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Disposition for oplæg

– Baggrund for 

studiet

– Anvendte metoder

– Midlertidige 

resultater

– Spørgsmål



Baggrund for studiet

• For mennesker, der lever med en fremskreden 
kræftsygdom, er det af stor betydning, at de kan blive i 
eget hjem så længe som muligt (Gomes et al., 2013).

• Grundet nedsat mobilitet kan mennesker med fremskreden 
kræft være begrænset til at bruge store dele af deres 
dagligdag i hjemmet (Lala, 2011).

• For mennesker med fremskreden kræft er det vigtigt, at de 
kan opretholde en dagligdag med meningsfulde aktiviteter. 
Samme forskning viser hvordan kræftsygdommen kan 
have en negativ indvirkning på deres muligheder for at 
opretholde en dagligdag med meningsfulde aktiviteter 
(Morgan, 2015; Olsson et al. 2010; Svidén, Tham & Borell, 2010). 



Samspillet mellem de daglige 

aktiviteter og selvet

“Occupations (daily activities) are more 

than movements strung together, more 

than simply doing something. They are 

opportunities to express the self, to create 

an identity” (Christiansen, 1999, p585).



Formål med studiet

• Formålet med studiet 

er at skabe viden om, 

hvordan mennesker, 

der lever med 

fremskreden kræft, 

danner deres (Sense of 

self) selvfølelse/selv-

forståelse/selv-

opfattelse i hverdagen, 

primært i de hjemlige 

omgivelser.



Definitioner

• Inspireret af Carsten Rene Jørgensen er 
selvfølelse defineret som en meningsfuld 
sammenhæng og kontinuitet i en 
bevidsthed om at være den samme person 
med hensyn til husket fortid, det aktuelt 
fornemmede, og forestillede fremtidige 
livsbaner (Jørgensen, 2008).

• Daglige aktiviteter er de ting mennesker 
foretager sig i deres daglige som personlig 
hygiejne, hobbyer, samvær med familie eller 
venner, at modtager pleje, gåture med 
hunden, spise, osv.

• Daglige aktiviteter kan udføres alene eller 
med hjælp og støtte fra andre.



Afgrænsning af målgruppe set i 

forhold til palliativ fase 

Tidlig palliativ fase

Patienten har en livstruende 

sygdom med forventelig 

progression mod død. 

Symptombyrden behøver

ikke at være fremtrædende, 

patienten modtager typisk en 

behandling målrettet 

sygdommen, og progressionen 

af sygdommen er ikke 

nødvendigvis erkendt (Jarlbæk, 

Tellervo & Timm, 2014, p. 28).

Sen palliativ fase 

Patienten har en livstruende 

sygdom med forventelig 

progression mod død og en 

prognose på mindre end et år. 

Typisk vil progressionen være 

erkendt og medføre 

fremtrædende og tiltagende 

problemer. Behandling 

målrettet sygdommen kan ske 

parallelt (Jarlbæk, Tellervo & 

Timm, 2014, p. 28).



Metode

• Det empiriske materiale blev 

indsamlet over en periode på 

cirka halvandet år. 

• Grounded Theory Method 

bliver brugt til at guide 

indsamling og analyse af 

empiri (Charmaz, 2014).



Sampling i den første del af 

studiet
Inklusionskriterier: 

• Mennesker med 
fremskreden kræft.

• Mennesker, der 
modtager palliation, 
støtte eller behandling 
i hjemmet.

• Mennesker, der er 18 
år eller ældre.



Sampling i den senere del af 

studiet - teoretisk sampling
• Deltagere der blev 

inkluderet via 
teoretisk sampling:

– Mennesker med 
fremskreden kræft

– Familiemedlemmer

– Sygeplejersker fra 
udekørende 
palliative teams

– Privatpraktiserende 
palliativ 
fysioterapeut



Dataindsamlingsmetoder

• Metoder til 

dataindsamling:

– Dybde interviews

– Dagbøger (På pc, 

skrevet i hånden 

eller optaget på 

digital optager)

– Observationer

– Uformelle samtaler

– E-mails



Eksempel fra Marias dagbog



Interviews

Gruppe N

Deltagere med fremskreden kræft interviewet en gang 13

Deltagere med fremskreden kræft interviewet to gange 3

Deltagere med fremskreden kræft interviewet fire gange 1

Gruppeinterview med en person med fremskreden kræft og en ægtefælle 4

Interview med enkelt pårørende 4

Interviews med sundhedsprofessionelle 2

Dagbøger 5



Resultater

– Markers of self

• En "markør for selvet" eller ”Marker of self” kan 
beskrives som et aspekt af en oplevelse i 
dagligdagen, der aktualiserer tanker, følelser 
eller refleksioner om ”selvet” og har betydning 
for følelsen af sammenhæng mellem tidligere 
levede erfaringer, og fremtiden som den 
forventes at blive.

• ”Markers of self” kan være relateret til brugen 
af materielle genstande eller engagementet i 
daglige aktiviteter.



Ronnie 67 år

• I: Ja. Betyder det noget for jer, at I selv 
skal klare de ting (Støvsuge)?

• R: Ja helt klart. Ja ja.

• I: Hvad betyder det for dig?

• R: Jah, det betyder, at man stadigvæk... 
har liv i, ikke? Altså... at man trods alt, 
trods alt kan gøre nogle ting… fordi så er 
man da ikke helt, helt nede under 
gulvbrædderne, vel?



Birthe 75 år

• B: ... Jeg kan ikke ret meget, før jeg bliver 
meget træt. Altså, hvor jeg før, altså... hvor 
jeg før ville have... taget opvasken, deles om 
arbejdet og... Det kan jeg slet ikke mere. 
Altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke... Jeg kan 
ikke leve op til min egen, min egen... 
forestilling om, hvordan jeg skal være, hvis 
jeg skal være et solidarisk menneske.

• I: Nej, for det er vigtigt for dig?

• B: Ja det er vigtigt for mig, ja. Det er det. 
Og det kan jeg ikke.



Karen på 47 år

• I: Ja hvilken betydning har det for dig, at 
du kan, du kan de her dagligdagsting?

• K: Jamen så... det har...betydning for mig, 
at jeg kan holde fast i nogle af de ting, jeg 
har kunnet før (…)

• I: Kan du sætte ord på hvad, det giver dig?

• K: Jamen altså, det giver mig en følelse af 
at deltage i det daglige liv og... og at, at... 
ja, altså, ja, det er jo en del af mig 
stadigvæk at være moren, der ordner, og...



Maria 49 år

• J: Og jeg kigger jo dagligt på de dér 
håndtag, jeg har ude i badeværelset og 
tænker: "Det var jo dengang, hvor jeg 
kantede mig rundt." Og det kommer 
igen. Altså, jeg er jo meget bevidst om, at 
det kommer igen. Det er mest et symbol 
på, at lige nu behøver jeg det ikke. Altså 
så, så, jeg prøver at tage, af den gode del 
nu. Velvidende dog at tiden hvor jeg får 
brug for dem igen, venter forude.





Spørgsmål?
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