tid	kan	tilbagetrække	



	

21/44	

deres	 samtykke	 (27).	 For	 beskyttelse	 af	 informanternes	 fortrolighed	 sørgede	 vi	 i	

transskriptionen	for	at	anonymisere	informanterne	og	institutioner.	For	at	sløre	informanternes	

identitet	 yderligere,	 valgte	 vi	 at	 omskrive	 dialekter	 til	 neutralt	 sprog.	 Lydoptagelser	 og	

transskriptionsmateriale	 blev	 desuden	 opbevaret	 på	 en	 sikker	 måde	 og	 destrueret	 ved	

projektets	afslutning	(18).		

	

5.	Resultater	

I	 dette	 afsnit	 præsenteres	 undersøgelsens	 resultater	 opdelt	 i	 kategorierne	 Hverdagsliv,	

Betydning	 for	 ungdomslivet	 samt	 Håndtering	 af	 udfordringer	 og	 forandringer.	 Resultaterne	

fremstilles	 på	 et	 selvforståelsesniveau	 og	 underbygges	 af	 en	 kritisk	 commonsense-forståelse,	

hvor	det	findes	relevant.		

		

5.1	Hverdagsliv	

Alle	 informanter	 i	undersøgelsen	oplevede	udfordringer,	 som	havde	betydning	 for	hverdagen.	

Udfordringerne	 var	 dog	 forskellige	 og	 påvirkede	 informanterne	 i	 forskellige	 situationer.	 A	

oplevede	øget	træthed	og	havde	desuden,	pga.	kemo-hjerne,	manglende	overskud	og	overblik	i	

hverdagen.	 Dette	 medførte	 besvær	 med	 at	 rydde	 op	 på	 værelset.	 Han	 oplevede	 ydermere	

koncentrationsbesvær	 i	 skolen	 og	 sommetider	 hukommelsestab.	 Dette	 kom	 til	 udtryk	 ved	

eksaminer	og	i	relationen	til	venner,	hvor	han	kunne	fortælle	de	samme	historier	flere	gange.	B	

fortalte	om	udfordringer	af	fysisk	karakter	grundet	forkortet	og	svækket	højre	arm.	Hun	kunne	

ikke	 stå	 på	 hænder	 i	 længere	 tid	 ad	 gangen	 samt	 udføre	 stangspring.	 Derudover	 havde	 hun	

smerter	i	armen,	når	hun	lavede	mange	armbøjninger.	Hun	blev	træt	i	armen	og	fik	ondt	i	sine	

fingre	ved	klaverspil,	og	ved	længerevarende	skrivearbejde	hævede	højre	håndled	op	og	gjorde	

ondt.	 B	 kunne	 desuden	 opleve	 smerter	 i	 læggen	 ved	 længere	 gang-	 og	 løbedistancer.	 A	

understregede,	 at	 han	 påvirkedes	mest	 af	 udfordringer	 i	 skoletiden,	 da	 der	 her	 var	meget	 at	

koncentrere	 sig	 om.	 Han	 følte	 sig	 dum,	 når	 han	 ikke	 forstod,	 hvad	 læreren	 sagde.	

Udfordringerne	påvirkede	ham	også	i	større	forsamlinger	samt	om	aftenen,	når	han	var	træt.	C	

oplevede	udfordringer	med	benene	og	havde	svært	ved	at	sætte	ord	på,	hvordan	benene	føltes.	

Udfordringerne	påvirkede	hende	mest,	 når	 hun	havde	 ligget	 ned	 eller	 siddet	 i	 længere	 tid	 ad	

gangen	og	efterfølgende	skulle	op	at	stå.	
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Informanterne	 måtte	 i	 større	 eller	 mindre	 grad	 kompensere	 eller	 ændre	 på	 hverdagen	 pga.	

deres	 udfordringer.	Nogle	 dage	måtte	A,	 pga.	 ømhed	og	 træthed	 i	 kroppen,	 undvære	 at	 skate	

med	 sine	 venner	 i	 det	 omfang,	 han	 ønskede.	Han	 var	 desuden	 fritaget	 fra	 at	 gå	 til	 eksamen	 i	

idræt	i	skolen,	da	han	havde	været	væk	fra	idrætstimerne	pga.	genoptræning.	At	der	var	nogle	

ting,	 som	han	 var	 nødt	 til	 at	 fravælge,	mindede	ham	om,	 at	 han	 ikke	 var	 så	 normal,	 som	han	

forestillede	sig.	Han	udtrykte	det	således:	

	

"Det	påminder	mig	på	en	eller	anden	måde	(...)	om	at	jeg	ikke	er	lige	så	normal	som	

jeg	går	rundt	og	virkelig	tror.	Altså	det	er	en	lille	reminder	der	bare	siger	”husk	nu	

hvad	du	har	været	igennem”..."	(Bilag	5,	l.	350-52)		

	

C	 udførte	morgenrutiner	 langsomt,	 da	 hun	 om	morgenen	 kun	 kunne	 tage	 små	 skridt.	 C	 blev	

ligeledes	kørt	i	skole	af	sine	forældre	om	morgenen	pga.	ømhed	i	benene.	B	måtte	i	hverdagen	

bruge	sin	venstre	arm	ved	løft	af	tunge	ting,	f.eks.	når	hun	skulle	hælde	noget	op	eller	række	ud	

efter	noget.	B	fortalte,	at	hun	måtte	tage	visse	forbehold	i	hverdagen,	men	at	det	generelt	 ikke	

havde	stor	betydning,	at	den	ene	arm	var	kortere	end	den	anden.	B	og	C	fastslog	desuden,	at	de	

ikke	decideret	måtte	fravælge	noget	i	deres	hverdag.	De	fortalte,	at	de	kunne	deltage	i	de	samme	

aktiviteter	som	deres	jævnaldrene.	B	beskrev	det	på	følgende	måde:	

	

"...altså	der	er	nogle	 ting	som	 jeg	er	nødt	 til	at	gøre	 lidt	mere	 forsigtigt	end	andre	

eller	 er	 nødt	 til	 at	 gøre	 på	 en	 anden	 måde,	 men	 der	 er	 ikke	 sådan	 ting	 jeg	 må,	

decideret	vælge	fra"	(Bilag	5,	l.	995-97)	

		

5.2	Betydning	for	ungdomslivet	

Alle	informanter	fastslog,	at	de	havde	fået	et	ændret	syn	på	mange	ting	og	ikke	længere	forholdt	

sig	til	ligegyldige	småting.	C	fortalte	hertil:		

	

"...Altså	sådan	nogle	småting...	Det	er	ikke	noget	jeg	sådan	går	helt	ind	i	mere,	for	jeg	

har	prøvet	noget,	der	er	meget	værre."	(Bilag	5,	l.	1866-67)	
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A	mente,	at	han	havde	forandret	sig	psykisk.	Han	havde	fået	større	forståelse	for	livet,	var	blevet	

mere	alvorlig	og	konkret	med	tingene,	og	han	så	ikke	længere	verden	som	et	uskyldigt	sted.	Han	

troede	det	skyldtes,	at	han	skulle	tage	stilling	til	nogle	ting,	som	andre	15	årige	ikke	skulle.	A	og	

B	havde	begge	oplevelsen	af	at	være	foran	deres	jævnaldrende.	A	følte,	at	han	på	kort	tid	havde	

sprunget	nogle	år	over,	og	han	følte	sig	ti	år	ældre	end	sine	jævnaldrende.	B	udtrykte	ligeledes,	

at	hun	var	blevet	mere	moden	og	fortalte:		

	

"Altså	 jeg	 tænker	måske	 lidt	mere	 over	 nogle	 ting	 end	mine	 venner,	 jeg	 kan	 godt	

mærke	 at	 når	 jeg	 er	 sammen	 med	 mine	 jævnaldrende,	 at	 jeg	 måske	 lige	 er	 lidt,	

sådan,	foran	dem,	i	forhold	til	ja	sådan	nogle	ting."	(Bilag	5,	l.	1019-21)	

		

A	og	C	oplevede	at	have	 fået	 styrket	 forholdet	 til	deres	 søskende,	 som	de	kunne	 tale	med	om	

kræftforløbet.	 Ligeledes	 oplevede	 alle	 informanter,	 at	 forholdet	 til	 deres	 forældre	 var	 styrket	

efter	behandlingsforløbet.	B	fortalte:	

	

"...altså	vi	var	også	meget	tætte	før	det,	men	der	kom	lige	sådan	et	ekstra	lag	det	år."	

(Bilag	5,	l.	1081-82)	

	

Efter	behandlingsforløbet	ville	B	gerne	bruge	meget	tid	med	sine	forældre,	hvorimod	A	ønskede	

at	få	forældrene	på	afstand.	A	beskrev	det	således:		

	

"…jeg	har	jo	ligget	heroppe,	det	vil	jo	sige	at	jeg	har	ligget	ved	siden	af	mine	forældre	

i	et	halvt	år,	altså	begge	to,	hele	tiden.	Dag	og	nat	og	de	har	jo	set	mig	helt	svag	og	

de	har	set	mig	helt	på	toppen,	men	altså	ligesom	forældre	gør,	men	bare	lidt	vildere	

situation.	Så	altså	det	blev	styrket	synes	jeg,	men	nu	har	jeg	det	også	sådan	lidt,	at	

nu	vil	jeg	gerne	væk	fra	dem	(griner)…"	(Bilag	5,	l.	434-38)	

		

A	mente,	at	han	var	ved	at	løsrive	sig	fra	sine	forældre,	men	troede	at	hans	forældre	havde	det	

anderledes,	da	de	stadig	ind	imellem	opfattede	ham	som	syg.	B	var	også	ved	at	løsrive	sig,	men	

følte	 sig	 anderledes	 end	 sine	 venner,	 da	 hun	 godt	 kunne	 lide	 at	 tilbringe	meget	 tid	med	 sine	
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forældre	 og	 følte	 tryghed	 ved	 dette.	 C	 havde	 ikke	 tænkt	 over,	 hvorvidt	 hun	 var	 begyndt	 at	

løsrive	sig	fra	sine	forældre	eller	ej.		

		

Alle	 informanter	fortalte,	at	de	have	fået	nye	venner	 i	 forbindelse	med	kræftforløbet.	Desuden	

havde	de	alle	fået	et	styrket	forhold	til	én	ven	eller	veninde,	som	havde	fulgt	dem	før,	under	og	

efter	kræftforløbet.	A	fortalte:	

	

"...der	har	jeg	for	eksempel	haft	en	god	veninde,	som	har	set	mig	altså	helt	nede	og	

hun	har	 set	mig	helt	oppe...	 Så	 jeg	 synes	vores	 forhold	er	blevet	helt	klart	 styrket."	

(Bilag	5,	l.	494-96)	

	

C	 mødte	 generelt	 forståelse	 fra	 venner	 omkring	 sine	 udfordringer.	 Ligeledes	 gjorde	 B	 med	

undtagelse	af	én	klassekammerat,	der	gjorde	grin	med	hendes	udseende,	hvilket	B	tacklede	ved	

at	 fravælge	 venskabet.	 Derudover	 oplevede	 B,	 at	 vennerne	 respekterede,	 at	 de	 skulle	 tage	

hensyn,	når	hun	f.eks.	stod	på	mål	i	en	fodboldkamp.	Hun	påpegede,	at	det	var	irriterende	ikke	

at	kunne	spille	under	de	samme	vilkår	som	sine	venner	og	irriterende	at	skulle	bede	dem	om	at	

tage	hensyn.	Hun	udtrykte	det	på	følgende	måde:	

	

"Det	 er	 da	 lidt	 irriterende	 at	 skulle	 sige	 det	 fordi,	 hvorfor	 skal	 det	 ikke	 bare	 være	

ligesom	med	alle	de	andre,	der	bare	kan	stille	sig	hen	og	så	bare	blive	tyret	ned	og	så	

er	det	lidt	sjovt..."	(Bilag	5,	l.	972-74)		

	

A	 følte	 sig	 anderledes	 end	 sine	 venner,	 fordi	 han	 skulle	 tage	 nogle	 hensyn	 til	 sig	 selv,	 som	

vennerne	ikke	behøvede	at	tage	til	sig	selv.	A	kunne	godt	selv	 lave	sjov	med	kræften,	men	når	

andre	 sammenlignede	 noget	med	 kræft,	 blev	 han	mere	 alvorlig.	 A	 oplevede	 desuden,	 at	 hans	

venner	kunne	have	svært	ved	at	forstå,	hvad	han	havde	været	igennem	samt	forstå	de	hensyn,	

der	skulle	tages	til	ham.	For	A	resulterede	dette	i	større	distance	og	akavethed	til	nogle	venner.	

Han	udtrykte	desuden	vennernes	syn	således:	

	

"...de	 ser	 enten	 en	 som	 syg	 eller	 rask,	 de	 har	 svært	 ved	 at	 finde	 den	mellemvej..."	

(Bilag	5,	l.	747-48)	
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A	fortalte,	at	han	havde	haft	svært	ved	på	kort	tid	at	skifte	identitet	mellem	at	være	kræftpatient	

og	ung:	

	

"Jeg	har	jo	skulle	skifte	identitet	til	at	være	ung,	til	at	være	syg	(…)	og	det	skete	bare	

sådan	der...	og	så	ligeså	snart	du	bliver	sluppet	fri	fra	hospitalet,	så	skal	du	så	skifte	

dig	hen	fra	at	være	(…)	en	kræftpatient	til	at	være	ung	igen.	Og	det	var	meget	svært	

bare	at	gøre..."	(Bilag	5,	l.	259-66)	

	

A	og	B	gjorde	sig	 tanker	om	 fremtiden.	A	 tænkte	over,	hvorvidt	eller	hvornår	han	 i	 fremtiden	

skulle	fortælle	nye	bekendtskaber	om	kræftforløbet.	B	tænkte,	at	hun,	når	hun	i	fremtiden	skulle	

til	at	gå	i	byen	og	være	omgivet	af	fulde	mennesker,	måtte	passe	ekstra	godt	på	sit	håndled,	som	

let	kan	brække.	A	havde	udfordringer	med	at	forstå,	at	han	ikke	kunne	lægge	sin	fortid	bag	sig	

og	bare	koncentrere	sig	om	at	være	ung,	og	han	følte	sig	stadig	lidt	handicappet.	Han	mente	dog	

ikke,	man	skulle	se	kræften	som	et	tabu.	

		

Kritisk	commonsense-forståelse	

Det	 er	 forståeligt,	 at	 informanterne	 fik	 et	 styrket	 forhold	 til	 deres	 forældre,	 da	 de	 under	

behandlingsforløbet	 var	 nødsaget	 til	 at	 være	meget	 sammen.	 Informanterne	 var	 i	 denne	 tid	 i	

højere	 grad	 afhængige	 af	 deres	 forældre	 sammenlignet	 med	 deres	 jævnaldrende.	 Det	 giver	

mening,	at	den	tætte	relation	havde	indflydelse	på	løsrivelsesprocessen.	Det	kan	tyde	på,	at	der	

for	A	opstod	et	dilemma,	 idet	han	gerne	ville	 løsrive	sig,	mens	 forældrene	havde	svært	ved	at	

give	slip	pga.	bekymringer.	Årsagen	kan	være,	at	A	på	dette	tidspunkt	kun	havde	været	rask	i	en	

kort	periode.			

	

C	havde	ikke	tænkt	så	meget	over,	hvorvidt	hun	var	ved	at	løsrive	sig	fra	sine	forældre,	hvilket	

kan	 skyldes,	 at	 der	 er	 stor	 forskel	 på,	 hvor	 modne	 unge	 mennesker	 er.	 Det	 kan	 derfor	 ikke	

forventes,	at	undersøgelsens	informanter	i	lige	høj	grad	kunne	reflektere	over	dette.	

	

I	ungdomslivet	forholder	man	sig	sjældent	til	filosofiske	tanker	om	liv	og	død.	Kræftforløbet	har	

muligvis	givet	informanterne	bevidsthed	om,	at	man	ikke	skal	tage	hinanden	og	livet	for	givet,	

da	uventede	situationer	kan	opstå.	
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B	syntes,	at	det	var	frustrerende,	at	der	skulle	tages	hensyn	til	hende.	Det	kan	antages,	at	det	var	

fordi,	hun	var	ung	og	befandt	sig	i	en	livsfase,	hvor	det	bl.a.	handler	om	at	identificere	sig	med	og	

passe	ind	i	gruppen	af	jævnaldrende.	Det	kan	tyde	på,	at	hun	stod	i	et	dilemma	mellem	på	den	

ene	side	at	ville	være	som	de	andre	og	på	den	anden	at	skulle	tages	hensyn	til,	hvilket	kan	være	

problematisk	ift.	at	passe	ind	i	en	gruppe.		

	

5.3	Håndtering	af	udfordringer	og	forandringer	

Alle	informanter	gik	til	opfølgende	kontrol	på	sygehuset,	dog	med	varieret	hyppighed.		A	var	til	

kontrol	én	gang	månedligt,	C	hvert	halve	år	og	B	én	gang	årligt.	Informant	A	og	B	havde	desuden	

gjort	brug	af	øvrige	tilbud	til	børnekræftoverlevere.	A	havde	været	tilknyttet	genoptræning	ved	

en	fysioterapeut	to	gange	ugentligt	og	benyttede	sig	desuden	af	Mødested	X,	hvor	han	deltog	i	

arrangementer	 to-tre	 gange	 om	 måneden.	 B	 deltog	 i	 arrangementer	 med	 ”Familier	 med	

kræftramte	 børn”	 cirka	 fire	 gange	 årligt	 sammen	 med	 sine	 forældre.	 Alle	 informanter	 gav	

udtryk	for	tilfredshed	med	den	hjælp,	de	havde	modtaget	efter	endt	kræftbehandling.	Ingen	af	

de	 tre	 informanter	 følte,	 at	 deres	 udfordringer	 i	 hverdagen	 efter	 endt	 behandling	 var	 blevet	

overset.		

		

Informanterne	 håndterede	 udfordringer	 og	 forandringer	 forskelligt.	 Fælles	 for	 informanterne	

var,	at	de	alle	brugte	deres	forældre	ved	behov	for	støtte	i	håndteringen	af	udfordringer.	B	og	C	

fortalte,	at	forældrene	specielt	var	gode	at	tale	med.	A	gav	udtryk	for,	at	forældrene	viste	hensyn	

til	hans	udfordringer	ved	at	 give	 små	konkrete	beskeder	og	dele	opgaverne	op,	når	han	 f.eks.	

skulle	rydde	op	på	sit	værelse.	

		

A	og	B	håndterede	begge	udfordringer	 i	hverdagen	ved	at	 finde	alternative	metoder	at	udføre	

opgaver	på	samt	ved	at	tage	ekstra	pauser	efter	behov.	I	den	forbindelse	udtrykte	B	følgende:		

	

"…	 Det	 er	 egentlig	 blevet	meget	 naturligt	 for	mig	 lige	 at	 finde	 nogle	 alternativer	

meget	 hurtigt	 uden	 sådan	 lige	 at	 tænke,	 hvordan	 kunne	 man	 lige	 gøre	 det.	 Bare	

sådan	naturligt."	(Bilag	5,	l.	1133-36)		

	

B	sørgede	desuden	for	at	holde	pauser,	bevæge	fingrene	eller	få	noget	koldt	på	ved	hævelse	af	

håndleddet.	 Ligeledes	 holdt	 hun	 pauser	 ved	 smerter	 i	 læggen.	 B	 beskrev,	 at	 når	 hun	 stod	 på	
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hænder,	 anvendte	 hun	 en	 klods	 under	 den	 højre	 hånd	 for	 at	 kompensere	 for	 den	manglende	

armlængde.	Derudover	sørgerede	hun	for	ikke	at	tage	fra	med	højre	arm,	når	hun	var	målmand	i	

fodbold.	 B	 kunne	 derimod	 godt	 lave	 vejrmøller,	 fordi	 hun	 bestemte	 sig	 for,	 at	 det	 ville	 hun	

kunne.	 B	 fortalte,	 at	 hun	 bad	 om	 hjælp,	 hvis	 der	 var	 noget,	 hun	 ikke	 kunne	 udføre	 pga.	

udfordringer.	A	afhjalp	koncentrationsbesvær	i	skolen	ved	at	tage	ekstra	pauser,	hvor	han	gik	en	

tur	 eller	 hørte	 noget	 musik.	 A	 håndterede	 kemo-hjernens	 udfordringer	 ved	 at	 opdele	 store	

opgaver	i	mindre	dele,	f.eks.	ved	oprydning	på	værelset.	Han	fastlog,	at	denne	metode	fungerede	

for	ham.		Derudover	tacklede	A	trætheden	ved	at	lytte	til	sin	krop	og	handle	derefter.	Modsat	de	

øvrige	informanter	håndterede	C	ikke	sine	udfordringer	ved	at	holde	pause,	men	derimod	ved	at	

holde	 sig	 i	 gang.	C	 antog,	 at	 der	 ikke	kunne	gøres	noget	 ved	benproblematikkerne	og	 fortalte	

desuden,	 at	 hun	 og	 familien	 ikke	 havde	 følt	 et	 behov	 for	 at	 opsøge	 hjælp	 til	 håndtering	 af	

udfordringer	efter	endt	behandling.	

		

A	og	C	gav	udtryk	for,	at	det	hjalp	at	tale	med	andre	børnekræftoverlevere,	da	de	var	i	samme	

situation	og	havde	forståelse	for	hinanden.	Hertil	fortalte	C:	

	

"De	har	jo	været	igennem	det	samme...	Så	kan	man	jo	snakke	sammen	om	det,	hvad	

man	føler	og	det.	Og	så	hvis	man	tror	der	er	noget	forkert,	så	kan	man	finde	ud	af	at	

den	anden	også	har	det."	(Bilag	5,	l.	2044-47)	

	

B	 mente	 ligeledes,	 at	 man	 som	 børnekræftoverlever	 har	 en	 særlig	 tilknytning	 til	 andre	

børnekræftoverlevere.	I	den	forbindelse	nævnte	A,	at	han	i	Mødested	X	kunne	hænge	ud,	slappe	

af	 og	 tale	 om	 bl.a.	 kræften	med	 andre	 ligestillede.	 A	 anvendte	 ligeledes	 en	 lukket	 Facebook-

gruppe	 fra	 Mødested	 X	 til	 at	 dele	 glædes-	 og	 ulykkeshistorier	 samt	 til	 at	 få	 sparring	 på	

dilemmaer.	Han	fik	desuden	støtte	til	tackling	af	udfordringer	af	en	kontaktperson	fra	Mødested	

X,	 og	 han	 tillagde	 hendes	 hjælp	 stor	 betydning.	 A	 var	 henvist	 til	 et	 center	 for	 hjerneskade,	

hvilket	han	formodede	ville	kunne	afhjælpe	udfordringerne,	som	kom	af	kemo-hjernen.		

	

Alle	 informanterne	 havde	 gode	 råd	 til,	 hvordan	 andre	 børnekræftoverlevere	 kunne	 håndtere	

udfordringer	 og	 forandringer	 i	 hverdagslivet.	 B	mente,	 at	man	 skal	 leve	 normalt,	 og	 hvis	 der	

opstår	problemer,	skal	man	sige	det	til	dem,	man	omgås.	B	tilføjede,	at	hvis	de	ikke	forstår	det,	

er	de	ikke	værd	at	tilbringe	tid	med.	C	fortalte,	at	man	skal	røre	sig	og	snakke	om	det,	man	synes	
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og	føler,	for	ikke	at	føle	sig	forkert	samt	tage	imod	støtte	fra	venner	og	familie.	A	anbefalede	de	

fællesskaber/mødesteder,	han	selv	har	været	en	del	af		og	ytrede	følgende:		

		

"Se	det	på	den	gode	side	(...)	lad	være	med	at	være	så	mega	negativ	(griner).	Jeg	er	

bare	meget	sådan,	det	er	den	situation	du	er	blevet	bragt	i,	tænk	på	det	bedste	altså,	

der	er	ikke	så	meget	du	kan	gøre…	og	så	kan	du	prøve	at	komme	så	meget	ud	som	

muligt	og	tage	det	hjælp	du	kan	få	altså	(...)"	(Bilag	5,	l.	794-97)		

		

Kritisk	commonsense-forståelse	

Grundet	 forskelligheder	 i	 informanternes	 udfordringer	 og	 personlighed	 er	 det	 forventeligt,	 at	

der	var	forskel	på,	hvordan	de	unge	håndterede	udfordringerne	i	hverdagen.		

	

C	virkede	 forundret,	da	hun	blev	 spurgt	om,	hvad	hun	kunne	 forestille	 sig	at	bruge	hjælp	 til	 i	

hverdagen.	Dette	kan	 tyde	på,	at	C	bagatelliserede	og	overså	egne	udfordringer.	Også	her	kan	

det	formodes,	at	hendes	unge	alder	spillede	en	væsentlig	rolle	ift.	refleksion	over	egne	behov.		

	

B	udtalte,	at	hun	havde	besluttet	sig	for,	at	hun	ville	kunne	slå	vejrmøller.	Dette	udsagn	kan	tyde	

på,	at	B	anvendte	sin	viljestyrke	i	håndteringen	af	udfordringer.		

	

6.	Diskussion	

I	følgende	afsnit	vil	en	opsummering	af	projektets	væsentligste	resultater	fremgå.	Efterfølgende	

diskuteres	 resultaterne	 ift.	 udvalgte	 studier	 og	 MOHO.	 Afslutningsvis	 diskuteres	 projektets	

metode,	og	den	interne	og	eksterne	validitet	vurderes.	

	

6.1	Opsummering	af	resultater	

Resultaterne	 viste,	 at	 samtlige	 informanter	 oplevede	 fysiske	 og	 psykosociale	 udfordringer	 og	

forandringer,	som	havde	betydning	for	hverdagslivet	ift.	skole,	fritid,	daglige	gøremål	og	rutiner	

samt	 venner	 og	 familie.	 Udfordringerne	 og	 forandringerne	 var	 af	 både	 positiv	 og	 negativ	

karakter	 og	 influerede	 på	 informanternes	 livssyn,	 identitet,	 ungdomsliv	 og	 forholdet	 til	 deres	

forældre.	To	informanter	oplevede	forståelse	fra	omgivelserne,	mens	én	oplevede,	at	vennerne	
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havde	svært	ved	at	forstå	de	hensyn,	der	skulle	tages	til	ham.	Alle	informanter	mødte	en	særlig	

forståelse	 hos	 andre	 børnekræftoverlevere.	 Informanterne	 måtte	 kompensere	 for	 deres	

udfordringer,	men	kun	én	måtte	fravælge	noget	i	sin	hverdag.	Samtlige	informanter	var	tilfredse	

med	hjælpen,	 de	havde	modtaget	 efter	 kræftforløbet	 og	 følte	 ikke,	 at	 deres	udfordringer	blev	

overset.	

	

6.2	Diskussion	af	resultater	

I	det	følgende	diskuteres	undersøgelsens	resultater	under	overskrifterne	Oplevelse	af	senfølger,	

Senfølgernes	 betydning	 for	 aktivitetsdeltagelse,	 -udøvelse	 og	 -færdigheder,	 Ungdommen	 som	

identitetsskabende	livsfase	samt	Betydning	for	praksis.	

	

6.2.1	Oplevelse	af	senfølger		

Resultaterne	 i	 vores	 undersøgelse	 stemte	 til	 dels	 overens	 med	 fundene	 i	 den	 tidligere	

inddragede	 rapport	 af	 Kræftens	 Bekæmpelse	 fra	 2015	 (3).	 Der	 fremgik	 overensstemmelser	

mellem	 informanterne	 i	 undersøgelsens	 udfordringer	 og	 forandringer	 og	 de	 beskrevne	

senfølger	 i	 rapporten.	 Herunder	 kan	 nævnes	 fysisk	 og	 mental	 træthed,	 uro	 i	 arme	 og	 ben,	

koncentrations-	og	hukommelsesproblematikker,	øget	modenhed	og	identitet	som	''den	der	har	

været	 syg''.	Herudover	 fremkom	nogle	 overraskende	uoverensstemmelser	mellem	vores	 fund	

og	rapporten	 ift.	sociale	senfølger.	Det	nævnes	bl.a.,	at	de	unge	havde	brug	 for	distancering	til	

deres	 forældre,	 hvilket	 kun	 var	 tilfældet	 for	 én	 informant	 i	 vores	 undersøgelse.	 Derudover	

nævnes	 det	 i	 rapporten,	 at	 de	 unge	 var	 blevet	 distanceret	 fra	 deres	 søskende	 pga.	

kræftsygdommen,	hvilket	står	i	kontrast	til	vores	undersøgelse,	hvor	informanterne	gav	udtryk	

for	 at	 have	 fået	 et	 styrket	 og	 tættere	 forhold	 til	 både	 forældre	 og	 søskende.	 På	 baggrund	 af	

rapporten	 havde	 vi	 inden	 vores	 undersøgelse	 en	 formodning	 om,	 at	 informanterne	 følte	 sig	

overset	ift.	deres	senfølger	(3).	Dette	stemte	dog	ikke	overens	med	vores	resultater,	da	ingen	af	

informanterne	havde	denne	opfattelse.	

	

Af	vores	resultater	 fremgik	det	desuden,	at	 informanterne	oplevede	både	negative	og	positive	

senfølger.	Dette	stemmer	overens	med	et	norsk	studie	fra	2015,	hvori	det	undersøges,	hvordan	

overlevere	 af	 osteosarcom	 i	 underekstremiteterne	 oplevede	 fysiske	 og	 psykosociale	 senfølger	

(24).		At	senfølger	er	forskellige,	individuelle	og	af	både	positiv	og	negativ	karakter	understøttes	

ligeledes	af	rapporten	fra	Kræftens	Bekæmpelse.	Rapporten	fastslog	netop,	at	det	var	forskelligt,	
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hvor	mange	senfølger	den	enkelte	oplevede	og	hvor	store	konsekvenser	og	begrænsninger	disse	

havde	for	hverdagen	(3).			

		

6.2.2	Senfølgernes	betydning	for	aktivitetsdeltagelse,	–udøvelse	og	–færdigheder		

Funktionsnedsættelser	defineres,	jf.	Kielhofner,	som	forandringer	i	strukturer	og	funktioner	(7).	

Hvorvidt	 senfølger	 efter	 et	 kræftforløb	 kan	 karakteriseres	 som	 funktionsnedsættelser	 kan	

diskuteres,	 idet	 senfølger,	 som	 børnekræftoverlevere	 oplever,	 kan	 være	 af	 både	 negativ	 og	

positiv	 karakter	 og	 dermed	 ikke	 nødvendigvis	 omfatter	 forandring	 af	 funktioner	 (3,5,24).	

Funktionsevnenedsættelser	defineres	i	International	Classification	of	Functioning	(ICF)	som	de	

negative	aspekter	af	samspillet	mellem	en	person	og	dennes	omgivelses-	og	personlige	faktorer	

(29).	 Med	 denne	 definition	 kan	 senfølger	 ligeledes	 ikke	 nødvendigvis	 betegnes	 som	

funktionsevnenedsættelser	 pga.	 de	 nævnte	 positive	 aspekter.	 Dog	 kan	 de	 oplevede	 fysiske	 og	

kognitive	 senfølger	 i	 vores	 undersøgelse	 ift.	 både	 ICF	 og	 Kielhofner	 karakteriseres	 som	

funktions(evne)nedsættelser.	Årsagen	hertil	er,	at	alle	informanter	oplevede,	at		disse	senfølger	

havde	 negative	 konsekvenser	 og	 resulterede	 i	 forandring	 af	 funktioner	 og	 strukturer	 i	

hverdagslivet.	 Kielhofner	 beskrev,	 at	 vilje	 og	 vanedannelse	 influerer	 på	 den	 enkeltes	

udøvelseskapacitet,	 hvorfor	 det	 giver	 mening,	 at	 informanterne	 håndterede	 senfølgerne	

forskelligt,	 samt	 at	 de	 havde	 en	 subjektiv	 oplevelse	 af	 egen	 krop	 under	 aktivitet.	 Samtlige	

informanter	 havde	 i	 den	 forbindelse	 tillært	 sig	 nye	 vaner	 i	 hverdagen,	 og	 det	 var	 tydeligt,	 at	

disse	 vaner	 tog	 afsæt	 i	 informanternes	 egen	 vilje	 (7).	 Dette	 sås	 ved,	 at	 alle	 informanter	 i	

undersøgelsen	 gav	 udtryk	 for,	 via	 følelser	 og	 tanker,	 at	 være	 motiverede	 for	 at	 gøre	 det,	 de	

værdsatte	og	følte	sig	kompetente	til	i	hverdagslivet.	Dette	kunne	f.eks.	være	at	stå	på	hænder,	

spille	fodbold	og	skate	med	venner.	Undersøgelsens	resultater	viste	desuden,	at	informanterne	

anså	 forældre,	 søskende,	 mødestedstilbud,	 skole	 og	 venner	 som	 væsentlige	 støttefaktorer	 i	

hverdagen,	 hvilket	 i	 henhold	 til	 Kielhofner	 kan	 bekræfte,	 at	 omgivelserne	 havde	 en	 stor	

indflydelse	på	aktivitetsudøvelsen	hos	de	unge.	Eksempelvis	nævnte	én	informant,	at	vennerne	

tog	 hensyn	 til	 de	 fysiske	 begrænsninger,	 dvs.	 den	 påvirkede	 udøvelseskapacitet,	 ved	 sport	 i	

skolen.	 En	 anden	 informant	 nævnte	 skolens	 indvilgelse	 i,	 at	 informanten	 kunne	 tage	 ekstra	

pauser	 efter	 behov.	 Ifølge	Kielhofners	 beskrivelser	 kan	 sådanne	 hensyn,	 som	 f.eks.	 at	 give	 en	

pause,	 forhindre	 eller	 mindske	 en	 funktionsnedsættelse	 hos	 den	 enkelte	 (7).	 Dette	 blev	

understøttet	 af	 informanternes	 udsagn	 om,	 at	 der	 kun	 var	 få	 ting	 i	 hverdagen,	 som	 de	måtte	

fravælge	pga.	senfølgerne.	
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Undersøgelsens	 resultater	 viste,	 at	 samtlige	 informanter	 var	 begrænsede	 i	 deres	

aktivitetsudøvelse,	da	de	oplevede,	at	senfølgerne	påvirkede	deres	evne	til	at	udføre	målrettede	

handlinger	 i	 hverdagslivet.	 To	 informanter	 oplevede	 fysiske	 begrænsninger,	 som	 alle	 var	

relateret	 til	motoriske	 aktivitetsfærdigheder	 jf.	 Kielhofner	 (7).	Den	 tredje	 informant	 oplevede	

oprydning	på	værelset	som	en	udfordrende	aktivitet	og	måtte	af	den	grund	skabe	struktur	ved	

at	opdele	aktiviteten	i	mindre	sekvenser.	Dette	kan,	jf.	Kielhofner,	vurderes	som	begrænsninger	

i	de	processuelle	færdigheder,	da	informanten	havde	vanskeligt	ved	at	tilrettelægge	handlinger	i	

en	 tidsmæssig	 og	 logisk	 rækkefølge	 samt	 at	 tilpasse	 aktivitetsudøvelsen,	 hvis	 han	 stødte	 på	

problemer	(7).	 	Ud	fra	denne	vurdering	kan	det	 formodes,	at	de	processuelle	 færdigheder	kan	

have	betydning	for	udførelsen	og	deltagelsen	i	andre	hverdagsaktiviteter.	Dette	blev	bekræftet	i	

informantens	beskrivelse	 af	 udfordringernes	betydning	 for	undervisning	 i	 skolen,	 hvorfor	det	

kunne	 være	 relevant	 at	 undersøge,	 hvorvidt	 de	 begrænsede	 processuelle	 færdigheder	 kunne	

have	betydning	for	eksempelvis	fritidsjob	og	lektier.				

	

Der	 blev	 fundet	 både	 ligheder	 og	 forskelle	 mellem	 undersøgelsens	 informanters	 oplevede	

aktivitetsproblematikker	 og	 resultaterne	 fra	 det	 amerikanske	 studie	 fra	 2008	 (9).	 Der	 blev	

fundet	 ligheder	 ift.	 fysiske	 senfølgers	 betydning	 for	 deltagelse	 i	 skoleidræt	 og	 fravalg	 af	

fritidsaktiviteter	pga.	 træthed.	Samtidig	blev	der	 fundet	uligheder	 i	de	psykosociale	senfølgers	

betydning	for	ungdomslivet,	da	det	i	studiet	blev	nævnt,	at	de	unge	havde	oplevelsen	af	ikke	at	

kunne	følge	med	deres	jævnaldrende	(9).	Dette	stod	i	kontrast	til	vores	resultater,	da	to	ud	af	tre	

informanter	gav	udtryk	for	at	være	mere	modne	end	deres	jævnaldrende.	Sidstnævnte	fund	kan	

dog	understøttes	af	resultaterne	fra	det	norske	studie	fra	2015,	hvori	det	fremgik,	at	flertallet	af	

de	 overlevende	 følte	 sig	 mere	modne	 efter	 at	 have	 haft	 kræft.	 Studiet	 påpegede	 desuden,	 at	

størstedelen	af	de	kræftoverlevende	var	gået	fra	at	være	meget	fysisk	aktive	til	delvist	inaktive,	

og	 desuden	 anså	 det	 at	 være	 fysisk	 aktiv	 som	 betydningsfuldt	 (24).	 Informanterne	 i	 vores	

undersøgelse	gav	 ligeledes	udtryk	 for,	at	det	at	være	 fysisk	aktiv	var	betydningsfuldt.	 	Modsat	

deltagerne	 i	 det	 norske	 studie	 kunne	 de	 unge	 fra	 vores	 undersøgelse,	 på	 trods	 af	 deres	

senfølger,	godt	være	fysisk	aktive.	At	der	i	hhv.	vores	og	den	norske	undersøgelse	var	forskel	på,	

hvilke	fysiske	aktiviteter	informanterne	var	i	stand	til	at	udføre	kan	skyldes,	at	der	er	forskel	på	

senfølger	og	konsekvenserne	heraf	(3).		

	

6.2.3	Ungdomslivet	som	identitetsskabende	livsfase	

Informanterne	 i	 undersøgelsen	 gav	 udtryk	 for	 at	 have	 fået	 et	 ændret	 livssyn.	 Et	 lignende	

resultat	fremgik	af	det	norske	studie	fra	2015,	hvor	over	halvdelen	af	de	kræftoverlevende	gav	
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udtryk	for,	at	deres	erfaringer	fra	kræftforløbet	havde	påvirket	dem	positivt	mht.	hvordan	de	så	

på	livet	og	sig	selv	(24).	Rapporten	fra	Kræftens	Bekæmpelse	understøtter	ligeledes	dette	fund,	

idet	det	fremgik,	at	de	unge	børnekræftoverlevere	fokuserede	på	det	positive	i	livet	og	ikke	hang	

sig	 i	 detaljer	 (3).	 Informanterne	 i	 vores	undersøgelse	oplevede,	 at	det	ændrede	 livssyn	havde	

betydning	 for	 deres	 følelse	 af,	 hvem	 de	 er	 og	 ønsker	 at	 være,	 hvilket	 stemmer	 overens	med	

Kielhofners	teori	om	aktivitetsidentitet	(7).	Samtlige	informanter	i	undersøgelsen	oplevede	dog	

også	udfordringer	med	aktivitetsidentiteten,	idet	der	forekom	aktiviteter,	de	ikke	kunne	udføre	

eller	deltage	i	på	den	måde,	de	ønskede.	Én	informant	fortalte	desuden,	at	det	var	svært	at	skifte	

identitet	mellem	at	være	kræftpatient	og	ung.	I	forlængelse	af	dette	gav	informanten	udtryk	for	

at	tænke	over,	hvorvidt	eller	hvornår	han	skulle	fortælle	nye	bekendtskaber,	at	han	havde	haft	

kræft.	 Ud	 fra	 Kielhofners	 teori	 kan	 det	 tolkes	 som	 et	 dilemma	 i	 dannelsen	 af	

aktivitetsidentiteten,	da	informanten	på	den	ene	side	ønskede	en	identitet	som	et	selvstændigt	

ungt	 menneske	 og	 på	 den	 anden	 side	 var	 kræftoverlever	 med	 oplevelser	 og	 udfordringer	 i	

bagagen.	Informanterne	reflekterede	alle	forskelligt	over	deres	situation.	Dette	resultat	stemte	

ligeledes	 overens	 med	 Kielhofners	 teori	 om	 aktivitetsidentitet	 og	 –kompetence,	 da	 det	 her	

pointeres,	 at	 processen	 i	 ungdomslivet	 sker	med	 forskellig	 hastighed	 for	 forskellige	 personer	

(7).	To	af	informanterne	havde	gjort	sig	tanker	om	fremtiden,	hvilket	falder	i	tråd	med,	at	man	i	

ungdommen	begynder	at	se	sig	selv	som	skaber	af	eget	liv	(7).		

	

Informanterne	 i	 undersøgelsen	 oplevede	 udfordringer	 i	 hverdagen,	 hvilket	 formentlig	

komplicerede	 identitetsskabelsen.	 Informanterne	 havde	 udfordringer,	 som	 de	 skulle	 forholde	

sig	 til	 i	 hverdagen,	 som	 andre	 unge	 ikke	 har.	 Det	 formodes,	 at	 det	 kunne	 gøre	 denne	

ungdomsperiode	 endnu	 mere	 kompleks,	 idet	 der	 i	 forvejen	 forekommer	 en	 række	 vigtige	

langsigtede	 aktivitetsvalg,	 man	 skal	 tage	 stilling	 til	 (7).	 Dette	 understøttes	 af	 en	 amerikansk	

tidsskriftartikel	 fra	 2012,	 som	 har	 til	 formål	 at	 fremme	 forståelsen	 af	 de	 psykosociale	

udfordringer,	 som	 unge	 og	 voksne	 behandlet	 for	 kræft	 oplever	 (25).	 Det	 bliver	 i	 artiklen	

beskrevet,	hvordan	overgangen	 fra	barn	til	voksen	typisk	giver	anledning	til	bekymring,	 ift.	at	

forene	sig	med	hvem	man	er,	og	hvem	man	ønsker	at	være.	Den	unge	skal	netop	i	overgangen	

fra	 barn	 til	 voksen	 løsrive	 sig	 fra	 sine	 forældre	 og	 træffe	 selvstændige	 beslutninger	 om	

fremtiden	(25).		

	

Vores	undersøgelse	viste,	at	informanterne	havde	en	tæt	tilknytning	til	deres	forældre	som	følge	

af	kræftforløbet.	Særligt	havde	dette	 for	én	 informant	betydning	 for	 løsrivelsesprocessen.	Den	

amerikanske	 tidsskriftartikel	 fra	 2012	 påpegede	 ift.	 løsrivelsesprocessen,	 at	 den	 tvungne	
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afhængighed	ofte	er	kilde	til	frustration,	og	at	den	unge	muligvis	ønsker	at	håndtere	situationen	

på	anden	vis	end	forældrene	(25).	Det	kan	derfor	være	problematisk	at	være	dybt	afhængig	af	

sine	 forældre	 i	denne	 identitetsskabende	 livsfase,	hvor	det	netop	handler	om	at	 løsrive	sig	 fra	

sine	forældre	og	blive	et	selvstændigt	individ	(5,6).		

	

Det	 er	 ofte	 fuldstændigt	 uventet	 at	 få	 en	 livstruende	 sygdom	 som	 barn	 eller	 ung.	 I	 den	

forbindelse	 kan	 der	 opleves	 udfordringer	 ift.	 forståelsen	 af	 den	 rækkefølge,	 hvorpå	 ting	

normalvis	sker	i	verden.	Den	unges	tro	på	det	kontinuerlige	og	forudsigelige	liv	er	derfor	truet	

(25).	Dette	kan	understøttes	af	Aaron	Antonovskys	teori	om	Oplevelse	Af	Sammenhæng	(OAS),	

som	 omfatter	 tre	 komponenter,	 der	 hænger	 sammen	 og	 påvirker	 hinanden;	 begribelighed,	

håndterbarhed	 og	 meningsfuldhed.	 Antonovsky	 ville	 i	 den	 forbindelse	 mene,	 at	 de	 unge	

børnekræftoverlevere	er	blevet	udsat	for	en	stressfaktor.	Hvordan	den	enkelte	unge	mestrer	og	

handler	 ift.	 denne	 stressfaktor	 afhænger	 af,	 om	 den	 unge	 besidder	 en	 stærk	 eller	 svag	 OAS.	

Mennesker	 med	 en	 stærk	 oplevelse	 af	 meningsfuldhed	 er	 i	 høj	 grad	 villige	 til	 at	 tage	

udfordringerne	op	og	finde	en	mening	med	dem.	De	vil	gøre	deres	bedste	for	at	klare	sig	værdigt	

igennem	 dem,	 hvormed	 meningsfuldheden	 vil	 blive	 en	 motivationskomponent	 (30).	 Vores	

undersøgelse	 viste,	 at	 samtlige	 informanter	 i	 større	 eller	 mindre	 grad	 kompenserede	 eller	

ændrede	på	hverdagen	pga.	deres	udfordringer.	At	de	unge	var	villige	til	dette	tyder	på,	at	de	var	

engagerede	 og	mente	 at	 forstå	 de	 opståede	 problemer.	Hermed	 kan	man	 ud	 fra	Antonovskys	

teori	 om	 OAS	 argumentere	 for,	 at	 informanterne	 havde	 en	 stærk	 motivation	 for	 at	 finde	

ressourcer	 og	 ikke	 at	 give	 op	 (30).	 I	 lyset	 af	 Kielhofners	 teori	 kan	 dette	 anses	 som	

aktivitetsadaptation,	 idet	 informanterne	 på	 trods	 af	 deres	 senfølger	 opbyggede	

aktivitetskompetencer	 i	 egne	 omgivelser.	 De	 unges	 aktivitetsadaptation	 var	 dog	 truet,	 da	 de	

unge	oplevede	udfordringer	med	aktivitetsidentiteten	(7).			

	

6.2.4	Betydning	for	praksis	

I	opfølgningsprogrammet	 fra	2015	blev	det	pointeret,	at	 relevante	 faggrupper	bør	 inddrages	 i	

den	 rehabiliterende	 indsats	 til	 børnekræftoverlevere	med	 senfølger	 (11).	 Vores	 undersøgelse	

viste,	at	unge	børnekræftoverlevere	oplever	senfølger,	som	medfører	aktivitetsproblematikker	i	

hverdagslivet.	 Derfor	 mener	 vi,	 at	 det	 i	 høj	 grad	 er	 relevant	 at	 inddrage	 ergoterapeuter	 i	

rehabiliteringsindsatsen,	 pga.	 ergoterapiens	 særlige	 aktivitetsfokus.	 Dette	 understøttes	 af	 det	

ergoterapeutiske	professionsgrundlags	definition	af	ergoterapi:		
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’’Ergoterapi	 udøves	 ud	 fra	 en	 forebyggende,	 habiliterende	 og	 rehabiliterende	

målsætning	 i	 samarbejde	 med	 målgrupper,	 der	 har	 aktivitetsproblemer	 i	 deres	

hverdag.	 Ergoterapeuter	 anvender	 viden	 og	 metoder	 til	 at	 skabe	 sammenhæng	

mellem	 personer,	 deres	 aktiviteter	 og	 omgivelser,	 med	 henblik	 på	 at	 muliggøre	

aktivitetsudførelse	og	deltagelse,	fordi	aktivitet	og	deltagelse	fremmer	sundhed	og	et	

godt	liv.’’	(26)	s.	4	

	

I	 det	 amerikanske	 studie	 fra	 2015	 blev	 det	 tilmed	 påpeget,	 at	 ergoterapeuter	 har	 særlige	

kompetencer	 ift.	 kræftoverlevere	 med	 senfølger.	 Med	 afsæt	 i	 en	 holistisk	 og	 klientcentreret	

tilgang	 i	 den	 ergoterapeutiske	 arbejdsproces	 kan	 ergoterapeuten	 afdække	 unge	

børnekræftoverleveres	 betydningsfulde	 aktiviteter	 samt	 styrker	 og	 mestringsstrategier.	 Heri	

kan	 ergoterapeuten	ved	brug	 af	 undersøgelsesredskaber	 foretage	 en	omhyggelig	 vurdering	 af	

den	 unges	 begrænsninger	 ift.	 dagligdagens	 aktiviteter	 og	 roller,	 hvorefter	 en	 målrettet	

ergoterapeutisk	 indsats	 kan	 afhjælpe	 den	 unges	 aktuelle	 aktivitetsproblematikker	 (12).	 Med	

vores	ergoterapeutiske	viden	vil	vi	foreslå,	at	man	ved	disse	vurderinger	i	den	ergoterapeutiske	

indsats	 kan	 anvende	 aktivitetsanalyse,	 Assessment	 of	 Motor	 and	 Process	 Skills	 (AMPS),	 The	

Occupational	Self	Assessment	 (OSA)	og	Canadian	Occupational	Performance	Measure	 (COPM).	

Gennem	 specifikke	 aktivitetsanalyser	 kan	 aktiviteter	 gradueres	 og	 tilpasses	 den	 enkelte	

børnekræftoverlevers	 funktionsniveau	 (31).	 Observationsredskabet	AMPS	 kan	 anvendes	 til	 at	

vurdere	 de	 motoriske	 og	 processuelle	 færdigheder	 hos	 den	 unge	 (32).	 OSA	 er	 et	

selvvurderingsredskab,	 der	 kan	 anvendes	 til	 at	 frembringe	 den	 unges	 vurdering	 af	 egne	

aktivitetskompetencer,	værdier	og	prioriteringer	(33).	Med	COPM	kan	den	unge	berette	om	sine	

problemer	 i	 forbindelse	 med	 aktivitetsudøvelse	 og	 kan	 i	 øvrigt	 anvendes	 i	 forbindelse	 med	

målsætning	 (34).	Da	 alle	 børnekræftoverlevere	 er	 forskellige,	 stiller	 det	 krav	 til	 en	 individuel	

vurdering	 fra	 ergoterapeuten	 angående	 hvilke	 redskaber,	 der	 egner	 sig	 bedst	 til	 den	

pågældende	 intervention.	 Redskaberne	 kan	 desuden	 f.eks.	 kombineres	 således,	 at	 den	 unges	

egen	 vurdering	 af	 aktivitetsproblemer	 fra	 COPM	 suppleres	med	 observationer	 fra	 AMPS.	 Det	

amerikanske	studie	fra	2015	påpegede,	at	den	ergoterapeutiske	indsats	ydermere	kan	omfatte	

undervisning	 i	 energibesparende	 principper	 og	 afspændingsteknikker	 i	 håndteringen	 af	

smerter,	 træthed	 og	 søvnbesvær;	 aktivitetsbaseret	 træning	 med	 henblik	 på	 at	 øge	 styrke	 og	

mobilitet;	 kognitiv	 træning;	 tilpasning	 af	 aktiviteter;	 implementering	 af	 hjælpemidler	 og	

teknologi,	 der	 kan	 sikre	 den	 unges	 deltagelse	 i	 hverdagsaktiviteter	 og	 skole.	 Derudover	 kan	

ergoterapeuten	 varetage	 aktivitetsgrupper	 for	 unge,	 som	 kan	 forebygge	 social	 isolation	 og	

fremme	 den	 unges	 psykosociale	 velvære,	 sundhed	 og	 livskvalitet	 (12).	 I	 den	 forbindelse	 gav	

samtlige	 informanter	 i	 vores	 undersøgelse	 udtryk	 for,	 at	 det	 var	 givende	 at	 tale	 med	 andre	
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børnekræftoverlevere.	At	gruppeinteraktioner	med	ligestillede	kan	forebygge	følelsen	af	social	

isolation,	 understøttes	 af	 den	 amerikanske	 tidsskriftartikel	 fra	 2012,	 som	 påpegede,	 at	

gruppeinteraktioner	 kan	 give	 styrket	 selvtillid,	 øget	 selvstændighed	 og	 mulighed	 for	 at	 dele	

oplevelser	 og	 fælles	 bekymringer	 (25).	 At	 ergoterapi	 har	 relevans	 for	 personer,	 som	 har	

overlevet	kræft,	understøttes	af	Ergoterapeutforeningen	 (ETF),	 som	mener,	 at	alle	mennesker	

med	 senfølger	 efter	 kræftsygdom	 eller	 –behandling	 skal	 have	 mulighed	 for	 ergoterapeutisk	

vurdering	af	rehabiliteringsbehov	(10).	

	

Som	tidligere	nævnt	er	ansvaret	for	behandling	og	rehabilitering	af	senfølger	delt	mellem	region	

og	 kommune,	 men	 varetages	 oftest	 i	 sygehusregi	 (11).	 Dette	 bekræftede	 kræftsygeplejerske	

Inger	Norre	Christensen	ved	et	besøg	på	Senfølgeklinikken	på	Børneonkologisk	Afdeling,	Aarhus	

Universitetshospital.	 Senfølgeklinikken	 varetager	 opfølgende	 kontroller,	 hvor	 der	 gennem	

samtale	 rettes	 fokus	 på	 aktuelle	 senfølger	 af	 fysisk,	 psykisk,	 social	 og	 pædagogisk	 karakter.	

Derudover	foretages	højde-	og	vægtmåling	for	undersøgelse	af,	om	den	unge	følger	den	normale	

udvikling	 på	 kropsniveau.	 Senfølgeklinikken	 varetager	 ikke	 behandling	 af	 senfølger,	 men	

fungerer	som	bindeled	og	kan	henvise	til	andre	instanser	i	sygehusregi.	Inger	Norre	Christensen	

tilføjede,	at	de	sjældent	henviser	til	ergoterapi	–	og	kun	i	forbindelse	med	behandling	af	dysfagi.	

Denne	 information	 gav	 anledning	 til	 en	 undren	 over,	 hvor	 og	 hvorvidt	 de	 unge	

børnekræftoverlevere	 bliver	 tilbudt	 ergoterapeutisk	 behandling	 i	 forbindelse	 med	 andre	

aktivitetsproblematikker	i	det	danske	social-	og	sundhedsvæsen.	Til	dette	tilføjede	Inger	Norre	

Christensen,	 at	 Senfølgeklinikken	 ikke	 kan	 henvise	 til	 behandling	 i	 kommunalt	 regi,	men	 kun	

kan	 sørge	 for	 dokumentation	 til	 kommunens	 instanser	 ved	 behov	 for	 sygehusfaglige	

vurderinger.	 Hvis	 en	 ung	 oplever	 aktivitetsproblematikker	 relateret	 til	 skole,	 anbefaler	

Senfølgeklinikken	 den	 unge	 og	 dennes	 forældre	 at	 tage	 kontakt	 til	 Pædagogisk	 Psykologisk	

Rådgivning	 (PPR).	 PPR	 er	 et	 kommunalt	 tilbud,	 som	 varetager	 og	 understøtter	

specialpædagogiske	 opgaver	 for	 børn	 og	 	 unge	 i	 alderen	 0-18	 år	 (35).	 Der	 er	 på	 nuværende	

tidspunkt	 kun	 ansat	 ergoterapeuter	 i	 nogle	 af	 landets	 PPR	 afdelinger,	 hvilket	 kan	 tyde	 på,	 at	

tilgængeligheden	af	den	ergoterapeutiske	behandling	afhænger	af,	hvor	i	landet	den	enkelte	bor.	

	

Ovenstående	kan	tyde	på,	at	der	 i	samarbejdet	mellem	kommune	og	region	 ikke	er	vished	om	

relevansen	af	ergoterapi	til	unge	børnekræftoverlevere.	Dette	understøttes	af	det	amerikanske	

studie	 fra	 2015,	 som	 understreger	 et	 behov	 for	 øget	 bevidsthed	 om	 det	 ergoterapeutiske	

virkefelt	blandt	klienter,	onkologiske	læger,	sygeplejersker	og	praktiserende	læger	(12).	Netop	
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derfor	 har	 ergoterapeuter	 som	 profession	 en	 vigtig	 opgave	 ift.	 at	 tydeliggøre	 de	

ergoterapeutfaglige	kompetencer	for	f.eks.	personale	på	Senfølgeklinikken	og	i	PPR.		

	

6.3	Diskussion	af	metode	

Valget	af	det	semistrukturerede	interview	som	kvalitativ	dataindsamlingsmetode	resulterede	i,	

at	 vi	 opnåede	 en	 relation	 til	 informanterne.	 Dette	 fik	 betydning	 for	 resultaterne,	 da	

informanterne	overordnet	 gav	udtømmende	og	detaljerede	 svar.	Der	 kan	dog	 stilles	 tvivl	 om,	

hvorvidt	 relationen	 påvirkede	 svarene	 hos	 én	 informant	 i	 en	 negativ	 retning,	 idet	 der	 blev	

svaret	meget	kortfattet.	En	mulig	årsag	kunne	være,	at	informanten	følte	sig	utryg	eller	genert	i	

relationen.	 Den	 unge	 alder	 kunne	 dog	 også	 have	 betydning	 for	 informantens	 evne	 til	 at	

reflektere	 over	 de	 stillede	 spørgsmål,	 hvorfor	 de	 kortfattede	 svar	 ikke	 nødvendigvis	 skyldtes	

relationen	informant	og	interviewer	imellem.	

	

At	 alle	 gruppemedlemmer	 afprøvede	 rollen	 som	 interviewer	 og	medinterviewer	 betød,	 at	 de	

uddybende	spørgsmål	var	forskellige	afhængig	af,	hvem	der	spurgte.	Derfor	kan	det	diskuteres,	

om	det	har	påvirket	validiteten	af	vores	interviews.	Eksempelvis	blev	der	ved	ét	interview	stillet	

en	 række	 lukkede	 uddybende	 spørgsmål,	 hvilket	 muligvis	 kunne	 have	 været	 undgået,	 hvis	

interviewet	var	blevet	udført	af	en	interviewer	med	erfaring	fra	tidligere	interviews	i	 forløbet.		

Ved	 samme	 informant	 var	 vi	 i	 særlig	 grad	 nødsaget	 til	 at	 stille	 mange	 ledende	 spørgsmål,	

hvorfor	dataindsamlingen	ved	dette	interview	blev	påvirket	af	vores	forforståelse	samt	tidligere	

erfaringer	 fra	 de	 to	 forudgående	 interviews.	 Dette	 kan	 have	 haft	 negativ	 betydning	 for	

undersøgelsen,	 og	 derfor	 er	 der	 risiko	 for,	 at	 disse	 resultater	 ikke	 er	 reliable.	 Modsat	 kan	

ledende	 spørgsmål	 øge	 interviewets	 reliabilitet,	 såfremt	 de	 benyttes	 på	 en	 bevidst	måde,	 der	

fører	til	en	ny	værdifuld	viden	(18).	Ikke	alle	data	var	brugbare,	hvorfor	vi	sorterede	nogle	fra,	

og	dermed	bidrog	de	anvendte	data	til	at	styrke	projektet.			

		

Det	 styrkede	 undersøgelsens	 resultater,	 at	 alle	 gruppemedlemmer	 gennemlyttede	 alle	

interviews	og	 flere	 sammenholdt	 lyd	med	 skrift,	 hvormed	 små	 fejl	 blev	opdaget	og	 rettet	 til	 i	

transskriptionerne.		

	

Da	 søgeordene	 i	 litteratursøgningen	 blev	 fastlagt	 i	 fællesskab,	 opnåede	 vi	 en	 specifik	 og	

målrettet	 søgning.	 Vi	 kunne	 have	 ført	 litteratursøgningen	 videre	 og	 dannet	 alle	 tænkelige	

kombinationer	 af	 søgeordene,	 på	 alle	 udvalgte	 databaser,	 for	 en	 absolut	 udtømmende	
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litteratursøgning.	Vi	 fandt	dog	 ikke	dette	nødvendigt,	da	den	 fundne	 litteratur	havde	relevans	

for	projektets	emne.	Studierne	var	ydermere	af	nyere	dato	og	udført	 i	sammenlignelige	 lande,	

hvorfor	vi	vurderede	disse	som	kvalificerede	og	dækkende	 for	projektet.	At	vi	hertil	anvendte	

McMaster	 Universitys	 analyseskemaer	 til	 kritisk	 litteraturlæsning	 styrkede	 projektets	

reliabilitet.	 Forskningslitteraturen	 styrkede	 desuden	 projektet	 ved	 at	 bidrage	 med	 viden	 til	

problembaggrund	 og	 diskussion	 samt	 belæg	 og	 argumentation	 for	 den	 ergoterapeutiske	

relevans.	

	

6.3.1	Intern	validitet		

Den	 systematiske	 og	 grundige	 tilgang	 i	 dataindsamlings-	 og	 databearbejdningsmetoden	 har	

sikret	troværdige	resultater.	Gennemsigtigheden	i	metoden	har	ligeledes	bidraget	til	projektets	

reliabilitet	 og	 interne	 validitet.	 Den	 kvalitative	metode	 gav	 os	mulighed	 for	 at	 undersøge	 den	

enkeltes	 livsverden	 og	 afklare	 den	 enkeltes	 oplevelse	 af	 senfølgernes	 betydning	 for	

hverdagslivet.	 Vi	 undersøgte	 det,	 vi	 havde	 til	 hensigt,	 og	 resultaterne	 besvarede	 vores	

problemstilling.	Såfremt	vi	havde	haft	flere	informanter,	havde	vi	muligvis	fået	andre	fund,	som	

kunne	 bidrage	 til	 et	 mere	 nuanceret	 billede	 af	 unge	 børnekræftoverleveres	 oplevelse	 af	

senfølgers	 betydning	 for	 hverdagslivet.	 På	 baggrund	 af	 disse	 ekstra	 fund	 kunne	 der	muligvis	

have	opstået	flere	sammenligneligheder	med	andre	studier.		

	

6.3.2	Ekstern	validitet	

De	anvendte	studier	var	foretaget	 i	vestlige	lande,	og	de	er	derfor	sammenlignelige	med	vores	

projekt.	Man	kunne	dog	forholde	sig	kritisk	til	relevansen	af	de	amerikanske	studier	 for	vores	

projekt,	 eftersom	 de	 forhold	 der	 findes	 i	 sundhedsvæsenet	 i	 hhv.	 Danmark	 og	 USA	 ikke	 kan	

sidestilles.	 Ikke	 desto	mindre	må	 der	 i	 USA	 og	 Danmark	 være	 store	 ligheder	 i	 hverdagslivet,	

hvorfor	 vi	 vurderer	 at	 kunne	 anvende	 disse	 studier	 ift.	 senfølgers	 betydning	 herfor.	 I	 det	

amerikanske	 studie	 fra	 2008	 var	 deltagerne	 10-17	 år,	 hvorfor	 det	 aldersmæssigt	 var	

sammenligneligt	med	vores	projekt.	Det	var	ikke	muligt	at	finde	yderligere	studier,	som	belyste	

senfølgernes	betydning	for	netop	vores	aldersgruppe.	Dette	kan	tyde	på,	at	feltet	er	undersøgt	i	

et	begrænset	omfang.	 I	det	norske	og	amerikanske	studie,	begge	fra	2015,	var	deltagerne	hhv.	

18-64	og	18-50	år.	Aldersgrupperne	var	dermed	ikke	lig	vores,	hvorfor	det	kan	diskuteres,	hvor	

valide	disse	sammenligninger	er.	Senfølger	kan	dog	opleves	forskelligt	og	optræde	på	forskellige	

tidspunkter	i	livet,	hvilket	betyder,	at	de	ikke	nødvendigvis	er	alderssvarende.	Derfor	vurderede	

vi	disse	studier	som	valide	kilder	at	anvende.		
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Grundet	 valget	 af	 den	 kvalitative	 metode,	 kan	 man	 ikke	 generalisere	 projektets	 resultater.		

Ydermere	 fandt	 vi	 forskelle	 mellem	 vores	 informanters	 oplevelse	 af	 senfølger	 sammenlignet	

med	andre	studier.	Årsagen	til	dette	kunne	være,	at	resultaterne	i	vores	undersøgelse	blot	viste	

et	 lille	 udsnit	 grundet	 det	 lave	 antal	 informanter.	 Det	 kunne	 endvidere	 skyldes	 senfølgernes	

forskellige	 karakteristika	 samt	 den	 subjektive	 oplevelse	 af	 senfølgernes	 betydning	 for	

hverdagslivet.	Vi	 fandt	desuden	en	række	 ligheder	mellem	vores	 fund	og	de	anvendte	studier,	

hvilket	styrkede	den	eksterne	validitet.		

	

7.	Konklusion	

Formålet	 med	 projektet	 var	 at	 undersøge,	 hvordan	 fysiske	 og	 psykosociale	 senfølger	 har	

betydning	 for	 unge	 børnekræftoverleveres	 hverdagsliv.	 Projektet	 havde	 desuden	 til	 formål	 at	

bidrage	med	viden	til	den	ergoterapeutiske	praksis	på	dette	område.	Som	referenceramme	i	den	

teoretiske	fortolkning	af	projektets	resultater	blev	Gary	Kielhofners	begrebsmodel	The	Model	of	

Human	Occupation	(MOHO)	anvendt.		

	

På	baggrund	af	projektet	kan	det	konkluderes,	at	senfølger	er	forskellige	og	opleves	individuelt.	

Undersøgelsens	 resultater	 viste,	 at	 de	 unge	 børnekræftoverlevere	 oplevede,	 at	 fysiske	 og	

psykosociale	senfølger	havde	betydning	for	hverdagslivet.	Senfølgerne	hos	de	unge	var	af	både	

positiv	og	negativ	karakter	og	influerede	på	skole,	fritid,	daglige	gøremål	og	rutiner	samt	venner	

og	 familie.	 Senfølgerne	begrænsede	de	unges	motoriske-	 og	processuelle	 færdigheder,	 hvilket	

medførte	 forandringer	 af	 strukturer	 og	 funktioner	 i	 hverdagslivet.	 Begrænsninger	 i	 de	

motoriske	 færdigheder	 betød,	 at	 to	 af	 de	 unge	 ikke	 kunne	 deltage	 i	 sport	 i	 det	 omfang,	 de	

ønskede,	 mens	 én	 ikke	 kunne	 cykle	 til	 skole.	 Begrænsninger	 i	 de	 processuelle	 færdigheder	

betød,	at	én	af	de	unge	havde	besvær	med	at	rydde	op	på	værelset,	koncentrere	sig	i	skolen	samt	

deltage	 i	 større	 sociale	 sammenhænge.	 De	 unge	 måtte	 kompensere	 for	 senfølgerne	 i	

hverdagslivet	 og	 havde	 herved	 tillært	 sig	 ny	 vaner	 ved	 bl.a.	 at	 udføre	 hverdagsaktiviteter	 på	

alternative	måder,	holde	sig	fysisk	aktive	og	tage	pauser	ved	behov.	Hertil	kan	det	konkluderes,	

at	 omgivelserne	 i	 form	 af	 forældre,	 søskende,	 venner,	 skole	 og	 mødestedstilbud	 havde	 en	

afgørende	 betydning	 for	 de	 unges	 aktivitetsfærdigheder,	 –udøvelse	 og	 –deltagelse.	 De	 unge	

formåede	på	den	måde	at	skabe	aktivitetsadaptation	ved	opbygning	af	aktivitetskompetencer	i	

egne	omgivelser.	Børnekræftoverleverne	måtte	ikke	decideret	fravælge	noget	i	hverdagen,	men	

oplevede	dog	udfordringer	med	aktivitetsidentiteten,	idet	de	i	nogle	tilfælde	ikke	kunne	deltage	

i	 og	 udføre	 aktiviteter	 på	 lige	 fod	 med	 jævnaldrende.	 Kræftforløbet	 havde	 for	 alle	

børnekræftoverleverne	resulteret	i	et	styrket	forhold	til	deres	forældre	samt	et	ændret	livssyn,	
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hvilket	 betød,	 at	 de	 ikke	 længere	 hang	 sig	 i	 småting	 i	 hverdagen.	 Det	 styrkede	 forhold	 til	

forældrene	havde	særligt	for	én	børnekræftoverlever	besværliggjort	løsrivelsen	fra	forældrene	i	

ungdommen	 og	 dermed	 den	 unges	 identitetsskabelse.	 Ligeledes	 havde	 overgangen	 fra	

kræftpatient	til	ung	betydning	for	den	unges	egen	identitetsopfattelse,	ligesom	vennerne	havde	

svært	ved	at	forstå,	at	den	unge	med	senfølger	hverken	var	syg	eller	helt	rask.	

			

Projektet	påviste,	at	ergoterapi	har	relevans	 for	unge	børnekræftoverlevere	med	senfølger.	På	

baggrund	 af	 undersøgelsens	 resultater	 samt	 inddraget	 litteratur,	 kan	 det	 konkluderes,	 at	

ergoterapeuter	 har	 kvalificerede	 kompetencer,	 som	 kan	 muliggøre	 de	 unges	 aktivitet	 og	

deltagelse	 i	 hverdagslivet.	 I	 den	 forbindelse	 vil	 ergoterapeuter	 bl.a.	 kunne	 gøre	 brug	 af	

aktivitetsanalyse	 og	 ergoterapeutiske	 undersøgelsesredskaber.	 Projektet	 peger	 på,	 at	

tilgængeligheden	 af	 den	 ergoterapeutiske	 indsats	 til	 denne	 målgruppe	 er	 begrænset	 og	 kan	

afhænge	af,	hvor	i	landet	man	bor.	Hertil	kan	det	udledes,	at	ergoterapeuter	har	en	vigtig	opgave	

ift.	at	tydeliggøre	og	udbrede	kendskabet	til	de	ergoterapeutfaglige	kompetencer	på	området.							

	

Projektets	 reliabilitet	 og	 interne	 validitet	 blev	 styrket	 af	 relevant	 valg	 af	 design	 samt	

gennemsigtighed	 i	 metoden,	 ligesom	 den	 systematiske	 og	 grundige	 dataindsamlings-	 og	

databearbejdningsmetode	medførte	troværdige	resultater.	Et	større	antal	informanter	ville	dog	

muligvis	 have	 bidraget	 med	 andre	 fund	 samt	 givet	 et	 mere	 nuanceret	 billede	 af	 unge	

børnekræftoverleveres	 oplevelse	 af	 senfølgers	 betydning	 for	 hverdagslivet.	 Undersøgelsens	

fund	 blev	 understøttet	 af	 valide	 og	 relevante	 studier,	 hvilket	 styrkede	 projektets	 eksterne	

validitet.			

		

8.	Perspektivering	

Ergoterapi	 på	 kræftområdet	 i	 Danmark	 er	 stadig	 i	 en	 udviklingsproces	 (36).	 Ergoterapeuter	

arbejder	på	nuværende	tidspunkt	målrettet	med	den	palliative	indsats	af	kræftpatienter,	hvilket	

aktuelt	 belyses	 i	 et	 større	 forskningsprojekt	 på	 Syddansk	 Universitet	 (SDU)	 (36,37).	 Der	 er	

imidlertid	 stadig	 brug	 for	 viden	 om	 effekten	 af	 forskellige	 ergoterapeutiske	 interventioner	 til	

kræftpatienter	 i	 forskellige	 faser	(38).	 I	 februar	2016	afholdt	SDU	og	ETF	i	den	forbindelse	en	

faglig	temadag	om	ergoterapi	og	kræft	for	netop	at	skabe	fokus	på	dette	højaktuelle	emne	(39).	

Ovenstående	peger	på,	at	der	bl.a.	 stadig	mangler	 fokus	på	ergoterapien	 i	den	rehabiliterende	

indsats	 af	 kræftoverlevere,	 hvilket	 vi	 med	 vores	 projekt	 kan	 være	 med	 til	 at	 belyse.	 Vores	

undersøgelse	 viste,	 at	 unge	 børnekræftoverleveres	 senfølger	 har	 betydning	 for	 aktivitet	 og	
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deltagelse	i	hverdagslivet,	hvorfor	ergoterapeuten	kan	agere	vigtig	medspiller	i	rehabiliteringen	

af	 denne	 målgruppe.	 At	 Kræftens	 Bekæmpelse	 ydermere	 pointerer,	 at	 de	 unges	 senfølger	

overses	 af	 samfundet	 og	 den	 overlevende	 selv	 bekræfter,	 at	 der	 på	 dette	 område	 bør	

interveneres	målrettet	for	at	opretholde	de	unge	børnekræftoverleveres	livskvalitet	og	sundhed	

(3).	Hertil	 skal	 det	 dog	 nævnes,	 at	 det	 ikke	 lykkedes	 os	 at	 finde	 forskning,	 som	 tydeliggjorde	

effekten	af	ergoterapi	til	netop	denne	målgruppe.	Det	underbygges	ligeledes	af	det	amerikanske	

studie	 fra	 2015,	 som	 påpegede,	 at	 effektstudier	 med	 fokus	 på	 ergoterapi	 i	 rehabilitering	 af	

kræftoverlevere	 bør	 prioriteres	 (12).	 Dette	 perspektiv	 danner	 derfor	 grundlag	 for	 videre	

forskning	omhandlende	effekten	af	den	ergoterapeutiske	intervention	til	børnekræftoverlevere	

med	 senfølger.	 At	 det	 i	 vores	 projekt	 konkluderes,	 at	 de	 ergoterapeutiske	 kompetencer	 skal	

tydeliggøres	 blandt	 andre	 faggrupper	 lægger	 ligeledes	 op	 til	 ny	 forskning.	 Det	 kunne	 i	 den	

forbindelse	være	interessant	at	undersøge,	hvordan	tidligere	ergoterapeutiske	paradigmer	har	

indflydelse	på	andre	faggruppers	opfattelse	af	det	ergoterapeutiske	virkefelt.	Endvidere	kunne	

det	 være	 relevant	 at	 undersøge,	 hvordan	 viden	 om	 de	 ergoterapeutfaglige	 kompetencer	 og	

relevansen	af	ergoterapi	i	rehabiliteringen	af	kræftpatienter	kan	udbredes.				

	

Sundhedsstyrelsen	udgav	i	2012	Kræftplan	III,	hvor	ergoterapeuter	deltog	i	udarbejdelsen	af	et	

underbyggende	forløbsprogram,	der	bl.a.	havde	til	formål	at	beskrive	de	generelle	indsatser	ved	

rehabilitering	af	kræftpatienter	(36,40).	Forløbsprogrammet	skulle	desuden	bidrage	til	at	sikre	

kvaliteten	af	den	faglige	indsats	samt	koordineringen	af	indsatsen	tværfagligt	og	tværsektorielt	

(41).	 Vores	 projekt	 kan	 i	 den	 forbindelse	 være	 med	 til	 at	 belyse	 vigtigheden	 af	 den	

tværsektorielle	 koordinering.	 Aktuelt	 arbejder	 regeringen	 med	 det	 faglige	 forarbejde	 til	

Kræftplan	IV,	som	skal	 fremlægges	 i	2016	(42).	Kræftplan	IV	skal	understøtte	den	 langsigtede	

udvikling	på	kræftområdet,	 hvortil	 det	 skal	nævnes,	 at	ETF	 ikke	er	 inviteret	 til	 udarbejdelsen	

denne	 gang	 (36).	 ETF	 har	 over	 for	 Sundhedsstyrelsen	 udtrykt	 undren	 om	 denne	 beslutning,	

hvilket	vi	med	vores	projekt	ønsker	at	bakke	op	om,	idet	der	på	kræftområdet	også	forekommer	

behov	for	ergoterapi	til	børnekræftoverlevere	med	senfølger.	
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