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Et liv efter en kræftdiagnose 
For mange kræftpatienter ændres hverdagslivet på grund af kræftsygdommen og dens følger. 
Mange patienter skal til at opbygge et helt nyt liv, men træthed og smerter skaber ofte kaos 
og uvished gør det svært for dem at varetage dagligdagens aktiviteter. Der er risiko for, at de 
bliver hængende i en ofte passiv patientrolle og føler sig magtesløse og socialt isolerede. 
 
Projektet refererer til kræftpatienter, der fortæller, at selv simple gøremål i hverdagen bliver til 
uovervindelige forhindringer. Som for eksempel at gå i bad, handle ind eller tømme en 
opvaskemaskine. 
 
”Jeg har ikke den energi, som jeg tidligere har haft, og det er blevet uoverskueligt at prioritere 
opgaverne. Jeg har svært ved at foretage mig flere ting på en dag, f.eks. kan jeg ikke vaske 
tøj eller gøre rent, hvis jeg skal i byen til f.eks. en fødselsdag samme aften”, fortæller en 
yngre kvinde. Hun har mistet sin erhvervsevne og dermed sit arbejde på grund af en alvorlig 
kræftsygdom, der kræver vedvarende behandling. 
 
En spørgeskema-undersøgelse som vi har foretaget på 13 udvalgte sygehuse viser, at der i 
gennemsnit blev anvendt 2,6 procent af de samlede ergoterapeutiske ressourcer på 
kræftpatienter i 2003. Der blev brugt flest ressourcer på ortopædkirurgiske og neurologiske 
patienter, henholdsvis 36,4 og 31,31 procent. 
Et enkelt sygehus brugte 15 procent af de ergoterapeutiske ressourcer på kræftpatienter. På 
fire sygehuse blev der ikke anvendt ressourcer på kræftpatienter. 
 
 
Tiltag i samfundet 
Allerede i 1991 opsatte WHO i planen ”Sundhed for alle” et mål om at forbedre livskvaliteten 
for kræftpatienter.  
 
WHO’s henstilling blev i 2000 fulgt op med Den Nationale Kræftplan fra en styregruppe under 
Sundhedsministeriet, der bl.a. har som målsætning, at rehabilitering skal betragtes som en 
integreret del af den samlede behandlingsplan. 
 



Som følge af Kræftplanen udarbejdede Amtsrådsforeningen og Sundhedsministeriet i 2003 
rapporten ”Rehabilitering af Kræftpatienter”. Rapporten beskriver, at målet med 
rehabiliteringen er, at patienten skal leve livet ud fra egne ønsker og de forudsætninger, der 
er til stede.  
Formålet med rehabilitering er, at gøre mennesker med kræft i stand til at mestre den stadige 
forandring i livsvilkårene, som sygdommen forårsager. 
Rapporten beskriver at ”et rehabiliteringsforløb skal tage højde for, at kræftpatienter kan have 
både fysiske, psykiske, sociale, erhvervsmæssige og materielle behov. Alle sygdomsforløb er 
forskellige, og derfor skal rehabiliteringen tilpasses den enkelte patient”. 
 
 
Resultater af undersøgelsen 
Med udgangspunkt i patienternes problemer og rapportens anbefalinger finder vi det relevant, 
at ergoterapeutisk intervention inddrages i rehabiliteringen af kræftpatienter, og vi ønsker at 
undersøge følgende - hvordan ergoterapeutisk intervention kan indgå som en del af indsatsen 
i forhold til kræftpatienters rehabilitering? 
 
Vores fokus er ergoterapiens kernebegreber - aktivitet og deltagelse, samt rehabilitering som 
en tværfaglig proces, hvor målet er, at patienten oplever et så meningsfuldt liv som muligt og 
genvinder værdighed og bedst mulig funktionsevne. 
 
Som undersøgelsesmetode foretages 3 semistrukturerede interview - med en kræftpatient og 
med 2 ergoterapeuter - en leder af en ergoterapiafdeling samt en udførende, der arbejder 
med kræftpatienter.  
 
Undersøgelsen viser, at kræftpatienten har aktivitetsproblemer, hvor ergoterapeutisk 
intervention er relevant som en del af en rehabiliteringsindsats.  
 
Men samtidig viser undersøgelsen, at det er et samspil mellem mange elementer, der har 
indflydelse på, hvordan ergoterapeutisk intervention kan indgå i rehabiliteringsindsatsen.  
Et fælles fagligt udgangspunkt medvirker til, at ergoterapeuter fremstår tydeligere udadtil. 
Synlige ergoterapeuter på de afdelinger hvor kræftpatienter er indlagte betyder flere 
henvisninger til ergoterapi.  
Der er behov for dokumentation af ergoterapeutisk arbejde – og det kan være nødvendigt at 
påvirke og ændre andre faggruppers syn på ergoterapi. 
 
Tilstrækkelige ressourcer er afgørende i forhold til at ergoterapi indgår som en del af 
rehabiliteringen. Samtidig er ergoterapeuters refleksion over egen indsats, villighed til 
forandring samt lederens indstilling og visioner betydningsfulde faktorer. 
 
Ergoterapeuter har behov for uddannelse i kræftsygdom og ergoterapi til kræftpatienter. De 
har behov for redskaber, så de kan håndtere kontakten med kræftpatienterne og deres ofte 
livstruende situation. 
   



Det fremgår af undersøgelsen, at fælles mål og tværfagligt samarbejde kan medvirke til at 
patienten oplever kontinuitet og sammenhæng i behandlingsforløbet.  
En klientcentreret tilgang er væsentlig for, at der tages udgangspunkt i det patienten ønsker 
og er motiveret for - således at ergoterapeutisk intervention kan medføre, at patienten opnår 
øgede handlemuligheder i hverdagslivet.   
 
Ergoterapi, der indgår i overgangen mellem sygehus og eget hjem i form af hjemmebesøg, 
kan medvirke til at aktivitetsproblemer bliver løst i et samarbejde med patienten, så 
vedkommende ikke skal bruge sin energi på at finde løsninger i forhold til hvordan 
hverdagens aktiviteter klares. Dette giver mulighed for, at patientens livskvalitet kan øges og 
værdighed bevares.  
Desuden viser undersøgelsen, at aktiviteter er betydningsfulde i kræftpatienters hverdag, de 
kan skabe engagement, deltagelse og mindske oplevelse af smerte.  
 
 
Fremtiden 
Rehabilitering af kræftpatienter er et område under udvikling. Der er forskning i gang og vi 
mener, det er nødvendigt, at ergoterapeuter deltager i denne forskning for i fremtiden at 
kunne indgå i rehabiliteringsindsatsen til kræftpatienter. 
 
Umiddelbart er der et behov for rehabilitering. Ifølge rapporten ”Rehabilitering af 
kræftpatienter” forventes det, at 70 procent af nydiagnosticerede kræftpatienter kan få behov 
for rehabilitering. Hvert år diagnosticeres 32.000 nye tilfælde af kræft. 
Da vores undersøgelse viser, at ergoterapeutisk intervention er et vigtigt bidrag i forhold til 
patienternes aktivitet og deltagelse i hverdagslivet, mener vi, at også behovet for ergoterapi 
vil vokse. 
 
Projektgruppen mener, at ergoterapeuter som faggruppe skal være bevidste om at synliggøre 
faget og informere om, hvad ergoterapi kan bidrage med i en målrettet rehabilitering af  
kræftpatienter. Det gælder om at få andre faggrupper og samarbejdspartnere i tale. 
 
En dyberegående undersøgelse af, hvordan kræftpatienters overgang fra hospital til eget 
hjem kan struktureres og systematiseres, kan medvirke til at synliggøre ergoterapi og styrke 
et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, så patienter kan opnå værdighed og ikke ende i 
en gråzone. 
 
Dette skal også ses i lyset af den kommende kommunalreform, som indebærer en ny 
arbejdsfordeling mellem de nye sygehusregioner og kommunerne. 
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