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Forord 

Jeg tror, unge med kræft overses, fordi det mest er ældre mennesker eller 
folk midt i livet, der rammes af kræft, og så har det vel været naturligt, 
at det er dér fokus har ligget. Som ung og kræftramt oplever jeg først og 
fremmest, at man er en minoritet (kvinde 32 år).

Hvornår er man ung kræftpatient? Hvordan og hvem defi nerer, hvad ungdom er? 
Kan man sige, man er ung, når man er 32 år? Spørgsmål som disse møder man 
igen og igen, når man arbejder med unge. I denne bog vi har i overensstemmelse 
med store dele af den øvrige forskning på området arbejdet med begreberne unge 
og unge voksne som strækkende sig fra cirka 15 til 25 år og igen fra cirka 25 til 40 
år. Forskellen udgøres ofte af, hvor og hos hvem man bor, hvordan og hvem der 
betaler ens regninger, om man er under uddannelse eller i arbejde, og om man for 
eksempel er eller overvejer at blive forældre, leve i fast parforhold og så videre. 
 Bogen har som sit primære formål at give læseren mulighed for at få øje på 
unge/unge voksne med kræft, noget man på Onkologisk Afdeling D på Århus Uni-
versitetshospital har haft længe. Her oprettedes i 2000 de første ungdomsstuer for 
unge med kræft i landet, og siden har man været optaget af at udvikle sin praksis 
omkring de helt unge patienter.
 Med henblik på at styrke afdelingens professionelle kompetencer på området, 
blev projektet Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afde-
ling D påbegyndt i 2005. Projektet blev fra starten bakket praktisk og økonomisk 
op af afdelingsledelsen og sygehusledelsen. 

I projektet blev gruppen unge udvidet til at omfatte unge voksne med kræft, og 
dermed blev det muligt at invitere den samlede afdeling til at deltage i projektet. 

Gennem 16 artikler beskrives dét omfattende og enestående udviklings- og prak-
sisforskningsprojekt, der har fundet sted i disse tre år, og som har involveret mere 
end 30 personer og fl ere projektideer, end der redegøres for i denne bog. Artik-
lerne giver et godt indblik i, hvordan de enkelte forfattere har arbejdet med de 
spørgsmål og problematikker, de har været optaget af med udgangspunkt i for-
skellige praksisser: sygeplejerskens, socialrådgiverens, forskerens, lederens, diæti-
stens, og psykologens. 
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Artiklerne kan læses uafhængigt af hinanden, og i den rækkefølge de appellerer 
mest, idet der er tale som selvstændige projekter, der alle på forskellige niveauer 
har kredset om aspekter af det samme tema: Unge/unge voksne med kræft. Allige-
vel er ingen af artiklerne løsrevne fra hinanden, idet de fl este er blevet til på bag-
grund af samtaler, vejledning og fremlæggelser i et tværfagligt forum, hvor de for-
skellige deltagere har bidraget til hinandens ideer og projekter. 

De fl este artikler er skrevet af helt nye praksisforskere, for hvem projektet blev an-
ledning til de første interviews, de første observationer eller de første oplæg. Der-
for beskriver en enkelt artikel en vejleders erfaringer med at guide et projekt igen-
nem. Uden denne funktion, havde det været vanskeligt at gennemføre projekterne 
i hverdagen én i publiceringssammenhænge ofte usynlig funktion, men ikke desto 
mindre en nødvendig forudsætning, for gennemførslen af praksisforskningspro-
jekter, der fi nder sted i en højst foranderlig hverdag. Dette er også baggrunden for, 
at der er angivet vejledere på de enkelte projekter.  

Flere af de præsenterede artikler er allerede offentliggjort i tidsskriftet Klinisk Sy-
gepleje, og fl ere er på nuværende tidspunkt accepteret eller under bedømmelse 
til publicering i Klinisk Sygepleje eller andre tidsskrifter. Baggrunden for denne 
dobbeltpubliceringsstrategi er, at vi har fundet det vigtigt, at den/de enkelte bi-
dragsydere fi k mulighed for at komme så bredt ud som muligt, men også at det er 
vigtigt, at vi præsenterer alle bidragene samlet i en bog om unge med kræft – den 
første af sin art i Danmark. 

Nogle af artiklerne er skrevet af personale i afdelingen, der aldrig har skrevet en 
artikel før, andre af erfarne skribenter. Nogle er skrevet af ungt personale, der har 
litteratursøgning og opgaveskrivning tæt i erindringen, andre af erfarent perso-
nale, der aldrig tidligere har beskrevet deres praksis i artikelform. Nogle af artik-
lerne er skrevet af én person, andre af fl ere med samme eller forskellige faglige 
baggrunde. Frem for at tvinge alle artikler ind i et begrænsende format, har vi gi-
vet den plads, der var nødvendig for den/de enkelte skribent/er, derfor er nogle 
artikler lange og andre korte. Nogle af artiklerne er skrevet i projektets start, an-
dre nåede det lige før deadline. Alle afspejler de et dybt engagement i praksis og 
en stolthed ved at bidrage til at udvikle viden om et så vigtigt og alvorligt område 
som unge/unge voksne med kræft. 
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De enkelte artikler behøver ikke nogen introduktion her. De er skrevet, så de præ-
senterer sig selv. 

For mig er der kun tilbage at sige særlig tak til sygehusledelsen ved chefsygeplejer-
ske Kirsten Bruun, afdelingsledelsen på Onkologisk Afdeling D ved administre-
rende oversygeplejerske Lisbeth Kjær Lagoni og administrerende overlæge Ole 
Steen Nielsen, tidligere administrerende oversygeplejerske Inger Vithen der havde 
vision og handlekraft til at sikre projektet midler og husly, mine kollegaer i pro-
jektgruppen klinisk sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. studerende Pia Riis Olsen 
og cand. cur., klinisk sygeplejespecialist Eva Taps, til kunstner Elsa Theilmann, 
Silkeborg hvis oliemaleri pryder bogens forside og som har givet tilladelse til an-
vendelse af samme til projektets logo, samt til alle som har bidraget direkte eller 
indirekte til denne bog.

Onkologisk Afdeling D, Århus Universitetshospital, oktober 2008

Bibi Hølge-Hazelton

Projektleder & redaktør
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Den unge med kræft 
– et praksisforskningsprojekt 1

Bibi Hølge-Hazelton, Pia Riis Olsen, Eva Taps & Inger Vithen 

I denne artikel præsenteres et nyt projekt med fokus på unge med kræft. Hensig-
ten er at tegne et billede af, hvordan projektet er etableret og organiseret, samt i ef-
terfølgende artikler i projektperioden orientere Klinisk Sygeplejes læsere om pro-
jektets tre selvstændige forskningsprojekter.

I gennem de sidste fem år har Onkologisk afdeling, Århus Sygehus, haft særligt 
fokus på, hvordan pleje og behandling af unge med kræft mellem 15-21 år bedst 
organiseres og udføres. Nationalt har afdelingen markeret sig ved at gennemføre 
et sygeplejeinitieret projekt, der har medført etablering af et ungdomsafsnit og en 
særlig indsats i ungdomssygeplejen for de 15-21-årige. Fra 2002 blev projektets 
program implementeret til drift og beskrevet i bogen Ungdomssygepleje – nye 
arbejdsformer (1). 
 Med inspiration fra blandt andet dette projekt, indledte afdelingen i 2005 et 
samarbejde med en seniorforsker med praksisbaggrund inden for onkologisk sy-
gepleje. Hensigten var i begyndelsen, at etablere et forskningsprojekt, der på et 
ungdoms- og læringsteoretisk grundlag, skulle analysere afdelingens ungdoms-
sygepleje. Det blev dog hurtigt i de indledende samtaler klart for forskeren, at af-
delingen rummede et væld af ressourcestærke sygeplejersker, der havde mere lyst 
til at samarbejde og indgå aktivt i et forsknings- og udviklingsprojekt, frem for at 
være genstand for udefra kommende forskning. Dette skabte ideen om at etab-
lere et større projekt for hele afdelingen med fokus på patienter fra gruppen unge 
voksne, fordi disse patienter dels ofte overses, dels er ”vanskelige” og dels er repræ-
senteret i alle afdelingens afsnit. Der var også enighed om, at skulle projektet have 
gennemslagskraft, skulle alle afdelinger involveres. Grundtanken var, at projektet 
skulle kunne danne paraply for såvel mindre kliniske udviklingsprojekter som 
større egentlige forskningsprojekter. 
 Et praksisforskningsprojekt var under etablering.
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Om projektets målgruppe 
Valget faldt på gruppen unge voksne af fl ere grunde, dels var det denne gruppe se-
niorforskeren havde forskningserfaringer med (2) dels havde afdelingen særlig vi-
den og erfaringer med unge via ungdomsprojektet, som kunne udbredes til syge-
plejen af de lidt ældre unge, og endelig var det en gruppe, som alle afsnit på tværs 
af afdelingen havde berøring med. Men hvem er de egentlig de unge kræftpatien-
ter og hvad ved man om dem?

Unge og unge voksne beskrives i den videnskabelige litteratur som en overset pa-
tientgruppe (3) i aldersspektret 13 til 40 år (4). I et biologisk og udviklingspsyko-
logisk perspektiv er det imidlertid vanskeligt at tale om én gruppe, hvorfor der i 
dette projekt skelnes mellem den helt unge mellem 15-21 år og de unge voksne 
mellem cirka 20 og 40 år. De helt unge befi nder sig i den sårbare periode mellem 
barndom og voksendom, hvor de og deres forældre skal støttes gennem livstru-
ende sygdom, de unge voksne lever ofte et liv med uddannelse, karriere, skabelse 
af egen familie og forældreskab med små børn. Hovedparten af projekterne har 
fokus på de unge voksne. 

Unge mennesker udgør en patientgruppe, der i særlig grad spejler det, der kal-
des det 21. århundredes individualiserede patientkultur (5). En senmoderne kul-
tur præget af individualisering, specialisering, mindre normorientering og auto-
ritetstro, der stiller særlige og nye krav både til de professionelle og til de metoder, 
der kan tages i anvendelse. Indsigt i unge kræftpatienters behov og subjektive op-
levelser og tanker er således en vigtig kilde til udvikling af fremtidens sygepleje 
og sundhedsydelser generelt. Mange af disse unge vil blive helbredt og leve længe 
med sygdomserfaringerne, et forandret liv, påvirkninger psykosocialt og evt. fy-
siske skader. Kræftsygdommen følger den enkelte længe efter behandlingen er af-
sluttet. Nogle oplever at komme styrket ud af et kræftforløb, mens andre har brug 
for en særlig rehabiliterende indsats. Mange vil blive patienter igen senere i livet, 
enten pga. tilbagefald af kræftsygdommen eller pga. anden sygdom. Der er såle-
des tale om en målgruppe, som vil være potentielle brugere af sundhedsvæsenets 
ydelser i mange år frem.

Om praksisforskning
I foråret 2006 blussede debatten om videnskabernes hensygnende akademiske ko-
steskabstilværelser op igen blandt andet foranlediget af Ib Ravns nye bog “Forsk-
ning i sammenhænge: Hvordan natur- og samfundsvidenskaberne kunne bidrage 
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mere til udvikling af liv og samfund” (6). Ifølge Ravn har forskere generelt svært 
ved at forbinde abstrakte teoretiske idealer med noget, der kan gøre en forskel for 
samfundsborgerne.

Lignede holdninger har vi ofte mødt i klinisk sygeplejepraksis. Sygeplejeforskere 
forsker for forskningens skyld, man kan ikke forstå, hvad de siger og de har ikke 
længere begreb skabt om, hvad der sker ude i virkeligheden.
 Der er en historisk skabt opsplitning (dikotomi) mellem teori og praksis, mel-
lem hverdag og videnskab, en sejlivet opsplitning som er under pres, ikke mindst 
fra fortalere for praksisforskningen inden for det sociale område.

Praksisforskningens mål er at producere viden fra, i og for praksis. Den antager 
blandt andet, at det er via erkendelse af praktikerens tavse viden, at praksis kan 
udvikles og målrettes (7). Den Unge med kræft, er et praksisforskningsprojekt i 
den forstand, at det har som mål at engagere og styrke personalet i afdelingens 
muligheder, for at udforske problemstillinger inden for området, som de møder i 
deres daglige arbejde. Afdelingens ledelse har fra starten bakket projektet op idet 
den har fundet det klinisk og ledelsesmæssigt umådelig vigtigt at teoretikere / for-
skere og klinikere indgår aftaler om fælles indsats i udforskningen af den kliniske 
praksis og af patientforløb. Ledelsen udtrykte således at den så det etablerede sam-
arbejde som en enestående chance for en struktur hvor forskning/udvikling er en 
del af den kliniske praksis, og dermed også med til at præge sygeplejens fremtid. 

I projektet på blev der derfor hurtigt dannet en projektgruppe bestående af denne 
artikels forfattere nemlig forskeren, afdelingens oversygeplejerske og to kliniske 
sygeplejespecialister der begge har kandidatuddannelser i sygepleje. 

Projektgruppen udarbejdede i fællesskab projektets hovedformål:
• At skabe viden om unge og yngre mennesker (15-40 år) med kræft 
• At udvikle sygeplejen i afdeling D til målgruppen i en treårig projektperiode
• At skabe bedre forløb mellem primær og sekundærsektoren for målgruppen
• At afprøve en model for samarbejde mellem forskere og praktikere

Forsker-praktiker samarbejdet 
Onkologisk afdeling har tradition for selv at forske og for anvendelse af forsk-
ningsresultater, og det blev derfor et selvstændigt mål for projektet, at udvikle så-
vel forskersamarbejdet som forsker-praktiker samarbejdet. Der er derfor blevet 
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etableret et forskerforum med henblik på at give mulighed for gensidig inspirati-
on, nuancering, perspektivering og sparring, og projektets tre forskere har været i 
gang med at skrive projektbeskrivelser og ansøgninger til deres selvstændige pro-
jekter. Herudover er der etableret en projekthjemmeside på sygehusets intranet, 
der udover specifi kke projektoplysninger og relevante links, indeholder en fælles 
litteraturdatabase. Projektet ambition er, ud over udviklingsprojekterne i alle af-
snit, at gennemføre mindst tre forskningsprojekter/delprojekter inden for projek-
tets emne: Unge og yngre mennesker med kræft. Disse projekter har forskellige 
perspektiver, metoder og teoretisk forankring. Det er hensigten, at de enkelte pro-
jekter, knyttes sammen på tværs af deres øvrige interesser med henblik på udvik-
ling af en fælles dynamisk vidensbase. 

På nuværende tidspunkt har projektet både resulteret i nye tværfaglige samar-
bejdsrelationer, konkrete tildelinger af forskningsmidler, undervisning og gå-
hjem møder for alt personale, antagelse af abstracts med henblik på projektpræ-
sentation på den internationale kongres for onkologiske sygeplejersker i Canada i 
september 2006, samt indskrivningen af et af projektgruppens medlemmer som 
ph.d.-studerende.

Det helt særlige ved dette initiativ er, at det udføres i et parallelt forløb med en 
fokuseret faglig indsats, hvor sygeplejerskerne i klinisk praksis arbejder med ud-
vikling af området i tæt dialog med og under vejledning af forskerne, hvorved der 
skabes mulighed for synergi, inspiration, faglig formidling og supervision. Syge-
plejepersonalet i alle afdelingens afsnit har på nuværende tidspunkt tilkendegivet, 
at de i projektperioden, vil dedikerer deres udviklingsindsatser i den kliniske sy-
gepleje til projekter, der retter sig mod forbedring af den sygeplejemæssige indsats 
til unge og yngre mennesker med kræft, disse kan være mono- eller tværfaglige. 
På nuværende tidspunkt (juni 2006) er der, efter samtaler med projektlederen og 
opfølgende vejledning af enkelte af projektgruppens medlemmer, defi neret føl-
gende projekttemaer i afdelingerne:

• Tilbud om netværkssamtaler til yngre voksne kræftpatienter
• Opretholdelse af en normal hverdag - Internet-café 
• Samarbejde med pårørende til unge voksne med kræft 
• Unge voksne kræftpatienter med anden etnisk baggrund end dansk
• Unge voksne der ønsker at dø hjemme/samarbejdet med hjemmeplejen
• Når enlige mødre dør 
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Desuden har et par sygeplejersker, der er på videreuddannelse, ladet unge-temaet 
inspirere dem til valg af emne i deres specialeafhandlinger.
 I forskergruppen er følgende tre projekter defi neret og befi nder sig på forskel-
lige steder i opstartsfasen:
1.  Patientforløb der går over grænser. Samspillet mellem den unge kræftpatient 

og den alment praktiserende læge ved Bibi Hølge-Hazelton
2.  Netværksfokuseret sygepleje til unge med kræft i alderen 15-21 år. En kvalita-

tiv undersøgelse af ungdomssygepleje i en kræftafdeling ved Pia Riis Olsen
3.  Syg men rask igen. En kvalitativ undersøgelse af unge voksne kræftpatienters 

rehabiliteringsbehov ved Eva Taps

Hensigten er at lade alle disse projekter inspirere hinanden og lave et samlet vi-
densløft inden for området. Alle projekter skal afslutningsvist beskrives i artikler, 
der samles til en bog. Således søger projektet at afprøve en model for brobygning 
mellem forskere og praktikere – eller mellem teori og praksis.
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Erfaringer og viden 
vi har om unge med kræft

At kommunikere med unge og deres familie er ikke en vuggegave 
(Sara Ravn, Nuka Hove & Else Mathiesen).

Unge søger information - det er en integreret del af det at blive voksen og selvstændig. Behovet 
for at forstå og kunne forklare alt omkring sygdommen, behandlingen og forløbet er stort. Det er 
vigtigt for de unge selv og deres egen oplevelse af kontrol, men det er i høj grad også vigtigt for, 
at de kan forklare omverdenen, hvad der sker (Pia Riis Olsen). 

Det stiller store krav om professionalitet at arbejde i et ungdomsafsnit
(Sara Ravn, Nuka Hove & Else Mathiesen).

Mange overlevere er urealistisk bekymrede for risikoen ved graviditet og barnets sundhed.
Ingen undersøgelser viser, at der er fl ere børn født med fødselsdefekter efter forældre behandlet 
for kræft (Eva Taps).

De unge kendetegnede den gode sygeplejerske med ord som: vittig, sjov, smilende, glad, humor 
og evne til at få mig til at le (Pia Riis Olsen).

De yngre inddrager oftere alternativ behandling og ønsker mere information om sund levevis. 
De mener ikke, at den information de får fra de professionelle, er relevant for deres alder 
(Eva Taps).

En del af vores unge dør af deres kræftsygdom 
(Sara Ravn, Nuka Hove & Else Mathiesen).

Forskellen mellem de problemer som yngre og ældre kræftoverlevere har, 
viser sig i forhold til familielivet (Eva Taps).

Indtil videre må det konkluderes, at teenagere og unge med kræft generelt mangler et tilhørssted 
i sygehuset (Pia Riis Olsen).

Et sted at begynde kunne være at sætte sig ind i hvordan de unges liv leves uden for institutio-
nerne hvor praktikere møder dem. At erkende at e-mails , mobiltelefoni og msm-teknologien er 
kommet for at blive, at den er i høj grad en del af unges hverdagskultur og derfor et oplagt kom-
munikationsmedie mellem såvel praktikere og unge, som forskere og unge 
(Bibi Hølge-Hazelton).
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Erfaringer fra et ungdomsafsnit

Sara Ravn, Nuka Hove & Else Matthiessen

På Århus Sygehus onkologiske afdeling D1 eksisterer der – som det eneste sted i lan-
det – et ungdomsafsnit med plads til fi re onkologiske unge. Afsnittet så dagens lys i 
år 2000 – de første år som et projekt – og fra år 2002 som et fast implementeret til-
bud til 15 – 22-årige kræftpatienter (dog undtaget hæmatologiske kræftpatienter). 

Vi har som sygeplejersker i afsnittet gjort os mange erfaringer i disse otte år og øn-
sker med denne artikel at give læserne et indblik i nogle af disse.
 For overskuelighedens skyld har vi inddelt artiklen i følgende afsnit:

• Ungdomsstuernes indretning
• De 5 hjørnestene i ungdomssygeplejen
• Det tværfaglige samarbejde
• Forældrene
• Det er ikke omkostningsfrit at være sygeplejerske i et ungdomsafsnit

Ungdomsstuernes indretning
Når man træder ind i afdelingen, er man ikke et sekund i tvivl om, at man er i 
et ungdomsafsnit: Du bliver budt velkommen af en varm, solgul væg med farve-
strålende neonrør, der forkynder ”Ungdomsstuerne”. Et fl ot farvestrålende maleri 
omkranset af de to røde døre, der fører ind til de to ungdomsstuer. Der er plads til 
to unge på hver stue. Stuerne og de tilhørende to badeværelser er malet i strålende 
farver, gardinerne er røde og sengetøjet, vi har indkøbt, er ligeledes i glade farver. 
Til hver seng hører et TV, der er internetadgang, og på væggene er der opsat hylder 
og wires med plads til ”ungenips”. De unge og deres besøgende kan benytte deres 
mobiltelefoner, og vi har indkøbt bærbare computere, playstations, fi lm og spil. 
Hver måned får vi tilsendt nye ungemagasiner.
 Foruden de to sygestuer råder vi over ca. 50 m2 i den fælles opholdsstue, der er 
beliggende tæt på ungdomsstuerne. Her er et ”ungehjørne” med fl ydesofaer, TV 
og sækkestole med plads til ca. ti unge. Desuden har vi et pool- og et bordtennis-
bord. Lige uden for ”ungehjørnet” fi ndes et pårørendekøkken med kaffemaskine, 
mikrobølgeovn, ismaskine, køleskab og komfur.
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Udenfor ungdomsstuerne er der placeret en kondicykel, og der fi ndes håndvægte 
på de unges sygestuer. Tilbud om mad til de unge er suppleret med frostvarer så-
som pizza, pølser, frikadeller, forårsruller o.a., som vi kan tilberede i en mikrobøl-
geovn. De unge har selv været med til at bestemme, hvad ungestuerne skulle in-
deholde, og hvorledes de skulle se ud. Ligeledes har de ønsket, at vores uniformer 
ikke skulle være hvide, hvilket de var indtil år 2000. De unge havde blot ønsket, at 
vores tøj ikke var trist og hospitalsagtigt. Derfor havde vi en del snakken med tøj-
fi rmaer, vaskeriet og vores ledelse. Det hele endte med, at vi i ungdomsafsnittet nu 
går i bordeauxrøde tunikaer og hvide bukser. Alle andre ansatte i afdelingen går 
stadig i helt hvide uniformer.

Vi ønsker, at ungeafsnittet skal signalere imødekommenhed – at her er plads og 
rum til både de syge unge og deres netværk.

De fem hjørnesten i ungdomssygeplejen
Når vi tænker tilbage på de otte år, der er gået, fra vores projekt ”Unge med kræft 
mellem 15 og 22 år ” sluttede og til i dag, er der fem elementer, vi gerne vil frem-
hæve elementer der står stærkt i ungdomssygeplejen i dag. Elementer, der er 
grundlagt og udviklet i projektperioden, og videreudviklet i årerne efter.

Disse er:
1. Kontaktsygeplejen
2. Kontaktlægeordningen
3. Netværksmødet
4. Tilbuddet ”forældrefritid”
5. Kontakten med den unge patient og familien i det ambulante forløb

1. Kontaktsygeplejen
Når vi i ungdomsafsnittet erfarer, at en ung er på vej til indlæggelse, studerer vi 
arbejdsplanen nøje. Vi planlægger, at de to kontaktsygeplejersker er på arbejde 
om dagen og kan etablere et godt forhold til den unge og familien. Endvidere 
planlægger vi, at en ungdomssygeplejerske er på aftenvagt. Det er vigtigt, at der er 
kontinuitet specielt de første dage, hvor alt er nyt for den unge, og hvor der skal 
ske så meget. Vi præsenterer os helt bevidst som deres kontaktsygeplejersker og 
fortæller, hvad det betyder: At de to navngivne kontaktsygeplejersker er ansvar-
lige for deres pleje og for at tilrettelægge indlæggelsesforløbene. Det er disse to 
sygeplejersker, de unge skal kontakte, når der eksempelvis dukker spørgsmål op, 
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uanset om det vedrører noget vedrørende indlæggelsen eller om der er noget der-
hjemme, de er i tvivl om. Kontaktsygeplejerskerne arrangerer netværksmødet og 
tilbyder at møde den unge ved kontrolbesøgene et år efter endt behandling. Selv-
følgelig vil de unge opleve, at det ikke altid kan lade sig gøre. I så fald vil en af de 
to andre ungdomssygeplejersker overtage opgaverne. Vi fortæller også, at vi er et 
lille afsnit i en større afdeling, og at vi er fi re sygeplejersker i alt. Nogle af de store 
fordele ved kontaktsygeplejen er, at vi kender den unge patient og dennes fami-
lien godt, således at vi kan yde en meget individuel sygepleje i et ofte meget langt 
behandlingsforløb. Vi har fået meget positive tilbagemeldinger på kontaktsyge-
plejeordningen. Tilbagemeldingerne lyder således: ”at vi ved, hvem vi skal hen-
vende os til”, ” I kender os”. og ” vi behøver ikke fortælle det samme igen og igen”. 
De røde tunikaer er især i begyndelsen af et indlæggelsesforløb af stor betydning. 
Både for den unge og for familien. De fortæller, at de altid kan spotte os på lang 
afstand. De unge synes, det er rart, at det ikke er så ”hospitalsagtigt”, når vi har de 
anderledes bluser på.

2. Kontaktlægen
I ungdomsafsnittet kalder vi igen helt bevidst den unge patients læge for kontakt-
læge. Lægen ER kontaktlæge. Det er ham eller hende, der er ansvarlig for behand-
lingen af patienten, og det fortæller vi. De unge får således et billede af, at vi er et 
team, der samarbejder omkring dem. Vi taler nærmest dagligt med kontaktlæ-
gen, og denne er ligeledes med til netværksmødet. Her cementeres hans/hendes 
status som kontaktlæge. Mange af de unge spørger efter ”deres” kontaktlæge, når 
de har spørgsmål, og det samme gør naturligvis deres forældre. Som sygeplejer-
sker i ungdomsafsnittet, synes vi, det er en stor tilfredsstillelse at arbejde med de 
to begreber kontaktsygeplejerske og kontaktlæge. Der er et stort engagement fra 
både læge- og sygeplejerskeside og et stort ønske om at øge fagligheden. Kontakt-
lægen ved, hvem der er patientens kontaktsygeplejerske, og lægen er naturligvis 
også klar over, at hvis en af de to ikke er til stede en dag, så er det ”de to andre”, 
der varetager plejen. Selvom det er kontaktlægen, der lægger den unges behand-
lingsplan, kan andre læger godt tilse patienten. I begyndelsen af indlæggelsesfor-
løbet fortæller vi den unge, at de udover kontaktlægen vil møde andre læger. Er 
der spørgsmål, denne læge måtte være i tvivl om, så kontakter han/hun den unges 
kontaktlæge. At vi bevidst informerer om dette, skyldes at vi oplever, at det giver 
patienten og forældrene en ro og en tillid til, at der ”er styr på det”.
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3. Netværksmødet
Til et netværksmøde er det almindeligt, at der deltager omkring 30 mennesker. 
Disse vil typisk være: den unge, forældre, søskende bedsteforældre, venner til fa-
milien, skole- og sportsvenner, lærere fra uddannelsesstedet, egen læge, sagsbe-
handler fra hjemkommunen, eventuel arbejdsgiver. Fra hospitalet vil typisk delta-
ge; kontaktlægen, speciallæge, kontaktsygeplejersker, fysioterapeut, socialrådgiver 
og lærer.
 Der er sket en stor udvikling i den måde, vi afvikler netværksmødet på. Det er 
otte år siden, vi afholdte vores første netværksmøde, og der er afholdt rigtig man-
ge siden. Den udvikling, der har fundet sted, skyldes naturligvis de erfaringer, vi 
har gjort os i alle disse år. Vi er blevet klogere på plejen, og de behov et netværks-
møde skal opfylde. Netværksmødet skal give alle de tilstedeværende en informati-
on om den unges sygdom og behandling, herunder bivirkninger af behandlingen. 
Mødet skal give svar på alle tænkelige spørgsmål i relation til de konsekvenser, be-
handlingen kan få for den unge og ikke mindst for hele familiens liv i den periode, 
behandlingen pågår, og tiden efter. Vi tænker alle meget mere netværksorienteret 
nu end for otte år siden. Med det mener vi, at vi tænker MEGET bredere: Det er 
ikke blot familien, der skal have en viden. Det er HELE netværket, der skal være 
rigtig grundig orienteret for at hjælpe og støtte optimalt.

Kontaktlægen har ansvaret for at informere om de lægelige spørgsmål på mødet, 
og det er de to kontaktsygeplejersker, der har ansvaret for at få alle de tilstedevæ-
rende til at få øjnene op for, hvor de evt. kan støtte og hjælpe. Det er en stor hjælp, 
hvis dette også kan formuleres på mødet. Det er vigtigt, at alle får forståelse for, 
at behandlingstiden og rehabiliteringen er meget langvarig. Vi lader de forskellige 
faggrupper få ordet. På denne måde bliver de synlige, og resten af deltagerne får 
forståelse for, hvad de enkelte faggrupper kan, og hvilke områder af behandlin-
gen de varetager.

Kunsten er også at få netværket til at tale sammen. Hvordan de alle med hver de-
res bidrag kan støtte den unge og familien. Netværksmødet giver en helt unik 
mulighed for os som kontaktsygeplejersker at få et indblik i det netværk, der er 
omkring familien. Vi refererer til netværket gennem hele indlæggelsesforløbet. 
Netværksmødet er en ramme, hvor forskellige fagpersoner og vigtige mennesker 
i den unges liv mødes. Det faktum, at de har mødt hinanden og måske har talt 
sammen bevirker, at det er lettere at tage kontakt på et senere tidspunkt. De kan 
nu sætte ansigt på hinanden.
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Vi har erfaret, at vi er blevet meget mere opmærksomme på de unges venner, ef-
ter vi er begyndt at afholde netværksmøder. Vennerne har en meget central rolle i 
de unges liv og med den viden, lægger vi megen energi i at inddrage venner, som 
en stor ressource i den unges rehabilitering og livline til den normale hverdag. En 
hverdag, der jo fortsætter, selvom den unge er indlagt. Ofte er vennernes forældre 
også med til mødet. De ønsker at få viden og forståelse, så de bliver i stand til at 
støtte deres barn, der pludselig har fået en meget voksen opgave - at støtte en al-
vorligt syg ven.

Aktuelt gennemføres et p.hd– projekt i vores afdeling netop med fokus på net-
værksmøderne.

4. Tilbuddet forældrefritid
Forældrefritid er et struktureret tilbud til både den unge og forældrene. Vi stiller 
os til rådighed for planlagte samtaler med forældre uden den unge, og for samta-
ler med den unge uden forældre. Emnerne kan være mange, men når vi taler med 
forældrene, taler vi eksempelvis ikke om den unges prognose. Alvorlige samtaler 
om den unges prognose, mener vi som udgangspunkt skal foregå, når den unge 
også er tilstede. Den unge må ikke føle, at vi taler om ham/ hende bag hans/ hen-
des ryg. Dette for at fastholde tilliden mellem os. I praksis har den unge ofte givet 
forældrene lov til at tale med os om alle emner, og så er det i orden også at tale om 
den unges prognose. Under en indlæggelse er den unge og forældre fysisk meget 
tætte på hinanden. Den unge er midt i en frigørelsesproces og kan let føle sig om-
klamret. Forældrene er meget bekymrede og risikerer at overbeskytte deres barn. 
Det er klart, at dette let kan føre til frustrationer hos begge parter, og konfl ikter 
kan opstå. Disse frustrationer og konfl ikter er ofte emner ved samtalerne. 

Vi oplever, at det er ret forskelligt, hvor meget tilbuddet bliver brugt. Vi har som 
sygeplejersker i ungdomsafsnittet fokus på det, og vi tilbyder samtale til alle. De, 
der takker ja, bringer mange forskellige emner op og udtrykker stor tilfredshed 
med tilbuddet. En del takker nej,, og vi kender ikke grunden til det. Men vi har 
overvejet, om grunden kan fi ndes i de mere og mere vellykkede netværksmøder. 
På disse møder er vi blevet meget opmærksomme på at bringe føromtalte emner 
op. I dagligdagen er vi også blevet mere bevidste om at tale om disse emner. Ger-
ne i et forum, hvor både forældre og den unge er til stede. Åbenheden er blevet 
meget større.
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5. Kontakten med den unge patient og familien i det ambulante forløb
For at følge op på den sygepleje, vi har ydet under den unges indlæggelse, beslut-
tede vi at tilbyde de unge og deres forældre at deltage i de ambulante kontrol-
ler. De unge havde også i forbindelse med starten af projektet i år 2000 ønsket at 
møde kendte sygeplejersker til kontrollerne i ambulatoriet. For, som de unge sag-
de, så er vi de eneste,” der rigtig ved, hvordan det var.” De to år projektet varede, 
var vi meget opmærksomme på at være til stede, når den unge kom til kontrol. 
Det var og er et stort arbejde at holde styr på de unges kontroltider. På dette tids-
punkt er de unge ved at genskabe deres liv, så det hænder ofte, at de laver om på 
kontroltiden. Desværre glemmer de også at orientere os om det.

Vores ambition er dog stadig at holde, hvad vi som deres kontaktsygeplejerske har 
lovet til netværksmødet, nemlig at møde op i ambulatoriet og tilbyde at tale med 
dem og deres forældre. Forinden har de talt med lægen og fået svar på diverse 
scanninger og evt. blodprøver.

Vi har opstillet følgende mål for samtalerne:

At snakke med de unge om, hvordan de har det her og nu og spørge, om 
der er noget, vi kan hjælpe dem med

At følge op på nogle af de temaer eller problemer der var centrale under 
den enkelte unges indlæggelse i afdelingen

Svarerne vi får fra de unge og deres pårørende, vil vi gerne bruge som en guide til 
at gøre ungdomssygeplejen i afdelingen bedre. Der er af stor værdi at være til stede 
ved kontrolsamtalerne, blandt andet fordi meget af den viden, vi har fået gennem 
årene, den har vi netop fået fra disse samtaler i ambulatoriet. Det er for eksempel 
viden om, hvad det er for oplevelser, de unge havde under indlæggelsen. Hvad der 
var svært ved at komme hjem og være færdig med behandling. Om netværket har 
været i stand til at støtte tilstrækkeligt. Hvordan det har været at være ung og få 
kræft. Hvordan det har påvirket dem, og hvordan det har påvirket deres forhold 
til venner, skole familie og kæreste.

Det er vores opfattelse, at den sygepleje, der skal udøves ”udenfor afdelingen”, er 
svær at strukturere. Afdelingen er travl, og der kan være sygdom blandt persona-
let. Umiddelbart er det et usynligt arbejde at samtale med de ambulante unge og 
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deres forældre. Vi føler, at vi skal kæmpe for at få tid til at løse denne opgave, og vi 
oplever af og til, at opgaven ikke prioriteres.

Det tværfaglige samarbejde 
I ungdomsafsnittet er det tværfaglige samarbejde opbygget gennem mange år. Det 
er ikke noget, der bare er kommet af sig selv. Vi har alle arbejdet for det gode tvær-
faglige samarbejde. I den spæde start var der lægen og sygeplejerskerne. Heldigvis 
er fl ere faggrupper kommet til, og det har øget kvaliteten af plejen af de unge.

De fagpersoner der nu er omkring den unge er:
•  Den onkologiske læge og i enkelte tilfælde en læge fra et andet speciale 

ex en ortopædkirurg
• Socialrådgiver fra hospitalet
• Fysioterapeut, som er fast tilknyttet ungdomsafsnittet
• Hospitalets lærer
• Diætisten fra onkologisk afdeling

Hospitalets præst og afdelingens psykolog er i vores tanker som tilbud. De benyt-
tes ikke så ofte.

Den onkolog, der er kontaktlæge for den unge, er nu i kontakt med den unge ved 
hver indlæggelse. Sådan har det ikke altid været. I projektperioden krævede dette 
ønske fra vores side stor vedholdenhed. Nu er det helt naturligt og en fuldstæn-
dig integreret samarbejdsform. Af øvrige speciallæger er det mest ortopædkirur-
gerne, vi samarbejder med. I de tilfælde hvor vi fra starten af behandlingsforløbet 
ved, at den unge skal opereres af en ortopædkirurg, inviterer vi denne med til net-
værksmødet. Det har krævet tid og mange gode argumenter for at forklare dem, 
at det var vigtigt, at de deltog. Vi oplever, at det er til stor glæde for den unge og 
dennes familie. Det er en stor hjælp for dem, at de allerede på dette tidspunkt får 
lejlighed til at stille spørgsmål om den ofte store og komplicerede operation. Lige-
ledes får de et indblik i den rehabilitering, der ligger foran dem.

Hospitalets socialrådgiver er en meget vigtig samarbejdspartner. Hun taler med 
alle de unge patienter, de fl este forældre og i hvert fald de, der er forældre til unge 
under 18 år. At tale med en socialrådgiver er ingen selvfølge. På grund af nedskæ-
ringer i denne personalegruppe på hospitalet tilbydes langt fra alle patienter i on-
kologisk afsnit at tale med en socialrådgiver. Vi har argumenteret for, at alle de 
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unge patienter skulle blive ved med at have dette tilbud og deres forældre ligeså. 
Det fungerer vældig godt, og hjælper hele familien i en meget svær og kaotisk tid. 
Socialrådgiveren er ansvarlig for, at den kommunale sagsbehandler bliver invi-
teret med til netværksmødet. Det samarbejde er ligeledes rigtig godt. Dog mær-
kes de store besparelser på dette område også hos vores unge patienter. Heldigvis 
oplever vi, at den lokale socialrådgiver som oftest anser det som meget vigtigt at 
deltage i netværksmødet, og ved den lejlighed lære den unge og dennes familie at 
kende. Det faktum, at der er forholdsvis få unge med så alvorlig sygdom, er måske 
en medvirkende faktor til, at vi oplever deres store interesse og bevågenhed. 

Samarbejdet med fysioterapeuten er langsomt bygget op. Det er et tilbud til alle 
de unge uanset diagnose. Alle unge får et besøg og en samtale med fysioterapeu-
ten. Samtalen drejer sig om, hvad den unge selv kan gøre for at holde kroppen ak-
tiv, og hvad fysioterapeuten evt. kan tilbyde. Det er en udvikling, der er sket i be-
vidstheden om, at rehabilitering skal starte fra første dag, den unge er indlagt på 
ungdomsafsnittet. Også dette samarbejde har gennemgået mange møder, og det 
har nu en form, alle er meget tilfredse med. Det fungerer bare!

Hospitalet har ansat en lærer, der tager sig af al undervisning af alle de børn/unge, 
der har behov for undervisning under indlæggelse. At hospitalsundervisningen 
blev et tilbud på ungdomsafdelingen var med til at fastholde noget af det normale 
i den unges liv - på trods af indlæggelser og sygdom. Lærerens rolle er meget for-
skellig fra den ene unge til den anden. Nogle gange er der tale om regulær under-
visning, andre gange oplæsning af studierelevant stof. Den unge kan være for træt 
eller for syg af ex. kemoterapien til at deltage i undervisning. Samværet mellem 
læreren og den unge patient foregår enten på afdelingen eller i et klasselokale, der 
er indrettet på hospitalet. Forskellige eksamener kan afholdes på sygehuset - det 
har vi faktisk prøvet. Læreren tager kontakt til den skole, den unge går på, og har 
en dialog med lærerne om eventuel hjemmeundervisning. De drøfter, på hvilken 
måde de hver især støtter den unge bedst. Læreren er altid med til netværksmø-
det, og det er ham/hende, der har som opgave, at invitere den unges lærere fra 
skolen derhjemme med. 

Som et tillæg har hospitalslæreren været behjælpelig med at skabe kontakt til et 
nærliggende gymnasium. Herfra kan vi hente hjælp til de unge, der befi nder sig 
på dette uddannelsestrin. Det er et af de tiltag, der er vokset ud af et godt samar-
bejde.
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Vi gør brug af vores diætist, når den unge er undervægtig før starten af behand-
ling, eller er i stor risiko for at blive det, for eksempel ved sygdom i hoved- hals 
regionen. Ligeledes gør vi brug af hans/hendes viden, hvis den unge taber sig for 
meget under selve behandlingen. I ungdomsafsnittet har vi en sygeplejerske, der 
er nøgleperson omkring ernæring og har stor viden og handler profylaktisk. Det 
er medvirkende til, at vi ikke bruger diætisten til alle de unge patienter. I enkelte 
tilfælde vil en ung have gavn af en ernæringssonde, og vi samarbejder med diæti-
sten om den unges ernæringstilstand.

Præsten og onkologisk afdelings psykolog er personer, der er lidt ude i periferien. 
Det skal forstås sådan, at de er der som sparring til sygeplejerskerne, og de er ikke 
fagpersoner, der ”pr. automatik” kommer i berøring med de unge patienter. Syge-
plejerskerne har afholdt temadag med præsten og har stor glæde af at have mulig-
hed for at kunne diskutere svære spørgsmål med ham/hende. Tilbuddet nævnes 
både for de unge og for forældrene og der er enkelte forældre, der har stor glæde 
af at bruge præsten som samtalepartner.

Ungdomsafsnittets tilknytning til psykologen fungerer næsten på samme måde 
som præstens. I enkelte tilfælde bruger vi psykologen direkte til den unge, dette 
for at undersøge om der er behov for at hjælpe med at fi nde en psykolog i den un-
ges nærområde eller en psykolog, der kan gå ind i et længere forløb.

Det mangfoldige samarbejde, der er om den unge patient, giver en masse tværfag-
lig læring. Faggrupperne tænker hinanden ind som samarbejdspartnere og res-
sourcer, hvis formål er at optimere behandling til den unge patient og hele fami-
lien, yde hvad vi kan for at få alle gennem forløbet på bedste måde.

Forældrene
Når en ung patient er indlagt i ungdomsafsnittet, er de oftest indlagte med en eller 
begge forældre siddende på hver side af sengekanten under store dele af behand-
lingsforløbet. Med de erfaringer, ungdomsafsnittet har fået i de forløbne år, bliver 
det på nuværende tidspunkt taget for givet, at en indlæggelse af en ung patient 
også betyder en medindlagt forældre. Et tilbud vi giver forældre, hvis den unge er 
under 18 år. Unge patienter, der er over 18 år, har ofte sine forældre boende på sy-
gehusets hotel, og når afdelingen kan tilbyde, at den unges forældre kan overnatte 
på samme stue som den unge, ser vi ofte, at begge parter ønsker dette. Hos os skal 
forældrene derfor altid tænkes som en del af sygeplejen til en ung kræftpatient. 
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Familiesygepleje er på den måde et væsentligt fokusområde i ungdomsafsnittet, 
og noget vi lægger meget vægt på, noget som er under konstantudvikling.

Forældresamarbejdet
Der er ikke to familier, der er ens. Forholdet mellem forældrene og den unge kan 
opleves meget forskelligt fra familie til familie. Vores erfaringer er, at der ikke er to 
hold forældre, der ligner hinanden, det vil sige, at der også er stor forskel på, hvor-
dan de enkelte forældrepar tackler det at have et kræftsygt barn. En udfordring for 
sygeplejersken er derfor at sætte sig ind i forældrenes oplevelse af situationen, at 
vise dem forståelse og respekt for deres værdier og holdninger og med grundlag i 
den viden oparbejde et samarbejde med forældrene, der virker gensidigt, og som 
alle har det godt med. I udfordringen ligger også at vedligeholde samarbejdet un-
der hele behandlingsforløbet, så der konstant er tillid og respekt mellem forældre 
og sygeplejerske. 

Med samarbejdet skal vi fi nde frem til forældrenes ressourcer, ønsker og behov, og 
derigennem fi nde frem til, hvordan vi kan støtte forældrene bedst i at skulle være 
forældre til en ung med kræft. Vores erfaringer har lært os, at hvis vi fra begyndel-
sen får klarlagt gensidige ønsker og forventninger, og hvis vi får fortalt, hvad vo-
res rolle som ungdomssygeplejerske er, og hvad vi har af tilbud i afdelingen, så er 
fundamentet for et godt samarbejde lagt. Det er en balancegang, hvor forældrene 
ikke skal føle, at vi går ind på deres territorium som forældre, og hvor vi sygeple-
jersker kan få lov til at udføre den sygepleje, vi har erfaring for, er nødvendig hos 
den unge.

Når samarbejdet bliver svært
Somme tider oplever vi i et patientforløb, at samarbejdet bliver sat på en prøve. 
Der kan være mange årsager hertil. Noget vi gang på gang oplever, er at forældre-
ne går rundt med en konstant skyldfølelse og en dårlig samvittighed – de har en 
følelse af ikke at være gode nok forældre. De vil gøre alt, hvad der står i deres magt 
for, at deres barn får den bedste behandling og har de bedste vilkår. Selvom vi har 
oplevet denne situation mange gange, så er og bliver det altid en svær situation 
at stå i, da forældrene har forskellige reaktionsmønstre og agerer forskelligt. Det 
kræver ben i næsen for os sygeplejersker at kunne sætte sig ind i forældrenes ople-
velse af situationen, at se det ud fra deres perspektiv, at vise dem empati og respekt 
og støtte dem der, hvor de oplever, det er svært. Samtidig kan vores forsøg på at 
støtte og hjælpe blive afvist eller misforstået af forældrene. Når vi sygeplejersker 
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oplever, at vores forsøg på at støtte afvises over en længere periode, kan vi opleve 
det, som om forældrene ikke vil samarbejde, trods det at vores erfaringer har lært 
os, at det ikke er det, det handler om. Det kan være drænende, at de tiltag, vi sæt-
ter i værk ikke hjælper forældrene og afvises. Det kræver et godt samarbejde og en 
god opbakning mellem os i personalegruppen at fi nde ressourcerne og overskud-
det til at fortsætte et samarbejde med forældrene.

De unge patienter står på et springbræt til at være herre over eget liv og være selv-
stændige. I en situation, hvor de bliver syge, bliver de igen afhængige af forældre-
ne. Dette kan være svært for dem at acceptere. Nogle gange oplever vi de unge pa-
tienter være urimelige overfor forældrene. Dette kommer oftest til udtryk i små 
skænderier, hvor den unge er nedladende overfor forældrene og virker irriteret på 
dem. Det giver forældrene en følelse af magtesløshed. De forsøger at gøre alt for at 
behage den unge, og de bliver alligevel ydmyget.

Der er ofte en konfl ikt imellem vores og forældrenes syn på den unge patient. For-
ældrene ser deres 16-årige som et barn, der har brug for deres tilstedeværelse og 
beskyttelse. Omvendt ser vi måske den unge patient som et selvstændigt individ, 
der er under udvikling til at danne egne holdninger og meninger. Men under al-
vorlig sygdom står den unge i en fremmed situation, hvor han/hun har brug for 
forældrenes støtte. Det er en meget svær situation for forældrene at have et sygt 
barn og ikke kunne få lov til at behandle deres barn som et barn men i stedet at 
skulle behandle barnet som en ung, der er på vej til at blive voksen, og som trods 
en alvorlig kræftsygdom fortsat er under udvikling – en udvikling der skal under-
støttes.
 Forældrene kommer ofte til os med frustrationer og bekymringer over ikke at 
slå til som forældre. Her kan vi pludselig blive et mellemled mellem forældrene 
og den unge. Vi kan støtte forældrene i at være forældre til en syg ung teenager 
ved f.eks. at sætte ord på det, vi oplever, der sker mellem den unge og forældrene. 
Det er en stor udfordring at gå ind i dette følsomme område hos forældrene, der i 
forvejen er bange og angste og føler sig afvist af deres barn. Forældrene bliver ofte 
afhængige af os og vores tilstedeværelse. Nogle gange oplever vi, at forældrene fø-
ler sig mere afhængige af os, end vi er klare over og hvis vi ikke lever op til den af-
hængighed, udmunder det i frustrationer hos forældrene. 

Vi kan også opleve forældre være urimelige overfor den unge. Det kan blandt an-
det vise sig ved, at vi oplever, den unge føle sig domineret og overbevogtet af sine 
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forældre. Det kan være måden, forældrene snakker til den unge på, således at den 
unge ikke kan få egne meninger og holdninger frem. Vi oplever ofte, at de unge 
overgiver sig til en passiv rolle og lukker af over for os, hvorved vores samarbej-
de med den unge bliver sværere. Forældrene bliver derfor fra vores side ofte op-
levet som en barriere, der skal brydes, for at vi kan komme ind til den selvstæn-
dige unge. 

Vi sygeplejersker bruger meget tid på at snakke om, hvornår man som ung er uri-
melig, og hvornår man som forældre er ”for meget”. Vi kan jo godt se, når der er 
gnidninger mellem forældrene og den unge, og det kan også for os være ubehage-
ligt at stå på en stue, hvor forældrene og den unge skændes. Vi taler med hinan-
den i personalegruppen om, hvad det er, vi har hørt, set og oplevet. Men vi sætter 
ikke en grænse for, hvad vi skal lægge øre til. Men vi må reagere, når vi oplever, 
at det begynder at gå udover vores pleje til patienten, men selv denne grænse kan 
være svær at sætte.

Vi har et ønske om, så vidt det er muligt, at efterleve forældrenes krav og forvent-
ninger, men når det ikke er muligt, kommer det oftest til udtryk i frustrationer, 
både fra deres side, men også fra vores. Hvis vi ikke fra starten får lagt nogle klare 
linjer for samarbejdet, kan et indlæggelsesforløb både for plejepersonalet, foræl-
drene og den unge være langt og ulideligt. Trods vores erfaringer med dette, må 
vi erkende, at ikke alle patientforløb kan foregå lige efter bogen. Frustrationer fra 
pårørende kommer ofte uventet og ubelejligt, og det kræver mange ressourcer fra 
plejepersonalet at takle dem. Ressourcer som plejepersonalet ikke altid har til rå-
dighed i de givne situationer. Vi kan derfor ikke altid leve op til forældrenes for-
ventninger og heller ikke op til vores egne.

Det er ikke omkostningsfrit at arbejde i et ungdomsafsnit
Det er en udfordrende og anderledes opgave at arbejde med unge kræftpatienter 
og deres netværk. Der stilles store krav til os, og ” det gør noget ved os”. Med ek-
sempler fra dagligdagen vil vi prøve at synliggøre de store krav, der stilles, hvad 
det gør ved os som sygeplejersker – herunder hvilke følelser, der kan dukke op i 
os. Derefter vil vi give eksempler på nogle løsningsforslag.

Undersøgelser viser (1,2), at unge kræftpatienter er længere undervejs i sund-
hedssystemet, inden vi ser dem, end voksne er det. For det første er de længe om 
at kontakte egen læge ved mistanke om sygdom – og egen læge er længe om at 
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henvise den unge til relevante undersøgelser. Det får konsekvenser for den unge, 
dennes familie og for os som sygeplejersker, når de endelig indlægges hos os. Til-
liden til sundhedssystemet er måske svækket. Det kan betyde, at vi virkelig skal 
bevise for den unge og familien, at vi er fagligt meget kompetente. Så kompetente 
at forældrene tør overlade os det bedste, de har - nemlig deres barn. Det bevirker, 
at vi ofte føler, at vores sygepleje bliver sat til skue, vi føler os kontrollerede, og at 
der bliver sat spørgsmålstegn ved det, vi gør. Gør vi det rigtige, og gør vi det godt 
nok? Det betyder, at vi kan blive usikre på egen faglighed: ” er jeg nu god nok til 
det her arbejde?”. Modsat kan den unges lange vej i sundhedssystemet betyde, at 
den unge og forældrene føler stor lettelse ved endelig at blive taget alvorligt, føle 
sig forstået; at der endelig bliver iværksat relevant behandling. Tilliden til os kan 
være stor, og denne tillid skal vi gøre os umage for at leve op til. 

Forskellige unge– forskellige udfordringer
Som ungdomssygeplejersker møder vi mange forskellige slags familier og mange 
slags unge. Syge unge har ligeså ulige vilkår som raske unge, så det kræver stor to-
lerance og forståelse fra vores side. Et eksempel er en 15årig pige, der har forældre 
med så store personlige problemer, at vi oplever, at hun ”må klare sig selv”. Pigen 
skal selv administrere sine tabletter derhjemme, selv holde styr på tider til under-
søgelser og indlæggelser, selv ringe til os ved problemer som: smerter, forstoppel-
se, feber osv. Vi skal kunne rumme, at dette er virkeligheden for denne 15årige. 
Det er noget, hun er vant til, og vi skal næppe tro, at vi kan ændre på denne vir-
kelighed. Vi skal være i stand til at give denne pige redskaber, viden og kompeten-
cer, så hun bliver i stand til at klare sin dagligdag hjemme, ind imellem behand-
lingerne hos os.

Et andet eksempel er den 20årige fyr, der ikke får tid til at tale og svare på spørgs-
mål, hvor forældrene taler hen over hovedet på ham, som om han slet ikke eksi-
sterer. Det får følelser som vrede og frustration frem i os. Disse følelser kan være 
svære at håndtere, men i hvert fald er det vigtigt, at vi har mod til at tale med fami-
lien om, hvad vi ser og oplever. At vi tør lægge op til, at der skal laves aftaler ved-
rørende information og kommunikation, så respekten for den syge unge opleves 
af alle parter. Det vil sige, at vi skal turde være konkrete i vores kommunikation 
– vi skal turde stille krav til den unge og forældrene og tale åbent om de forvent-
ninger, vi har til hinanden. På denne måde slipper alle parter for at gætte, og evt. 
usikkerhed mindskes.
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Vi møder unge, der er meget tavse, og ikke svarer, når vi spørger om noget, de vil 
slet ikke tale med os. Det er ikke en rar følelse at blive så massivt afvist. Denne fø-
lelse af afvisning fra en tavs ung giver følelser af usikkerhed hos sygeplejersken og 
giver hos os anledning til mangen snak og forsøg på løsningsforslag. For et par 
år siden oplevede vi, hvorledes tilfældet hjalp os med at få en ung til at tale – han 
havde afvist os i fl ere uger. En ung mandlig fotografelev skulle lave en opgave og 
spurgte, om en af vores unge patienter mon kunne være interesseret? Vores tavse 
unge læste fotografelevens skriftlige oplæg og indvilgede i at deltage. Det blev star-
ten på et rigtigt godt samarbejde de to unge mænd imellem, og vores unge patient 
fandt i fotografeleven en god samtalepartner.

Følelsen af sorg er selvfølgelig også noget vi oplever som sygeplejerske i ungdoms-
afsnittet. En del af vores unge dør af deres kræftsygdom. Det stiller store krav til 
os – hvorledes hjælper vi bedst mulig en ung terminal syg og dennes familie? Hvis 
det for eksempel er en som den 15årige pige, som vi omtalte før, stiller det én 
type af krav, er det én som fyren på 20 nogle helt andre. Det kræver mod og tid at 
tale om det, der er svært. Hvilke tanker har de forskellige unge om den sidste tid? 
Hvilke tanker og ønsker har forældrene, og er disse forenelige med en eventuel 
kærestes tanker og ønsker?

At arbejde i et ungdomsafsnit i en voksenafdeling
En følelse af splittethed kender vi også til som sygeplejersker i ungdomsafsnit-
tet. Idet de unge kun udgør en lille del af patienterne i en voksenafdeling, har vi 
i ungeafsnittet anderledes opgaver end vores kolleger i resten af afdelingen. Af-
delingen er meget travl - ofte med patienter på gangen. I den situation oplever 
vi kolleger, der synes, at deres voksne patienter også burde tilbydes de forhold, 
som tilbydes vores unge. Det kræver en stor grad af udholdenhed og stædighed at 
holde fast i de tiltag, der er blevet implementeret i ungeafsnittet (netværksmøde, 
forældrefritid konsultation med de ambulante unge) – at dette ikke udvandes i et 
forsøg på et harmonisere de samlede tilbud i afdelingen til laveste fællesnævner. 
Vi er nødt til hele tiden at holde vores kolleger informerede om de opgaver, vi skal 
løse i ungeafsnittet, og om fremtidige mulige opgaver.
 Heldigvis er følelsen af glæde stor i ungeafsnittet. Det giver glæde at se kontakt-
sygeplejen fungere. De unge og deres familier kender os og viser os tillid. Vi ser ty-
deligt, at rehabiliteringen starter tidligt i patientforløbet, og vi ser det tværfaglige 
samarbejde fungere. Det glæder os meget at se den unge få besøg af kammerater, 
selvom de kommer langvejs fra, se dem tage et spil pool, se dem tage et smut ned i 
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byen og få noget andet at spise end hospitalsmad. Det er skønt at se kærester hop-
pe op i sengen til den syge, at se de unge tage imod de tilbud, vi giver i ungeafsnit-
tet og se, at de har gavn af det. Ofte oplever vi de unge danne indbyrdes netværk. 
Og vi oplever, forældre danne netværk med hinanden. Det er dejligt at se disse 
netværk have betydning, og vi har erfaret, at de varer i årevis.
 Ved de ambulante kontroller møder vi ofte unge, der er storsmilende, raske, har 
genvundet en stor del af kræfterne, har fået kærester, børn, er i gang med uddan-
nelser og har fremtidsdrømme. Kort sagt: lever livet.

Arbejdet som sygeplejerske i ungeafsnittet kræver, at vi har et godt psykisk ar-
bejdsmiljø. Vi skal turde blotlægge vores sygepleje for hinanden, turde fortælle 
om det, der er svært. Turde fortælle om de situationer, hvor vores sygepleje ikke 
var god nok, og tale om, hvad det var der gik galt. Turde tale om situationer, hvor 
det gik godt og dele succeser med hinanden. Tryghed og åbenhed må være nog-
le af nøglebegreberne. Vi har i fl ere omgange gjort brug af sygeplejefaglig vejled-
ning, og vi føler, det er et redskab, vi kan bruge i bestræbelserne på at støtte og 
hjælpe hinanden.

Det er vigtigt at være faglig kompetent og derved have følelsen af faglig sikker-
hed.
 Oplæringen i ungeafsnittet tager tid, idet vi ikke har så mange at ”øve” os på. 
Der indlægges ca. 8-10 nye unge mellem 15-22 om året i ungeafsnittet. Ligeledes 
kræver det mod og øvelse at stå for et netværksmøde, et skolebesøg og så videre.

At kommunikere med unge og deres familie er ikke en vuggegave, så det er vigtigt, 
at sygeplejersker i ungeafsnittet udvikler deres kommunikation. Her deltager fl ere 
parter i samtalen, og forældre og den unge har ikke altid det samme verdensbil-
lede. Sygeplejersken i ungeafsnittet skal vide noget om ungekultur, unges krops-
opfattelse, venners betydning for unge og unges udvikling i teenageårene. Dette 
behov for uddannelse af sygeplejersker i et ungeafsnit er anderledes, end de behov 
vores kolleger i voksenafsnittet har, og de tilbud, der er at fi nde i hospitalets ud-
dannelseskatalog, er ikke tilstrækkelige. Vi er nødt til at se andre steder hen. Vi har 
ikke nogen eksakt opskrift, men tænker på noget i retning af mere pædagogisk og 
psykologisk viden. Endvidere vil det være ønskeligt, om vi i større grad kan erfa-
ringsudveksle med sygeplejersker fra ungdomsafdelingerne i England.
 Alt dette for at ruste os til arbejdet, så vi føler, vi har modet, den fornødne viden 
og de brede skuldre. Det stiller store krav om professionalitet at arbejde i et ung-
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domsafsnit, og derfor er det vigtigt, at vi har adgang til de fornødne redskaber, så 
vi hele tiden kan arbejde med vores holdninger, viden og kunnen.

Afrunding 
Med ungdomsprojektet her i onkologisk afdeling Århus Sygehus synes vi, vi er nået 
et skridt på vejen i bestræbelserne på at skabe et specielt tilbud til unge kræftpa-
tienter og deres familier. Vores projektarbejde med at oparbejde ungdomsafsnit-
tet er tidligere beskrevet i bogen ”Ungdomssygepleje – nye arbejdsformer”(2). 

Med denne artikel har vi ønsket at videregive vores erfaringer, efter projektet blev 
implementeret til drift. Vi håber, andre vil blive inspireret og få lyst til at påbegyn-
de noget tilsvarende til glæde for unge med kræft og deres netværk og til glæde for 
det tværfaglige professionelle arbejde, der er så vigtigt bare fungerer!  

Vejleder: Pia Riis Olsen

Litteratur
1.  K. Albritton & W.A. Bleyer. The management of cancer in the older adolescent. 

European Journal of Cancer, 39 (2003) 2584-2599.

2.  S. Smith, S. Davies, D. Wright, C. Chapman & M. Whiteson. The expiriences 

of teenagers and young adults with cancer – Results of 2004 conference survey. 

Journal of Oncology Nursing (2007) 11, 362- 368.

3.  Hove N., Thykjær S. Andersen U. Ungdomssygepleje – nye arbejdsformer, 

Århus Universitets Hospital (2004).



35

Teenagere og unge med kræft 
– mellem to stole

Pia Riis Olsen

Unges livssituation og kræft
Unge udgør ikke nogen stor patientgruppe. Ud af de ca. 34.000 nye kræfttilfælde, 
der hvert år diagnosticeres i Danmark, er de ca. 450 unge mellem 15-29 (1). Den-
ne aldersgruppe er karakteriseret ved at gennemleve livsfaser med mange og vold-
somme forandringer i overgangen fra barn til voksen: løsrivelse fra forældrene, 
identitetsskabelse, fysisk og seksuel udvikling og planlægning af skole, uddannelse 
og fremtid (2). Omvæltningerne er store, og der peges på, at især livsvilkårene for 
unge mellem 18-25 år gennem de sidste 20-30 år har udviklet sig i en ny retning i 
de vestlige industrialiserede kulturer. Det er i disse unge år, hvor muligheden for 
en uafhængig eksperimenterende udforskning af verden - kærlighed, uddannelse, 
arbejde og livsanskuelser - er størst, hvor der er mange skift og hvor alle mulige 
retninger i livet endnu ligger åbne (3). Unge i denne aldersgruppe er ofte økono-
misk og praktisk afhængige af forældrene og ser hverken sig selv som teenagere 
eller voksne endnu og det er individuelt, hvornår de selv synes, at de er voksne. 
De oplever sig selv som voksne, når de accepterer, at de har ansvar for sig selv, når 
de træffer uafhængige beslutninger og når de bliver økonomisk uafhængige – for 
fl ere sker dette i dag først sidst i tyverne eller omkring de tredive, når uddannelsen 
og arbejdet er i hus og når de stifter familie (ibid). 
 Der er altså tale om en ungegruppe i samfundet, hvor mange på den ene side 
gennemgår en lang selvstændiggørelsesperiode og hvor tilknytning og en vis af-
hængighed af forældrene, som de nærmeste pårørende, fortsat er stor, og hvor de 
får lov at udfolde sig og prøve sig frem uden at behøve at tage afgørende ansvar. På 
den anden side repræsenterer de samtidig en generation, der gennem demokrati-
ske processer i skole og familie, med ansvar for egen læring og en ret stor selvstæn-
dighed i forbrugs- og kropskultur, og med stemmeret som 18-årige, er vant til at 
blive lyttet til, at bestemme en del over sig selv og at blive taget med på råd (4).
 Skønt disse træk kan beskrives som karakteriserende for generelle udviklings-
tendenser hos unge, så er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan være store 
forskelle. Nogle unge får tidligt et arbejde, stifter familie og bliver økonomisk uaf-
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hængige. Nogle er velinformerede og ansvarsfulde, andre ubekymrede og overbe-
viste om deres egen udødelighed. Nogle kan være åbne og lette at tale med, andre 
tillukkede og svære at nå (5). Livssituation, alder og personlighed infl uerer således 
på, hvor forskelligt unge reagerer på og tackler en kræftsygdom og dens følger. De 
befi nder sig i en sårbar livsfase og får deres ungdomsliv og udviklingsproces af-
brudt af en livstruende sygdom og en ofte langvarig og belastende kræftbehand-
ling (6). 
 Derfor kræver den psykosociale omsorg og sygepleje, der skal imødekomme 
behovene hos sådanne unge, noget særligt, når de får en sygdom som kræft. 

Særlige problemer og behov 
Når kræftsygdom og behandling bryder ind i et ungt livsforløb på et tidspunkt, 
hvor livet byder på så store forandringer, møder vi i praksis unge, der har en lang 
række spørgsmål og problemer, der kræver både praktiske løsninger og den rette 
omsorg. 
 Fra sygeplejen hos unge med kræft og fra litteraturen ved vi, at skolegang, der 
afbrydes, udskydes et år og udsigten til at skulle i en ny klasse, kan opleves fuld-
stændigt uoverskueligt for den unge. Tilsvarende hvis en uddannelse må afbry-
des, SU’en ophører - hvad skal så betale for den unges udgifter til lejligheden med 
kæresten, til mad, til ture med vennerne? Den unge stiller sig selv spørgsmål som: 
Skal jeg indstille mig på ikke at kunne spille fodbold mere – en sport, som har 
betydet alt for mig? Holder kæresten ved? Kan jeg nogensinde få børn? Hvilken 
fremtid har jeg og hvilket job kan jeg klare? Skal jeg fl ytte hjem til min far og mor 
igen, mens jeg er syg? Hvad laver vennerne – har de glemt mig?”(6). 
Ifølge Albritton & Bleyer kan professionelle med en tværfaglig indsats, der fokuse-
rer på den enkelte unges livssituation lette mange af problemerne og tilbyde bedre 
vilkår for en positiv mestringsproces. Her er det vigtigt at holde sig to spørgsmål 
for øje: 1) hvordan påvirker den unges udviklingstrin og evner hans/hendes ind-
stilling til og håndtering af kræftoplevelsen? og 2) hvordan påvirker kræftoplevel-
sen hans/hendes udvikling?(5). 

Unges behov for information 
Unge søger information - det er en integreret del af det at blive voksen og selv-
stændig. Behovet for at forstå og kunne forklare alt omkring sygdommen, be-
handlingen og forløbet er stort. Det er vigtigt for de unge selv og deres egen 
oplevelse af kontrol, men det er i høj grad også vigtigt for, at de kan forklare om-
verdenen, hvad der sker. 
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Undersøgelser viser, at god, kompetent, ærlig og grundig information er meget 
vigtig for de unge. Informationen skal omfatte sygdom, behandling, prognose, 
forløb, hvad den unge og forældrene kan forvente af følelsesmæssige reaktioner i 
forhold til deres omgivelser og sociale liv, og hvordan dette kan imødekommes (7-
9). Jo tidligere i sygdomsforløbet denne information fi nder sted, jo mere oplever 
forældrene høj kvalitet i omsorgen (7) og jo mere medvirker det til, at de unge får 
tillid til personalet og bedre kan udholde smertefulde oplevelser (8). 
 I dag er unge vant til, at information ofte er let tilgængelig over internettet og 
kan udformes kreativt og fængende igennem moderne tekniske medier. De ef-
terspørger videoinformation og skriftlige materialer, der er udformet svarende 
til deres alder (10). I en survey med 271 unge mellem 14-24, der deltog i en kon-
ference for unge med kræft i England oplevede 81%, at information ikke var til-
gængelig for deres venner og tilsvarende 81% bekræftede, at ingen sundhedspro-
fessionelle besøgte deres skole eller universitet for at oplyse om kræft eller gøre 
information tilgængelig (ibid). 
 Det ser således ud til, at informationen ikke kun er værdifuld for den unge 
kræftsyge og de pårørende, men at det også betyder rigtig meget for den unge, at 
deres venner er informeret og forstår, hvad det hele drejer sig om og hvad der sker 
med den unge. 
 Et af de emner, som mange unge efterlyser mere information og viden om, re-
laterer sig til deres bekymringer over de fertilitetsproblemer, der kan blive en følge 
af behandlingen. De fl este husker ikke, at de har drøftet emnet tilstrækkeligt med 
en læge eller andre professionelle. Der er en del, der tyder på, at der ikke sættes 
tid nok af til at drøfte de mange spørgsmål og bekymringer, den unge har, og som 
måske ikke kommer så tydeligt frem på grund af emnets intime karakter. Måske 
nedprioriteres det i lyset af den alvorlige kræftsygdom - måske er personalet ikke 
tilstrækkeligt uddannet og trænet i at tale med de unge om dette følsomme emne 
(5;10). 

Unges krav til personalet
Der er undersøgelser, der viser, at unge med kræft lægger stor vægt på, hvordan 
personalet er. De fremhæver, at personale med høj klinisk og social kompetence 
har en betydelig indfl ydelse på, om de får positive oplevelser i forbindelse med be-
handlingen af deres kræftsygdom. At de møder personale, der er venligt og forstå-
ende og i stand til at få den unge til at føle sig sikker og hjemme i afdelingen, og at 
de føler, at de får en god omsorg præget af viden og erfaring, og at personalet ved, 
hvordan de skal behandle og hjælpe dem bedst muligt (11). 
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Når de unge behandles og plejes af professionelle, der enten er vant til at kommu-
nikere med børn eller voksne, og ikke er trænet i at se og imødekomme, de sær-
lige behov, som unge har, så går både de unge patienter, forældrene og de profes-
sionelle let fejl af hinanden. Unge, der er behandlet i voksenafdelinger kan føle sig 
ensomme og alene (12) og kan opleve, at forældrene ikke får lov at være tæt på 
og blive medinddraget, men at de som unge til gengæld bevarer et privatliv(13). I 
modsætning hertil oplever unge i børneafdelinger, at forældrene har et tæt sam-
arbejde med personalet, men at de som unge ikke bliver inddraget i beslutninger 
(ibid). Unge fortæller om, hvordan de kan opleve det ydmygende, at personalet 
ikke har tid til dem, at de føler sig kigget på, uden at de professionelle kommer 
hen og involvere sig, at de ikke bliver taget alvorligt og at de er en ”byrde” for af-
delingen (ibid). 
 Flere fagfolk argumenterer derfor for, at det personale, der skal behandle og 
drage omsorg for unge med kræft, skal arbejde i et miljø, hvor de unge er i fokus 
og at de skal uddannes til denne specielle opgave (5;14-17).
 I en undersøgelse hvor unge med kræft blev inviteret til at beskrive, hvad der 
skulle til for at gøre en sygeplejerske god for teenagere og unge med kræft og hvad 
hun skulle lære, for at hun kunne blive sådan, var humor topprioriteten. De unge 
kendetegnede den gode sygeplejerske med ord som: vittig, sjov, smilende, glad, hu-
mor og evne til at få mig til at le (18). Det næst-vigtigste var, at: hun kan være min 
ven, men også en sygeplejerske og på en delt tredjeplads var: god viden og færdighe-
der i forhold til sygdom, behandling, følelsesmæssige behov, smerter og hygiejne – og 
tålmodig, en god lytter, nem at komme i kontakt med, forstående, omsorgsfuld og 
ikke formynderisk. Andre der fulgte tæt efter var: kreativ, tillade mig at træffe mine 
egne valg og ikke behandle mig som et barn/være for mor-agtig, respektere privatliv 
(ibid). Der stilles således store krav til sygeplejerskens personlige og professionelle 
kompetencer og til at kunne balancere og kombinere disse.
 I den tidligere omtalte engelske survey tilkendegav mere end 50%, at en syge-
plejerske var nøgleperson for dem og 83% mente, at det var vigtigt at have perso-
nale, der kunne hjælpe dem med at være beskæftigede med aktiviteter og interes-
ser under behandlingsforløbet (10).

Støtte fra familie og venner
Menneskers sociale relationer og sociale netværk har betydning for deres helbred 
og trivsel (19), og en lang række undersøgelser beskriver, hvordan social støtte fra 
forældre og venner har afgørende indfl ydelse på at reducere stress og fremme me-
string hos unge med kræft (20). Unge med kræft opfatter generelt familien, og her 
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specielt moderen, som den største støtte efterfulgt af raske venner og andre unge 
med kræft (ibid). Selvom det også er beskrevet, hvordan der let kan opstå en ræk-
ke konfl ikter (21), specielt med moderen, på grund af den afhængighed, den unge 
føler, og den megen tid de tilbringer sammen, så udvikler de et tættere forhold til 
forældrene under sygdomsforløbet sammenlignet med raske unge (22). 
 Samhørighed med venner i skolen og i fritiden er af særlig stor betydning for 
unge i overgangen fra barn til voksen. Dette behov bliver ikke mindre under et 
længerevarende behandlingsforløb, hvor den unge kan opleve sit liv sat på ”stand 
by”, mens vennerne fortsætter det normale ungdomsliv (6;13;23;24). Dette bliver 
udtrykt meget tydeligt af Ruth i den engelske sociolog Anne Grinyer’s undersø-
gelse:

Til tider føles det som om, at kræftbehandlingsforløbet faktisk er meget 
værre end sygdommen selv og der har været tidspunkter – især midt 
om natten – hvor jeg har spekuleret over, om min krop kunne overle-
ve påvirkningen af det hele. Alt dette på et tidspunkt, hvor alle mine 
venner havde travlt med at starte på gymnasiet og glade planlage de-
res fremtid!(6).

Unge beskriver imidlertid, at de oplever, at støtten fra vennerne er størst i begyn-
delsen af behandlingen, men bliver mindre med tiden og at de let føler sig isole-
rede med sygdomsoplevelsen, da vennerne ikke kan leve sig ind i den eller prøver 
at undgå emnet (6;13).
 I fl ere undersøgelser udtrykker de unge, hvor meget det betyder for dem, at de 
har en ven, der forbliver en ven og fortsætter med at behandle dem, som de gjor-
de forud for kræftsygdommen (6;25). I en undersøgelse foretaget af den canadi-
ske sygeplejerske og forsker Roberta Woodgate udtrykte de unge, at det var mere 
vigtigt at have sådan en ven end at have mange venner og en del fandt denne spe-
cielle ven i en anden ung kræftramt, som de mødte og blev venner med i kræftaf-
delingen (25). De sociale relationer, som fi k den unge til at føle sig i kontakt med 
verden, rummede personer, der blev oplevet af den unge som nogen, der er der 
for ham eller hende og har den betydning, at de er der: for at trøst mig, for at holde 
min hånd, for at jeg ikke skal føle mig ensom, for at få mig til at føle at jeg har et liv, 
for at holde humøret oppe på mig og forblive positiv, og som er der for mig på trods 
af alt (ibid, egen oversættelse).
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Body image 
Kræft og behandling medfører ofte barske bivirkninger, der kan ændre en patients 
fysiske udseende. Set i lyset af, hvor stor betydning udseende og krop har for teen-
agere og unge, kan fysiske forandringer som: hårtab, amputation af et ben, synlige 
ar og vansiring, bleghed, vægttab eller vægtøgning øge den unges lidelser og op-
levelse af at være anderledes. Er der noget, som unge ikke bryder sig om, så er det 
at være anderledes på den måde. At passe ind og se normal ud er nogen gange det, 
der betyder allermest for en ung. Det er et naturligt led i menneskets udviklings-
proces, at det er med til at skabe sit eget udtryk og sit personlige body image. Her 
er ungdommen det tidspunkt i livet, hvor man begynder at tænke over make-up, 
tøj, højde og vægt og hvor seksuelt tiltrækkende man er. Den unge ønsker for alt i 
verden ikke at blive drillet – det er vigtigt at andre kan lide en (26).
 Hårtabet, som de fl este får, når de behandles med kemoterapi, er noget af det, 
unge oplever, forandrer dem mest. Følgende udsagn kommer fra unge mellem 
14-17 år, der deltog i et canadisk studie og udtrykker, hvordan de opfattede deres 
udseende som unormalt: 

-  At miste dit hår forandrer dit normale udseende, dit ansigt, 
din hele person, det billede du udtrykker.

-  Øjenbrynene, øjenvipperne ser ikke normale ud … 
Selv med min hat på, så har jeg ikke hår i ansigtet og det er, 
som om jeg har et helt hvidt ansigt, der har sår og ridser overalt.. 

-  Jeg ser grim ud.
-  Jeg ser syg du, mit hårtab minder mig om kræft… Jeg er en 

af dem nu, og før ville jeg slet ikke være opmærksom på det(27).

De unge følte sig udsatte og sårbare på grund af deres forandrede udseende og 
vægrede sig ved at gå ud blandt andre. De oplevede, at folk vendte sig om og stir-
rede på dem og de udviklede strategier for at beskytte sig selv. Eksempelvis prø-
vede de at undgå at gå ud i det åbne, at få kærester, at gå i skole og deltage i fri-
tidsaktiviteter. De unge ville gøre alt, hvad de kunne for at minimere de fysiske 
forandringer og for at se så normale ud som muligt og de satsede på, at deres ven-
ner ville beskytte dem i større forsamlinger (ibid).

Der er mere i body image, end hvordan du ser ud og hvordan du accepterer det. Det 
handler også om, hvordan du forstår dig selv, elsker dig selv, er dig selv og tilpasser dig 
omgivelserne og andre mennesker (egen oversættelse), fortæller Lindsay, som havde 
kræft som teenager og fi k et ben amputeret (26). Det samme kom til udtryk i et 
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studie af 12-18-åriges erfaringer med at have kræft. Her viste det sig, at de unges 
selvopfattelse og deres måde at være i verden på blev påvirket af de forandringer, 
de oplevede i kroppen. Deres selvopfattelse kunne indkredses i seks måder at være 
til på: 1) livet som en klumpe-dumpe, 2) livet som en fange, 3) livet som en inva-
lid, 4) livet som en fremmed, 5) livet som en zombie og 6) livet som et barn (egen 
oversættelse). Det kom frem, at det var vigtigt for de unge, at familie og venner op-
førte sig over for dem, som om de stadig var den samme person, men også nogen 
gange behandlede dem specielt. På trods af forandringerne som kræften havde på-
ført dem, så opfattede de unge sig stadig som stort set de samme personer (28).

Ung og mellem to stole
Unge, der har en kræftsygdom, der skal behandles med kemoterapi eller strålebe-
handling tilknyttes i reglen enten en voksen- eller en børneafdeling for onkolo-
giske og/eller hæmatologiske sygdomme. Indtil de er 15-18 år vil de typisk blive 
henvist til en børneafdeling og derefter til en voksenafdeling, hvor de enten fø-
ler sig alt for gamle eller alt for unge i sammenligning med fl ertallet af de andre 
indlagte patienter og hvor personalet ikke er vant til eller uddannet i, hvordan de 
bedst drager omsorg for de unge og det de har brug for (5;6;15;16;29). Der er så-
ledes ikke et sted specielt for de unge i sygehussystemet, de eksisterer ikke som ka-
tegori – de falder mellem to stole.
 Det kan undre, at dette fortsat er det generelle billede, der tegner sig for unge 
rundt om i verden i dag (30). Måske ligger der en forklaring i, at ungdomsonko-
logi endnu ikke er blevet et etableret medicinsk speciale og måske vil situationen 
forandre sig, som den f.eks. har gjort det inden for palliation, hvis lægerne begyn-
der at fokusere på og dygtiggøre sig i de særlige forhold, der gøre sig gældende 
sygdoms- og behandlingsmæssigt, ætiologisk og prognostisk hos yngre menne-
sker med kræft.
 Der gøres heldigvis et ihærdigt stykke arbejde blandt enkelte fremtrædende on-
kologer for, at udviklingen skal bevæge sig i den retning. De, der markerer sig 
mest i den videnskabelige litteratur har deres rødder i børneonkologien eller i be-
handling af knoglesarkomer og arbejder i USA, Canada, England og Australien. 
De argumenterer med, at der både er biologiske, psykologiske og sociale grunde 
til, at der er behov for at organisere og opruste indsatsen i kræftforskning, -be-
handling og -omsorg for de 15-40-årige. Ud over de psykologiske og sociale følger 
af kræftsygdommen adskiller de unge sig markant fra børn og ældre voksne med 
kræft, hvad angår hyppighed af bestemte kræfttyper, sygdommenes ætiologi og 
en dårligere prognose. De påpeger, at et andet problem er, at for få unge deltager 
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i kliniske forsøg, hvilket resulterer i, at det går langsommere med at forbedre be-
handlingsresultaterne (5;17;31;32).

Ungdomsafsnit på vej
Der sker dog noget på området, om end det kan opleves som langsomt.
 Specielt er det bemærkelsesværdigt, hvilken betydning det har haft i vores na-
boland, England, at den engelske organisation Teenage Cancer Trust blev opret-
tet i 1990 (www.tct.uk). Som topprioritet bidrager organisationen til oprettelse af 
såkaldte ”Teenage Care Trust Units” (TCTUs) på sygehusene. Det er lykkedes til 
dato at skabe otte af disse units, seks nye er under planlægning og fl ere hospita-
ler i England går med overvejelser om at følge efter. Organisationens arbejde har 
utvivlsomt medvirket til at øge opmærksomheden på de unge med kræft både 
professionelt og i samfundet generelt. De engelske sundhedsmyndigheder (Natio-
nal Health Service) har gennem fl ere år bakket op ved at have opmærksomheden 
rettet mod den service, der tilbydes børn og unge med kræft, hvilket i 2005 ud-
møntede sig i en national evidensbaseret retningslinje for at forbedre forholdene 
på området (33). I denne retningslinje anerkendes det, at de unge kræftpatienter 
har helt unikke karakteristika, der kræver en specialiseret indsats, der er indrettet 
specifi kt mod deres behov. Det vil være ønskeligt, om der på tilsvarende vis kunne 
sættes fokus på at forbedre unge danske kræftpatienters behandling og vilkår i de 
fremtidige nationale Kræftplaner i Danmark.
 Der er ingen tvivl om, at ungdomsafsnit er populære hos de unge og deres for-
ældre og kan skabe rammerne for en specialiseret omsorg, hvor den unge ikke 
fi nder sig marginaliseret og hvor der gives rum for et ungeliv på trods af alvorlig 
sygdom. I internationale studier understreger de unge, at de oplever, at personalet 
her er bedre i stand til at støtte dem og at de føler sig bedre tilpas og mindre syge, 
når de er i en afdeling med jævnaldrende (34). I en engelsk survey rapporterede 
36% af de, der blev behandlet på et kræftcenter og 58 % af de, der blev behandlet 
på et almindeligt hospital, at faciliteterne ikke var egnede til deres aldersgruppe. 
De, der ikke blev behandlet i et ungdomsafsnit og især de, der blev behandlet i en 
voksenafdeling dominerede disse svar. 63% var parat til at rejse en halv dag eller 
mere for at blive behandlet på en specialafdeling for kræft og 90% af deltagerne 
ønskede at blive behandlet i et ungdomsafsnit (10).
 Megen forskning og udviklingsarbejde i omsorgen for unge med kræft udgår 
fra de faglige miljøer, der er opstået i og omkring de engelske TCTUs og bringer 
uundværlig faglig viden og inspiration internationalt (18;31;34-36). 
 I vores egen lokale kontekst er inspiration og motivation hentet hjem fra vore 
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kolleger i England til det ungdomsafsnit, som ihærdige sygeplejersker i 2000 fi k 
etableret i onkologisk afdeling på Århus Sygehus (37). Her bliver erfaringer og 
viden omsat til udvikling af og oplæring i en ungdomssygepleje, der imødekom-
mer behov og ønsker hos unge med kræft i alderen 15-22 år, deres pårørende og 
øvrige netværk (sygeplejerskernes erfaringer med ungdomssygeplejen beskrives 
i artiklen Erfaringer fra et ungdomsafsnit, af Ravn, Hove & Matthiesen side 19 i 
denne bog). 
 Sygeplejersker kan altså også forandre de traditionelle hospitalssystemer. Ind-
satsen og opbakningen fra afdelingens administrerende overlæge, der også er an-
svarlig for behandlingen af unge med knoglesarkomer, og fra oversygeplejersken 
skal dog ikke underkendes. Det er nødvendigt, at ledende kolleger med status og 
indfl ydelse går forrest, hvis det skal lykkes fremover at få ”stole”, som også unge 
med kræft, kan ”sidde på” rundt omkring i kræftafdelingerne både her i landet 
og i udlandet.
 Indtil videre må det konkluderes, at teenagere og unge med kræft generelt 
mangler et tilhørssted i sygehuset, hvor rammerne og de professionelles behand-
ling og omsorg tager udgangspunkt i de særlige forhold, der både biologisk og 
psykosocialt gør sig gældende i aldersgruppen – og ja, der er mange ting, der gør 
disse unge specielle og dermed gør krav på særlige kompetencer og opmærksom-
hed fra sundhedspersonalets side.
 Afslutningsvis vil jeg citere et par deltagere i mit igangværende ph.d. projekt, 
der handler om netværksfokuseret sygepleje til unge med kræft. I de udvalgte ci-
tater udtrykker en forældre og en ung sig om deres oplevelse af mødet med Ung-
domsafsnittet, Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus:

… det (Ungdomsafsnittet) betyder meget. Bare det, at der er kulør på 
væggene, fordi alt er jo ellers hvidt og sterilt. Det er en varmere stue at 
komme ind på… og så hvis de har lyst til chips kl. 2 om natten, så får 
de chips kl. 2 om natten. At personalet er gearet til unge mennesker, ja, 
for jeg kan huske X’s reaktion på Y-sygehus. Det var jo en almindelig 
medicinsk afdeling. Hun syntes altså, at sygeplejerskerne var for hen-
synsfulde overfor hende, at de nærmest var for moderlige og for pylre-
de, og det kunne hun bare ikke ha’.
 Her tager de hende på en helt anden måde, sådan lidt med humor 
og ironi. De er bedre til at tackle unge mennesker. På Y-sygehus var X 
ved at blive kvalt. De mente det i en god mening, de gjorde det bedste, 
men de var ved at kvæle hende. 

(Mor til X – en ung pige på 16 år med hjernetumor)
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Det var nok det eneste muntre, der var ved at komme dér og så blive 
syg. De (sygeplejerskerne) var fl inke til at være der, og de var gode at 
snakke med.
 Her bagefter vil jeg sige, at det har været rigtig godt at ligge sammen 
med andre unge, og jeg kunne spørge og vi kunne snakke, og sygeple-
jerskerne på ungdomsafdelingen, der er lidt mere unge i det, de er nem-
mere at snakke med… også fordi der kun er 3-4 af dem i forhold til, 
hvis der kom 20 forskellige ansigter ind.
 … Hvis jeg havde ligget med en ældre, så ville jeg ikke have spurgt 
om de samme ting – vi kunne ikke have snakket om de samme ting, 
sådan om kærester og hvordan er din kæreste, og hvordan er min, og 
hvordan har vennerne taget det. Det kan man ikke med nogen gamle.

(Z ung mand på 19 år med knoglekræft)
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Yngre kræftoverleveres liv 
– rask eller syg? 1

Eva Taps

Flere og fl ere mennesker overlever kræft, og i 2005 levede ca. 250.000 danskere, 
som er eller har været i behandling for en kræftsygdom. Af disse er ca. 1/3 i den 
erhvervsaktive alder (1). I 2001 var der i gruppen 25-39 år diagnosticeret 518 nye 
tilfælde blandt mænd og 815 antal nye tilfælde blandt kvinder (2).
 Samlet er der ca. 1400 om året i Danmark i den aldersgruppe, der får en kræft-
sygdom.
 En opgørelse over antal af patienter i alderen under 41 år, der er behandlet i ja-
nuar/februar 2006 på Onkologisk afd., Århus Sygehus, viser 24 mænd og 61 kvin-
der (3).

Denne artikels resultater bygger på en international litteratursøgning om hvor-
dan yngre voksne mellem 20-40 år, der er behandlet for en kræftsygdom, har det 
i årene efter at behandlingen er afsluttet2. Formålet udspringer fra en tese om, at 
der ikke målrettet og systematisk bliver taget hånd om de specielle behov, der er 
knyttet til kræftoverlevere i denne aldersgruppe. Yngre mænd og kvinder mellem 
20-40 år er i det unge voksenliv og er i gang med at frigøre sig fra forældre, i gang 
med uddannelse eller ved at starte arbejdsliv og karrierer og mange er i gang med 
at etablere familie – danne par og få børn.
 Situationen defi neres af historie, udviklingsfase i voksenlivet samt familiefase 
(4). Ældre mennesker reagerer på kræft med større sindsro end yngre. Sygdom-
men vil formentlig betyde mere for et menneske med små børn end for en per-
son, hvis børn er voksne. Også karrierer, arbejdslivets krav om samt økonomiske 
ressourcer er med til at karakterisere situationen. 

Kræftoverlevere er mennesker, der er diagnosticeret og behandlet for en kræft  -
sygdom. Da fl ere overlever kræft, er der i de senere år kommet mere opmærksomhed 
på de overlevende og hvordan de tilpasser sig livet efterfølgende. Det er ikke længe-
re et spørgsmål om at hjælpe og støtte patienten og familien til at indstille sig på det 
uundgåelige, men til at lære at leve videre efter sygdommen er blevet behandlet (5).
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Generelt har mange kræftpatienter følger af deres sygdom og behandling i form 
af fysisk, følelsesmæssig og social karakter og problemerne kan forsætte lang tid 
efter behandlingens ophør (6,7). For den yngre voksne vil det medføre en øget 
sårbarhed og en evne og vilje til at fi nde mening med sygdommen og livet efter 
afsluttet behandling (8). En undersøgelse viser, at unge under 41 år har en sig-
nifi kant overhyppighed af problemer vedr. arbejde, angst og stress efter afsluttet 
behandling (9). Ebbe Sand (35 år) fi k i 1998 konstateret testikelkræft. Han siger 
(10 s.64):

”Det er utroligt, at en så kort periode i ens liv kan få så stor indfl ydelse. 
Jeg syntes selv jeg har fået det hele godt på afstand, men frygten vil al-
tid være der. En frygt som aftager med tiden, men som sandsynligvis 
aldrig helt forsvinder. Jeg ved at jeg er rask, men alligevel sidder det så 
dybt i mig, at det er umuligt at glemme. Angsten er bundfældet, men 
fi nder alligevel af og til vej op til overfl aden” (10). 

Uanset hvilke symptomer der er gået forud, medfører kræftdiagnosen et radikal 
skift i menneskers liv. Fra at være i gang med livets gøremål, forvandles man til 
”kræftpatient”. Den kræftsyge og de pårørende konfronteres med et af livets vil-
kår, at få en livstruende sygdom, og mange undersøgelser og beretninger viser, at 
hos de fl este, uanset køn, alder og kulturel baggrund, vil det vække følelser som 
angst, ensomhed, meningsløshed og usikkerhed (11,12). 
 Det tyder på at alderen har indfl ydelse på personens fysiske, psykiske og sociale 
behov under og efter behandlingen.

” Jeg fi k kemo. Det var en hård behandling. Det syntes jeg, at det var 
…jeg kunne ikke forstå, at de ikke kunne se, at her sidder der et ungt 
menneske, som de siger, der har den sygdom, som så skal have den 
plan. De (personalet) kan ikke se forskel på ung og gammel, det hav-
de jeg meget svært ved at forstå, at de ikke kunne gøre et eller andet, 
så…” (Kvinde 32 år).

Citatet stammer fra en samtale med en kvinde, som for år tilbage har gennemgå-
et behandling for cancer colli uteri. Hun følte sig meget fremmed hver gang hun 
kom til behandling: ”Afdelingen var fyldt med gamle mennesker”. Hun følte ikke 
personalet tog hensyn til at hun var ung og de særlige problemer, som hun havde 
i forhold til kæreste, børn og fremtiden.
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Sygdomsforløbet kan beskrives i 3 faser (13). Første fase er den akutte fase, hvor 
kræftdiagnosen stilles, derefter starter behandlingsfasen og til sidst fasen hvor be-
handlingen er afsluttet og patienten skal vende tilbage til dagligdagen. På trods 
af afsluttet kurativ behandling kan patienten opleve sig i en tilstand af ”ikke-syg/
ikke-rask”, og vender ikke tilbage til tilstanden ”at være rask”, men forbliver i en 
gråzone af ikke at være syg, men heller ikke rask (14).

Figur 1: Det patologiske drama

1.  Kilde: Jensen S, Nielsen H, Samuelsen H, Steffen V. Hvad er meningen med kræft? 

København: Kræftens Bekæmpelses Forlag. 1987
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Fysisk kan kroppen i lang tid være præget af de voldsomme behandlinger, psykisk 
skal mange kæmpe med angsten for tilbagefald og omstille sig til igen at fi nde til-
bage til dagligdagen. Moyhan (1987) fi nder, at det er påfaldende, at både patienter 
og pårørende kan have psykiske problemer i op til 5 år, også selv om prognosen er 
god (15). Seibæk (2004) fi nder også i sin undersøgelse, at selv om hovedparten af 
de undersøgte kvinder oplevede sig som raske (72%), skilte 20% af patienterne sig 
markant ud, idet de vedblev med at tænke på sig selv som kræftpatienter, uanset 
at de for længst var ophørt med at gå til kontrol. En stor del af de yngre kvinder 
oplevede en generel forringelse af hele deres livssituation – fysisk, psykisk og so-
cialt. I undersøgelsen deltog 398 kvinder, der i årene fra 1983 – 2000 var opereret 
for cancer cervix uteri uden efterbehandling (16).
 Sammen fattende viser fl ere af undersøgelserne og patientberetningerne, at 
nogle kræftpatienters liv forandrer sig i mange år efter behandlingen er ophørt.

Denne artikels formål er, at afdække problemer der kendetegner yngre kræft-
patienters liv efter afsluttet kræftbehandling. Til indkredsning af problemer gen-
nemføres en international litteratursøgning. Identifi cerede problemer synlig gøres 
derved for de professionelle, som får kendskab til ukendte områder, der bør ind-
drages i pleje- og behandlingsforløb af kræftoverlevere. 

Der stilles en række spørgsmål, som er væsentlige at få svar på, for at de profes-
sionelle kan tilrettelægge forløb og iværksætte initiativer rettet mod den aktuelle 
livsfase denne gruppe kvinder og mænd befi nder sig i:

•  Hvilke problemer oplever yngre voksne, der er behandlet kurativt for en 
kræftsygdom, i livet efter afsluttet behandling?

•  Har noget ændret sig – fysiske eller psykiske forandringer, forholdet til 
børn og ægtefælle/samlever, job, uddannelse, fritidsaktiviteter?

•  Oplever gruppen af yngre voksne sig som værende ”raske”, eller er der stadig 
en følelse af ”at være kræftpatient”?

Metode 
Der er blevet gennemført en systematisk litteratursøgning ved brug af Medli-
ne (National Library of Medicine), PsykINFO og CINAHL. Søgeordene ”Neo-
plasms”, som meshterm for cancer, er kombineret med ”Nursing”, ”Rehabilitati-
on” samt ”Survivors”, og afgrænset til aldersgruppen 19-44 år, publiceret indenfor 
de sidste 5 år. Artikler publiceret på engelsk er alene inkluderet i søgningen. Be-
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grundelsen for, at der ikke er fastlagt mere detaljerede afgrænsningskriterier, er 
ønsket om, at undgå at artikler med relevante bidrag ekskluderes på grund af spe-
cifi kke afgræsninger. For eksempel er der ingen konsensus i litteraturen af defi ni-
tionen på en ”survivor” (17), hvilket nødvendiggør en personlig stillingtagen til 
bidragsværdien i hver enkel artikel. Der er en stor variation og spredning i de kri-
terier hver undersøgelse har anvendt, som også har nødvendiggjort en personlig 
vurdering i hvert enkelt tilfælde.  
 På PubMed fremkom 1342 referencer. På databasen PsykInfo fandtes 61 items 
og på Cinahl databasen 140. I alt er således 1543 artikler blevet identifi ceret, som 
opfyldte søgeordene. 
 Flowdiagram er vist i Figur 2.

Figur 2:  Flow-diagram for artikler accepteret 
og forkastet gennem selektionsprocessen

Database søgning på: Medline; PsykINFO; CINAHL;
1342 referencer

64 potentielle artikler gennemlæst

31 artikler i Hard Copy format nærlæst 
for sammenhæng med udvælgelses kriterier

15 blev udvalgt og er resultat af review

Efterfølgende er samtlige bidrag blevet skimmet igennem og sorteret efter rele-
vanskriterierne: 1) aldersgruppe 19-44 years, 2) survivors efter diagnosetidspunkt 
defi neret som, patienter behandlet kurativt, og som ikke viser tegn på sygdom ef-
ter afsluttet behandling, 3) fysiske-, psykiske og sociale problemer, 4) publicering 
i et valideret tidsskrift. 
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Resultater
I alt er 15 artikler identifi ceret, som opfylder udvælgelseskriterierne. Ni artikler 
gennemfører en spørgeskemaundersøgelse, to undersøgelser anvender interview 
og 4 har foretaget review. 
 Tabel 1 præsenterer hovedresultater af samtlige undersøgelser.
 Syv undersøgelser er foretaget i USA, fi re i Norge, to i Holland, en i Spanien 
og en i Australien. Undersøgelserne repræsenterer fl ere forskellige kræftdiagno-
ser, hvor brystkræft er repræsenteret i syv af undersøgelserne, testikelkræft i fi re af 
undersøgelserne, en med diagnosen cervical cancer, Hodkins og colorektalcancer. 
Tiden fra diagnosen varierer fra 6 måneder til 25 år.

Tabel 1:  Udvalgte empiriske undersøgelser publiceret de seneste 5 år 
med fokus på livsbetingelser hos yngre kræftoverlevere

Forfatter Spelten
(2002)

Tomic
(2002)

Mullens
(2004)

Thewes
(2004)

 Bloom
(2004)

Antal 
respondenter

Sum N = 2345 N = 164 N = 81 N = 18 N = 185

Respondent alder 15-78 33-81 år 35-87 år 29-78 år 22-51 år

Undersøgelses
design

Review Komparativ/
interview

Komparativ/
Spørgeskema

Kvalitativ
interview

Komparativ/
Spørgeskema
(SF-36)

Diagnose Ikke afgrænset Brystkræft Colorektal-
Kræft

Brystkræft Brystkræft 

Undersøgelses
tidspunkt

1 til 8 år
efter diagnose

5 år efter
diagnose

1-14 år efter 
diagnose

6-24 måneder 
efter behandling

1 og 5 år 
efter diagnose

Resultat Over halvdelen
vender tilbage
til arbejdsmar-
kedet (62%).

Oplever verden
mere tilfældig 
og mindre 
kontrollerbar;

Yngre 
aldersgrupper 
har størst angst 
for tilbagefald;
mere bekymret 
for at få ny 
kræftform og for 
fremtiden.
Angst varierer 
over tid, størst 
2 år efter 
behandling

Yngre overlevere
har størst angst
for tilbagefald 
og fl ere fysiske 
symptomer 
(træthed, 
indskrænket 
funktion).
Arbejdsliv, 
fertilitet og 
sexualitet 
påvirket

Yngre 
overlevere
har signifi kant 
forøgelse af 
fysiske 
symptomer, 
bekymring 
for fremtiden. 
Ændringer i 
ansætteses- 
og samliv-
forhold 
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Forfatter Dow
(2004

Baker
(2005)

Dahl
(2005)

Schover
(2005)

Sægrov
(2005)

Antal 
respondenter

N = ikke angivet N = 752 N = ukendt N = 132 og
201(kun mænd)

N = 86

Respondent-
alder

Præmenopausal 18-54 år Yngre mænd 14-35 år;
14-40 år

18-70 år

Undesøgelses
design

Review Komparativ/
Spørgeskema

Komparativ/
Review

Komparativ/
spørgeskema

Komparativ/
Spørgeskema
(SF-36)

Diagnose Brystkræft 10 forskellige 
kræft diagnoser

Testikel kræft Ikke defi neret Ikke defi neret

Undesøgelses
tidspunkt

Ikke defi neret 1 år efter 
diagnose

Ukendt Ikke defi neret 6 måneder til 
3 år efter
diagnose

Resultat Nye behand-
lingsformer 
muliggør
moderskab 
efter to år.
Graviditet og
børn har stor 
betydning for 
livskvalitet

Yngre 
kræftpatienter
har fl ere 
problemer
end ældre, som 
er  relateret til 
arbejdsforhold 
og familie-
relationer

Højere angst 
niveau

Urealistisk 
bekymring 
om sikkerhed
ved graviditet
og sygdoms-
risiko hos
kommende børn

Mindre fysisk 
funktion og
vitalitet.
Ingen energi

Forfatter Tuinman
(2005)

Vivar 
(2005)

Gudbergsson
(2006)

Hjemstad
(2006)

McCorkle
(2006)

Antal 
respondenter

N = 259 par
og 40 par

N = ikke
defi neret

N = 430 N = 475 N = 208

Respondent alder Gns. alder 
42,5 år

Ikke defi neret 25-57 år 21-74 år 41,5% under
44 år

Undersøgeses
design

Komparativ/
Spørgeskema

Review Komparativ/
Spørgeskema

Follow-up studie 
Komparativ/
Spørgeskema
(SF-)36

Folow-up studie
Komprarativ/
Spørgeskema

Diagnose Testikel
Kræft

Brystkræft Bryst-, prostata- 
og testikelkræft

Hodgkins 
sygdom

Cervical 
cancer

Undersøgeses
tidspunkt

Mindst 6 
måneder 
efter diagnose

1985 til 2004 Respondent
Alder ved 
diagnose-
tidspunkt

Median 
follow-up
195 måneder

Fra 5 til 25 år
efter diagnose

Resultat Testikelkræft 
påvirker ikke
Sexualiteten
i samlivet.
Singler mere 
sexuel sårbare

Aldersrelateret
behov for 
støtte og 
information. 
Kvinders 
behovmødes 
ikke af
professionelle

Samme
livsbetingelser 
som normal
befolkning
afhænger af job

Fatique 
forbliver 
et problem 
mange år efter
afsluttet
behandling

Mere end 21%
har depressiv
symptomer
lang tid efter 
behandlings-
ophør
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At identifi cere specifi kke behov undersøges af Hjemstad et al.`s (2006) af kronisk 
træthed hos 475 overlevende patienter med Hodgkin’s syge (18). De fi nder, at den 
mentale og emotionelle helbredstilstand i særlig grad er belastende, og kræver en 
indsats for at forbedre livskvaliteten hos de overlevende. Af de 475 var der 134 
mellem 19-40 år. Udbredelsen af kronisk fatigue, defi neret som forøget trætheds-
niveau, som har varet mere end 6 måneder eller længere, er blevet rapporteret 2-3 
gange højere hos mennesker, der har haft Hodkins sygdom. Følgerne af fatigue er 
en reduceret arbejdsindsats og langt mindre deltagelse i alle sociale – og fritidsak-
tiviteter. Der var ikke nogen signifi kant forskel mellem aldersgrupperne på træt-
hedsproblemet. En anden norsk undersøgelse har tilsvarende resultater (19).

Baker et al (2005) har undersøgt 752 patienter 1 år efter afsluttet behandling og fandt 
at 68% var bekymrede for om kræftsygdommen vendte tilbage, og var bekymrede 
for fremtiden. 67% havde fysiske symptomer blandt andet træthed og en oplevelse 
af tab af styrke, og lidt under halvdelen havde seksuelle problemer og søvnbesvær. 
Ca. en fjerdel føler sig mindre i stand til at deltage i familiens økonomi og føler der-
for skyld. 14,1% har problemer i forhold til familien og deres børn, og 4,7% har 
bekymringer om evt. kommende børn. De fl este problemer forekom hos de yng-
re (18-54 år), hos kvinder og hos de ugifte. I forhold til diagnoser havde patienter 
med lungekræft de fl este problemer, dernæst brystkræft og colorectalkræft (20).

Vivar og McQueen (2004) gennemfører et litteraturreview (1985-2004) med fo-
kus på behov hos kvinder med brystkræft, som har overlevet. Overgangen til at 
være overlever er vanskelig og mange år efter afsluttet behandling har de brug for 
forskellige former for støtte og typen af støtte er aldersrelateret (21).

McCorkle R et al.`s (2006), undersøgelse af kvinder behandlet for cervical can-
cer, viser også at efter meget lang tid (25 år) har nogen af kvinderne (21%) stadig 
depressive symptomer. De der var i risiko, havde ændret ægteskabsstatus eller ar-
bejdsforhold, var plaget af smerter eller bivirkninger fra behandlingen. 41,5% af 
de 208 respondenter var under 44 år (22).

Tilsvarende undersøger Thewes et al. (2004) de psykosociale behov fra 6 måne-
der til to år efter behandling for overlevende brystkræftpatienter opdelt i 9 yngre 
kvinders behov versus ni ældre kvinders behov. De yngre kvinders særlige behov 
var relateret til det at være yngre og menopausal, f.eks. har fl ere vanskeligt ved at 
planlægge deres fremtid med børn, da angsten for tilbagefald var dominerende. 
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Yngre kvinder har i særlig grad behov for støtte og informationer omkring for-
hold knyttet til menopausale symptomer, fertilitet og ændringer i seksualiteten, 
som kun få har modtaget information om. De oplevede gynækologiske seneffek-
ter: uregelmæssige eller smertefulde perioder, tørhed i skeden eller manglende 
lyst. Flere var bekymrede for om de kunne få børn eller om det kunne påvirke 
deres fertilitet eller evne til at amme. De udtrykte selv at de var bange for at dø 
fra deres små børn. De yngre kvinder var også påvirket af deres diagnose, både i 
forhold til livsstil og karrierer. F.eks. var en ung kvinde udelukket fra at deltage i 
sportsaktiviteter på grund af træthed og indskrænket bevægelighed i armen. En 
anden ung kvinde havde rejst meget i udlandet, som hun nu følte sig usikker ved, 
hvis sygdommen skulle komme igen. De fl este af de unge i undersøgelsen var an-
sat i fuldtidsjob og var på toppen af deres karrierer, da de fi k diagnosen. En var 
gået ned i tid og fl ere overvejede det for at undgå stress og dermed forebygge tilba-
gefald. Også de yngre kvinders familie var meget påvirket af kræftsygdommen. De 
var sårbare og fl ere gik til psykolog. De yngre havde fl ere overvejelser om at bruge 
alternative behandlinger og specielle diæter, som de ønskede mere information 
om. De ønskede mere aldersrelevant information (23). 

Mullens (2003) undersøger om erfaringer med kræft motiverer til at ændre livs-
stil. Hun fi nder at yngre var mere opmærksomme på risiko, bekymrede og i hø-
jere grad angste for at sygdommen ville vende tilbage, hvilket i nogen grad moti-
verede til at forandre til en sundere livsstil (24).

Schover (2005) peger i sin undersøgelse på, at på grund af sene graviditeter og 
succesfuld kræftbehandling, har fl ere voksne oplevet angst for barnløshed efter 
deres kræftsygdom. Flere havde en urealistisk høj angst for at kræften ville vende 
tilbage ved en graviditet, eller at barnet ville have en høj risiko for fødselsdefekter 
eller selv at få kræft. Omkring en tredjedel troede at deres børn ville have en usæd-
vanlig høj risiko for at få kræft. Denne frygt er overdrevet. Kvinderne bekymrede 
sig for deres børns sundhed og om de ville leve længe nok til at se deres børn vokse 
op. Skønt barnløshed ofte betragtes som en ”kvindes sag” viser en undersøgelse af 
153 mænd med testikelkræft, at de er optaget og bekymrede for om de kan få børn 
efter deres sygdom. 76% af overleverne, som var barnløse ved undersøgelsen, øn-
skede børn i fremtiden. Hvis ikke det var muligt selv at få børn ønskede over halv-
delen at adoptere (25). Udover problemer med barnløshed fi nder Schover at de 
yngre mangler energi mange år efter sygdommens opståen. De har også økono-
miske problemer og kan have vanskeligheder med at fi nde en partner.
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 Dow (2004) har også i et review undersøgt fertiliteten hos yngre kvinder med 
brystkræft. De samme bekymringer om graviditet og børn fi ndes i denne under-
søgelse som i Schover`s (2005) undersøgelse. Undersøgelsen viser også, at det har 
stor betydning for yngre overlevende kvinder at få børn. De oplever så, at de er 
”raske” og at de kan se fremad. Det binder dem sammen med deres ægtefælle. Det 
at få børn er en stærk stimulus til at føle sig rask igen (26).

Bloom et al. (2004) har foretaget en undersøgelse af 185 kvinder behandlet for 
brystkræft, som er under 50 år, og er uden recidiv efter 5 år. Til undersøgelsen er 
anvendt spørgeskema SF-36, som er besvaret få måneder efter afsluttet behand-
ling og efter 5 år. 92% svarede, at deres velbefi ndende er godt. Kun 10% svarede, 
at deres helbred var blevet dårligere. De havde kropslige symptomer, bekymrin-
ger om fremtiden og et indskrænket netværk. Der var ikke signifi kant ændring i 
ansættelsesforhold, samlivsforhold og seksuel aktivitet. Det konkluderes, at det 
er vigtigt at der er fokus på både fysiske, psykiske og sociale problemer hos yngre 
kvinder, der er behandlet for brystkræft, så de forbliver raske (27). Det samme vi-
ser et review (Vivar, 2005), at overlevende kvinder med brystkræft har behov for 
støtte mange år efter afsluttet behandling (28).
 Tomic (2002) undersøger tilsvarende 164 tidligere kræftpatienters livskvalitet 
5 år efter diagnose. Personlig kontrol og søgen efter mening er lige udtalt hos de 
overlevende og kontrolgruppen (29). 
 Der indgår to undersøgelser om overlevende mænd med testikelkræft. Et re-
view (30), som har til formål at undersøge livskvaliteten hos overlevende mænd 
med testikelkræft, viser, at sammenlignet med en kontrolgruppe har de samme 
niveau livskvalitet. Den eneste afvigelse var en højere score på angst. Den anden 
undersøgelse (31) inkluderer 300 par mindst 6 måneder efter diagnosen. Resul-
tatet viser at testikelkræft påvirker hovedsageligt ikke seksualiteten i negativ ret-
ning. 
 En tilgang til at undersøge, hvordan tidligere kræftpatienter har det efter deres 
sygdomsforløb, er at undersøge om de vender tilbage til arbejdsmarkedet og hvil-
ke faktorer, der påvirker dette. 
 Spelten et al (2002) identifi cerer 14 undersøgelser med fokus på patienters til-
bagevenden til arbejdsmarkedet efter en kræftsygdom (32). Også her er der stor 
heterogenitet i undersøgelsesdesign og metode. For eksempel identifi ceres 41 for-
skellige faktorer som har indfl ydelse på evnen til at vende tilbage til arbejdsmar-
kedet. I gennemsnit vender 62% tilbage til arbejdsmarkedet efter endt behand-
ling. Gudbergsson (2006) fi nder i sin undersøgelse om tidligere kræftpatienter at 
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sammenlignet med en kontrolgruppe var der ingen forskel i antal af ansatte og 
deres arbejdstid. Dog havde overleverne mindre fysisk og mental kapacitet til at 
klare deres arbejde (33).

Diskussion af oplevede problemer
Resultatet af litteratursøgningen tyder på, at alder har en betydning for typen af 
de problemer overlevende kræftpatienter har i perioden efter, de har afsluttet de-
res behandling. De yngre har nogle specifi kke behov, som ofte også er rettet mod 
den tid i livet, de befi nder sig i. 
 Trods stor variation i undersøgelsesdesign og metode indikeres et fællestræk i 
næsten alle undersøgelsesresultaterne. De overlevende kræftpatienter oplever de-
res livssituation og dagligdag som ændret. Både fysiske, psykiske og sociale for-
hold bliver påvirket efter afsluttet behandling, med et behov for at få støtte og vej-
ledning fra professionelle til at kunne håndterer livet efterfølgende. Det samme 
fi nder Eriksen i sin undersøgelse, som samtidig viser, at dette behov falder med 
alderen (12). Det samme viser også andre undersøgelser (34,35). De yngre ind-
drager oftere alternativ behandling og ønsker mere information om sund levevis. 
De mener ikke, at den information de får fra de professionelle, er relevant for de-
res alder.
 På trods af nye medicinske metoder, som har resulteret i at patienterne lever 
længere, forbliver fremtiden usikker og en del af overleverne vedbliver med at 
være bekymrede for at sygdommen vender tilbage. Dette fund er gjort i mange af 
undersøgelserne. Den forsatte angst, som overlevende kræftpatienter har, kan ka-
rakteriseres som Damocles sværd, som konstant hænger over patienten og fami-
lien, måske i resten af livet. Det er kun en lille gruppe af kræftpatienter, som for-
sætter med at være angste for fremtiden og oplever sig som værende kræftpatient. 
For de fl este er angsten aftagende efter 1 år, men kan dog varer ved i 25 år. 
 Fatigue er et udtalt symptom. Det påvirker og har indfl ydelse på familie- og 
arbejdsliv. Det sætter nogle begrænsninger for at indgå i karriereforløb og be-
grænser sociale udfoldelser og sportsaktiviteter. I Bakers undersøgelse (20) er fa-
tigue det største problem hos overlevere med colorectalcancer og det næststørste 
problem hos overlevere med brystkræft og lungekræft. Overvejende forekommer 
fatigue lige hyppigt i alle aldersgrupper. Det samme fund er gjort i en dansk un-
dersøgelse (9).
 Forskellen mellem de problemer som yngre og ældre kræftoverlevere har, viser 
sig i forhold til familielivet. Undersøgelser af de psykosociale aspekter ved foræl-
dreskab efter en kræftsygdom er først begyndt (25). På grund af senere svanger-
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skab generelt i befolkningen og større succes med kræftbehandling, oplever fl e-
re kvinder fertilitetsproblemer efterfølgende. Erfaringerne med kræftsygdommen 
påvirker overleverne i forhold til at træffe beslutning om at få børn. Nogle kvin-
der ønsker at nå deres mål om forældreskab, at deltage i ”det sunde moderskab”, 
og derigennem få en følelse af normalitet. Men kvinderne bekymrer sig også om 
deres børns sundhed, og om et muligt svangerskab kan give tilbagefald. Dernæst 
er de bekymrede for om deres børn - nuværende eller kommende – har risiko for 
at få kræft. Usikkerheden om fremtiden kan påvirke til at nogen afholder sig fra 
at træffe beslutning om at få børn. Forældreskab er også et problem de overleven-
de mænd er optaget af. Problemer vedrørende barnløshed kan være lige så smer-
tefulde som konfrontationen med kræftsygdommen. At få en kræftsygdom som 
ung giver anledning til at overveje forældreskab.
 Det ser ikke ud til at yngre kræftoverlevere har store problemer i forhold til 
deres jobsituation. Dog er der nogle, der ændrer karrierer, de ønsker en mindre 
stressende tilværelse, som de mener er forebyggende for tilbagefald. De refl ekterer 
over deres livssituation, og ønsker at bruge tiden positivt. Eriksens undersøgelse 
viser, at over halvdelen af de erhvervsaktive kræftpatienter under 60 år er i arbej-
de 6 uger efter udskrivelsen (12). Det ser ud til at arbejdet spiller en vigtig rolle 
for bevarelsen af deres identitet, og det at kunne beholde sit arbejde eller genop-
tage det, måske er symbol på stabilitet, og et ønske om at hverdagen atter vender 
tilbage. 
 Data fra undersøgelsen viser vigtigheden i at tage alder og stadie i livet i be-
tragtning, når mennesker får en kræftsygdom.

Konklusion og perspektivering
Angsten for fremtiden er mere udpræget hos de yngre overlevere end de ældre, 
som måske har færre forventninger til livet, mindre ansvar i forhold til familie 
end de opgaver der forbindes til et tidligere stadie i livet. Angst for recidiv var ud-
talt i den yngre gruppe, hvor alle fysiske symptomer blev registreret, og der var 
stor opmærksomhed på kroppen. De følte ikke de havde fået tilstrækkelig viden 
om disse problemer, så de vidste hvad de skulle gøre for at mindske eller afhjælpe 
problemer i forbindelse med trætheden.
 Der bør gives mere opmærksomhed på kræftrelateret fatigue og behandlings-
muligheder. Træthedsproblematikken sætter nogle begrænsninger i livsudfol-
delsen i forhold til bl.a. arbejdsliv og sportsaktiviteter. Undersøgelser tyder på at 
træning i let til moderat form har en positiv indfl ydelse på fatigue efter en kræft-
sygdom (36,37).
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Mange overlevere er urealistisk bekymrede for risikoen ved graviditet og barnets 
sundhed. Ingen undersøgelser viser, at der er fl ere børn født med fødselsdefekter 
efter forældre behandlet for kræft. Der mangler mere fokus fra de professionelle 
på dette område, som skal starte ved diagnosetidspunktet og følges op igennem 
behandlingsforløbet, så der ikke opstår misforståelser og der kan træffes beslut-
ninger om forældreskab. Der kan etableres grupper for par, som har erfaring med 
at få børn efter sygdommen. 

Et samlet uddrag af litteratursøgningens resultater viser behov for en mere mål-
rettet indsats for håndtering af fysiske og psykiske forandringer, forholdet til for-
ældreskab og job hos yngre voksne, som overlever en kræftsygdom. Langtidslivs-
kvaliteten efter en kræftsygdom er knyttet til de specifi kke behov overlevere har 
og som kan varierer efter alder, køn, over tid og efter kræftform. Der efterlyses 
en professionel håndtering af rehabiliteringstiltag til kræftpatienter, således at af-
standen mellem at ”være syg” og ”være rask” mindskes (Figur 1). Da et større an-
tal mennesker overlever kræft i en længere periode, er det nærliggende, at en for-
længelse af livet ikke er det eneste kriterium for effektiv kræftbehandling. Da der 
i dag er meget opmærksomhed på kræftpatienters livskvalitet, er det kritisabelt 
at kunne identifi cere de mange problemer som en mindre gruppe yngre voksne 
overlevere har mange år efter afsluttet behandling. Den patologiske tragedie (fi -
gur 1) kan vise sig også at være et socialt drama, hvor de yngre voksne og deres 
familie skal forsøge at genskabe hverdagen. Det er en udfordring for de professi-
onelle i sundhedsvæsenet at iværksætte initiativer så kræftoverlevere ikke kun er 
”raske” biomedicinsk, men at de har et liv, som ikke opleves at være i en gråzone 
mellem hverken at være syg eller helt rask, eller bare er en ”som om” tilbageven-
den til normal tilstand (12). Men at de oplever sig ”raske”, og er i stand til at give 
sig i kast med nye livsprojekter uden overvældende angst. 
 Det anbefales at der iværksættes undersøgelser om oplevelser og erfaringer af 
forældreskab hos overlevere. 
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Subjektive perspektiver 
på kræft i det unge voksenliv 1 

Bibi Hølge-Hazelton

Denne artikel er én i rækken af en samling artikler i Klinisk Sygepleje, der har 
afsæt i praksisforskningsprojektet ”Den unge med kræft i afdeling D” på Århus 
Universitetshospital, Århus Sygehus. Projektet, der tidligere er beskrevet i Klinisk 
Sygepleje (1), er paraply for en række udviklingsprojekter på afdelingen, samt tre 
tilknyttede forskningsprojekterb. Alle projekterne knytter an til et eller fl ere af de 
overordnede formål:
• At skabe viden om unge og yngre mennesker (15-40 år) med kræft 
• At udvikle sygeplejen i afdeling D til målgruppen i en treårig projektperiode
• At skabe bedre forløb mellem primær og sekundærsektoren for målgruppen
• At afprøve en model for samarbejde mellem forskere og praktikere

Denne artikel vil primært bidrage til det første formål, nemlig at bidrage til en 
nuancering af hvad det kan betyde at få kræft når man er ung, idet det med ud-
gangspunkt i eksisterende forskning og klinisk erfaring antages, at denne fase i li-
vet er karakteriseret af særlige udfordringer der er væsentlige at have for øje i den 
kliniske praksis (2-6).

Baggrund
I dag eksisterer en omfattende viden om forskellige cancertyper, deres behandlin-
ger og mulige udfald. Over de sidste årtier er der udviklet nye behandlinger der 
har gjort det muligt, i et vist omfang, at reducere mængden af traumatiserende 
bivirkninger, og på samme tid, på grund af den teknologiske udvikling, er de me-
dicinske, kirurgiske og radioterapeutiske behandlinger blevet mere specifi kke og 
nøjagtige. Så derfor ved vi, der er professionelle i sundhedssektoren, en hel del om 
hvad det er vi har med at gøre, når genstandsfeltet er kræft-behandling og pleje, 
ikke sandt?

Det nemme svar på spørgsmålet er: Ja! Vi ved hvad vi har med at gøre og de fl e-
ste af vores patienter anerkender og er taknemmelige for dette. Det mindre enkle 
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svar, peger mindst i to forskellige retninger samtidigt: Nemlig at vi både ved og 
ikke ved hvad vi har med at gøre, at der er områder vi glemmer at undersøge og 
spørge til fordi vi overser dem eller ikke ved, at de eksisterer. Dét er de områder, 
der får patienterne, og bemærk her, at jo yngre de er, jo mere udtalt er dette, til at 
beskrive at de ikke oplever sig hørt, at de ikke modtager den støtte og information 
de har brug for, at de føler sig usikre og overladt til sig selv af personalet i sund-
hedssektoren (7). 

Ungdomskultur
Selvom unge og unge voksne med kræft kan beskrives som det 21århundere-
des nye patienter karakteriseret af autonomi, kompetence og kritisk indstilling 
til autoriteter (1,8), er disse mennesker ofte oversete indenfor kræftbehandling 
- og pleje. Dette er også tilfældet i forskningen, hvor antallet af relevante studier 
der undersøger unges behov og hvordan professionelle i sundhedssektoren bedst 
kan imødekomme disse, er begrænset (3). Herudover er der uklarhed når begre-
bet unge skal defi neres og forskningsartikler der omhandler ”unge” varierer fra 
13 til 55 år. I projektet ”Den unge med kræft i afdeling D” har vi defi neret unge i 
to overordnet kategorier, de helt unge fra cirka 15 til 21 år og de unge voksne der 
er fra cirka 21 til cirka 40. Dét der er afgørende, er hvorvidt de unge stadig er for 
eksempel økonomisk afhængige af voksne, bor hjemme, og ikke er startet på en 
uddannelse eller om de unge for eksempel er fl yttet hjemmefra, er ved at etablere 
familie, karriere med mere. Grænserne er fl ydende i mellem kategorierne ligesom 
de er fl ydende opad og nedad i alder.

Generelt beskrives ungdomskulturen som karakteriseret af stigende indre og ydre 
krav rettet mod individet om at tage ansvar for blandt andet egen krop og helbred, 
hvilket gør denne gruppe til på samme tid en ressourcestærk og sårbar gruppe. På 
den ene side, er de unge nemlig opsøgende, stiller krav og søger ny viden, men på 
den anden side, er de samtidig, ofte overbeviste om, at ansvaret for hvordan det 
går dem i livet, og herunder også i forhold til spørgsmål vedrørende sundhed og 
sygdom, er deres eget (9-11). For unge med kræft (og andre alvorlige og kroniske 
lidelser) kan dette betyde, at de ikke forventer eller opsøger hjælp og støtte hvis 
problemet er ”hvordan jeg klarer mig igennem? ”. Dette er også er i overensstem-
melse med den herskende egenomsorgsdiskurs (12).
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Teoretisk inspiration
Hvilke spørgsmål er de rigtige at stille når man gerne vil forstå subjektivec erfa-
ringer med at leve med kræft som ung voksen? For mig at se er de rigtige at stille 
disse spørgsmål, de unge selv, ikke en middelaldrene forsker, der så vidt hun ved, 
ikke har kræft.  Dette er baggrunden for at jeg symbolsk har vendt mikrofonen 
den anden vej og spurgt de unge der lever med kræft:

Hvis du skulle udføre mit forskningsprojekt, hvis hovedformål er, at 
forstå hvad det vil sige at være ung og leve med kræft, hvilke proble-
mer og overvejelser man har, hvilke spørgsmål ville så være relevante 
at stille?

Med andre ord, anerkendes den unge som eksperten på hans eller hendes eget liv 
og som den der bedst kan vejlede forskeren i forhold til at fokusere på relevante 
tematikker i den rigtige rækkefølge.
 Denne tilgang er ikke ny, den teoretiske inspiration kommer fra psykoanalysen, 
i dette tilfælde fra metoden Free Association Narrative Approach, som er udviklet 
af Hollway og Jefferson (13).
 Igennem fl ere års forskning med og om unge, har jeg udviklet en metode, hvor 
jeg tager denne inspiration med i cyberspace og producerer forskningsdata via e-
mails. De unge voksne der deltager i projektet har selv henvendt sig til mig og har 
tilbudt at deltage. Enten fordi de havde hørt om min forskning fra via netværk 
for unge med kræft, fordi de har mødt mig i forbindelse med et oplæg eller fordi 
de havde læst om projektet. I denne artikel vil jeg ikke bruge plads til at beskrive 
metoden yderligere, blot henvise til andre artikler jeg har skrevet om temaet og 
fremhæve, at jeg gik denne vej fordi det gik op for mig at skulle jeg kommunikere 
relevant med unge, var et oplagt sted at gøre dette Internettet (14,15).

At bede de unge selv formulere spørgsmål, har ofte resulteret i meget præcise, di-
rekte og relevante spørgsmål. Spørgsmål det ville være vanskeligt at stille, uden en 
langt mere udviklet relation til den enkelte. Ved at anvende Internettet, får de unge 
samtidig tid til at tænke og eventuelt vende tilbage med yderligere spørgsmål.

Hvilke reaktioner har de unge i forhold til at skulle bidrage på denne måde? Lad 
mig give ”ordet” til en af de unge deltagere i projektet, der i en e-mail har beskre-
vet det således:
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Det er en svær opgave at selv skulle formulere spørgsmål, men samtidig 
en meget god måde for – også mig selv – at blive klar over hvad jeg ville 
have ønsket, at det professionelle system skulle have spurgt om. Det er 
nemlig ikke tvivl om at ”de” (=systemet) ikke altid formår at spørge 
ind til kræft og hvilke omkostninger det har. De er til gengæld gode til 
at vide hvad der sker med kroppen rent fysisk, hvilket har været godt at 
vide inden og under behandling. 
 For at fi nde ud af hvad jeg gerne ville have været spurgt om, for 
at andre skulle forstå hvordan det er at leve med kræft som ung, har 
jeg valgt at tage udgangspunkt i hvordan jeg selv er blevet spurgt/ikke 
spurgt. Mange gange er jeg blevet misforstået eller har haft følelsen af, 
ikke ”føle det rigtige”. Så ender det blot med at man ikke har lyst til at 
tale om det, på trods af at jeg samtidig har haft behov for netop det at 
tale om situationen. 

Uddannelse og arbejde 
Før jeg beskriver hvilke konkrete spørgsmål unge med kræft anbefaler som rele-
vante at stille dem, hvis man skal forstå dem bedre, er det væsentligt at understre-
ge, at selvom mange af de spørgsmål de unge har foreslået befi nder sig inden for 
samme temaer, er rækkefølgen det meget sjældent. Ved at anvende en fremgangs-
måde, hvor jeg understreger over for de unge, at de skal beskrive de første spørgs-
mål der falder dem ind, og ikke bekymre sig om måden de er formuleret og stavet 
på, bliver det tydeligt, at det er de temaer der er mest presserende for den enkelte 
der dukker op først. Og disse spørgsmål er sjældent direkte relateret til sygdom 
og behandling, men i langt større udstrækning knyttet til arbejde, venner, fami-
lie og kærester. 

Arbejde og uddannelse spiller en stor rolle i unge menneskers liv og identitetsdan-
nelse, og for unge med kræft kan sygdommen betyde store omvæltninger og spe-
kulationer. I boks 1 gengives eksempler på spørgsmål unge voksne har foreslået 
som relevante at drøfte med dem:
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•  Er du bange for at blive fyret fra dit arbejde hvis du ikke kan arbejde fuld 
tid eller er blevet lidt handicappet efter en operation eller behandling?

•  Er der særlige hensyn du må tage til dig selv for at få dit arbejde til at 
fungere?

•  Har du fortalt dine kollegaer du har/har haft kræft?
•  Hvordan ville du have ønsket dine kollegaer havde reageret på din livstruende 

sygdom?
•  Føler du dit arbejds/studieliv er sat på standby?
•  Har dit arbejde/studie fået en ny betydning nu?
•  Hvordan er det at søge om arbejde (måske det første) når du har haft kræft? 

Mener du det er noget du bør fortælle?
•  Har sygdommen haft betydning for dit valg af arbejde/studie? 

Som det fremgår af disse eksempler, har de unge med kræft i dette projekt mange 
overvejelser vedrørende deres arbejds- og uddannelsessituationer. Og det kan da 
heller ikke undre, når man tænker på at de fl este unge igennem deres liv har fået 
fortalt at valget af arbejde, er et at de vigtigste i livet. Når man så rammes af kræft 
midt i denne proces, kan det opleves som meget skræmmende og spørgsmål ved-
rørende fremtiden fylder meget. Der eksisterer ikke meget forskning på området, 
men noget tyder på, at kroniske og livstruende sygdomme får mennesker til at ge-
noverveje deres karriere- og studievalg og somme tider til at skifte retning (16). 
Dette understreger betydningen af, sygeplejersker og andre er opmærksomme på 
betydningen af denne problematik når de arbejder med unge.

Partner/kæreste
Uanset om den unge har en partner eller er på udkik efter en, er spørgsmål om 
kærester meget væsentlige at åbne op for, fordi der her ofte vil være en række be-
kymringer som den unge har brug for at dele med andre. Har den unge allerede 
en kæreste, kan han eller hun komme i tvivl om denne orker at holde ud, eller om 
denne bliver i forholdet fordi han eller hun ikke kan være andet bekendt. Og har 
den unge ikke en kæreste, kan det syntes helt uoverkommeligt, at man nogen sin-
de bliver interessant at ”score”, når man en gang har haft kræft. Uanset om spørgs-
målene og bekymringerne afspejler noget i ”realiteten” eller ej, er det vigtigt at der 
bliver sat ord på dem. Eksempler på spørgsmål de unge i projektet har foreslået 
man kan stille ses i boks 2: 
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•  Hvis du er single, har sygdommen infl ueret på din drøm om at fi nde 
”den eneste ene”?

•  Er du bange for din kæreste vil forlade dig fordi han eller hun ikke forstår hvad 
det er du har været igennem? Eller fordi de ikke tror du bliver ”normal” igen?

•  Deler du dine bekymringer om dit forhold med din kæreste?
•  Føler du somme tider at du skal beskytte din partner ved at undlade 

at fortælle ham/hende bestemte ting?
•  Har sygdommen ændret dit sexliv?
•  Har din lyst til sex ændret sig?
•  Har jeres forhold ændret sig?

At få/at have børn, bekymringer om familien 
Et andet væsentligt tema der dukker op, er knyttet til det at have eller ønske at få 
børn. Eksempler på spørgsmål unge har anbefalet man drøfter med dem ses i boks 3:

• Ved du om din situation påvirker dine chancer for at få børn?
• Ved du om det er muligt for dig at få børn efter endt behandling?
• Har du udsat det at få børn? 
• Er du bange for dine børn vil arve din kræft?
• Er du bange for dine børn skal vokse op uden en mor eller far?

En ung kvinde med to små børn under to år, skrev følgende I en e-mail hvor hun 
beskrev nogle af disse spørgsmål:

Jeg har to små børn, og min værste tanke, som næsten ikke var til at 
holde ud, var at jeg ikke skulle få lov til at leve og at se mine dejlige børn 
vokse op. Den ældste er nu 2½ år (hun var 2 år da jeg fi k konstateret 
kræft) og min yngste er nu 7 måneder og altså nyfødt da sygdommen 
blev opdaget. Mine børn fylder ”alt” hos mig, og de er det vigtigste i mit 
liv og jeg elsker dem så utrolig højt. Tanken om at dø fra dem var ube-
skrivelig smertefuld og vanskelig. De ville ikke engang kunne huske mig 
når de voksede op, og jeg ville blot blive til et billede for dem. Der var 
ingen, som spurgte om hvordan det var at have børn i denne situation, 
og hvilke tanker jeg gjorde mig. Hvis jeg selv kom ind på emnet, fi k jeg 
besked om at ikke tænke på denne måde, man må være positiv! Men 
man kan ikke være positiv hele vejen igennem.
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Et andet område som de unge gerne vil drøfte er den øvrige familie. For de yngste 
der måske lige er fl yttet hjemmefra og begyndt at etablere deres egne hjem, kan 
det være meget vanskeligt at fi nde balancen mellem på den ene side at have brug 
for sine forældre i en svær situation og på den anden side ikke at blive gjort til 
”barn” igen. Denne problematik kan skabe voldsomme konfl ikter og jalousi. Og 
lidt ældre unge, der måske selv er blevet forældre, kan opleve sig fanget mellem på 
den ene side at skulle tage hensyn til de små børn og på den anden side skulle tage 
hensyn til bekymrede forældre hvis ”barn” er alvorligt sygt.

Eksempler på gode spørgsmål de unge i dette projekt har foreslået bliver stillet 
ses i boks 4:

• Hvordan reagerede din familie på nyheden om din sygdom?
• Følte du, at du skulle være den stærke og ikke virke syg for at beskytte dem?
• Oplever du at du skal trøste din familie?
• Føler du at du har påført din familie sorg og problemer?
• Har din sygdom ændret dit forhold til din familie?
• Taler du om din sygdom med din familie?
• Tror du din familie forstår hvordan det er at leve med kræft?

Fremtiden og muligheden at dø
Spørgsmål der kredser om fremtiden og muligheden for at dø af kræftsygdom-
men er meget nærværende hos fl ere af de unge. Dette er et område der samtidig 
er vanskeligt for mange professionelle at tage op med de unge fordi de ønsker at 
bevare en optimistisk stemning, og fordi de har brug for at holde modet oppe hos 
såvel de unge som hos dem selv. Begge dele er nok medvirkende til fl ere unge be-
skriver sig som overladt til sig selv i disse spørgsmål, se for eksempel hvad en af de 
unge i dette projekt skrev om dette emne:

Det skal være naturligt at tale om døden! Dette er svært for de fl este 
af de jeg har mødt. Men når man får konstateret diagnosen kræft, vil 
tankene helt automatisk gå den vej. Det ligger tæt på menneskers sind, 
at tænke det værste. På trods af at min første besked var, at jeg havde 
40% chance for overlevelse, gik jeg ikke naivt rundt og troede at jeg nok 
skulle være en af dem der skulle overleve. Jeg tror også, at hvis man får 
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besked om at det er 80% chance for overlevelse, vil man som patient 
tro at man er en af dem der vil komme til at dø. Derfor skal død være 
en oplagt ting at spørge ind til og være oppe som tema.  

 
Heldigvis har min samlever og jeg talt meget om dette. Der gik fl e-
re uger før jeg kunne sige ordet ”død”, da det bare var for ondt, og vi 
snakkede rundt om ordet men stadig om emnet. Efterhånden kunne vi 
håndtere både ordet og det fakta at jeg måske skulle dø. Det var trist, 
men også dejligt at få sat ord på tankerne og få sat tankerne i system. 
Det var godt at vide at hvis jeg skulle dø, ville min samlever leve videre 
på den måde vi havde talt om, gøre sådan og sådan med børnene osv. 
Efterhånden var døden ikke så skræmmende, men stadig ikke ønske-
ligt naturligvis. 

 
Jeg mener det er en fl oskel, at sige til kræftpatienter at de skal tæn-
ke positivt. Jeg opfatter det som en måde at afslutte en samtale på. 
Hvis man taler om det triste og får besked om at tænke positivt, luk-
ker man for kommunikation. Man kan tænke positivt selv om man 
tænker på triste/svære situationer. Hvordan skal vi som familie bedst 
komme igennem det hvis jeg dør? Det er da slet ikke negativt. Jeg hav-
de også problemer med at adskille hvordan det at tænke positivt skulle 
opfattes. Man hører jo tit at hvis man tænker positivt, kan man godt 
overleve. Betød det så, at hvis jeg tænkte på døden, ville jeg faktisk dø? 
Men jeg kunne ikke klare at fortrænge den realitet, at jeg faktisk kunne 
dø, og valgte i stedet at tale om også de svære ting med dem der ville 
høre. Det har hjulpet mig. Jeg har været stærk og åben og folk siger jeg 
”tænker positivt”...hvilket jo er lidt komisk. Min pointe er at man som 
professionel skal være forsigtigt med at bruge ord/sætninger som ”du 
skal tænke positivt”, i hvert fald uden at forklare meget nøje hvad man 
mener med det. 

Hvis man læser dette citat nøje igennem, er det fyldt med vigtige budskaber til 
professionelle. Det beskriver smertefulde erfaringer om hvad det betyder at tale 
om, eller ikke at tale om døden, eller en mulig død, for en ung voksen med kræft. 
Og det er fyldt med budskabet om man som professionel virkelig kan gøre en for-
skel, selvom det ikke er et positivt emne der er på banen.
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Diskussion af metoden
At anvende Internettet som medium i et projekt om unge med kræft rejser for-
skellige spørgsmål, vedrørende identitet og etik. Når man skal forholde sig til disse 
spørgsmål i forhold til Internettet og cyberspace, er det centralt om man betrag-
ter det som noget nyt og specielt fordi der i så fald vil være brug for nye etiske ret-
ningslinjer, eller om man, som jeg, betragter forskning i cyberspace som en fort-
sættelse af den eksisterende interaktions og kommunikationsforskning, og at man 
derfor kan anvende den gældende etiske forskningspraksis (14, 15,17). Det er i 
hvert fald tydeligt at mange af de unge der har deltaget i dette projekt fi nder me-
toden både inspirerende og relevant, en af dem skrev for eksempel:
  

Jeg synes det er helt i orden med denne interview form. Både forbi man 
nogle gange kan blive lidt stum når man sidder ansigt til ansigt, og nu 
er der mulighed for at tænke over svaret - hvis man må sige – inden. 
Det er lidt svært når man sidder face to face at tænke over det et par 
timer, hvis du forstår?!
 Så man kan vel godt sige at jeg foretrækker denne form frem for face 
to face eller telefonisk.)

 
En anden skrev:

Denne form for e-mail baseret interviews syntes jeg er rigtig godt, for 
man kan gøre det når man lige har tid og lyst. Hvis man planlægger 
noget, er det ikke sikkert at man lige er så klar på at tale om det den 
pågældende dag. Her kan man gå til og fra det. Og det er skriftligt, det 
synes jeg er lettere end mundtligt. Man er mere ærlig synes jeg. 

Konklusion 
Det er væsentligt at understrege, at det ikke er alle de spørgsmål der har været 
nævnt i artiklen, der er relevante for alle unge. Ej heller er emnerne eller antallet 
af spørgsmål dækkende for hele problematikken for alle unge, og som tidligere 
nævnt, er rækkefølgen heller ikke ens for alle. Det jeg har ønsket at vise er, hvor-
dan man ved at lytte til unge patienter og tage deres spørgsmål alvorligt, kan få et 
redskab til at komme et spadestik dybere i forhold til at forstå, hvad det vil sige at 
være ung og leve med en alvorlig sygdom som kræft, og dermed også forstå hvad 
det er der skal til, for at støtte den enkelte bedre. Jeg møder ofte bekymrede og en-
gagerede praktikere når jeg holder foredrag og workshops om unge. Erfaringerne 
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er for mange at de unge er svære at kommunikere med, at de udebliver fra aftaler, 
at de ikke følger retningslinjerne. Under denne bekymring ligger ofte spørgsmå-
let: hvad skal der til for at vi kan etablere et bedre samarbejde med dem om deres 
pleje og behandling?

Et sted at begynde kunne være at sætte sig ind i hvordan de unges liv leves uden 
for institutionerne hvor praktikere møder dem. At erkende at e-mails , mobilte-
lefoni og msm-teknologien er kommet for at blive, at den er i høj grad en del af 
unges hverdagskultur og derfor et oplagt kommunikationsmedie mellem såvel 
praktikere og unge, som forskere og unge. 
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rehabilitering” et litteraturstudie af Eva Taps. Sidstnævnte projekt beskrives yderligere 
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Yngre voksne kræftpatienter 
og deres pårørende 
– et praksisnært udviklingsprojekt

Rikke Læssøe Schmidt 

Formålet med denne artikel er at belyse, hvorledes der på praksisniveau kan arbej-
des med udvikling, samt at fortælle om de resurser, muligheder og udfordringer 
der er i en travl hverdag. Artiklen beskriver, at det gør en forskel, at der prioriteres 
praksisnære sygeplejefaglige udviklingsprojekter, men også at projekter kan føre 
ad veje, man slet ikke havde forestillet sig fra starten. At de væsentligste resultater 
ofte kommer som sidegevinster, og at det kræver fl eksibilitet, opbakning og uhol-
denhed fra alle involverede. 
 Med afsæt i praksisforskningsprojektet ”Den unge med kræft i afdeling D” på 
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (1) er der udsprunget fl ere udviklings-
projekter. Ét af disse har omhandlet ”Den unge palliative kræftpatient og dennes 
pårørende”(2).
 På onkologisk sengeafsnit D2 havde specielt fi re patientforløb over en periode på 
3 måneder gjort stort indtryk på personalet og dannet baggrund for en del interne 
sygeplejefaglige diskussioner. Patientforløbende var kendetegnet ved at indbefatte 
yngre voksne kræftpatienter i alderen 25-45 år. Patienterne var alle fi re i en fremad-
skreden palliativ fase af deres sygdom og havde over et længere forløb haft brug for 
indlæggelser, der varierede fra én uge til to måneder, ofte af fl ere omgange.
 Det, vi i personalegruppen oplevede som anderledes end ved vore øvrige pal-
liative patientforløb, var i starten svært at sætte ord på, men de fi re patientforløb 
fi k megen omtale til rapport-givning, i frokoststuen, til sygeplejekonferencer og i 
det daglige arbejde generelt. Fra en tidligere konstruktiv saglig konference over sy-
geplejen til disse yngre voksne og deres pårørende, var der blevet skabt en ufaglig, 
negativ og distancerende dialog og stemning omkring forløbende. En retning, vi 
alle var enige i, var uacceptabel i vores ellers professionelle palliative sygepleje. 
 Ud fra et ønske om at blive klogere på sygeplejen til den yngre voksne, både re-
trospektivt ud fra det vi i afsnittet havde oplevet, og prospektivt for at udvikle vo-
res fremtidige indsats til denne patientgruppe, igangsatte vi et udviklingsprojekt. 
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Projektets tilblivelse og udfordringer
Fra ideen blev skabt og initiativet taget ultimo 2005, og til den endelige projekt-
beskrivelse lå klar til implementeringsstart, gik der relativt lang tid, ca. 9 måne-
der. Det føltes som lang tid, fordi vi var ivrige efter at komme i gang med imple-
menteringsfasen, men i sidste ende betalte forarbejdet sig. Oprindeligt var den i 
praksis opståede problemstilling tænkt som et fælles fokus- og indsatsområde for 
sygeplejen i afsnit D2. Efter samtaler med afsnittets afdelingssygeplejerske blev vi 
enige om, at et udviklingsprojekt kunne være med til at understøtte dette fokus 
ved at gå mere systematisk til værks. Efter at have drøftet vores ideer med senior-
forsker Bibi Hølge-Hazelton, som er tilknyttet onkologisk afdeling som leder af 
projektet ”Den unge med kræft i afdeling D”, blev det yderligere klart, hvor vores 
fokus lå og at et projekt af denne størrelse, efter hendes mening, var for sårbart 
med en enkelt projektansvarlig. Derfor fi k jeg min kollega i afsnittet, Sara Ravn, 
med i arbejdsprocessen. Primo 2006 havde vi første møde med vores tildelte vej-
leder, klinisk sygeplejespecialist Pia Riis Olsen, og vi begyndte research og littera-
tursøgning over eksisterende viden på området, primært afgrænset til danske stu-
dier. Desuden gik vi i gang med at udforme en projektbeskrivelse, der skulle følge 
faste kriterier for, hvad et udviklingsprojekt i onkologisk afdeling skal indeholde: 
Indledning, formål, delmål, metode, etik, tidsplan, ressourceforbrug, projektor-
ganisering og formidling (3). Der blev skabt en projekt-styregruppe bestående 
af afdelingssygeplejersken, vores vejleder, en specialeansvarlig sygeplejerske og os 
to projektansvarlige sygeplejersker. Styregruppens ansvar var bl.a. at bakke op og 
skabe rammer og forudsætninger for projektet, og at følge og overvåge at det for-
løb planmæssigt. Medio 2006 begyndte vi at implementere projektet, og i novem-
ber måned samme år besluttede vi, at omdrejningspunktet på den årlige temadag 
i vores afsnit skulle omhandle udviklingsprojektet og dets tema. 

Det var under hele projektforløbet vigtigt at få hele afsnittet til at spille sammen. 
Naturligvis var det nødvendigt, at de projektansvarlige sørgede for at holde hju-
lene i gang, men også at trække på andre ressourcepersoner. Bl.a. havde afsnittets 
daværende specialeansvarlige skrevet om den yngre voksne palliative kræftpatient 
i sin afsluttende diplomopgave, og en kollega skrev om pårørende til vores pallia-
tive patienter i afsnittet i sin opgave på onkologisk efteruddannelse. Det faktum, 
at hele afsnittet var centeret omkring indsatsen i at udvikle sygepleje, netop til den 
yngre voksne og de pårørende, gav en dynamisk og god stemning omkring pro-
jektet, som alle på den måde blev en mere eller mindre del af. 
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En anden afgørende faktor for udviklingen blev den tid, der af ledelsen blev priori-
teret til sygeplejefaglig udvikling. Vi fi k tildelt 8 timer pr. måned, dvs. en månedlig 
studiedag, der lå i arbejdstiden - kun afsat til dette projekt. Desuden fi k vi et udvik-
lingstillæg, svarede til 1000 kr. pr. måned brutto oveni vores løn, til opmuntring og 
belønning for vores ekstraindsats og som kompensation for de timer, vi nødven-
digvis måtte bruge af vores fritid. Vi passede jo samtidig vore fuldtidsstillinger. 

Det viste sig at være både en styrke og en svaghed, at vi var to projektansvarlige. 
Det var gavnligt i forhold til refl eksioner og diskussioner, at vi var to, det gav en 
større ansvarsfølelse at blive holdt fast i nogle ”deadlines”, vi sammen havde sat, 
men samtidigt besværliggjorde det vores mødetidspunkter. Vi arbejdede på skift 
hver anden weekend og havde 6-8 aften/nattevagter om måneden. Vi havde fra 
starten et ønske om at lave så meget som muligt sammen, det var dog en tids-
krævende proces, som til tider frustrerede os. Vi prøvede også at ”gå fra” nogle ti-
mer, når det daglige arbejde tillod tid, men dette viste sig at være svært. Dels blev 
vi nogle gange kaldt tilbage på arbejde, og dels gik der for lang tid, inden vi fi k 
”koblet” dagens arbejde af. Det mest konstruktive var, når vi begge mødte ind fra 
morgenstunden på en studie- eller fridag. Vi sad i lokaler et stykke fra afdelingen 
i civilt tøj, men kunne ikke undgå at møde kolleger på gangene. Det ville have væ-
ret optimalt, hvis vi havde kunnet mødes udenfor afdelingen, da vi synes, det var 
svært at se en travl afdeling, hvor vi var trukket ud for at lave udviklingsarbejde. 
Det gav os i starten dårlig samvittighed, men det var nu engang mest belejligt at 
mødes på afdelingen, hvor der var kopimaskine, Internet og andre faciliteter til rå-
dighed. Men efterhånden som projektets gang og indhold blev gennemsigtigt for 
vores kolleger, kom der også en accept af vores fravær på studiedage. 

Det blev derfor en vekslen mellem studier, implementering og formidling til vore 
kolleger om, hvor langt projektet var, samt inddragelse af andre interessepersoner 
blandt kollegerne. 
 Undervejs, fra ideen og gennem hele processen med projektet, var den vejled-
ning vi fi k af stor betydning. Det blev tydeligt for os, at en projekterfaren og aka-
demisk kompetent person var nødvendigt. Samarbejdet med vores vejleder Pia 
Riis Olsen blev frugtbart i fl ere sammenhænge. For det første rakte vore færdig-
heder som praksissygeplejersker ikke til litteratursøgning og til vurdering af eksi-
sterende sygeplejefaglige artikler på emnet. Desuden havde vi svært ved at få vores 
fokus afgrænset, og vi var i høj grad præget af en mere løsningsorienteret arbejds-
metode. Her var Pia med sin akademiske baggrund en stor hjælp. Desuden var 



80

det motiverende for os, at hun var en del af Onkologisk Afdeling, men ikke var i 
direkte kontakt til vores daglige arbejde i sengeafsnittet. Hun fungerede i høj grad 
som vores opbakning og støtte, men var samtidig også kritisk i forhold til vores 
niveau og ambitioner. Samarbejdet fungerede både via møder, mailkorrespon-
dance, og når hun tilbød sin hjælp som ordstyrer, fx. da vi skulle stå for indlæg-
gene, til en temadag i afsnittet. 

En stor udfordring, som der aldrig helt kan tages højde for, kom da min kollega 
Sara valgte at sige sit job op. Jeg var orienteret om hendes ansøgning til en anden 
stilling i afdelingen, men det efterlod et tomrum i forhold til projektets gang og et 
større ansvar på mine skuldre for at arbejde videre med implementering og for-
midlingsdelen af vores projekt. Her var styregruppen uundværlig, og den specia-
leansvarlige i afsnittet blev koblet på i et tættere forløb. 

Den oplevede hverdag i praksis 
med den yngre voksne og deres pårørende
Hvad var det ved disse yngre voksne patienter og deres pårørende, der havde ud-
fordret sygeplejen i en sådan grad, at det faglige fokus var blevet vendt til usaglig 
snak og konfl ikt i afsnittet? 
 Jeg vil prøve at give en karakteristik af, hvordan vi mødte og så den yngre kræft-
patient og dennes pårørende i vores afsnit, og derefter hvordan et bevidst fokus på 
problemet skabte en periode med splid i personalegruppen, men også grundlag 
for mere konstruktiv debat. 
 For at blive klogere på de førnævnte fi re patientforløb, som udviklingsprojektet 
var udsprunget fra, gennemlæste vi sygeplejejournaler og lægejournaler, og der 
tegnede sig hurtigt nogle fællestræk. Det handlede bl.a. om:

1:  Høje krav og forventninger til plejepersonalet og til sundhedsvæsenet generelt, 
både fra den yngre selv, men i høj grad også fra de pårørende. Krav og forvent-
ninger som uddybes mere i det følgende. 

2:  En søgen efter kontrol, medindfl ydelse og medbestemmelse over behandling 
og plejeforløb, som udfordrede personalet i kraft af mere tid, opmærksomhed 
og faglig viden. Fx ville en pårørende ikke godtage sygeplejerskens ord for, at 
en ascitesdrænage ikke kunne blive akut natarbejde, men forlangte, at der blev 
ringet op til en læge, selvom lægen gav samme svar. En anden patient havde 
læst om en randomiseret forsøgsbehandling og ønskede at deltage, og til trods 
for, at hun ikke var kandidat til denne, blev det gennemtrumfet. 
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3:  Til- og fravalg af både læger og plejepersonale. Fx ønskede en patient kun be-
stemte personaler til personlig pleje og spurgte ind til vagtplanen, for at kunne 
gardere sig med sine pårørende, hvis en pågældende kollega var i vagt, for såle-
des i stedet at bede den pårørende om hjælp til personlig hygiejne

4:  Et bredere og mere synligt og deltagende pårørende netværk fyldte mentalt og 
fysisk i afsnittet. Fx insisterede en pårørende på, at der konstant skulle være en 
pårørende ved hans nærmeste hele tiden, trods det at der på stuen lå en dårlig 
medpatient, der havde brug for hvile. 

5:  Et højere niveau af inddragelse af viden fra patienten og de pårørende fundet 
i medierne, fx fra Internettet, udlandet og gennem patientforeninger. Fx i for-
bindelse med pressens omtale af ny udenlandsk behandling, som de forvente-
de, vi havde et kendskab til og kunne tilbyde i afdelingen. 

Birgitte Espersen skriver i sit bidrag til bogen ”Mennesker med kræft”, at nutidens 
patienter og deres pårørende ser det som en rettighed at få individuel information 
og medinddragelse i deres sygdomsforløb og behandling, og at det kan blive en 
svær og direkte vanskelig opgave for sundhedsvæsenet at omstille sig til disse nye 
tider, de stigende krav og forventninger (4). I sygeplejejournalerne og i den snak, 
der gik på afsnittet, var netop den rettighed til individualitet og medbestemmelse 
blevet vendt til en kontrollerende og skeptisk adfærd, som trådte på vores faglige 
integritet. En udfordring som skulle vendes til et bidrag, noget vi kunne lære af 
den yngre voksne patient. 

Nutidens patienter, de yngre voksne, afspejles også i det 21. århundredes patient-
kultur, beskrevet som en senmoderne kultur præget af individualisering, specia-
lisering, mindre normorientering og autoritetstro, som stiller særlige og nye krav 
både til de professionelle og til de metoder, der kan tages i anvendelse (5).

Netop de særlige og nye krav vi i praksis havde oplevet til vores metoder og ar-
bejdsrutiner i afsnittet, skulle vi have vendt til en sund skepsis og ikke en nega-
tiv klagesang. Sammenholdt med vores praksiserfaringer gav ovenstående funda-
ment for praksisforbedring og udvikling. 
 Vores overordnede formål med udviklingsprojektet blev derfor at skabe indsigt 
i, og forståelse for den yngre palliative kræftpatient og dennes pårørende, samt 
hvilken indfl ydelse og påvirkning den yngres høje krav og forventninger havde 
på sygeplejepraksis internt i personalegruppen. Vi ville forsøge at adskille denne 
patientgruppe fra de øvrige patienter i afdelingen for særskilt at se på deres situa-
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tion og deres behov i kraft af den livsfase, de befandt sig i, da de blev diagnostice-
ret med en kræftsygdom.

Udviklingsprocesser, der involverede 
hele gruppen af plejepersonale
Som nævnt opstod der undervejs i projektets forløb splid internt i personalegrup-
pen, og det viste sig, at projektets fokusområde var noget mange havde en faglig 
og personlig mening og mange erfaringer med. De yngre kræftpatienters pårø-
rende blev bl.a. et emne, som vi fi k vendt og debatteret. Et delmål i vores projekt-
beskrivelse var bl.a. at skabe grundlag for en konstruktiv debat, da vi håbede, at 
holdninger og opfattelse kunne ændres eller fl yttes i takt med en mere bevidstgø-
rende og faglig debat. Derfor blev fx den årlige amtslige undervisningsdag i vores 
afsnit, samt tematimer i arbejdstiden prioriteret til projektets emne, hvor vi som 
projektledere var ordstyrere og havde planlagt, hvad der skulle debatteres og re-
fl ekteres over. 

Der var som nævnt blevet skabt en negativ stemning specielt overfor den yngre 
kræftpatients pårørende. Dels var der ofte fl ere pårørende, som gjorde, at de fyld-
te mere fysisk, men det som optog mange var, at de pårørende ofte kom til at tage 
meget af sygeplejerskens tid, tid som opfattedes som taget fra patienten. De pårø-
rende endte med oftere at blive set som en belastning for personalet end en vig-
tig ressource for patienten. Ved hjælp af artikler fra fx tidsskrifter som ”Fokus på 
kræft og sygepleje” og ”Sygeplejersken” vedrørende temaet pårørende fi k vi fl ere 
gode diskussioner og fi k snakket om, at vi ofte ikke er gode nok til at få de gen-
sidige forventninger mellem os og de pårørende afklaret i plejesituationer. At en 
mere åben dialog og en holdningsændring kunne skabe et bedre samarbejde. Vi 
var alle enige om, at den pårørende var af utrolig stor betydning for den syge, og 
at sygepleje også indebar sygepleje til den pårørende. 
 Generelt kom problematikken vedrørende de pårørende til at fylde en stor del 
i vores tanker og arbejde med udviklingsprojektet, forstået på den måde at den 
yngre voksne patients perspektiv gled mere i baggrunden. Der kom med andre 
ord mere fokus på pårørende generelt uanset patientens alder eller tilstand. Vi 
blev også hurtigt klar over, at der faktisk var meget usagt imellem personalet og de 
pårørende på afsnittet, for meget som vi tog for givet af de kunne se eller forstå af 
vores systemverden (6). Fx. krav på eller tilbud om aftensmad, kaffe osv. når de var 
i afsnittet, uklarheder der ofte forblev usagte, irritationer og unødvendige konfl ik-
ter blandt personalet. Nogle personalemedlemmer så stort på, om der blev givet 
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en sodavand og aftensmad én aften, andre så det som en principsag, at der skulle 
købes mad i kantinen, eller at der skulle købes spisebilletter. Vi havde mundtligt 
formulerede regler, men det blev op til den enkelte at bestemme. Dette resulterede 
i, at vi i projektet satte os for at få lavet en pårørendepjece, som skulle være indby-
dende, faktuel og give et indtryk af afsnittets mange muligheder og ikke begræns-
ninger eller løftede pegefi ngre og mest af alt, at vi ønskede at signalere, at pårøren-
de var meget velkomne i afsnittet, at vi gerne ville samarbejde, og at vi var i gang 
med et udviklingsprojekt, der bl.a. omhandlede forbedrede vilkår til dem. 

Vi så en mangel på dokumentation i forhold til de pårørende, vi fi k fx ikke skre-
vet specielle ønsker eller forhold ned stringent, og fl ere informationer, oplevede 
vi, gik tabt eller skulle gentages. Vi udformede et nyt støtteark til sygeplejejourna-
len, som indbefattede, hvilke pårørende den yngre så som de nærmeste, relatio-
nen og evt. særlige ønsker, fx. sen stuegang hver tirsdag, da X gerne ville deltage. 
Det var vores intension, at det skulle fungere som et ark, hvor personalet samlet 
kunne dokumentere og videreformidle informationer om til de øvrige kolleger, 
hvad der var blevet besluttet, informeret om, skulle tilgodeses, manglede at blive 
taget hånd om osv. Vi havde i forbindelse med udformningen af arket vores kol-
leger med på samråd, og alle fi k lov til at komme med kommentarer til indholdet. 
Da vi iværksatte det, blev det hurtigt klart for os, at det ikke ville blive nogen suc-
ces. Det er svært at bryde med sædvanen, og personalet glemte enten at få udfyldt 
arket, opdatere det, eller i det hele tage at benytte det, når det var til stede i syge-
plejejournalen. Jeg indså også, hvor stort et arbejde det var for mig at opmuntre 
folk til at få det brugt, at rollen som kontrollant blev ubehagelig, og at støttearket 
måske syntes overfl ødigt i ”dokumentationsjunglen”. Muligvis havde den positive 
proces i afsnittet, hvor fokus på udvikling og udviklingsprojektets involvering af 
personalet, overhalet behovet indenom. I hvert fald blev det, vi så som en løsning 
på et problem elimineret, og arket fungerede ikke efter hensigten.  

Diskussion og afrunding
Vi var fra starten meget ambitiøse, og man kan fristes til at sige naive. Fra vi gik 
i gang med projektbeskrivelsen, og til vi gik i gang med implementeringsfasen, 
gik der for meget tid. Hvad angår den kliniske sygepleje, gik vore ambitioner me-
get typisk på at komme i gang med at ændre, forbedre og løse de problemer, som 
vi havde oplevet i afsnittet, det vil sige mere end på den undersøgende adfærd i 
at udforske, hvad patienter og pårørende rent faktisk efterspurgte og manglede. 
Derfor blev vores formål meget styret af et sygeplejeperspektiv, snarere end et pa-
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tientologisk perspektiv. Vores fokus var udsprunget af den yngre voksne kræft-
patients pårørende, men i forløbet ændrede det sig til den pårørende generelt, da 
meget af snakken i afsnittet, som nævnt, udsprang af frustrationer omkring sam-
arbejdet med pårørende som helhed. 
 Vi blev dermed meget løsningsorienterede i vores projekt, og selvom vi havde 
en ambition om at lave nogle få interviews af pårørende og yngre voksne, fi k vi 
aldrig dette inddraget.

Hverdagen i sundhedsvæsenet er travl, og selvom vi pga. skiftende vagter og week-
endhold havde svært ved at mødes i vores tomands-projektgruppe, er det ikke no-
gen hindring for at kunne arbejde struktureret med sygeplejeudvikling på prak-
sisniveau. Med dette mener jeg, at når viljen og lysten fra praksissygeplejersken 
er til stede for at udvikle sygeplejen, og ledelsen giver tid, rum og anerkendelse, 
kan der i denne form for udviklingsprojekter, hvor der ydermere er tilknyttet en 
kompetent vejleder udenfor selve afsnittet, arbejdes målrettet og til gavn for det 
enkelte afsnit og i bedste fald hele afdelingen. Dog må det fremhæves, at lysten og 
viljen til at engagere sig, også nogle timer af vores fritid, var et must. Selvom der 
er velvilje og opmuntring fra ledelsen, skal hverdagen jo hænge sammen persona-
lemæssigt i forhold til arbejdsbyrden i afsnittet.

Vi fi k ikke nået mere end halvdelen af det, vi ønskede fra starten, men vi fi k afvik-
let nogle refl eksionstimer i stil med sygeplejekonferencer vedr. problemstillinger 
rettet mod vores indsatsområde, fx et patientologisk perspektiv på, hvad det vil 
sige at være yngre voksen og blive ramt af kræft. Vi havde den nævnte temadag og 
den faglige snak i dagligdagen om emnet i løbet af projektperioden. Desuden fi k 
vi afprøvet et ”pårørende-støtteark” til sygeplejejournalen og sammensat en pårø-
rendepjece, som i øjeblikket er under evaluering. Det som fi k størst betydning for 
resultater af vores udviklingsprojekt var den samlede indsats og fokus i afsnittet, 
at hele personalegruppen sammen fi k set praksis efter i sømmene og ville højne 
vores faglighed. 
 Så konkluderende må jeg fremhæve, at prioritering af udviklingsprojekter for 
den menige sygeplejerske på praksisniveau, kan smitte positivt af på hele afsnittet 
og give arbejdsglæde, mening og motivation, især når projektet fra starten anlæg-
ger en involverende proces, hvor alle kolleger inddrages. 

Hvad angår den yngre voksne kræftpatient kan det lyde som en kliché, når det 
endnu en gang fremhæves, at de ønsker individuel tilpasset sygepleje, hvor de øn-
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sker medinddragelse og indfl ydelse i dagens gang på afdelingen. Sådan skal vi jo 
imødekomme alle patienter, ung som gammel. Men vi må i sygeplejen lære, at den 
udfordring, de yngre stiller os overfor, ikke er en kritik af os som personer. Vi må 
fokusere på, at sygepleje er et fag i konstant udvikling, at vores fag skal tilgodese 
dem, der skal modtage vores sygepleje. De yngre er en del af nutidens patienter, og 
de affi nder sig ikke med standarder, og det ”som vi plejer”. Der bliver stillet høje 
krav til os og vores faglighed, men husk på, at de i ligeså høj grad stiller krav til sig 
selv om bl.a. aktiv deltagelse i behandling og pleje, overskud til at vælge og vrage 
i de alternative tilbud, og at de i høj grad befi nder sig i en videnseksplosion, hvor 
de hele tiden skal opdateres og stå til ansvar for deres til- og fravalg. 

Vejleder: Pia Riis Olsen
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Efterskrift: 
En vejleders pædagogiske 
overvejelser ved et udviklingsprojekt 
om pårørende til unge voksne med 
kræft i klinisk sygeplejepraksis

Pia Riis Olsen 

Jeg var vejleder på Rikkes og Saras projekt: Den yngre voksne kræftpatient og den-
nes pårørende. 

Det var jeg med stor fornøjelse og jeg meldte mig straks som vejleder, da jeg hørte 
om projektet første gang. I dette efterskrift vil jeg redegøre for nogle af de tanker, 
jeg gjorde mig undervejs i min rolle som vejleder – overvejelser som sjældent of-
fentliggøres, men som måske kan være til inspiration. 
 Pårørende har i fl ere år været et af mine interesseområder og den energi og lyst, 
der lyste ud af de to sygeplejerskers idé-udkast, gjorde bestemt ikke min egen lyst 
mindre til at vejlede på projektet. 
 Her er vi allerede ved to vigtige pointer, som kan have stor betydning for om 
interaktionen mellem vejleder og den, der vejledes, får de bedste betingelser for at 
blive en energiberigende oplevelse for begge parter: Interesse og lyst.
 Lad mig starte med at fortælle, at vi i afdelingen har den holdning, at en vejle-
der på et udviklingsprojekt ikke blot skal vejlede i traditionel forstand, som vi gør 
det i forbindelse med f.eks. skriftlige uddannelsesopgaver. Der skal den, der vejle-
des i reglen demonstrere et stykke selvstændigt arbejde og bedømmes på det. Vi 
ser sådan på det, at et udviklingsprojekt er et arbejde, der sættes i gang for at ud-
vikle en praksis, som vi har fælles ansvar for kvaliteten af i afdelingen. Vejlederens 
opgave i et udviklingsprojekt bliver derfor mere understøttende i hele processen 
og indebærer aktiv deltagelse i projektets gennemførelse (1). Vi forsøger dermed 
at fi nde en balance mellem den selvstændige lærings- og arbejdsproces hos syge-
plejersken, der leder projektet og ”at holde hånden under” med konkret hjælp og 
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gode råd, hvis vi i fællesskab fi nder ud af, at det lige er dét skub, der mangler for at 
sikre fremdrift i projektet eller at det ikke kuldsejler i en presset klinisk hverdag.  
Det vil typisk være hjælp til at få skriftlige arbejder gjort færdige, såsom den en-
delig formulering af dele af projektbeskrivelsen, udformning af spørgeskemaer o. 
lign., men det kan også være mere praktiske ting.
 Da jeg første gang så Rikkes og Saras projektudkast tænkte jeg: Hold da op! De 
har noget på hjertet! Der var ikke den ting, de ikke gerne lige ville ordne i det pro-
jekt. Så min første pædagogiske udfordring blev, hvordan jeg kunne få dem til at 
fokusere og afgrænse uden at miste gejsten.
 Jeg er tilhænger af et værdsættende udgangspunkt og at fremhæve de positive 
sider – mennesker ”vokser” jo, når solen skinner på dem – men det kan let virke 
lidt fordækt, sådan lidt: OK, hvornår kommer du så til, ”men”…? Hvis den tilgang 
som vejleder til gengæld kombineres med, at man kan mærke vejlederens begej-
string og tro på projektets betydning og at man har lyst til at involvere sig og være 
med til at bære projektet igennem, så er det min erfaring, at det bliver det lidt sjo-
vere at skulle ændre på noget og genoverveje andet og lettere at acceptere, at det 
hele ikke bare sådan er lige ud ad landevejen. 

Klinisk erfaring er nødvendig
… som basis for et udviklingsprojekt i praksis. Ønsket om at udvikle er ofte ud-
sprunget af en problemstilling i praksis og de forandringer, der senere skal imple-
menteres, skal tage højde for den praksis, de skal fungere i. Et kendskab til den vi-
den, der eksisterer i litteratur på området, er også nødvendig, som udgangspunkt 
for et udviklingsprojekt. Litteraturen kan berige med indsigt og guide til kloge 
valg i et projekt. Måske andre har stået i lignende praksisproblemer: hvad gjorde 
de? hvad virkede? hvad kan anbefales? I det aktuelle projekt blev vi derfor hurtige 
enige om, at det var vigtigt at få læst, hvad andre havde skrevet om yngre voksne 
med kræft og om at samarbejde med pårørende. 
 I dette projekt søgte vi litteratur på dansk, fordi det var det, som føltes mest 
overskueligt.. Det er min erfaring, at kliniske sygeplejersker, der arbejder fuldtid 
går død i et udviklingsprojekt fra starten, hvis de skal i gang med at læse vanskeligt 
tilgængelige artikler og bøger på engelsk, før de kan komme videre. Som vejleder 
og som deltager i processen må vejlederen om nødvendigt være den, der læser det 
mere tunge stof og gengiver det mundtligt og i et skriftligt resumé. Litteraturen 
fandt vi i fagtidsskrifter for sygeplejersker generelt eller for sygeplejersker, der ar-
bejder specielt inden for kræftområdet, i en specialeafhandling, samt i rapporter 
udgivet af Kræftens Bekæmpelse o. lign. Det var let at fi nde dansk litteratur om 
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pårørende generelt, hvorimod der så at sige ikke fandtes litteratur på dansk spe-
cielt om unge voksne med kræft, endsige pårørende til unge voksne med kræft.
 Vi drøftede også, hvordan vi kunne få patienternes opfattelser af samarbejdet 
med deres pårørende og dets betydning belyst lidt dybere. Fra rapporten: Kræft-
patientens verden (2) vidste vi, at noget af det patienterne var mindst tilfredse med 
i sygehusvæsenet, var den måde professionelle tager sig af deres pårørende; ca. 34 
% af de adspurgte patienter i undersøgelsen syntes, at sygehuspersonalet havde et 
problem mht. at vise tilstrækkelig interesse for deres pårørende (ibid.), men hvad 
lå der bag denne utilfredshed, og hvordan kunne patienterne ønske sig dette sam-
arbejde? Det vidste vi ikke.  Planen var egentlig, at vi ville prøve at få kontakt til 
et par unge med erfaring fra hospitalsindlæggelser, men som ikke var patienter i 
Rikkes og Saras afsnit. For at undgå et afhængighedsforhold ville vi allerhelst have 
kontakt til unge, som slet ikke havde en relation til vores onkologiske afdeling. 
Ideen var, at sygeplejerskerne samtidigt skulle prøve kræfter med at gennemføre 
patientinterviews, noget mange fi nder meget lærerigt (se f.eks. Kirsten Dahl An-
dersens artikel i denne antologi). Dette blev dog aldrig til noget, da en travl hver-
dag betød, at andre dele af projektet blev prioriteret.  

Projektbeskrivelsesfasen 
… tog lang tid – det gør den for næsten alle. Det kan være en slidsom fase at få 
klargjort og formuleret et godt styringsredskab. Projektbeskrivelsesfasen kan der-
for føles som en barriere for at komme i gang med ”det sjove” og den kan godt 
tage noget af energien ud af projektmagere, der primært har fundet motivationen 
til at gå i gang med et projekt gennem lysten til at skabe forandring i en praktisk 
hverdag. 
 Så da formål og mål for tredje gang stadigt ikke var helt klart formuleret, hjalp 
jeg Rikke og Sara med et udkast, som vi sammen gjorde færdigt 

Etablering af styregruppen
… var også en rigtig vigtig ting. Her kunne vi, der skulle støtte op om projektet og 
de ansvarlige sygeplejersker afklare forventninger og indgå aftaler om projektfor-
løbet og hvordan vi ville arbejde sammen. Samtidig giver styregruppen på en god 
måde anledning til frugtbare faglige drøftelser mellem ledere og vejledere, der ofte 
er stabsansatte kliniske specialister eller udviklingsansvarlige.
 Uden en styregruppe har jeg ofte oplevet, hvordan en sygeplejerske er blevet en 
lus mellem to negle, når der kom en melding fra afdelingssygeplejersken og en lidt 
anden fra vejlederen. Så skal der redes tråde ud og det tager tid og er frustrerende 
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for alle. En styregruppe er også med til at samle opmærksomheden og ansvaret 
for at støtte op, om de der står med projektet. Det er jo ikke nok, at få grønt lys og 
så bare knokle med det hele selv, mens ens kolleger er optaget af alt muligt andet. 
Faktisk kan det meget let være det, der dræber et projekt. Det kan være meget de-
motiverende, hvis ikke kolleger og ledere viser interesse for projektet og bekræfter 
dets betydning. Det bliver let et ensomt arbejde, som man, hvis og når der kom-
mer perioder med vanskeligheder i projektforløbet, let kan opgive. 

Projektet skred fremad 
som det kan læses i Rikkes artikel, dog ikke uden forhindringer. Sara fi k nyt ar-
bejde og Rikke måtte føre skibet i havn alene. Ikke ideelt, men absolut ikke nogen 
usædvanlig situation. 
 Det interessante i dette projekt og dets succes var ikke, at alle deres ideer og mål 
blev opfyldt – for det gjorde de ikke, men succesen var den optagethed af emnet, 
det lykkedes at få skabt i hele personalegruppen. Det var det der rykkede. Her har 
ledelsens tydelige opbakning, fokus og prioritering en kæmpe signalværdi – at der 
ikke i samme periode var mange andre bolde i luften, som kunne fjerne opmærk-
somheden fra det samlede udviklingsprojekt om unge med kræft og fra dette kon-
krete projekt i afdeling D2.

Undervejs var min primære rolle
… at følge op, tage kontakt og spørge ind til processen, opmuntre og aftale dead-
lines for at uger og måneder ikke bare pludselig skulle forsvinde: og så var det jul 
igen! - og sidst men ikke mindst at være tilfreds med resultatet. Vejlederens am-
bitioner på projektets vegne kan være større end det, der opnås og her er det min 
erfaring, at kunsten som vejleder består i, at fi nde en balance mellem personlige 
og faglige forventninger, hvad der er opnåeligt med de ressourcer, der er til rådig-
hed og at erkende, at små forandringer kan gøre store forskelle. 
 I vores afdeling har vi den aftale, at det er vejlederen, der afslutningsvis på et 
møde med afdelingssygeplejersker og tværfaglige kolleger resumerer projektfor-
løbet, og dets resultater på baggrund af den rapport, som den projektansvarlige 
sygeplejerske har udarbejdet og ud fra sit kendskab til hele forløbet. Her drøftes 
både processen og resultatet og om der er ideer, der kan eller skal implementeres 
andre steder i afdelingen.
 Som vejleder er det også min opgave at opmuntre den, der har gennemført 
projektet – i det her tilfælde Rikke - til at skrive om projektet og støtte skrivepro-
cessen. Ligesom vi opmunter til at fortælle om det i alle relevante fora f.eks. på 
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møde internt med specialeansvarlige sygeplejersker, på temadage og landskurser. 
For mit vedkommende er processen ikke slut. For nu er jeg så vejleder på en spør-
geskema-evaluering af den pårørendepjece, som blev udviklet i projektet. Det er 
godt nok uden Rikke, men sammen med et par af hendes sygeplejerskekolleger. 
For Rikke hun fi k blod på tanden og lyst til at gå i gang med en videreuddannel-
se! 
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Projektudvikling med 
fokus på kontaktsygepleje til 
den unge palliative kræftpatient 

Kirsten Dahl Knudsen  

Baggrund 
Som en del af Onkologisk Afdelings 3-årige projekt om unge voksne med kræft 
ønskede jeg med dette projekt at sætte fokus på kontaktsygeplejens betydning for 
den unge palliative kræftpatient, som blev indlagt på 7-døgnsafsnittet D2, Århus 
Sygehus (1,2). 
 En navngiven forløbsansvarlig / kontaktperson er en væsentlig faktor for kræft-
patientens og dennes families evner til at mestre livet med en kræftsygdom og 
tilliden til, at sundhedsvæsenet yder en optimal indsats for den enkelte patient 
og dennes familie ud fra individuelle ønsker og behov. Dette fremhæves også i 
overordnede vejledninger og anbefalinger (3,4,5,6) i fagbøger om kræftbehand-
ling, pleje og omsorg, (7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16), i dagspressen (17,18) og i bio-
grafi er og personlige fortællinger (19,20,21,22). På baggrund af et konkret pro-
blematisk patientforløb (18) har sygehusledelsen på Århus Sygehus understreget 
vigtigheden af de mellemmenneskelige relationer betydning for patient og pårø-
rende samt principper for det gode sammenhængende patientforløb. I den kon-
krete handlingsplan fra oktober 2004 står bl.a.: 

”Det er væsentligt, at patienten har en navngiven og synlig kontakt-
person. For enhver patient skal der udpeges en forløbsansvarlig fagper-
son/fagpersoner. Navnet på den / de forløbsansvarlige skal klart fremgå 
af journalen, og navnet skal være kendt af patient og pårørende”(23).

På sygehusene i Århus Amt blev der i 2005 indført en kontaktpersonordning, 
som betød, at alle patienter fi k udleveret et kort med henvisning til en fast kon-
taktperson. En audit i august 2006 påpegede, at der kun var dokumentation for 
udlevering af kontaktkort (et kort, hvor patientens kommende aftaler, relevante 
telefonnumre samt kontaktpersoner er noteret) i 42 % af journalerne (23). Syge-
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husledelsen defi nerede ikke, hvilke faggrupper, der kunne være kontaktpersoner, 
og lagde det dermed ud til de enkelte afdelinger. I en søgning på Århus Sygehus 
Intranet blev der ikke fundet en overordnet defi nition på kontaktsygepleje. 
Denne manglende præcisering af den enkelte patients faste kontaktperson under-
byggede mine kollegers (24) og mine egne oplevelser og erfaringer fra hverdagen. 
I forbindelse med litteraturstudier og udfærdigelse af opgaver på Diplomuddan-
nelse i Klinisk Sygepleje 2003-2006 på JCVU i Århus fandt jeg tilsvarende uklar-
hed af begrebet (25,26,27). Vi var vidende om kontaktkortordningens positive 
betydning, men vi levede ikke op til sygehusledelsens anbefalede handling. 

Praksis i afdelingen
Da jeg startede på Afsnit D2 i år 2000, var vi i personalegruppen meget opmærk-
somme på, at alle patienter fi k tildelt en kontaktperson ved første indlæggelse på 
afsnittet, og vi tilstræbte, at kontaktpersonen var gennemgående under efterføl-
gende kontakter på afsnittet (28). I forbindelse med tiltagende kompleksitet og 
accelererede patientforløb på afsnittet fandt vi det nødvendigt at ændre vores ple-
jeform fra tildelt patientpleje til makkerpar, hvor to personer (sygeplejersker el-
ler sygeplejerske og social- og sundhedsassistent/sygehjælper) var ansvarlige for 
henholdsvis den administrative og den praktiske sygepleje i et tæt samarbejde, 
et makkerpar, som var sammensat ud fra det tilstedeværende personales faglige 
kompetencer og ønsker. Dette betød, at vi ikke prioriterede kontinuiteten i plejen 
til alle patienter i samme grad som tidligere. Det var oftest til patienter med kom-
plekse forløb, at plejegruppen prioriterede kontinuiteten højt, og 2-3 personer 
blev tilknyttedes som kontaktpersoner. Da vores yngre palliative patienter var i en 
meget kompleks situation, ville de ofte have fået tildelt kontaktsygeplejersker, som 
var hovedansvarlige for det fremadrettede plejeforløb og kontinuitet. 

Vi kontaktsygeplejersker var ikke i tvivl om, at det gav sygeplejen et kvalitetsløft, 
men tilbage var en stor gruppe patienter uden kontaktsygeplejersker. Dette med-
førte diskussioner i afdelingen om, hvilke forskelle dette gjorde for plejen og om-
sorgen i de to grupper og dermed også en intern diskussion om, hvad den enkelte 
sygeplejerske og social- og sundhedsassistent lagde i begrebet kontaktperson. Og 
fl ere spørgsmål blev stillet: Hvordan defi nerede den yngre patient, de pårørende 
og personalet begrebet kontaktsygepleje? Betød den oplevede sygeplejekvalitet og 
personalegruppens arbejde efter samme faglige idealer mere end en navngiven 
kontaktsygeplejerske for patienten og de pårørende? Var den vigtigste kontakt-
person slet ikke en sygeplejerske, men den kompetente læge, som kendte patien-
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ten og familien fra både stråleterapien, ambulatoriet og sengeafdelingerne? Var ti-
den vokset fra kontaktsygeplejerske på et sengeafsnit, og var det nu mere relevant 
med et tværfagligt kontaktteam? Det var ikke muligt at indkredse en egentlig de-
fi nition af kontaktsygepleje (7,8,9,10,11,23), men kerneområder beskrives i litte-
raturen som ansvar, kontinuitet, tryghed for patient og pårørende samt effektiv 
udnyttelse af sygeplejeressourcer. Jeg besluttede mig for at anvende følgende defi -
nition på kontaktsygepleje, som er defi neret i en undersøgelse af kontaktsygeple-
jerskefunktionen:

”En kontaktsygeplejerskeordning er en organisering af sygeplejen på 
afdelingsplan, hvor hver sygeplejerske har hovedansvaret for sygeple-
jen til en eller et afgrænset og defi neret antal patienter fra indlæggelse 
til udskrivelse. Kontaktsygeplejerskeordningen indebærer, at patienten 
kender sin(e) kontaktsygeplejerske(r)ved navn, samt at sygeplejersken 
er ansvarlig for både planlægning og gennemførelse af sygeplejen. Ord-
ningen retter sig mod den generelle og kliniske sygepleje til den enkelte 
indlagte / ambulante patient” (15 s.16). 

Ud fra ovenstående defi nition blev det mere tydeligt, hvorfor denne plejeform 
ikke anvendtes i den ”rendyrkede” form på Afsnit D2, dels havde vi både sygeple-
jersker og social- og sundhedsassistenter ansatte, og dels var en del af disser nyud-
dannede og nyansatte.  

De unge kræftpatienter og kontaktsygeplejen
I min dagligdag oplevede jeg ofte, at den unge patient og dennes pårørende var 
meget opmærksomme på at få sat navn på kontaktsygeplejersken. Når denne pa-
tientgruppe havde behov for at vide, hvem der var deres kontaktperson, mente 
jeg, det var et udtryk for et konkret ønske om at få information og have medind-
fl ydelse på behandling og pleje samt et behov for en dialog med fagligt kompe-
tente personer for at kunne træffe et valg (25,26,28,29).  Ofte spurgte en patient 
eller pårørende lidt henkastet:   

”Hvem er egentlig vores kontaktsygeplejerske?” 
”Det er vel dig, der er ”min”, ikke?” 
”Jeg talte med en anden patient forleden, hun sagde, at du var hendes kontaktsyge-
plejerske. Jeg ved ikke, om jeg har nogen…jeg har i hvert fald ikke fået det at vide, 
men jeg vil spørge, om du vil være min?”.   
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At netop de yngre patienter ønskede en navngiven kontaktsygeplejerske, mente 
jeg bl.a. var et udtryk for den komplekse situation, hele familien befandt sig i, hvil-
ket blev understøttet af litteraturstudier (6,7,8,9,11). I undersøgelsen Kræftpa-
tientens Verden (6) fra 2006 påpegede 57 % af de 18-39årige, at de ikke havde haft 
en fast kontaktperson (6 p.111), og generelt var det de unge kræftpatienter, der 
var mest utilfredse med omsorgen og den psykosociale støtte fra sygehuspersona-
let, bl.a. nævnte 24 % af de 18-39-årige, at de kun i ringe grad havde fået psykisk 
støtte (6 p. 149). Det var også denne aldersgruppe, der var mindst autoritetstro, og 
verbalt gav udtryk for det, som andre aldersgrupper nøjedes med at tænke. 

Også som personale blev vi berørte af den yngre palliative patients situation. Vi 
blev berørte af, at der måske var nogle mindreårige børn, som skulle vokse op 
uden far eller mor, af forældre, som skulle tage afsked med deres voksne barn, og 
af den unge patient, som biologisk skulle være midt i livet, men nu var tæt på livs-
afslutningen. Vi blev grebet af magtesløshed og livets manglende retfærdighed, og 
derfor ville vi som personale gøre, hvad der var i vores magt for at gøre den sid-
ste tid, så værdig og værdifuld som muligt for både patient og pårørende. Dette 
krævede et godt kendskab til den enkelte patient, et kendskab som blev bygget op 
gennem indlæggelser på afsnittet. 

På Afsnit D2 var personalet delt i to plejeteams, som primært varetog plejen og 
omsorgen for henholdsvis patienter med brystkræft og gynækologiske eller ho-
ved-hals patienter. Begge teams modtog patienter med andre kræftformer, her-
under en del patienter tilknyttet Det Palliative Team. Organisatorisk var patien-
terne inddelt i 5 diagnosegrupper med tilhørende lægestab, og da vi på Afsnit D2 
havde alle diagnosegrupper, foregik stuegang med de respektive gruppers læger 
på ikke fastsatte tidspunkter i løbet af dagen. Det hensigtsmæssige kunne være, at 
plejepersonalet var opdelt i grupper svarende til diagnosegrupperne for at opti-
mere kontinuiteten og den specielle sygepleje tilknyttet diagnosen, men dette var 
ikke realistisk. Nyindlagte patienter blev tilknyttet det team, som ud fra eget og 
afdelingssygeplejerskens skøn havde fl est ressourcer på indlæggelsestidspunktet, 
og man tilstræbte, at efterfølgende indlæggelser blev i samme team. I stedet for at 
fl ytte patienter til det andet team med henblik på at fordele plejetyngden valgte vi 
oftest, at ”udlåne” en sygeplejerske /social- og sundhedsassistent fra det modsatte 
team. Når patienterne blev udskrevet, fi k de et mødekort med en ny tid på Afsnit 
D2 eller et andet onkologisk afsnit, og på dette kort var der plads til at skrive kon-
taktsygeplejerskens navn. Det var ofte den sygeplejerske, som udleverede kortet, 
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der skrev sit navn på dette, vel vidende at en kollegas navn var på et tidligere ud-
leveret kort. En patient sagde: 

”Hvorfor får jeg først at vide, at du er min kontaktsygeplejerske, når jeg 
skal hjem. Er du det så også, når jeg kommer næste gang?”.

Ovenstående bekræftede, at der var meget fokus på kontaktsygeplejen, men påpe-
gede også en manglende klarhed om, hvilke forventninger henholdsvis patienten, 
de pårørende og personalet havde til kontaktsygeplejersken på Afsnit D2. 

Problemafgrænsning, mål og undersøgelsesspørgsmål
Med dette projekt ønskede jeg at afgrænse mig til at undersøge, hvad den indlagte 
unge palliative kræftpatient forstod ved og forventede af kontaktsygeplejefunk-
tionen, idet jeg havde en antagelse om, at denne aldersgruppe havde både nogle 
generelle og nogle specifi kke ønsker relateret til deres alder og bevidstheden om 
at leve med en uhelbredelig sygdom. Jeg valgte at defi nere ”unge” som patienter 
i alderen ca. 25-45 år, hvilket også var indenfor målgruppen i Onkologisk Afde-
lings 3-årige projekt. 
 Herudover ønskede jeg, at vi optimerede kontaktsygeplejen i afsnittet, og via 
en konstruktiv dialog med mine kolleger konkretiserede kontaktsygeplejerskens 
rolle på Afsnit D2, herunder synliggjorde denne for patienten og de pårørende, 
således at de oplevede en tryghed, tillid og kontinuitet i behandlingen, plejen og 
omsorgen. 

Projektets overordnede mål var: 
-  At indfri sygehusets handlingsplan om en navngiven og synlig kontaktperson / 

forløbsansvarlig fagperson, som fremgik af journalen og sygeplejejournalen, og 
som patient og pårørende var bekendte med (23). 

-  At imødekomme unge palliative kræftpatienters ønsker til og behov for kon-
taktsygepleje i Afsnit D2. 

 
Projektets delmål var: 
-  At plejepersonalet blev mere bevidst om kontaktsygeplejerskens rolle og ansvar. 

At den unge patient og pårørende oplevede, at de havde en kontaktsygeplejer-
ske på Afsnit D2. 

-  At patient og pårørende oplevede, at kontaktsygeplejersken var synlig, når pa-
tienten var indlagt på Afsnit D2. 
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-  At kontaktsygeplejersken blev mere bevidst om ansvaret for udfærdigelse af 
fremadrettede planer for behandling, pleje og omsorg. 

-  At de opnåede resultater ville kunne bruges til inspiration til det videre arbejde 
med kontaktsygeplejen til alle patienter og deres pårørende med tilknytning til 
Afsnit D2. 

-  At de opnåede resultater ville forbedre plejen og omsorgen til samtlige patien-
ter. 

-  At de opnåede resultater ville forbedre omsorgen for de pårørende med kon-
takt til Afsnit D2. 

- At jeg fi k afprøvet interview som metode i praksis. 
 
Metode
Jeg ville interviewe 4 unge palliative kræftpatienter med tilknytning til Afsnit D2 
ud fra et semistruktureret interview. Denne interviewform blev valgt, da jeg for-
ventede, at den både sikrede en belysning af de områder, jeg fandt relevante, og 
samtidig gav mulighed for at få indblik i temaer, som informanterne fandt rele-
vante til belysning af kontaktsygeplejen (30,31). I forbindelse med min diplom-
uddannelse havde jeg kun arbejdet teoretisk med interview, og jeg mente, at et 
projekt som dette var en oplagt mulighed for at prøve teorien af i praksis med 
støtte fra min vejleder. I min efterfølgende analyse af de transskriberede inter-
views blev de områder, som besvarede ovenstående spørgsmål fremhævet, og i det 
omfang det var muligt sammenlignet med litteraturen på området. Herefter blev 
de anvendt som oplæg til diskussion af afsnittets fremtidige kontaktsygepleje til 
de yngre palliative kræftpatienter. 
 Under hele forløbet ville jeg være den ansvarlige for projektets gennemførel-
se, men ville samtidig være bevidst om betydningen af kollegernes engagement 
og aktive deltagelse. Jeg ville løbende informere om udviklingen i projektet, ville 
medinddrage kolleger, hvor dette var relevant, og ville tage initiativ til drøftelse af 
kontaktsygeplejerskens rolle i den plejeform, vi praktiserede på Afsnit D2.

Etik
Jeg overvejede, om det var etisk korrekt at bede denne gruppe patienter om at 
medvirke til et interview, da det ville sætte fokus på det faktum, at de var unge og 
uhelbredeligt syge på et tidspunkt, hvor de måske netop glædede sig over det liv, 
der var der lige nu. Desuden var det jo kun et meget lille projekt, jeg var i gang 
med, og kunne jeg som ”novice” leve op til ansvaret som interviewer? Ved at un-
derstrege frivilligheden til at sige nej, mente jeg dog, at det var etisk forsvarligt.
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Alle interviews ville blive anonymiserede, således at ingen kunne genkendes i de 
indkomne svar. Informanterne ville mundtligt blive informerede om projektets 
formål, og anonymiteten pointeres, således at svarene blev så sandfærdige som 
muligt. Dermed mente jeg, at de videnskabsetiske retningslinier om informeret 
samtykke, frivillighed, anonymitet og fortrydelsesret overholdtes som beskrevet 
i henholdsvis Hesinki-deklarationens og De etiske retningslinier for Sygepleje-
forskning i Norden (30,31).

Tidsplan
Foråret 2007: Udarbejdelse af endelig projektbeskrivelse, samt godkendelse af 
denne. 
Efteråret 2007: Udarbejdelse af en semistruktureret guide til interview af unge pa-
tienter. Gennemførelse af interviewene samt analyse af det producerede materiale 
ud fra Steinar Kvales analysemodel for det kvalitative interview (30, s. 210). 
Foråret 2008: Udarbejdelse af konkrete forslag til kontaktsygeplejerskens rolle på 
Afsnit D2. 
Foråret 2008: Udarbejdelse af en artikel om projektet til bogen om unge med 
kræft.  

Gennemgang og evaluering af projektet
For mig var det meget overraskende, at der gennem 5 måneder kun var en enkelt 
patient, som kunne indgå i projektet, idet vi i afdelingen oplevede, at de unge pal-
liative patienter fyldte meget i personalegruppen. Jeg vil i det følgende beskrive 
mine overvejelser relateret til den situation at mangle informanter. Jeg vil analy-
sere det gennemførte interview, drage en forsigtig konklusion på dette samt be-
skrive refl eksioner over selve interviewsituationen. Afsluttende vil jeg lave en sam-
let konklusion på projektet. 

Projektperiodens reelle forløb
Onkologisk Afdeling D havde i det 3-årige projekt ”Unge med kræft” tilstræbt, at 
hvert afsnit skulle bidrage med 2 mindre projekter. På Afsnit D2 planlagde vi, at 
2 sygeplejersker skulle stå for det første projekt, og sammen med afdelingssyge-
plejersken skulle jeg være den daglige sparringspartner. I min funktion som vej-
leder blev jeg inviteret med til det første fællesmøde for alle involverede i januar 
2007. På dette møde fortalte jeg, at planen var, at jeg skulle varetage Afsnit D2`s 
andet projekt og efter aftale med afdelingssygeplejersken skulle fokus være kon-
taktsygeplejen. 
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 Selv om det ikke var formålet med min deltagelse, at jeg skulle påbegynde pro-
jektet allerede på det tidspunkt, fi k jeg så mange positive tilkendegivelser, inspira-
tion og ikke mindst stor lyst til at komme i gang, at jeg valgte at begynde med det 
samme. Jeg fi k en vejleder og aftalte med min afdelingssygeplejerske, at jeg kunne 
bruge ca. 4 timer pr. måned til projektet, hvis jeg kunne undværes i afdelingen. Jeg 
fandt hurtigt ud af, at denne aftale ikke var konstruktiv, da det rent fysisk ikke var 
muligt at fi nde et egnet sted til fordybelse: Kolleger kom forbi for at få råd og kol-
legial sparring, jeg blev bedt om at modtage akutte patienter, og selv om dagen var 
afsat til projektet, blev planen ofte ændret pga. patienttyngde og sygdom i afsnit-
tet. Derfor valgte jeg at bruge tiden hjemme til studierne, da dette gav mulighed 
for planlægning og langt mere ro til fordybelse. 

Da jeg var alene om projektet, var jeg frit stillet mht., hvornår jeg arbejdede på 
projektet, og pga. den geografi ske afstand var aftalen med min vejleder, at vores 
sparring primært var pr. mail, hvilket har fungeret upåklageligt. Når min vejleder 
var i Århus, havde vi enten aftalt vejledning ud fra et konkret oplæg, eller hun kig-
gede forbi afdelingen for at høre til processen. 

I 2006 havde jeg afsluttet min Diplomuddannelse i Klinisk Sygepleje, og jeg havde 
derfor erfaring i udfærdigelse af projektbeskrivelser, litteratursøgning og kunne 
nu bruge de kilder, som jeg i den forbindelse havde fundet relevante at anvende til 
projektet ”Kontaktsygepleje til den unge palliative kræftpatient”. De kommende 
måneder var meget frugtbare, og jeg fi k rigtig meget konstruktiv kritik via vejle-
deren. 

Jeg valgte at holde ”fri” fra projektet i sommermånederne, da det ofte er en travl 
tid. 

Jeg udfærdigede en interviewguide som vejledning til de påtænkte semistruktu-
rerede interviews. Også dette arbejde gav stor mening for mig, idet jeg fi k præci-
seret dels de rent praktiske ting omkring et interview – hvor, hvordan, de fysiske 
rammer, båndoptager osv. – og dels selve indholdet af interviewet – på hvilken 
måde skulle spørgsmålene stilles, hvordan kunne jeg sikre mig, at mine spørgsmål 
nu også gav mig et svar, som jeg kunne bruge i min analyse af den unge pallia-
tive kræftpatients forventninger til kontaktsygeplejen, som beskrevet i målet for 
projektet. Desværre blev det af personlige grunde nødvendigt at sætte projektet 
yderligere på ”stand-by” nogle måneder i efteråret. 
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I november var jeg klar til at fortsætte med projektet. - projektbeskrivelsen blev 
genopfrisket, gennemlæst med nogle små justeringer, guideline til interview blev 
fi npudset, og de tekniske hjælpemidler blev klargjort. 

Manglende unge informanter
Men der var ingen unge, palliative kræftpatienter, som jeg kunne interviewe! Jeg 
gjorde mig mange overvejelser over, hvad årsagen kunne være til dette, og fandt 
frem til følgende mulige forklaringer – både i relation til de mulige informanter, i 
relation til Afsnit D2 og i relation til min egen indsats: 

På Onkologisk Afdeling har der generelt været et markant fald i de unge palliative 
kræftpatienters behov for intervention, som kræver indlæggelse. Dette kan bl.a. 
forklares med at diagnosen stilles på et tidligere tidspunkt, hvorved patienterne er 
i en rimelig god almentilstand før behandlingsstart. 

Det er i dag muligt at give mere behandling i ambulant regi, og der er fokus på ac-
celererede patientforløb. Man er blevet bedre til at give understøttende behand-
ling for at forebygge eksempelvis febril neutropeni. Netværket har mulighed for 
at støtte op om den unge patient i hjemmet. 
 
Når patienterne var indlagte på Afsnit D2, var de ofte i en situation, hvor de fysi-
ske, psykiske og sociale problemstillinger var meget komplekse og overvældende. 
Dette betød, at det var vanskeligt at bede dem om at medvirke til et interview. 

De unge patienter – såvel i kurative som palliative forløb - havde ikke samme be-
hov for ”rekreation” før udskrivelsen, som ældre patienter havde. Dvs. de blev ud-
skrevet, så snart det var lægeligt forsvarligt, hvilket betød, at udskrivelsen effek-
tueredes umiddelbart efter stuegang, idet patienten og den ofte tilstedeværende 
pårørende ønskede at tage hjem med det samme. Dette gav mig ikke den fornød-
ne tid og rum til at gennemføre interviewet. I løbet af efteråret dukkede der unge 
patienter op, men jeg fandt det vanskeligt at forsvare at skulle ”belaste” dem med 
et interview af følgende grunde: En mulig patient var tidligere kollega. At intervie-
we en kollega fandt jeg var meget ”akavet”, en anden mulig patient var dybt berørt 
af sin problematiske sociale situation, en tredje mulig patient var cerebralt påvir-
ket af feber, en fjerde mulig patient, var påvirket af hjernemetastaser.
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Det krævede derfor stor indsats at bevare gejsten, når jeg var alene om et projekt, 
for havde Afsnit D2 et behov for belysning af kontaktsygeplejens betydning, som 
ikke kunne passes ind i rammerne for ”Unge med kræft”? Undervejs i projektet fi k 
jeg en tiltagende usikkerhed om hvorvidt det fokus, jeg havde valgt for projektet, 
også kunne bruges i hverdagen på Afsnit D2. Da projektbeskrivelsen blev udfær-
diget, var der stor opbakning og interesse fra kollegerne, men efterhånden var det 
blevet til mit ”personlige” projekt, som jeg lavede i ”fritiden”.  

Endelig fi k jeg en informant! 
I december 2007 var jeg meget i tvivl om, hvorvidt jeg overhovedet skulle fort-
sætte projektet. Disse overvejelser drøftede jeg med min vejleder, som understre-
gede, at vi havde tid nok… Jeg lod tvivlen komme projektet til gode. Og endelig 
lykkes det… En patient, her kaldet Lone, opfyldte alle kriterier og ville gerne in-
terviewes.

Jeg havde kendt Lone gennem et længere forløb, selv om jeg kun sjældent havde 
været direkte involveret i plejen af hende. Hun var meget åben omkring sin situa-
tion og ville gerne snakke. Jeg fortalte hende, at jeg var i gang med et projekt om 
kontaktsygeplejens betydning for unge patienter, som er tilknyttede Afsnit D2, 
og at jeg gerne ville stille hende nogle spørgsmål om dette emne. Det viste sig, at 
Lone aldrig har hørt om kontaktsygepleje / kontaktpersoner – troede jeg mente 
noget med ”kontrakt”. Selv om Lone ikke umiddelbart vidste, hvad jeg mente, 
valgte jeg at gennemføre interviewet som planlagt.  

Mit første interview
De fysiske rammer omkring selve interviewet var ikke optimale – det foregik i en 
aftenvagt ved 22-tiden. Lone havde lige haft besøg, var ved at være træt, sad lidt 
uroligt, da hun ikke kunne fi nde hvile i sine voldsomme ødematøse ben. Selv om 
kollegerne havde overtaget mine patienter, var jeg alligevel bevidst om, at der sta-
dig var opgaver at udføre før vagtens afslutning. 
 Både i relation til selve interviewsituationen og når jeg lytter båndet igennem, 
er der nogle observationer, jeg vil fremhæve – betragtninger som karakteriserer 
”novicens” usikkerhed: 
 Det var svært både at have øjenkontakt med informanten, at være nærværende 
og samtidig have en ”dagsorden” – spørgsmål jeg gerne ville have besvaret. 
 Jeg var meget opmærksom på den rækkefølge, jeg havde i min interviewguide – 
i stedet for at lade spørgsmålene blive besvaret i en naturlig rækkefølge. Desuden 
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ville det være naturligt at legalisere mit behov for at ”konferere” med min inter-
viewguide, i stedet for at gøre det mens Lone svarede. 

Lone sagde nogle ting, hvor jeg efterfølgende ikke greb den åbenbare mulighed 
for en nærmere præcisering, ord, bemærkninger, som ville have givet intervie-
wet meget mere dybde. Eksempel: Lone sagde, ”… men som sagt, så er der andre 
spørgsmål nu…” Jeg spurgte ikke ind til hvilke. Dette kunne forklares med, at jeg 
havde en forforståelse for, hvilke ting det var, Lone tænkte på, men jeg fi k det ikke 
bekræftet af Lone. Desuden var hun også meget berørt, græd lidt, så min umid-
delbare reaktion var at skåne hende ved ikke at gå i dybden. Hvis jeg mødte Lone 
igen, ville det være oplagt at spørge, om hun havde mulighed for at uddybe nogle 
af svarene. 

Det var interessant at erfare, at jeg tydeligt kunne genkende de følelser og tanker, 
jeg havde undervejs i forløbet – også 3-4 uger efter interviewet fandt sted. 

Jeg har genspillet det båndede interview adskillige gange mhp. tematisering af Lo-
nes udsagn. 
 Allerede inden interviewet gav Lone udtryk for, at hun ikke havde forholdt sig 
til begrebet kontaktsygepleje, men hun gav fl ere gange udtryk for, at der var nogle 
af ”de gamle”, som var hendes: 

”Ja, jeg vil da gå til en af dem, jeg kender fra tidligere, selv om jeg ved, 
at de ikke er på min side af stuen, så er det da dem, jeg vil spørge., ja, 
mere end jeg vil spørge de andre. Selv om jeg udmærket godt ved, at I 
ikke hører til mig. Ha, ha… Det tillader jeg mig bare at gøre”.  

På denne måde gav Lone udtryk for, at hun nok selv skulle bestemme, hvem der 
var hendes kontaktpersoner, og hun understregede fl ere gange betydningen af 
denne person - både i relation til sig selv og til familien: 

”Det vil da være rart med en fast – så behøver jeg ikke sige så meget, og 
de ved, hvad min knægt han laver” 
 ”Og de ved da også, hvad min mand har hjulpet mig med, og hvad 
de kan spørge om med min sygdom. Og hvad de kan spørge ham om, 
og han går ned til jer og spørger om noget pilleværk, eller hvad der nu 
skal til”. 
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Et andet tema, jeg ønskede at belyse, var, om patienterne oplevede det problema-
tisk at skifte mellem fl ere forskellige afsnit afhængig af aktuelle behov. Lone for-
talte, at  

”Jeg bliver jo nødt til at bruge jer også. Men nu kom de først”. 
 ”Men når jeg så er mere eller mindre tilknyttet to afdelinger, så er 
det ikke let”. 
 ”Jeg ringer dertil, hvor de kender mig bedst…”.

Foruden at få et indtryk af, hvilke forventninger patienten med egne ord gav ud-
tryk for at have til kontaktsygeplejen, ønskede jeg også at få et indblik i, hvilke 
specielle forhold, der gjorde sig gældende, når man er ung og har en uhelbrede-
lig kræftsygdom. Desværre blev dette kun belyst meget svagt i interviewet med 
Lone: 

”I spørger også min mand. De (mand + søn) står øverst for mig… For 
at jeg kan have det godt”. 
 ”Det der med en fast person, ja, det er nu det samme, men nu hvor… 
(Græder) – så er det nogle andre spørgsmål, man skal have svar på – 
både med en selv og  med familien…”.. 
 ”Men som sagt, så er det andre spørgsmål nu…”.  

Lone var ikke sikker på, at hun havde en kontaktsygeplejerske, men var meget be-
vidst om at bruge de sygeplejersker, som hun havde kendt gennem længere tid, og 
som hun erfaringsmæssigt vidste, ville agere på hendes problemstillinger. Jeg tror, 
det er meget symptomatisk, at patienterne ikke opfatter det, når de bliver præsen-
teret for deres kontaktsygeplejerske, og at det er i handling, vi skal manifestere os 
som værende kontakten på sygehuset. 

Lone havde ikke nogle konkrete forventninger til kontaktsygeplejersken, men 
henvendte sig på det afsnit, hun havde været på sidst, fremlagde sit problem for 
den sygeplejerske, der tilfældigt tog telefonen, når hun ringede. Netop når patien-
terne er hjemme, mener jeg, det er af stor betydning, at de kan sætte ansigt på de-
res kontaktperson, når de henvender sig til det enkelte afsnit med et problem, og 
omvendt er det også af betydning for kontaktsygeplejerskens vejledning, at hun 
kender patienten med henblik på at kunne yde den optimale, individuelle støtte 
og vejledning. På onkologisk afdeling har vi ofte drøftet, hvordan vi kan optimere 
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overgangene mellem de enkelte afsnit, når det er nødvendigt, at patienten skifter 
fra et afsnit til et andet, idet vi antager, at dette skaber usikkerhed og utryghed. En 
forsigtig konklusion på Lones erfaringer er, at det var af mindre betydning, når 
blot ekspertisen og handlingerne levede op til forventningerne, hvilket også er 
min erfaring fra hverdagen. 

Om der var nogle specifi kke behov til kontaktsygeplejen, når patienten var i et 
palliativt forløb fi k jeg desværre ikke uddybet i mit interview med Lone. Ikke 
overraskende tydede litteraturstudierne på, at patienten i takt med sygdomspro-
gression har et tiltagende behov for at knytte sig til nogle få sygeplejersker, som 
de kendte – det gjorde ord og forklaringer mere overfl ødige. Ej heller til det at 
være en yngre patient fi k jeg sat fokus på i mit interviewet med Lone. Jeg tror, at 
vi fremover vil opleve, at de yngre patienter i stigende grad vil konsultere os, når 
de står med et problem i hjemmet – på samme måde, som Lone ringede til det 
afsnit, hun sidst havde været indlagt på. Som kontaktsygeplejersker til en ung pa-
tient oplever vi, at det er mere ressourcekrævende end hos de lidt ældre patienter. 
Vi oplever, at hele netværket har brug for støtte, og samtidig oplever vi en større 
personlig identifi kation med patientens lidelse.  

Foreløbig afslutning på projektet
I bearbejdningen af interviewet er jeg blevet bevidst om, at selve projektet havde 
tre temaer: Den unge patient, palliation og kontaktsygepleje. Da jeg udformede 
projektbeskrivelsen, var jeg ikke opmærksom på vægtningen af de enkelte dele, ej 
heller om Afsnit D2`s behov for en nærmere undersøgelse af kontaktsygeplejen 
med fordel kunne komme ind under Unge med kræft projektet. 
 I januar 2007 var det naturligt, at jeg skulle indgå i det 3-årige projekt Unge 
med kræft og drage nytte af den sparring og supervision, der var i projektgrup-
pen, men jeg var ikke bevidst om, at det også ville fastlåse mig i forhold til patien-
ternes alder og sygdomsprognose.
 I efteråret 2006 havde vi haft fl ere unge patienter, som havde fyldt meget i af-
snittet, og derfor havde jeg slet ikke overvejet, om det var et tilfælde, at der havde 
været så mange lige netop på dette tidspunkt, men fakta er, at der er meget få unge 
patienter i palliative forløb, som er indlagte på Afsnit D2. 
 Når jeg genhører interviewet med Lone, er det tydeligt, at det var kontaktsyge-
plejen, jeg havde fokus på og ikke det faktum, at hun var en ung patient med en 
uhelbredelig sygdom. Dette mener jeg kan forklares med, at på det tidspunkt, da 
interviewet fandt sted, var vi på Afsnit D2 meget optaget af en ny struktur i af-
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snittet Jeg var med i en intern arbejdsgruppe, som i foråret 2008 skal udarbejde 
forslag til, hvordan sygeplejen kan organiseres, således at der tages hensyn til såvel 
patienters og pårørendes ønsker og behov, samt til kollegers ønsker og kompeten-
cer. Og et interview med Lone ville helt sikkert give mig nogle værdifulde infor-
mationer om patientens oplevelser, ønsker og forventninger til kontaktsygeplejen. 
En anden forklaring er, at jeg som ”novice” naturligvis var fokuseret på selve in-
terviewsituationen: Virkede teknikken, talte vi højt nok, hvordan brugte jeg mine 
kommunikative færdigheder optimalt, stillede åbne spørgsmål, gemte min egen 
forforståelse for Lones situation…. 

Overvejelser om at deltage i projektet ”Unge med kræft” 
I min projektbeskrivelse var min plan, at jeg ville formidle den viden jeg havde 
fået i forbindelse med projektet på Onkologisk Afdelings symposium samt skrive 
en artikel. I dag mener jeg, at selve resultatet af mit indsatsområde om kontaktsy-
geplejen til den unge palliative kræftpatient fylder mindre end selve processen, og 
det er derfor selve processen, jeg har valgt at fremlægge.  
 Det er vigtigt for mig at understrege, at det har været meget spændende og læ-
rerigt at være deltager i det 3-årige projekt Unge med kræft – både som vejleder 
på Afsnit D2`s første projekt om pårørende og ved udfærdigelse af nærværende 
projekt. Jeg synes, det har været meget inspirerende at være med på sidelinien til 
de øvrige deltageres projekter – give og modtage konstruktiv feedback af kolleger 
såvel som af projektledelsen og konstatere, at alle har vist et stort engagement i 
processen.  

Det er spændende, at man på Onkologisk Afdeling har haft visioner og ”mod” til 
utraditionelt at satse på et projekt på tværs af afdelingens vidt forskellige afsnit: 
sengeafsnit, ambulatorium, dagafsnit og personalegrupper: sygeplejerskerne di-
ætisten, socialrådgiveren og psykologen. Det har givet os som deltagere en større 
indsigt i og forståelse for de øvrige afsnits arbejdsvilkår, samtidig med at det har 
givet et indblik i de samlede tiltag på Onkologisk Afdeling, som er rettet mod den 
unge patient med kræft. Når tidsrammen er 3 år, er det vigtigt, at der er en kerne 
– projektledelsen – til at være tovholder under hele processen. I de enkelte afsnit 
har der været en stor udskiftning i personalegruppen gennem de sidste år, hvilket 
medfører, at betydningen af konkrete problemstillinger hurtigt ændres, f.eks. ud-
vikling af sygeplejen kontra introduktion og oplæring af nyansat personale, som 
ofte kun har begrænset praktisk erfaring. 
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Selv om der skuffende kun har været en enkelt informant til mit projekt, me-
ner jeg, at projektet kan bruges som baggrundsmateriale for diskussion af en ny 
struktur på Afsnit D2, hvor kontaktsygeplejen skal opprioriteres. Det, at jeg har 
udarbejdet projektet, har – trods få ressourcer på afsnittet – alligevel været med 
til at sætte fokus på problemområdet. Jeg kunne personligt have været mere op-
mærksom på at gøre dette projekt til afsnit D2`s projekt i stedet for ”mit” projekt, 
men har ikke fået det prioriteret i den travle hverdag.
 
Der er ingen tvivl om, at alle ønsker kontaktsygeplejen, både patienter, pårørende, 
personale og politikere. Så mit håb er, at vi i 2008 opfylder dette fælles ønske på 
Afsnit D2 og på onkologisk afdelingen generelt. 

Vejleder: Bibi Hølge-Hazelton
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Motion mens du er indlagt

Irene D. Andersen & Birgitte T. Espersen (vejleder)

 

I forbindelse med et 3-årigt projekt Den unge med kræft i Onkologisk Afdeling, 
Århus Sygehus (1), er der påbegyndt et 1-årigt udviklingsprojekt med udgangs-
punkt i afsnit D4. 

Udviklingsprojektet Motion mens du er indlagt – et tilbud om fysisk aktivitet på 
Onkologisk Afdeling er et tilbud om motion til den unge kræftpatient under ind-
læggelsen. Det giver mulighed for at deltage i holdtræning for patienter fra afde-
lingens fi re sengeafsnit og patienthotellet. Holdtræningen foregår hver formiddag, 
fra mandag til torsdag, og ledes af Onkologisk Afdelings fysioterapeuter. Udover 
holdtræning er der mulighed for individuelle øvelser samt et personligt trænings-
program, som man kan følge derhjemme. Fysioterapeuterne tager udgangspunkt 
i patienternes dagsform, tidligere motionserfaring og ønsker.

”Motionsrummet” ligger i Onkologisk Afdeling og er let tilgængeligt og kan des-
uden frit benyttes af patienterne udenfor de planlagte holdtræninger. Herved får 
de indlagte patienter, som normalt er fysiske aktive, mulighed for at træne under 
indlæggelse. De patienter, der i behandlingsforløbet er blevet mindre aktive, eller 
som aldrig tidligere har dyrket motion, kan ligeledes træne under supervision og 
få mod på og vejledning til, hvordan de kan øge deres fysiske aktivitetsniveau i pe-
rioderne mellem indlæggelserne.

Opmærksomhedskrævende forskningsresultater
Resultaterne fra et dansk forskningsprojekt Krop & Kræft på Rigshospitalet i Kø-
benhavn har været med til at skabe interesse for vigtigheden af motion i forhold 
til kræftpatienter, der bliver behandlet med kemoterapi.
 Patienterne i Krop & Kræft oplevede, at den negative og overvældende træt-
hed i forbindelse med behandlingen blev vendt til positiv træthed og dermed gav 
en bedre søvn. Bivirkninger som dyspnø, diarré, kvalme, obstipation og smerter, 
som følge af sygdommen og behandlingen, blev reduceret. Patienternes blodpro-
cent så ligeledes ud til at blive i niveau under kemoterapi. Resultaterne viste, at 
fysisk træning mindskede bivirkninger af kemoterapi, øgede kræftpatienternes 
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fysiske kapacitet, fremmede trivsel og livskvalitet samt reducerede angst og de-
pression (2). 

Flere internationale undersøgelser supplerer resultaterne fra Adamsens undersø-
gelse. De fremhæver bl.a. også, at patienterne oplever trætheden som den mest 
dominerende bivirkning til kræft og kræftbehandlingen. En træthed, der fortsat 
kan optræde måneder og år efter endt behandling (3, 4, 5, 6). Kræftens Bekæm-
pelses rehabiliteringscenter Dallund fremviser ligeledes resultater fra en spørge-
skemaundersøgelse, der viser, at ca. 70 % af kursisterne fortsat lider af træthed 
måneder efter afsluttet behandling. Fysioterapeut Karen Mark fra Dallund fortæl-
ler i Dallund Nyt, at fysisk aktivitet får kursisterne ind i en god cirkel, som måske 
ikke fjerner trætheden, men formindsker den. Kursisterne oplever her at kunne 
skelne mellem den fysiske træthed, som kommer af motionen, og den træthed der 
følger med sygdommen (7). 

Forskningsresultater viser, at fysisk aktivitet er vigtig i forbindelse med kræftbe-
handling og rehabilitering - både hvad angår forbedret livskvalitet, men også en 
reduktion i risikoen for at få tilbagefald og dø af kræftsygdommen. Ved brystkræft 
ses f.eks. 26-40 % lavere risiko for tilbagefald og død, hvis patienten dyrker mo-
tion ved høj aktivitets niveau, og ligeledes kan ses en ca. 50 % reduktion i døde-
lighed hos kvindelige patienter med colorectal cancer, der efter diagnosen øgede 
deres fysiske aktivitet. Motion kan også være med til at forebygge fl ere kræftfor-
mer, bl.a. brystkræft, hvor risikoen for at få sygdommen kan reduceres med op 
mod 40 % ved at dyrke hyppig og længerevarende motion af stærk og moderat 
intensitet (8, 9, 10, 11).

Den onde cirkel
Behandlingsforløbet med kemoterapi og strålebehandling er som regel meget 
krævende for patienten, da det strækker sig over en lang periode, kræver hyppige 
ambulante besøg eller indlæggelser og kan give mange fysiske bivirkninger. Hvis 
man føler sig syg, er træt og hyppigt kommer på hospitalet til behandling, kan en 
naturlig følge være, at man ikke orker at motionere i hverdagen. Når man er min-
dre fysisk aktiv, taber man kondition og muskelstyrke og udtrættes lettere – hvor-
ved en ”ond cirkel” kan opstå. Derudover kan patienterne i behandling opleve, at 
deres hverdag bliver ændret, fordi de veksler mellem at være hjemme og mange 
ambulante besøg eller evt. længere indlæggelser. Deres identitet kan ændres, når 
de ikke længere har den kendte hverdag med arbejde og fritid. Patienterne bliver 
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underlagt sygehusets systemer/struktur og indordner sig generelt passivt venten-
de på stuegang, behandling, undersøgelser m.m.

Kræftpatienterne ved generelt godt, at fysisk aktivitet er sundt, men er ofte usikre 
på, hvordan de skal være fysisk aktive, og om det er forsvarligt (6). 
Fysioterapeuten på Dallund har erfaret:

”Der er ofte en enorm usikkerhed overfor, hvad de egentlig må byde 
kroppen. Efter en kræftsygdom skal du genetablere et tillidsforhold til 
din krop, som på mange måder kan være forandret både i det ydre og 
indre. Når du motionerer bliver du pludselig usikker på, om for ek-
sempel smerterne i benet skyldes motionen eller tilbagefald af sygdom. 
Min erfaring er, at kursisterne bliver mere forsigtige, end sygdommene 
giver belæg for” (7).

Patienternes behov
Onkologisk Afdeling har unge patienter i behandling for mange typer kræft. For 
eksempel har unge mænd med testikelkræft udtalt, at de fi nder vores tilbud man-
gelfuldt, idet de 3-5 dage i træk i minimum syv timer er tilkoblet et drop og der-
med skal være på afdelingen. Nogle patienter i denne aldersgruppe har spurgt: 
”Kan jeg bruge personalets motionsrum?” En anden patient har spurgt: ”Hvordan 
kan jeg så holde mig i gang?”, da han blev bedt om at stoppe med at løbe på gan-
gen. Patienter har udtalt, at de synes et tilbud om motionshold ville gøre det let-
tere at komme i gang med at motionere i dagligdagen, og at det vil være en måde 
at få lidt adspredelse på og få det bedre psykisk.

Helle Høstrup er sygeplejerske, sundhedsantroplog og tidligere kræftpatient. Hun 
har ligeledes oplevet at mangle motionsmuligheder under indlæggelse:

”Da jeg indledte min karriere som kræftpatient, efterspurgte jeg mu-
ligheder for træning. Mulighederne var næsten ikkeeksisterende. Det 
lykkedes at fi nde en motionscykel, som kom til at stå på min stue, når 
jeg var indlagt. Men hver eneste sengeafdeling og behandlingsambula-
torium burde være i besiddelse af fl ere træningsfaciliteter, der kan stå 
til fri afbenyttelse for patienterne. Enhver nok så beskeden fysisk træ-
ning eller bevægelse af kroppen vil gavne” (12).
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Fysisk aktivitet har vist sig at kunne skabe en tilstand, hvor sygerollen nedtones 
ved, at trætheden bl.a. reduceres, og velværefølelsen øges. Fysisk aktivitet gør det 
muligt for patienterne at opnå følelsen af at være en hel og ”rask” person fysisk og 
psykisk. Ligeledes at opnå følelsen af kontrol over egen krop – at kunne gøre no-
get. (13). Helle Høstrup mener, at rehabilitering skal starte, så snart kræftdiagno-
sen er en realitet. I hele behandlingsforløbet trænede hun, gik lange ture, kørte på 
mountainbike, løb og styrketrænede. Under indlæggelserne til kemoterapi cykle-
de hun et par timer hver dag på motionscyklen. Hun siger:

”Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at min egen indsats har haft afgørende 
betydning for mit behandlingsforløb. Hvorvidt det har haft indfl ydelse 
på kræften, skal jeg lade være usagt. Men at jeg kom igennem intensive 
behandlingsforløb uden infektioner, at jeg ikke oplevede svære bivirk-
ninger, at jeg bibeholdt min appetit og tog på i vægt, at jeg har modta-
get et minimum af blodprodukter, og at jeg hele tiden sov godt om nat-
ten, det var for mig klart en følge af mine handlinger” (12).

Sygeplejerskens rolle på Onkologisk Afdeling
Flere internationale undersøgelser fremhæver, at sygeplejersker har en vigtig rolle 
og ansvar for, at kræftpatienter får viden og mulighed for at kunne reducere bi-
virkninger og fremme livskvalitet vha. fysisk aktivitet (5, 6). 

Kost, Rygning, Alkohol og Motion er Sundhedsstyrelsens aktuelle fi re forebyg-
gende indsatsområder kaldet KRAM. Sundhedsstyrelsen ligger særligt vægt på fy-
sisk aktivitet og kondition. Vores indsats på Onkologisk Afdeling på disse områ-
der har været:

Kost: der er indført ernæringsscreening af patienterne i samarbejde med diætist. 
Der er udarbejdet en kostpjece, og i enkelte afsnit er der tilbud om kostundervis-
ning. 
•  Rygning: Obligatorisk personaleundervisning i rygestop, uddannet rygesto-

pinstruktører i alle afsnit, obligatorisk rygestopscreening, rygestop pjece og 
guide. 

•  Alkohol: Ingen tiltag.
•  Motion: Ingen tiltag.  
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Det vil sige, at på Onkologisk Afdeling har motion været et nedprioriteret område 
sammenlignet med f.eks. rygning og kost, og der har ikke været noget struktureret 
tilbud om undervisning eller intervention i forhold til motion. Viden og holdning 
til patienters behov for fysiske aktivitet under behandling med kemoterapi afspej-
les i mindre grad i Patientvejledning ved kemoterapi. Her står der kort nævnt, at det 
er en god idé at holde sig i form fysisk, da selv moderat motion kan give ny energi, 
naturlig træthed og en skærpet appetit (14). 

Argumenterne er overbevisende
Både patienternes ønsker og erfaringer argumenterer for motionstilbud i forbin-
delse med behandling og rehabilitering af kræftsygdom. Derudover viser både 
nationale og internationale forskningsresultater, at rehabilitering til onkologiske 
patienter bør indbefatte fysisk aktivitet som led i såvel fremme af trivsel og livs-
kvalitet som i forebyggelse af recidiv og dødelighed. Dette er i overensstemmel-
se med Sundhedsstyrelsens fi re forebyggende indsatsområder (15) og Kræftplan 
II (16). Her foreslås, at sygehusafdelingerne bør arbejde målrettet mod at styrke 
kræftpatienternes egenomsorg bl.a. ved, at patienterne deltager i sundhedsrelate-
rede aktiviteter som motion. De offi cielle anbefalinger lyder, at fysisk aktivitet skal 
have særligt fokus og dermed en øget indsats på området. Kræftens Bekæmpelse 
har ligeledes sat ekstra fokus på værdien af fysisk aktivitet relateret til forebyggel-
se, behandling og rehabilitering. Her lyder anbefalingen, at voksne bør være fysisk 
aktive i mindst en halv time om dagen med mindst moderat intensitet (17).  

Sammenfattende kan siges, at fysisk aktivitet ikke kun bør være op til patienten 
selv imellem indlæggelserne og efter endt behandling. Udviklingsprojektet Moti-
ons mens du er indlagt tager derfor afsæt i både forskningsresultater, offi cielle an-
befalinger samt patientefterspørgsel. 

Formål
Formålet med udviklingsprojektet er således, at unge kræftpatienter får mulighed 
for fysisk aktivitet under indlæggelse, og at de opnår viden om fysisk aktivitet i 
forhold til kræft og kræftbehandling og derved motiveres til at være fysisk aktive 
efter udskrivelse. Dette vil medføre, at patienterne oplever færre bivirkninger til 
kræftbehandlingen og øger deres livskvalitet. 
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Et andet formål er, at plejepersonalet samt tværfaglige samarbejdspartnere sætter 
fokus på vigtigheden af fysisk aktivitet under kræftbehandling, så det bliver en in-
tegreret del af behandling og rehabilitering på afdelingen. 

Metoden til motion under indlæggelse
Der blev nedsat en tværfaglig projektstyregruppe bestående af en projektansvarlig 
sygeplejerske fra afsnit D4, en klinisk sygeplejespecialist som projektvejleder, en 
fysioterapeut, der er tilknyttet Onkologisk Afdeling og afdelingssygeplejersken på 
afsnit D4. Derudover blev der tilknyttet to læger som konsulenter.
 I et samarbejde blev indhold og form for afvikling af motion under indlæggelse 
udarbejdet. Det blev hurtigt vedtaget, at selv om projektet udsprang fra afsnit D4, 
skulle alle indlagte patienter – fra 4 sengeafsnit og patienthotellet - have tilbuddet 
om motion, mens de var indlagte. Det er et holdtræningstilbud, hvor de indlagte 
patienter kan træne sammen superviseret af en fysioterapeut, som er tilknyttet 
Onkologisk Afdeling. Fysioterapeuterne har basisviden om de kræftsygdomme, 
patienterne har, ligeledes om de operationer, typiske følgesymptomer samt det 
onkologiske behandlingsforløb, patienterne gennemgår. Dette for at underviseren 
kan individualisere træningen, tilgodese deltagernes eventuelle begrænsninger 
samt vejlede dem om fysisk rehabilitering. Da deltagerne ligeledes har forskellige 
erfaringer med træning og forskelligt træningsniveau vil underviseren individua-
lisere træningen efter den enkelte deltagers dagsform og formåen.
 Træningen indledes med en fællesdel, hvor deltagerne opvarmer kroppens sto-
re muskelgrupper. Ligeledes afsluttes træningen med en fællesdel, hvor deltager 
udspænder samme muskelgrupper. Her imellem skal deltagerne på differentieret 
niveau have mulighed for at træne kondition, muskelstyrke og udholdenhed, ba-
lance og smidighed. Derudover vil fysioterapeuten kunne sammensætte et indi-
viduelt hjemmetræningsprogram, som deltageren kan udføre i perioden til næste 
indlæggelse.

Der er etableret et afskærmet træningsområde i afdelingens opholdsstue med 
motionscykler og en cross-trainer til konditionstræningen. Der er fri gulvplads 
og træningsmåtter til opvarmningen, håndvægte og træningselastikker til styr-
ke-udholdenheds- og smidighedstræning. Det var vigtigt, at træningsfaciliteterne 
blev placeret på afdelingen, fordi fysioterapeuter har erfaring med, at det er for 
krævende og uoverskueligt for patienterne at skulle transportere sig langt til et 
træningslokale. Patienterne forbliver på denne måde i afdelingen og kan hentes 
til stuegang, undersøgelser og behandling, hvis det skulle være nødvendigt. Der-
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udover vil konditionsredskaberne være tilgængelige for de indlagte patienter hele 
døgnet og dermed indbyde til selvtræning efter deltagelse i holdtræningen.

I forbindelse med indkøb af redskaber og tilrettelæggelse af indhold i holdtrænin-
gen gav et studiebesøg på Rigshospitalet inspiration og et indblik i deres erfaring 
med Krop og kræft -projektet. Det gav indblik i, hvilke motionsredskaber de havde 
valgt, samt muligheden for at deltage i motion sammen med kræftpatienter og 
dermed opleve, hvor meget de faktisk formåede fysisk. 

Der er desuden blevet indkøbt træningstasker med bl.a. elastikker og håndvæg-
te, så træning kan fortsætte for interesserede patienter efter holdtræningen. Træ-
ningstaskerne kan også udlånes personligt til patienter, der ikke kan deltage i 
holdtræningen. 

I samarbejde med de tilknyttede læger blev der udarbejdet en skriftlig procedure 
for patienternes deltagelse i fysisk aktivitet. Der blev fastsat eksklusionskriteri-
er for patienternes deltagelse, for at sikre patienter med eksempelvis leucocyto-
peni, febrilia og knoglemetastaser ikke deltager pga. risikoen for, at deres fysiske 
tilstand forværres. Eksklusionskriterierne er godkendt af de to tilknyttede læger. 
Der blev desuden udarbejdet en rammeordination for at gøre henvisningspro-
ceduren lettere. Sygeplejerskerne kan selv – ud fra en ramme - henvise patienter 
til holdtræningen. I rammen står, at sygeplejersken kan henvise indlagte patien-
ter til fysioterapeutisk holdtræning i forbindelse med projektet: Motion mens du 
er indlagt. Henvisningen forudsætter, at sygeplejersken forud for træningen har 
screenet patienten i forhold til eksklusionskriterierne og fundet patienten egnet 
til at deltage. Rammeordinationen er godkendt af den ledende overlæge.

For at informere patienterne om tilbuddet er der udarbejdet en plakat, der hæn-
ger på relevante afsnit og en pjece, som plejepersonalet kan udlevere til patienter-
ne. Kontaktsygeplejersken informerer, inkluderer og registrerer samtidig med, at 
hun koordinerer tidspunktet for fysik aktivitet med patientens øvrige aktiviteter, 
så det passer ind i afdelingens rytme. Det er en vigtig forudsætning for, at patien-
ten kan deltage i motion under indlæggelsen.

Registreringen foregår på et registreringsark, hvor der er plads til label, afsnit, 
diagnose, vurdering i henhold til eksklusionskriterier, dato og signatur. Signatu-
ren er i henhold til rammeordination også gyldig som henvisning.
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Udviklingsprojektet evalueres for at vurdere effekten og for at vurdere, om til-
buddet skal fortsætte efter projektets afslutning. Der er blevet udarbejdet et kvan-
titativt spørgeskema for at fi nde frem til, hvad patienterne får ud af at deltage i 
Motion mens du er indlagt. Spørgeskemaet er blevet udarbejdet tværfagligt og pi-
lottestet for at sikre, at spørgsmålene er forståelige og til at svare på. Evaluerings-
skemaerne sendes til patienterne med frankeret svarkuvert for at opnå størst mu-
lig svarprocent. 

Motionstilbuddet optimeres og justeres kontinuerligt, og der er afsat datoer for 
evalueringsmøder for projektstyregruppen. Der er i alle afsnit udnævnt nøgle-
personer, som kan give tilbagemelding om, hvordan personalet oplever projektet 
fungerer, samt give forslag til ændringer. Disse tilbagemeldinger fra personalet og 
mundtlige kommentarer fra patienterne, som fysioterapeuten får under og efter 
holdtræningen, vil indgå i evalueringen. 
 For at sætte fokus på kræft og motion var undervisning en forudsætning for, 
at plejepersonalet og tværfaglige samarbejdspartnere fi k viden om fysisk aktivi-
tets betydning for kræftpatienter under og efter indlæggelse. Undervisningen var 
med afsæt i projektbeskrivelsen, dvs. evidens for fysisk aktivitet generelt og fysisk 
aktivitet for kræftpatienter og ligeledes en præsentation af projektets afvikling i 
praksis. Undervisningen har været planlagt, men er også foregået kontinuerligt 
på informationsmøder som f.eks. onsdagsmøder, sygeplejekonferencer samt le-
dermøder. 
 Øvrige personaler på Århus sygehus er blevet informeret om projektet via in-
tranettet og personalebladet. Desuden blev der udsendt en pressemeddelelse til 
eksterne medier for at sætte fokus på interventionen og synliggøre, at motion er 
en del af Onkologisk Afdeling i Århus. 

Projektet er godkendt af afdelingsledelsen, penge ansøgt og bevilget og opstarten 
på projektet var 5. maj 2008. Motion mens du er indlagt tilbydes i et år, hvor der 
løbende indsamles data. Analyse og præsentation af resultaterne fra projektet for-
ventes at foregå i løbet af sidste halvår i 2009.

Afslutningsvis kan siges, at projektet udsprang af de unge patienters ønsker om og 
behov for muligheden for fysisk aktivitet, mens de var indlagt. Efterfølgende har 
det dog vist sig at være svært at sige nej til de patienter, der ikke var i den ”rigti-
ge” aldersgruppe. De ældre patienter har også brug for motion - og inspiration og 
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vejledning til træning derhjemme mellem indlæggelserne. Derfor er tilbuddet om 
motion i dag udvidet til at gælde alle indlagte patienter – uanset aldersgruppe.

Med håbet om at Motion mens du er indlagt fører til øget livskvalitet og trivsel 
hos kræftpatienter på Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus.
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Kostens betydning 
for den unge kræftpatient 
– set fra diætistens perspektiv

Line Dam Bülow

I forbindelse med projektet ”unge med kræft” blev jeg inspireret til at undersøge, 
hvorvidt vi på Onkologisk afdeling tager tilstrækkelig hånd om den ernærings-
mæssige del af behandlingen for den unge/unge voksne kræftpatient (15-40 år). 

Området er ikke velbeskrevet i den litteratur, der henvender sig til professionelle. 
Det viste en PubMedsøgning, jeg foretog i projektets opstartsfase. Jeg søgte på or-
dene ”Enteral Nutrition”, ”Neoplasms”, ”Adolescent” samt ”Adults” og fandt in-
gen relevante artikler der kunne bidrage til at belyse diskussionen i nærværende 
artikel. Meget af den eksisterende litteratur består af personlige beretninger fra 
nuværende og tidligere patienter og pårørende. Disse beretninger udgør en vigtig 
kilde, hvis man som professionel vil have indblik i, hvilke erfaringer og tanker alle 
patienter med kræft gør sig om mad. I denne artikel vil jeg inddrage eksempler fra 
sådanne kilder, skrevet af unge. 

Jeg har valgt at skrive ud fra en empirisk tilgang, hvor mine egne erfaringer samt 
input fra andre fagspecialister danner den overordnede ramme for artiklen. 

Baggrund
Mad og drikke er helt elementært for individets eksistens (1). Det er ofte genstand 
for megen debat, og noget alle har en mening om. Mad og måltider har en stor 
kulturel og social betydning (2). Måltidet er som regel noget, vi forbinder med 
nydelse, æstetik og glæde. Sanserne har behov for at blive stimuleret, uanset om 
appetitten er god eller nedsat. 

Generelt set har der på de danske hospitaler de seneste år været et voksende fokus 
på kostens betydning for patienterne. På Århus Universitetshospital er en arbejds-
gruppe i øjeblikket i gang med at belyse kostens betydning og de fremtidige visio-



120

ner på området i forhold til bl.a. patienttilfredshed, ernæringsbehov, spisemiljøer 
og måltidets sociale aspekter. Det viser sig, at maden trods stor patienttilfredshed 
ikke bliver spist. I fremtiden skal der derfor arbejdes med at skabe hyggelige ram-
mer og en god atmosfære omkring måltiderne i forsøget på at mindske risikoen for 
underernæring. En interessant pointe, som arbejdsgruppen fremhæver, er, at der 
er brug for forskellige løsninger på, hvorledes den fremtidige bespisning skal være 
afhængig af patientklientel (3). Interessant ikke mindst set i forhold til unge, der 
er opdraget til at stille krav og forvente tilbud, der passer lige præcist til dem (4).

På kræftområdet viser opgørelser fra en longitudinal spørgeskemaundersøgelse 
på seks kræftafdelinger i Danmark i 2001, hvor mere end 1000 kræftpatienter be-
svarede spørgsmål vedrørende kost, kræft og vægttab, at kosten har stor betyd-
ning for de fl este kræftpatienter. I undersøgelsen fandt man blandt andet, at en 
meget stor del af patienterne mente, at en forebyggende kost, som er fedtfattig og 
indeholder mange grøntsager og fi bre, er de kostråd, den kræftsyge bør efterleve. 
I undersøgelsen blev det også påvist, at godt halvdelen af de adspurgte patienter 
havde søgt information om kost andre steder end på sygehuset, blandt andet hos 
Kræftens Bekæmpelse, hos familie og pårørende. Ca. hver fjerde havde opsøgt råd 
og information hos en alternativ behandler. Desuden udtrykte en del patienter 
behov for mere og bedre rådgivning på sygehuset (5).

Det er min erfaring, at fl ere patienter opsøger alternative behandlere eller har fun-
det en særlig kostplan eller et vitamintilskud, som er ”egnet” til kræftpatienter. 
Her er det vigtigt at være kritisk. Det gælder om at hjælpe patienterne og vejlede/
guide dem igennem junglen af gode og til tider meget dyre råd. På den ene side 
er det alternative marked meget uoverskueligt, og ofte anbefales kure eller kosttil-
skud på baggrund af en eller få enkeltstående solstrålehistorier. På den anden side 
er det vigtigt at støtte patienterne i at vælge en given kost ud fra egen motivation, 
ideologi og ressourcer, så længe den er sundhedsmæssigt forsvarlig.

Kost helbreder ikke kræft, men ved at spise og drikke suffi cient sikres kroppen de 
bedste betingelser for at modstå behandling og bivirkninger, hvilket har afgøren-
de betydning for patienternes velbefi ndende og dermed også for deres livskvali-
tet (6). 

For kræftpatienter generelt er et utilsigtet vægttab alvorligt, og det betyder, at den 
magre og fi berrige kost for en tid ikke er den mest velegnede. Fra som rask over-
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vejende at lade appetitten bestemme mængder og valg af mad, får maden en an-
den betydning hos den kræftsyge. Den har blandt andet betydning for, hvorvidt 
behandlingen kan fuldføres som planlagt. Ikke alle kræftpatienter taber i vægt, og 
for dem gælder, at vedligeholdelse af vægt gør dem bedre rustet til at stå imod be-
handling og bivirkninger. Her er de sunde kostråd fra Fødevarestyrelsen relevante 
at anbefale (7). 

For den kræftsyge med nedsat appetit, og evt. vægttab til følge, er det nødvendigt 
at få klarlagt årsager til vægttabet og iværksætte den nødvendige ernæringsterapi. 
Her kan vejledning og/eller supervision fra en diætist være yderst relevant som en 
del af det tværfaglige behandlerteam. I boks 1 ses generelle kostråd til patienter, 
hvis appetitten er lille.

• spis mange små måltider 
• spis mad med højere fedtindhold, fx smør, olie, fl øde og fede oste 
• spis mad med mange proteiner, fx kød, fi sk, æg, ost og mælkeprodukter 
•  vælg energiholdige drikkevarer, gerne mælkeprodukter, mens juice og saft med 

sukker anbefales i moderate mængder
• supplér gerne med energi- og proteinrige drikke 
• spar på frugt og grøntsager 
• supplér med en vitamin-mineraltablet dagligt 

Boks 1: Generelle kostråd til patienter hvis appetitten er lille

På trods af det øgede fokus på madens betydning hos syge mennesker appellerer 
maden på sygehusene ikke i tilstrækkelig grad til de unge kræftpatienter. Mange 
forbinder mad og måltider med sygehus og behandling, og derfor har de ofte ned-
sat appetit under indlæggelse. En del af forklaringen er selvfølgelig, at behand-
ling med kemoterapi og stråleterapi ikke ligefrem indbyder til at spise og drikke, 
men tværtimod giver bivirkninger, der afstedkommer træthed, kvalme, madlede, 
smagsforandringer, diarré og obstipation (8). Disse bivirkninger/gener vanske-
liggør i høj grad mulighederne for at sikre et suffi cient næringsindtag, og kost-
indtaget risikerer derfor at blive sparsomt og utilstrækkeligt. Desuden kan psy-
kologiske faktorer relateret til sygdom og behandling ligeledes påvirke appetit og 
kostindtag.
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Initiativer på kræftafdelinger
På fl ere danske kræftafdelinger har der gennem de seneste år været et øget fokus 
på, hvorledes nye arbejdsmetoder og tiltag kan forbedre den ernæringsmæssige 
indsats for de kræftsyge. I det følgende beskrives eksempler på dette:

Hæmatologisk afdeling på Århus Sygehus har eget produktionskøkken og per-
sonale ansat, så de er i stand til at tage særlige hensyn til ønsker og behov hos 
kræftpatienter. De er altså tæt på patienterne og har dermed de bedst mulige be-
tingelser for at kræse for patienterne. Der er spisestue/restaurant, hvor alle oppe-
gående tilbydes mad fra buffeten. Menuplanerne er tilpasset, så den appellerer til 
fl est mulige af patienterne, mens ønskekost er forbeholdt de få, heriblandt fl ere 
af de unge. 

Jeg har talt med økonomaen på Hæmatologisk afdeling, som fortæller, at det i høj 
grad handler om at sammensætte menuer med genkendelige retter som for eksem-
pel frikadeller, karbonader og mørbradbøf – og at kunsten så er, at krydrer menu-
erne med spændende tilbehør. For eksempel skal frikadellerne ikke serveres med 
kartofl er og brun sauce men i stedet med tzatiki og ovnbagte kartofl er. Mere trendy 
og moderne mad efterspørges af de unge, blandt andet carpaccio og tapas.

På Onkologisk afdeling på Århus Sygehus, hvor jeg selv er ansat, afprøves i øjeblik-
ket et andet koncept, hvor enkelte afsnit har ansat deres egen køkken”assistent”, 
der dagligt sørger for, at mad og drikke præsenteres og serveres indbydende og ap-
petitvækkende. De bestiller ekstra varer og laver dagligt ekstra tilbud som for ek-
sempel portionsanrettede desserter, friskpresset juice i glas med sukkerkant eller 
nybagt kage. Her er det særligt mellemmåltiderne, der er i fokus. Her er desuden 
et meget fl ot udvalg af frostretter fra vores Centralkøkken, som supplerer den fa-
ste menuplan. Disse retter appellerer i høj grad til de unge kræftpatienter. Det kan 
være pizza, skinketoast, pommes frites, burgere, kylling, vafl er eller pandekager. 

På et af vores sengeafsnit har vi tidligere gennemført et projekt, hvor der dagligt 
blev lavet en ”formiddagsvogn” med gode og energitætte mellemmåltider, som 
blev præsenteret og serveret helt ude hos patienterne. En ernæringsnøgleperson 
gik rundt til alle patienter på afsnittet med råd og vejledning og kunne tilbyde et 
lille mellemmåltid. Der var meget opmærksomhed og interesse omkring tilbuddet, 
og det blev efterspurgt, de dage vognen ikke kom rundt. Projektet viste, at når vi 
serverer tilbudene helt ude ved sengekanten, så bliver der spist og drukket mere. 
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Unge og kost
Mange kræftpatienter og pårørende ønsker selv at kunne gøre noget med henblik 
på at give kroppen de bedste betingelser for at klare sygdom og behandling, og her 
er kosten en oplagt mulighed. For mange pårørende til kræftsyge er dét at komme 
med mad en vigtig måde at vise omsorg på, idet de herigennem kan udtrykke, at 
de tager del i behandlingen.

Det er nok én af forklaringerne på, at maden udefra til tider vinder de unges 
gunst, når familie og venner møder op med mad fra byen. Dette beskriver de unge 
også som et af højdepunkterne, når vennerne kommer med for eksempel kinesisk 
mad. Mange helt unge vil gerne have pizzaen, præcis som den fra det lokale pizze-
ria samt burger og pommes frites fra den lokale grillbar, så her kan end ikke vores 
ekstra tilbud konkurrere med take-away.

Mad er mere end bare en fysiologisk nødvendighed og beskrives ifølge Damkær 
og Damkær i Hølge-Hazelton(4) således:

”Sociologisk set består maden af en uendelig mængde af forskellige må-
der at spise på og forskellige måder at tilberede føden på, for eksempel 
hjemmets måltider, skolekantinen, madpakken hjemmefra, fastfood 
på McDonald’s, eller i cafeteriaet i en idrætshal. Kort sagt har maden 
en række betydninger, der rækker langt ud over det rent funktionelle i 
ernæringen, altså den rent biologiske tilfredsstillelse af sult. For unge er 
maden af særlig vigtighed. Fra barndommens mere eller mindre lyk-
kelige spisevaner sammen med forældrene, er føden nu et centralt felt, 
fordi de unges spisevaner er frigjort fra forældrenes krav og normer”.

I forhold til de helt unge kræftpatienter har forældre og venner en særlig rolle, 
som efter min erfaring giver mulighed for at ”trække den syge ud af patientrol-
len” og genopleve gode madoplevelser fra hverdagen før sygdommen. Det være 
sig i hjemmet, ude i byen evt. på restaurant eller i form af medbragt mad, der spi-
ses på sygehuset.

Når man ser på, hvad de unge selv fortæller om den mad, de tilbydes på hospita-
lerne, så skriver for eksempel en ung fyr med leukæmi i sin blog på nettet, at han 
ved synet og lugten af maden på hospitalet bliver mindet om en tidligere behand-
lingsperiode med kemoterapi og straks får kvalme og er tæt ved at kaste op. For 
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ham smager maden ens og kedelig. Han savner spændende menuer og foreslår en 
mexicansk eller indisk uge på menukortet (9). 
 En anden ung mand med modermærkekræft beskriver, at han før sin kræft-
diagnose ikke gjorde sig mange tanker om sund kost og motion. Men efter han 
blev kræftsyg, har bevidstheden omkring kosten medført, at han nøje overvejer, 
hvad han skal spise. Han skriver blandt andet: 

”Min mest iøjnefaldende indsats for at holde kræften væk er min mad. 
Jeg er blevet meget bevidst om den mad, jeg spiser, og jeg er overbevist 
om, at det har stor betydning for min sundhed og min modstandskraft. 
Jeg tænker anderledes på maden nu, end jeg gjorde før; det er ikke læn-
gere lyst og nydelse, som bestemmer, hvad jeg spiser, men hvad (jeg 
tror), der er sundt og gavnligt. Det er blevet en glæde for mig at spise 
sundt og styrkende. Men det har været noget af en jungle at fi nde ud af, 
hvad der er godt at spise, og hvad der ikke er godt at spise” (10). 

På baggrund af de mange beretninger og personlige historier omkring maden og 
dens betydning, har jeg fundet det interessant at se nærmere på vores egen prak-
sis på Onkologisk afdeling. 

Er ernæringsindsatsen til unge i vores afdeling god nok?
For at danne mig et indtryk af ernæringsindsatsen har jeg med hjælp fra syge-
pleje- og lægejournaler indsamlet informationer om ernæringsscreening, vægt/
vægttab på unge kræftpatienter mellem 15-40 år. 
 Det har i dén forbindelse ikke været muligt at indsamle kvalitative data om de 
unge kræftpatienter i relation til kosten. Samtidig har hver enkelt af de unge pa-
tienter præferencer for og imod mad og drikke, som det ikke har været muligt at 
hente informationer om.

Jeg udvalgte et enkelt senge- og behandlingsafsnit og så på data fra 15 patienter, der 
havde været gennem et behandlingsforløb i perioden 2006-2008. Mine iagttagelser 
kan derfor ikke bruges som et generelt udtryk for den samlede ernæringsmæssige 
indsats på Onkologisk afdeling, men kan sige noget om, hvorvidt der er fokus på 
kosten til den unge/unge voksne med kræft i det pågældende sengeafsnit. 

Det generelle indtryk ud fra de 15 lægejournaler var, at de ikke var særligt fyldest-
gørende hvad angik vægt og stillingtagen til en eventuel ernæringsindsats. 
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 Desværre var det end ikke ved den første indlæggelsessamtale en fast procedure 
at notere patientens vægt og højde i lægejournalen. I knap halvdelen af de gen-
nemlæste journaler var vægten ikke blevet noteret, til trods for at fl ere af patien-
terne faktisk havde haft et vægttab!

Jeg måtte derfor primært hente mine data fra sygeplejejournalen, som overord-
net set indeholdt mange fl ere informationer om ernæring. Efter gennemlæsning 
af journalerne tegnede der sig tre grupper:

a. Unge med særligt ernæringsmæssige behov grundet vægttab

Her har både læger og plejepersonale haft fokus på ernæring og behovet for vej-
ledning fra diætisten, så snart de unge får problemer med at spise og drikke suf-
fi cient og begynder at tabe i vægt. Vægten følges adækvat i behandlingsforløbet, 
dvs. ugentlig og/eller ved hver indlæggelse. 

Eksempel:
En enkelt af de unge fi k brug for ernæringssonde men viste siden hen, at 
det alligevel var muligt at spise og drikke selv. Her var en lille peptalk fra 
diætisten den rigtige medicin. Nu er han tilbage ved sin udgangsvægt, selv-
om han endnu ikke har afsluttet sine behandlinger, og det må siges at være 
rigtig godt gået. 

Det er vigtigt at fastslå, at diætistens involvering på ingen måde fritager plejeper-
sonalet for at monitorere på ernæringsindsatsen. Samarbejde er nøgleordet til at 
sikre en kompetent og professionel ernæringsindsats. 

b. Unge hvor plejepersonalet kan/har ydet tilstrækkelig indsats 

Mere end halvdelen af journalerne kunne placeres i denne gruppe.
Den ernæringsmæssige indsats er i orden, og der har været et tilstrækkeligt fokus 
til at hindre store vægttab. Enkelte patienter har tabt få kilo, men det er der taget 
hånd om fra plejepersonalets side, og dermed har der ikke været grund til at ind-
drage diætisten. Blandt andet er der tilbudt energi- og proteinrige drikke/milk-
shakes samt udleveret kalorietabel, så de unge selv har kunnet holde regnskab 
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med kalorieindtaget. Det ser også ud til, at fl ere i gruppen kun har været i afdelin-
gen i forbindelse med behandling og formodentlig har tålt behandlingen uden de 
store bivirkninger. Flere af de unge voksne var kun indlagt et døgn. 

Eksempel:
En yngre kvinde gennemgik i 2006 et behandlingsforløb, hvor der ved hver 
behandling blev registreret vægt, og hun blev risikovurderet. Ved 1. be-
handling vejede hun 74 kg, og hun sluttede sidste behandling på 73 kg. I 
hendes forløb var der kun behov for lidt rådgivning om mad og appetit i 
relation til de bivirkninger, behandlingen gav.

Ernæringsscreening og opfølgning, herunder vejning ved hvert fremmøde/hver 
indlæggelse i afdelingen, har givet et hurtigt overblik og vist, at den nødvendige 
indsats er iværksat. Det bekræfter også, at et samlet ernæringsscreenings- og mo-
nitoreringsark, som det vi har udarbejdet, er et godt og fyldestgørende værktøj, 
der medvirker til at sikre den ernæringsmæssige indsats. 

c.  Unge hvor den ernæringsmæssige indsats er mangelfuld 
og utilstrækkelig

Eksempel:
Hos denne unge pige led både læge- og sygeplejejournal af mangel på in-
formationer om ernæringstilstand og vægttab. Hun blev ernæringsscree-
net formodentlig ved første behandling, og en enkelt gang mere i behand-
lingsforløbet, men af en eller anden grund er der ikke blevet registreret 
yderligere, og den ernæringsmæssige indsats er derfor ikke gennemført 
tilfredsstillende.

Her er der plads til forbedringer. Heldigvis er kun ganske få patienter havnet i 
denne kedelige gruppe, hvor indsatsen er utilstrækkelig. En enkelt patient er ikke 
blevet ernæringsscreenet ved behandlingsstart, men ellers er alle de resterende 
14 i min lille undersøgelse blevet ernæringsscreenet, og det må siges at være til-
fredsstillende. Det er indsatsen omkring den fortløbende ernæringsscreening og 
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monitorering, der ikke er god nok. Jeg kan selvfølgelig ikke se, om det blot er en 
forglemmelse, at vægt og evt. handleplan ikke er dokumenteret på ernæringss-
creeningsarket eller hvorvidt, der blev iværksat tiltag. Men de manglende data vi-
ser, at dokumentation af den ernæringsmæssige indsats er nødvendig for at sikre 
en kvalifi ceret, målrettet og individuel behandling. 

På baggrund af denne lille undersøgelse vil jeg svare følgende på spørgsmålet: 
Er ernæringsindsatsen til unge i vores afdeling god nok?: Ja, overordnet set er det 
bestemt en tilfredsstillende indsats, der er ydet på det sengeafsnit, jeg har haft med 
i min undersøgelse. Det er blevet mere synligt, hvor der er behov for at optimere 
indsatsen. Og i min egenskab af diætist vil jeg kunne supervisere plejepersonalet 
og hjælpe dem til, at indsatsen bliver endnu bedre. Umiddelbart er det ikke til at 
sige hvorvidt disse resultater adskiller sig fra øvrige kræftpatienter, men der er in-
gen tvivl om, at der i fremtiden fortsat vil være fokus på ernæringens betydning 
og at kravene fra patienter og pårørende kun vil blive større. Det leder mig så hen 
til spørgsmålet, som kunne være interessant at se nærmere på, nemlig om den 
tendens jeg har set i denne lille undersøgelse også gælder for resten af senge- og 
behandlingsafsnittene i Onkologisk afdeling?

Perspektivering
Diætistens rolle i behandlingen af den unge kræftpatient adskiller sig ikke væsent-
ligt fra behandlingen af øvrige kræftpatienter, hvilket fl ere af mine diætistkolleger 
rundt om i landet har kunnet bekræfte. Det ser måske alligevel ud som om, at ple-
jepersonalet, der tager sig af de unge patienter, er mere opmærksomme på at sikre 
stabil vægt, og at de viser det i deres omsorg for patienterne. Det betyder også, at 
inddragelse af diætist og evt. behov for ernæringssonde hurtigere bliver iværksat. 
Diætistens involvering og ekspertise kan medvirke til at få lagt en ernæringsplan 
tidligt i behandlingsforløbet og dermed hindre store vægttab. 

Der fi ndes ingen guidelines eller anden videnskabelig dokumentation, der spe-
cifi k sætter krav eller rammer for den ernæringsmæssige behandling af unge 
kræftpatienter. Men overordnet set skal alle kræftpatienter sikres kvalifi ceret og 
professionelle råd og vejledning omkring kostens betydning under behandling. 
Samtidig vil akkreditering af den ernæringsmæssige del af behandlingen betyde, 
at der sættes nogle faste rammer og krav, som skal sikre et grundlag for at kvali-
fi cere indsatsen.
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Vigtigt er det, at den af Sundhedsstyrelsen anbefalede vejledning (11) vedr. iden-
tifi kation af patienter i ernæringsmæssig risiko følges. Det vil så være op til de 
enkelte afdelinger at fi nde frem til en passende organisering af hvem, der skal va-
retage de opgaver, der er forbundet med screening, udarbejdelse af ernærings-
handleplan samt evaluere og kvalitetsvurdere på den ernæringsmæssige indsats. 

Et ønske til fremtiden synes bestemt at kunne være at få eget produktionskøkken 
med tilhørende restaurant på Onkologisk afdeling. Herved kommer tilbud, serve-
ring og bestilling tæt på patienterne og deres behov. 
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Sygeplejerskens funktioner 
i et onkologisk ambulatorium
– sundhedsfremme eller??1

Elin Svendsen & Eva Taps (vejleder) 

Baggrund
I onkologisk ambulatorium møder sygeplejersken kræftpatienter, der har gen-
nemlevet og er i forskellige faser i deres sygdomsforløb. Den prædiagnostiske fase, 
den diagnostiske fase, behandlingsfasen, remision, rehabiliteringsfasen samt reci-
div af sygdommen. Sygeplejerskens kendskab til de enkelte faser har betydning for 
hendes forståelse af, hvilke problemer patienten kan stå overfor (1). 
 I kontrolforløbet vil patienten2 være i rehabiliteringsfasen, og skal forsøge at 
vende tilbage til et liv efter at være færdigbehandlet for sin kræftsygdom. Mange 
har frygt for at sygdommen vender tilbage og skal tolke kroppens signaler i en ny 
sammenhæng (1). Kontrollerne kan opfattes som betryggende, men skaber også 
ofte angst og usikkerhed. Patienten bliver igen konfronteret med sin sygdom og 
angsten for recidiv gør dem utrygge.

En national undersøgelse viser (2,3), at fl ere kvinder udtrykker, at de har oplevet 
et særligt behov for støtte og intervention omkring det tidspunkt, hvor de genop-
tog deres arbejde. Nogle kvinder angav i undersøgelsen, at de i forbindelse med 
deres sygdom havde haft svært ved at søge kontakt til andre mennesker, og at de af 
den årsag ikke selv havde magtet at søge hjælp. Når patienten genoptager dagligli-
vets gøremål, daler støtten og interessen fra omgivelserne på trods af, at patienten 
stadig kan have brug for dette.

I kræftplan 2 (4) i afsnittet om rehabilitering, står der under klinisk indsats, at 
mange kræftpatienter har såvel fysiologiske som psykologiske senfølger, som de 
skal lære at leve med. Mange kræftpatienter ser raske ud og får derfor ikke altid den 
støtte og hjælp, som de har behov for. Det drejer sig f.eks. om udtalt/kronisk træt-
hed, nedsat livsmod, vægttab og/eller smerter, hvor patienten mødes af et pres/krav 
om tilbagevenden til livet som før kræftsygdommen og evt. til arbejdsmarkedet. 
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Træthed er et af de største og mest belastende problemer for de fl este kræftpatien-
ter. 78-96 % af alle kræftpatienter oplever træthed på et eller andet niveau (5,6).

Mange patienter har også problemer med deres seksualitet (7). Det er bl.a. kvin-
der, der er behandlet for underlivskræft. Såvel operation, som strålebehandling 
medfører fysiologiske forandringer. Tørhed af slimhinder, skrumpning af skeden 
og sammenklæbning. Herudover er der også de psykologiske gener som ændret 
body-image, angst og depression.
 En undersøgelse fra Dallund viser (8), at 21 ud af 23 kræftpatienters seksuali-
tet har ændret sig negativt i forhold til før diagnosen og behandling. Ingen af pa-
tienterne havde fået tilbudt samtale om seksualitet på hospitalet. Undersøgelsen 
viser, at der fi ndes en stor viden inden for området, men meget af denne viden 
kommer ikke kræftpatienterne til gode. De store kræftcentre har prioriteret res-
sourcerne primært til behandling i forbindelse med behandlings- og ventetidsga-
rantiens indførelse, og meget lidt tid er afsat til at undersøge, om patienten har 
senfølger til sygdommen (4). 

For de fl este kræftpatienter er tilknytningen til ambulatoriet langvarigt og meget 
betydningsfuld. Mange kommer til kontrol for deres sygdom igennem 5 år. Pa-
tienterne har ofte fysiske og psykosociale problemer. Der er afsat kort tid til kon-
sultationen, hvorimod patientens forventninger ofte er langt mere omfattende og 
tidskrævende (9).
 Espersen skriver i sin undersøgelse om kvinder med brystkræft i kontrolfor-
løb, men der kan drages paralleller til andre patientgrupper, bl.a. til kvinder der er 
behandlet for underlivskræft. Espersen skriver (10), at kvinderne får foretaget en 
medicinsk konsultation, og der fokuseres alene på medicinske diagnoser og be-
handlingsbeslutninger. Næsten halvdelen af kvinderne havde ubesvarede spørgs-
mål og manglende informationer efter deres kontrolbesøg. 
 Espersen konkluderer, at sygeplejerskens næste skridt er en bevidsthed om eget 
ansvar i forhold til at ændre på praksis ved ambulante kontroller, så den kommer 
til at fungere tilfredsstillende og imødekommer kvindernes behov. Det vil bety-
de, at fokus for kontrolbesøgene ikke udelukkende er kræftsygdommen, men en 
styrkelse af det sundhedsfremmende aspekt, hvor kvindernes liv og velbefi ndende 
også er i fokus. Sygeplejersken i det onkologiske ambulatorium skal være medvir-
kende til at styrke det sundhedsfremmende aspekt (10), hvor patientens fysiske, 
psykiske og sociale behov er i fokus, og som er med til at sikre patientens forløb i 
det onkologiske regi. 
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 Det sundhedsfremmende aspekt defi neres ud fra, at sundhed er følelsen af livs-
mod og livsglæde og følelsen af at kunne mestre (hverdags)livets mange forskel-
lige situationer (11). Det er udfordringer i hverdagslivet og ikke sygdom, der skal 
være i fokus. Der bør tænkes i muligheder og ressourcer, så kvinderne selv kan 
håndtere deres situation. 

Defi nition på sundhedsfremmeaspekter:

”Det handler om at styrke folks robusthed overfor tilværelsens stres-
sorer ved at øge deres livsmod, livsglæde og mestringsevne gennem en 
voksende følelse af sammenhæng, dvs. begribelighed (at verden er ord-
net, sammenhængende og struktureret og i almindelighed til at for-
stå) håndterbarhed (fornemmelse af handlekraft og af ressourcer for at 
kunne klare de krav man bliver udsat for, hvor ressourcer også indbe-
fatter støtte fra andre personer) og meningsfuldhed (at livet og dets pro-
blemer og udfordringer grundlæggende er værd at investere energi i, og 
hvor problemerne opfattes som udfordringer og ikke byrder)” (11).

De yngre voksne kvinder lever ofte et liv med uddannelse, karriere, skabelse af 
egen familie og forældreskab med små børn. Yngre voksne udgør en patientgrup-
pe, der i særlig grad spejler det 21. århundredes patientkultur (12). En kultur præ-
get af individualisering, specialisering, mindre normorientering og autoritetstro, 
der stiller særlige og nye krav både til de professionelle og til de metoder, der skal 
tages i anvendelse.
 Det ser ud, som om der er et modsætningsforhold mellem det, som den yngre 
voksne kvinde har behov for ved den ambulante kontrol og det, som de får. Jeg 
ønsker at undersøge dette modsætningsforhold ved at sætte fokus på sygeplejer-
skens funktioner til den yngre voksne kvinde, der er behandlet for kræft i under-
livet. 
 Undersøgelserne beskriver kvindernes problemer og behov, men beskriver ikke 
sygeplejerskens funktion i det ambulante møde med kvinder med underlivskræft. 
Jeg har derfor valgt at undersøge, om sygeplejersken har fokus på patienternes be-
hov ved det ambulante møde.

For at undersøge om andre har undersøgt problemstillingen har jeg har fortaget 
en international og en national litteratursøgning i databaserne pubmed og cinal, 
samt i tidsskrifterne Ugeskrift for læger og Sygeplejersken. Søgeordene har været 
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“Abdominal Neoplasms, outpatient, oncology nursing” i forskellige kombinationer.
 Der er afgrænset til publiceringer i de sidste 5 år og til aldersgruppen 19-44 år.

Der fremkommer meget få artikler i de internationale databaser og de danske tids-
skrifter, som ved gennemlæsning ikke er relevant for denne undersøgelse. Derfor 
vælger jeg selv, at fortage en undersøgelse om problemstillingen. Formål med un-
dersøgelsen er, at undersøge sygeplejerskens funktioner i det ambulante møde 
med yngre voksne kvinder, der har afsluttet behandling for underlivskræft.

Målet er:
-  at beskrive sygeplejerskens funktioner i det ambulante møde med fokus på en grup-

pe yngre voksne kvinders behov set i forhold til det sundhedsfremmende aspekt.

Metode
Data indsamles gennem observation af sygeplejerskens funktioner i det ambulan-
te møde med yngre voksne kvinder, der er behandlet for underlivskræft. Der er 
udvalgt sygeplejersker fra gruppen ”erfarne” til at deltage i undersøgelsen, svaren-
de til kompetenceniveau 2 (13). I undersøgelsen fokuseres på, hvad sygeplejersken 
gør i forhold til det sundhedsfremmende aspekt for den enkelte patient.    

Undersøgelsen blev foretaget ved kvinder i alderen 20- 40 år, ved deres første eller 
andet ambulante besøg efter afsluttet behandling. Behandlingen til denne gruppe 
patienter er operation, kemoterapi og/eller strålebehandling. Netop hos gruppen 
af yngre kvinder med underlivskræft, kan der være mange problemer bl.a. i for-
hold til seksualitet, body image, træthed og forventninger fra omgivelserne. Det 
er kvinder, der er i den erhvervsaktive alder og ofte kvinder, der har eller er ved at 
etablere familie.

Observationerne blev påbegyndes fra det tidspunkt, hvor sygeplejersken mod-
tog patienten og til hun afsluttede samtalen. Observationerne blev foretaget hos 
6 kvinder.
 Samtalerne ved den ambulante kontrol blev optaget på lydbånd. Fordelen ved 
at båndoptage samtalerne, var at jeg kunne koncentrerer mig om, hvad der i øv-
rigt foregik i rummet og den nonverbale kommunikation.
 Observationerne af den nonverbale kommunikation blev nedskrevet. Disse ob-
servationer tog udgangspunkt i et udarbejdet skema, bestående af en kolonne til 
observationer, samt en kolonne til bemærkninger. 
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 Observationerne blev foretaget ud fra en fastlagt guide som en ramme for ob-
servationerne med sigte på det sundhedsfremmende i forhold til sygeplejen til de 
yngre voksne gynækologiske patienter.
 Jeg transskriberede selv båndene til skrevne tekster. Efterfølgende foretog jeg en 
analyse af teksterne og de systematisk indsamlede observationer. Tekster og ob-
servationer analyseres og fortolkes, og centrale temaer fremkommer. En gruppe 
på 5 sygeplejersker er etableret og som sparring/styregruppe ved udarbejdelsen af 
løsningsforslag.

Etik
Undersøgelsens formål og metode er godkendt hos afdelingsledelsen. Jeg indhen-
tede mundtlig tilladelse hos de patienter, som deltog i observationerne, hvor jeg 
informerede om formålet med observationerne og båndoptagelserne. Jeg vurde-
rede hos hver deltager, om det vil give anledning til eventuelle etiske problemstil-
linger/dilemmaer for patienten.
 Alle deltagere i observationerne (patient, læge og sygeplejerske) var anonyme.
 Jeg indhentede også mundtlig tilladelse til at optage samtalen på bånd hos pa-
tienten, lægen og sygeplejersken. Båndene blev opbevaret fortroligt og er efterføl-
gende slettet.

Formidling
Undervejs har jeg på personalemøder informeret mine kolleger om arbejdet. Pro-
jektet vil blive formidlet med en skriftlig projektrapport, indeholdende en beskri-
velse af projektet med baggrund, formål, data, analyse, løsningsforslag og forslag 
til implementering. På et tværfagligt personalemøde vil jeg fremlægge projektet, 
dets resultater og forslag til implementering. En gruppe på 4 sygeplejersker, som 
også arbejder med denne gruppe patienter, en leder og vejlederen er etableret som 
styregruppe, når resultaterne skal implementeres. Artiklen vil indgå i den samlede 
rapport om Unge Projektet.

Resultater
Resultaterne af observationer og båndoptagelser blev under analyseprocessen 
inddelt i følgende temaer:
- Patienternes problemstillinger ved det ambulante besøg
- Aspekter som sygeplejersken har fokus på ved den ambulante kontrol
- Sygeplejerskens funktion ved den ambulante kontrol.
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Patienternes problemstillinger ved den ambulante kontrol
En problemstilling, som var gennemgående ved kontrollerne, var vandladning. 
Problemer med at tømme blæren, smerter og svie ved vandladning. En af patien-
terne havde samme symptom, da hendes sygdom blev opdaget. Mange havde også 
gener fra deres tarm, i form af hård mave, mavesmerter eller problemer med at 
holde på afføringen.
 Smerter var også en gene for en del af patienterne, smerter ved vandladning, 
smerter fra arret og mavesmerter, én havde smerte ved skamlæberne. Én nævnte, 
at hun før hormonbehandling havde meget ondt ved samleje.
 To af patienterne havde problemer med vejrtrækning, hvoraf det specielt for 
den ene var et problem der fyldte meget, som der blev brugt forholdsvis meget tid 
på ved kontrollen. Hun fortalte også, at hun havde smerter i venstre side og spurg-
te om det kunne være nervøst? Der var også andre problemområder ved denne 
patient. Hun havde kvalme, madlede og var svimmel, når hun rejste sig. Hun sag-
de på et tidspunkt: ”Jeg er træt, rigtig, rigtig, træt, men det kan selvfølgelig også 
være det, man har været igennem., men jeg syntes jeg er mere træt end tidligere”
 Ved en af kontrollerne, sagde patientens mand: ” ja, det er noget af en tur vi alle 
sammen har været igennem”, hvortil hun svarer ham, ”men nu er vi på den anden 
side, det er godt”.
 Lidt senere siger patienten i forbindelse med, at de taler om hendes gener ved 
jj kad.: “Man går jo og tænker over det, det er jo klart med den ene melding efter 
den anden”.
 En af patienterne fortæller, at hun er ved at være utålmodig med at hendes hår 
ikke vokser. Hun spørger også ind til svar på blodprøver, da hun var bekymret for 
hendes immunforsvar. En anden ting, som også bekymrede hende var, om hendes 
bughinde vil blive gendannet igen, da hun var nervøs for at det hele kunne falde 
ud. Hun var lidt forvirret, da hun havde fået forskellige informationer om dette.
 En anden af kvinderne gav udtryk for, at det havde været hårdt, da hun netop 
var nyuddannet. Hun fortalte senere om sin oplevelse med behandlingen, at det 
havde været en forfærdelig oplevelse for hende at komme igennem.
 Ved en af kontrollerne, en kvinde på 40, der er alene med sin 9-årige datter, 
fremkom der ikke et eneste problem. Patienten fortalte, at det gik fi nt, og at der 
ikke var mere at sige til den sag. En meget hurtig kontrol, hvor patienten fi k at 
vide, at alt var som det skulle være.
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Aspekter, som sygeplejersken har fokus på ved den ambulante kontrol
Ved alle kontrollerne, var det lægen, der var den aktive og spørgende. Sygeplejer-
sken var generelt ikke den, der spurgte ind til, hvordan kvinden havde det. Ved en 
af kontrollerne var sygeplejersken lidt mere på banen. I forbindelse med at pa-
tientens problemer med vejrtrækningen bød sygeplejersken ind med, hvad hun 
troede, kunne være årsag til patientens problem. Lægen spurgte hende også di-
rekte, om hun havde erfaringer med hvad den nedsatte appetit og madlede kunne 
skyldtes. Ved en anden kontrol giver sygeplejersken også et bud på, hvorfor pa-
tienten kan have ondt i maven. 
 Det generelle billede er, at sygeplejersken har små korte kommentarer til dialo-
gen, der foregår mellem lægen og patienten, men hun var ikke direkte med i dia-
logen.
 Et spørgsmål, som de fl este sygeplejersker havde, var om patienten havde fået 
svar på sine spørgsmål, eller om der var fl ere spørgsmål.
 Derimod, stillede fl ere af sygeplejerskerne spørgsmål til patienten efter afsluttet 
kontrol, men ude på gangen. Spørgsmålene gik hovedsagelig på, om patienten var 
startet på arbejde, om træthed og én spurgte også til seksuallivet.

Sygeplejerskens funktion ved den ambulante kontrol
Ved den ambulante kontrol havde sygeplejersken en meget afventende rolle. Hun 
var lyttende, men havde ikke en særlig aktiv rolle i den dialog, der foregik under 
selve kontrollen. Mine observationer af kontrollerne viser, at sygeplejersken var 
meget til stede. Hendes kropsprog og nonverbale kommunikation viste dette. Der 
var ofte øjenkontakt mellem patient og sygeplejerske. Sygeplejersken sad ofte lidt 
fremme på stolen, nikkede og viste dermed, at hun var aktiv med, men hun var 
ikke aktiv i selve dialogen. Kun enkelte gange var sygeplejersken direkte med i dia-
logen. Den ene gang, hvor lægen spurgte direkte, om hun havde nogle erfaringer, 
ellers var det oftest små kommentarer til det, der blev talt om. Ved mange af kon-
trollerne var det sygeplejersken, som fulgte op på samtalen ved at spørge ind til, 
om patienten havde fået svar på sine spørgsmål.
 Sygeplejersken var også ”på banen”, når der var spørgsmål om noget praktisk 
eller administrativt, f.eks. hente svar på undersøgelser.

Sygeplejersken assisterede ved den gynækologiske undersøgelse. Hun hjalp pa-
tienten til rette, og støttede hende under undersøgelsen. Sygeplejersken står ved 
patientens side, lagde ofte en hånd på patientens arm. Forsøgte at få patienten til 
at slappe af under undersøgelsen, ved bla. at fortælle, hvad patienten selv kunne 
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gøre. Sygeplejersken forsøgte i det hele taget at berolige patienten ved at tale med 
hende og ved at være der. Ved en af kontrollerne valgte sygeplejersken bevidst ikke 
at røre ved patienten under den gynækologiske undersøgelse, da selve undersøgel-
sen var meget smertefuld og ubehagelig for patienten. Sygeplejersken valgte at stå 
ved hendes side og var meget til stede, men fornemmede, at patienten ikke ville 
bryde sig om berøring lige på det tidspunkt.

Efter afsluttet kontrol, foregik der ofte en uformel samtale mellem patient og syge-
plejerske. En meget kort samtale, hvor det var sygeplejersken, der stillede spørgs-
mål til patienten. Spørgsmål, som lagde op til problemstillinger, som kvinderne 
ikke fi k taget op ved kontrollen. Spørgsmålene omhandlede typisk arbejde, sam-
liv og træthed.

Sammenfatning og diskussion
Det gennemgående resultat af observationerne af den ambulante kontrol i et on-
kologisk ambulatorium ved patienter med underlivskræft er, at det overvejen-
de er en medicinsk konsultation. Lægen begynder ofte kontrollen ved spørge til, 
hvordan patienten har det. Hertil svarer størsteparten af patienterne, at de har det 
godt, til trods for at de efterfølgende fremkommer med nogle problemer. Herefter 
stiller lægen nogle mere eller mindre rutinespørgsmål. Spørgsmål som går på, om 
der er gener fra blæren, tarmen og underlivet. Det er spørgsmål, hvor der overve-
jende er fokus på sygdom og behandling og ikke meget fokus på fysisk, psykisk og 
social rehabilitering. Hermed heller ikke fokus på det sundhedsfremmende (11).

Udækkede behov
Kvinderne får dækket deres behov for at blive kontrolleret for recidiv af deres syg-
dom, som også Espersen fi nder i sin undersøgelse (10). Derudover har kvinderne 
nogle behov og problemstillinger, som ikke imødekommes ved den nuværende 
kontrol. Behov og problemstillinger, som er relateret til det, de har været igennem 
i forhold til sygdom og behandling.
 Der er manglende kontinuitet, hvor de ofte møder en ny og fremmed - læge så-
vel som sygeplejerske.
 Der er afsat kort tid til kontrollen, hvilket er medvirkende til, at der kan være 
begrænset mulighed for kvinderne at stille spørgsmål, få informationer og svar i 
forhold til fysiske, psykiske og sociale forhold. Informationer og svar, der har be-
tydning for kvindernes evne til at mestre deres egen situation, deres rehabilitering 
og dermed også livskvalitet (11).
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Samtalen ved kontrollerne foregår hovedsagelig mellem patienten og lægen. Kon-
trollerne bærer præg af, at sygeplejersken er lægens assistent, og hun har ingen 
planlagt, selvstændig funktion og derfor er der meget lidt interaktion mellem pa-
tient og sygeplejerske.

Omsorg og nærvær
Efter afsluttet kontrol, foregik der derimod ofte en uformel samtale mellem pa-
tient og sygeplejerske.
 Sygeplejerskens spørgsmål var netop rettet mod det sundhedsfremmende (ar-
bejde, træthed, samliv).
 Disse uformelle samtaler var meget korte og bar præg af, at patienten var på 
vej væk derfra, lettet over at være blevet kontrolleret for tilbagefald af deres syg-
dom. Samtalen foregik i det offentlig rum og på ingen måde planlagt eller forbe-
redt, hverken fra patient eller sygeplejerske side og har derfor ikke megen effekt. 
Kvinderne gav også udtryk for, at det ikke var det rette sted og tidspunkt ved at 
give de korte svar.
 Havde det været planlagt, afsat tid og rum til sådanne samtaler, ville det for-
mentlig kunne dække nogle af patienternes behov for at få en dialog om deres 
problemer. Problemer, som de ikke fi k taget op ved kontrollen med lægen og pro-
blemer, som sygeplejersken med sin uddannelse, erfaring og viden ville kunne 
vejlede og hjælpe kvinderne med.
 Det er lægens opgave at tage sig af det medicinske/patologiske ved disse kon-
troller samt at kontrollere for recidiv af sygdommen.
 Sygeplejersken har netop forudsætninger for at imødekomme kvindernes be-
hov, at drage omsorg for det hele menneske og dermed tage vare på kvindernes fy-
siske, psykiske og sociale behov, når de har afsluttet behandling for kræft i under-
livet. Dermed kan de medvirke til at give kvinderne følelsen af livsmod, livsglæde, 
samt give dem følelsen af, bedre at kunne mestre hverdagslivets mange forskellige 
situationer og udfordringer, gennem en voksende følelse af sammenhæng (11).

Løsningsforslag
På baggrund af løbende sparring og møder med styregruppen for undersøgelsen 
er der fremkommet følgende mulige løsningsforslag til at forbedre den samlede 
indsats overfor yngre kvinder med underlivskræft.

•  Etablere grupper med kvinder, som er behandlet for underlivskræft, der mø-
des en gang månedligt, ca. 1-2 timer. Der kan udarbejdes et oplæg med be-
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stemte undervisningsemner og derefter fælles diskussion med udveksling 
af erfaringer. Udover sygeplejersker fra afdelingen kan der ud fra undervis-
ningsemnerne udvælges relevante undervisere. Møderne skal have fokus på 
kvindernes hverdagsliv, deres rehabilitering samt være et frirum, hvor de kan 
tale med andre kvinder i samme situation. Disse møder vil foregå i samarbej-
de med KIU, patientforeningen for kvinder der har eller har haft underlivs-
kræft, der er en forening under Kræftens Bekæmpelse.

•  Sygeplejersken deltager i lægekonsultationen og den efterfølgende G.U. Efter-
følgende kan der være en samtale mellem patienten og sygeplejersken, hvor 
der tages udgangspunkt i patientens behov. Dette kan ske ud fra et skriftlig 
informationsmateriale/samtaleguide, udleveret til patienten inden konsultati-
onen.Herved har patienten mulighed for i forvejen at have overvejet mulige 
problemer, som hun har brug for at diskutere med sygeplejersken ved næste 
konsultation. En anden konstellation kunne være, at lægen og sygeplejersken 
i samarbejde gennemfører kontrollen med fokus både på det medicinske/be-
handlingsmæssige og på kvindernes fysiske, psykiske og sociale behov.

•  Udarbejde skriftligt informationsmateriale til kvinder, der er behandlet for    
underlivskræft.

Perspektivering
Undersøgelsen er foretaget hos yngre kvinder i alderen 20- 40 år, men erfaringer-
ne viser at det er et generelt billede af denne patientgruppe. Det er kvinder, som 
har behov for støtte i deres efterforløb. En støtte, som vi sygeplejersker i kraft af 
vores uddannelse, viden og erfaringer kan give denne patientgruppe med for-
holdsvis enkelte midler. 
 Arbejdsgruppen anbefaler i kræftplan 2, at der etableres rehabiliteringsenheder 
i forbindelse med kræftafdelingernes ambulatorier for alle diagnosegrupper og at 
specialiseret personale fra kræftafdelingerne kan medinddrages i den langsigtede 
rehabiliteringsindsats i primærsektoren (4).
 Som for mange andre kræftgrupper gælder det også for denne patientgruppe, 
at de har været igennem et ofte langvarigt og meget indgribende behandlingsfor-
løb. Der er usikkerhed i forhold til behandlingsresultatet og angst for recidiv samt 
de har ofte mangeartede og ofte kroniske senfølger. Derfor bør det også være en 
naturlig del af hele kræftpatientforløbet, at der er et tilbud til dem efter endt be-
handlingsforløb.
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Er den yngre enlige kræftpatients 
håb foreneligt med barnets tarv?

Mette Lund Jensen & Anna-Grethe Dahl

Ved at forholde sig empatisk sammen med 
den alvorligt syge kræftpatient giver behandleren
svar på patientens tanker og følelser.
Den professionelle bekræfter ved sin tilstedeværelse,
at patienten er til, at han er et levende menneske,
der, som alle andre levende mennesker,
udvikler sig gennem meningsfyldt samvær.
Man hjælper ham med at leve det liv, der ligger foran ham.
Kort eller langt.
Man giver patienten livsmod (1).

Indledning og opridsning af problemfeltet
At få kræft er en smertefuld og belastende sygdom for alle involverede parter, hvor 
der hyppigt ses svære psykosociale følgevirkninger. Dette ser vi dagligt gennem 
vores arbejde som henholdsvis psykolog og socialrådgiver på en onkologisk afde-
ling, hvor vi møder mange patienter med forskelligartede problemstillinger. 

I denne artikel ønsker vi at sætte fokus på en særlig gruppe børn fra vores hver-
dag, nemlig de børn, som lever sammen med en enlig forældre, der rammes af 
kræft. Denne lille gruppe af børn, opfatter vi, kan være særligt udsatte. Dette skal 
ses i lyset af, at disse børn udover de psykiske belastninger, som det giver at have 
en kræftramt forældre, må leve med det vilkår at kunne miste den i nogle tilfælde 
eneste forældre, der er kontakt til. Endvidere må de leve med den store usikkerhed 
om, hvad der skal ske med dem, hvis den ene forældre dør. Det vil sige, hvor de 
skal bo, og hvem der i så fald skal have ansvar for dem efterfølgende. 
 
Disse børn kan ud fra vores erfaring risikere at blive fanget i et spændingsfelt mel-
lem den enlige forældre og dennes smertelige situation på den ene side. På den 
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anden side det offentlige systems muligheder for hjælpeforanstaltninger her og 
nu samt forvaltningen af barnets fremtidsmuligheder. Hvis ingen tager ansvar, 
kan det i værste fald betyde, at familien ingen hjælp får, før dødsfald indtræffer, 
og børnene eventuelt akut kommer på børnehjem en tid, indtil myndighederne 
er færdige med at fi nde en fremtidsløsning.

Dette problem har inspireret os til at ville undersøge, om der fra sygehusets side 
kunne gøres noget anderledes for at imødekomme de børn og forældre, der ufri-
villigt havner i en sådan situation. Vi vil fokusere på familier, der består af en enlig 
kræftramt voksen med børn fra 0-18 år. Dvs. familier, hvor der er tale om en enlig 
forsørger og ingen naturlig anden forældre for barnet pga. af dødsfald, udlandsop-
hold, mistet kontakt eller generelle svækkede sociale omstændigheder.

I artiklen ønsker vi at undersøge følgende spørgsmål:

•  Kan en tydeligere eller tidligere indsats fra hospitalets og de professionelle hjælpe-
res side hjælpe med til at afklare disse børns eventuelle fremtidige tilhørsforhold? 

•  Kan hospitalet bidrage til et mere hensigtsmæssigt forløb for den enkelte familie? 

Hvorfor skal hospitalet gøre noget?
Da bistandsloven trådte i kraft i 1976, var alle borgere i Danmark tilknyttet en so-
cialrådgiver i kommunen, som man kunne henvende sig til, hvis man fi k et socialt 
problem. I princippet forholder det sig stadig sådan. Dog set i lyset af den stadig 
stigende specialisering inden for mange offentlige funktioner er socialrådgiverens 
arbejdsområder blevet opsplittet, så den enkelte socialrådgiver individuelt nu ta-
ger sig af en lille del af en borgers problemfelt. Dette har haft de konsekvenser, at 
det helhedssyn på borgeren, der implicit lå i socialrådgiverens arbejdsfunktion 
tidligere, ofte går tabt. I stedet er praksis nu, at mange offentlige aktører er invol-
veret, når der for eksempel skal træffes beslutninger om en borgers sociale for-
hold som følge af en voldsom social begivenhed – i denne sammenhæng livstru-
ende sygdom.

Dette betyder, at der skal involveres fl ere kommunale sektorer (jobcenter, fami-
lie- og børneafdeling, pladsanvisning), eventuelt underafdelinger (sygedagpen-
geafdeling både opfølgnings- og ydelsesafdeling evt. fl ere) for at løse enkle pro-
blemstillinger. De enkelte kommunale sektorer har ingen beføjelser til at udveksle 
oplysninger på tværs. Hvis patienten ikke selv er aktivt opsøgende i forhold til 
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at søge hjælp hos kommunen, forbliver kommunen uvidende om patientens til-
stand (bortset fra sygedagpengeafdelingen). 
 Det er netop i tidsrummet fra sygdommens opståen og videre frem, at hospi-
talet efter vores opfattelse kunne gøre en indsats, da hospitalet er den instans, der 
kender sammenhængen. 

Konkrete tal og data
Ifølge Danmarks Statistik er der ca. 13.000 unge mellem 13 og 18 år, der har mi-
stet enten en eller begge forældre (2). Ca. 12.000 mennesker i den erhvervsaktive 
alder rammes hvert år af kræft, og mange blandt dem har børn (3). Tallene viser 
med andre ord, at der er mange børn, hvis dagligdag er præget af deres mors el-
ler fars sygdom.

De seneste tal fra Danmarks Statistik 2006 (2) viser, at 2478 børn i alderen 0-18 år 
i 2006 mistede en af forældrene. Tallene er faldende gennem årene. Det vides ikke, 
hvor mange af disse børn, der er skilsmissebørn, og hvor mange, der er helt uden 
forældre. Til gengæld er der ved årsskiftet 2006/07 (2) registreret 234 børn under 
18 år i Danmark helt uden forældre. Det siger ikke så meget, da det må formodes, 
at de fl este børn er bortadopterede til familie eller andre i den situation, hvor de 
stod uden forældre. Ligeledes tæller børn uden forældre ikke med i statistikken, 
når de bliver 18 år.

Det konkrete tal for danske børn, der hvert år bliver forældreløse er statistisk set 
heldigvis ikke stort, men til gengæld er det en særdeles vigtig omvæltende livsbe-
givenhed for de børn, der berøres heraf.

En amerikansk undersøgelse, der er lavet Willis og medarbejdere (4) belyser i hvor 
høj grad kræftramte enkeltforsørgere tager stilling til fremtidige anbringelsesøn-
sker for deres børn. Willis et al. undersøgte 10 familier, hvor enkeltforsørgeren var 
død indenfor de nærmeste år og hvor der var efterladt 18 mindre børn i alderen 
3-20 år. Kontaktpersoner blev bedt om at udfylde et spørgeskema med spørgsmål 
angående børnenes trivsel. I kun 5 ud af 10 familier forelå legalt holdbare planer. I 
40% af tilfældene endte børnene hos mennesker, som den afdøde ikke havde øn-
sket, at de blev anbragt hos. Willis og medarbejdere fandt, at der var en betydelig 
modstand hos en række familier mod at diskutere emnet, der blev oplevet som 
yderst pinefuldt for patienten. 7 ud af 10 rapporterede at de havde diskuteret em-
net, hvor 5 af patienterne har haft det meget svært med at skulle forholde sig til 
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spørgsmål om børnenes fremtid under sygdomsforløbet. Det blev konstateret, at 
patienter med malign cancer ofte fokuserer mere på behandling og økonomiske 
forhold end på at de sikkert ikke vil se deres børn nå voksenalderen, hvilket kan 
betyde, at de ikke når at tage stilling til deres børns fremtidige anbringelse. Ca. 
halvdelen af de undersøgte børn kendte ikke til planerne for dem og da de kun 
vagt forstod alvoren i diagnosen anbefalede Willis og medarbejdere øget kommu-
nikation med henblik på at forbedre livskvalitet for hele familien. Selvom der kun 
indgår relativ få familier i Willis et al. undersøgelse bliver vores antagelse om, at 
risikoen for at børnene kan blive efterladt i et tomrum, bekræftet og at hospitalet 
kan være den instans, der hjælper med til at skabe bedre rammer for kommuni-
kation om de svære spørgsmål. 

Psykologiske perspektiver på patientens reaktion
At blive ramt af en kræftsygdom opleves af de fl este mennesker som et voldsomt 
indgreb i det liv, man hidtil har levet. Det kan føles, som om ens fundament fra 
den ene dag til den anden dag rives væk. Håb og fremtidsdrømme kan på et split-
sekund være knust og synes fuldstændigt uden betydning. Den enkelte patient 
kan opleve at være følelsesmæssig overvældet, og den normale evne til at håndtere 
hverdagens problemer er forringet. Følelsen af fremmedgjorthed over for sig selv 
og de nærmeste overvælder mange patienter. Nogle patienter beskriver denne til-
stand ved, at de befi nder sig i en osteklokke, hvor verden passerer forbi udenfor, 
og hvor følelsen af ensomhed og magtesløshed synes massiv. Tilstanden kan sam-
menlignes med en choktilstand, hvor man oplever at have ”mistet herredømmet 
over ens liv” (5). 

Psykologisk beskrives denne tilstand som en akut krisereaktion, der følger af trau-
matiske begivenheder eller betydelige livsændringer med længerevarende belastnin-
ger (6). Selvom der er en række fællestræk ved krisereaktioner, er det dog meget 
forskelligt, hvorledes det enkelte menneske reagerer på psykiske belastninger. Det-
te afhænger af personlighed, temperament, livshistorie, sociale omstændigheder 
og evt. tidligere psykiatriske lidelser. Essensen af at blive ramt af en livstruende 
sygdom kan derfor karakteriseres ved det traumatiske islæt, der både for patien-
ten og de pårørende betyder, at den grundlæggende tillid til livet synes sat ud af 
spil – eller med andre ord - at hverdagens troskyldighed brister (7).

En kræftsygdom griber således voldsomt ind i en patients følelsesmæssige og tan-
kemæssige funktion og påvirker hele det sociale adfærdsmønster. Symptombille-
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det ses inden for et bredt spektrum af reaktioner: angst, sorg, skyld, gråd og vre-
de. Eksistentielle spørgsmål, der ligeledes uvilkårligt dukker op kan være: Hvorfor 
mig? Hvad har jeg gjort, siden jeg skal rammes med kræft? Hvordan kan jeg komme 
videre med livet, hvis jeg ikke kan blive helt rask? Hvordan kan jeg forstå mig selv 
som en, der har en livstruende sygdom? Hvordan kan jeg være sammen med familien 
uden at skabe for megen fortvivlelse og usikkerhed? Hvordan kan jeg leve et liv med 
bevidsthed om dets korthed?

Uanset hvilke svar den enkelte patient fi nder på disse spørgsmål, så er selve pro-
cessen et nødvendigt led i bearbejdningen og håndteringen af kræftsygdommen. 
Måden hvorpå den enkelte mestrer sin situation, afhænger i høj grad af, hvilke 
ressourcer der kan mobiliseres. Det sociale netværk spiller også en betydelig rolle. 

Den professionelles møde med den enlige kræftramte forældre
Som professionel i mødet med kræftpatienter, herunder enlige forældre, ser man 
ofte reaktionsmønstre eller psykologiske forsvarsmekanismer, der kan forekom-
me irrationelle eller uhensigtsmæssige. I en kvalitativ undersøgelse, der er lavet 
af foreningen Børn og Sorg (8) og som er udarbejdet på baggrund af 45 unges 
beskrivelser af deres forældres håndtering af sygdommen beskrives 3 grupper af 
forældre og deres håndtering af at leve med en livstruende sygdom således: 1)”de 
håbefulde forældre” 2)”de følelsesmæssigt fattede forældre” og 3)”de ulykkelige for-
ældre. 

De håbefulde forældre” er præget af at være optimistiske og have en stor tiltro til, 
at de enten bliver helbredte af behandlingen, eller at sygdommen kan holdes nede. 
Mottoet for denne type forældre synes at være, at ”Vi vinder kampen mod kræf-
ten”. Generelt formidler disse forældre denne holdning til deres børn, der kun i 
begrænset omfang synes at være præget af forældrenes sygdom og stort set lever 
det liv, som de plejer at leve. Dog ses det i nogle tilfælde, at børnene ikke overta-
ger forældrenes håndtering af sygdommen, men netop er bange for, at forældre-
ne kan dø. Disse børn oplever at stå alene med svære tanker og følelser, herunder 
angst og bekymring, som de kan have svært ved at udtrykke. 

”De følelsesmæssigt fattede forældre” fremstår som forældre, der ikke viser deres 
børn mange følelser; de formidler til gengæld fakta og data om sygdommen. For-
ældrene tilbageholder egne reaktioner og signalerer hermed til børnene, at der 
ikke skal tales om de følelser, der er forbundet til sygdommen. De unge anfører i 
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denne situation, at de har et stort behov for at vide, hvad deres forældre føler og 
tænker. De udøver megen selvkontrol for ikke at vise deres reelle angst og tristhed 
og græder derfor oftest i enrum, hvor det opleves legalt. 

”De ulykkelige forældre” er kendetegnede ved både at være fysisk, psykisk og so-
cialt dårligt fungerende. De er ofte meget mærkede af sygdommen og har ikke 
overskud til andre i familien. Børnene må derfor ofte påtage sig opgaver i hjem-
met af både praktisk, plejemæssig og emotionel karakter, noget de måske ikke ud-
viklingsmæssigt har de nødvendige forudsætninger for at klare. For unge i puber-
teten kan dette derfor besværliggøre den naturlige frigørelsesproces, idet den syge 
forældres behov sættes over deres egne og således kan skabe et voldsomt følelses-
mæssigt dilemma for den unge. 

For den yngre enlige forsørger kan alle de ovenfor beskrevne kategorier være ak-
tuelle. Eksempelvis er det svært at skulle forholde sig til det faktum, at man kan 
dø af sin sygdom inden for en overskuelig fremtid. Den enkeltes tilstand kan være 
præget af både fysisk og psykisk underskud, der kan resultere i direkte fortræng-
ning eller benægtelse af sygdommens alvor på det adfærdsmæssige plan, hvil-
ket kan sammenstilles med den situation, som ”de ulykkelige forældre” oplever at 
befi nde sig i. En anden enlig forsørger kan fi nde det vanskeligt at tale med sine 
børn eller pårørende om situationen og herigennem skulle udtrykke egne følelser. 
Denne vanskelighed kan basere sig på et voldsomt indre krav om at skulle frem-
stå stærk over for familien, hvilket i patientens opfattelse er uforeneligt med at 
skulle vise sine reelle følelser og herigennem forestille sig at kunne miste kontrol-
len og bryde psykisk sammen. Disse reaktioner kan sammenstilles med de møn-
stre, der er beskrevet under ”de følelsesmæssigt fattede forældre”. I nogle tilfælde ses 
også en undgåelsesadfærd, hvor det tilstræbes at fortsætte livet som hidtil, fordi 
det er for smertefuldt at berøre emnet. Dette kan udmønte sig i en fastholdelse 
af alt for positive forventninger til sygdomsforløbet, hvor patienten trods forrin-
gelse af sygdomstilstanden klynger sig til overbevisningen og håbet om at blive 
rask igen. Disse reaktionsmønstre kan relateres til den sidste kategori: ”de håbe-
fulde forældre”.

Fra en psykologisk vinkel giver disse adfærdsformer god mening. Det er tale om 
stærke overlevelsesinstinkter og mere eller mindre bevidste måder at forsøge at 
kunne kontrollere angst og andre smertefulde følelser på. Hvad der ud fra alme-
ne fornuftmæssige overvejelser synes hensigtsmæssigt - eksempelvis at skulle tage 
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stilling til, hvad der skal ske med ens børn på længere sigt og forholde sig til ud-
arbejdelsen af et børnetestamente – kan for patienten være så smertefuldt, at den 
del af følelseslivet fraspaltes for at oppebære en følelse af kontrol i forhold til de 
aktuelle omstændigheder. Psykologisk set tales der om dissociation, der er en mere 
eller mindre bevidst evne til at overleve svære psykiske omstændigheder.

Ud over at skulle kæmpe mod sygdommen, behandlingen og eventuelle bivirk-
ninger kan det for en enlig forsøger være en ekstra voldsom belastning oven i at 
skulle forholde sig til det smertefulde faktum, at man skal dø fra sine børn. Psyko-
logiske forsvarsmekanismer er derfor psykens måde at beskytte sig selv på.

Ethvert møde med en kræftpatient er eksistentielt
Imidlertid er det ud fra et professionelt perspektiv vigtigt at møde patienten, hvor 
patienten er, – eller med Kirkegaards ord ”at man, når det i sandhed skal lykkes en 
at føre et menneske hen til et bestemt sted først og fremmest må passe på at fi nde ham 
der, hvor han er og begynde der. ” (9). I sådanne tilfælde er det for den professio-
nelle vigtigt at kunne sætte sig ind i kompleksiteten og de modsatrettede følelser, 
der raser i patientens indre. At ville kæmpe for overlevelse, ikke at ville give op el-
ler tanken om at skulle forlade sine børn, er vigtige elementer i den enkeltes pa-
tient overlevelsesstrategi.

Ifølge nyere sorg og kriseteorier er dette ikke uforeneligt med samtidig også at 
have kontakt med situationens alvor og de dybere følelser af smerte og tab (10). 
Det er to parallelle processer, som patienten pendulerer imellem – håbet og håb-
løsheden. Både at skulle erkende de uomgængelige eller konkrete eller potentielle 
tab i situationen og samtidig skulle fi nde styrken til at forvalte smerten her og nu 
og tage vare på sine børn. 

Udfordringen for personalet, der arbejder med disse mennesker, er at være op-
mærksom på patientens parathed og timingen i forhold til at skulle introducere 
muligheder og begrænsninger for patienten med respekt for dennes integritet. 
Det betyder, at personalet på Onkologisk afdeling kan komme til at stå i et spæn-
dingsfelt mellem patientens håb og parathed og den umiddelbare sunde fornuft 
i forhold til børnene. Det stiller store krav til etik og respekt for patienten i den 
svære tid under sygdommen. Der kan ikke gives faste retningslinjer, da der er tale 
om en hårfi n balance, hvor det primære mål er at støtte og motivere patienten 
til så vidt muligt at få tingene afklaret og tage stilling til de svære eksistentielle 
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spørgsmål, der vedrører patientens børn. Ethvert møde med kræftpatienten er 
derfor i sit udgangspunkt eksistentielt, hvilket indebærer, at der må tages indivi-
duel stilling til det enkelte menneskes behov og udvises respekt for dets valg. 

Kommunikation er derfor et vigtigt redskab i arbejdet med kræftpatienten. Sam-
talen med den enlige forsørger kræver således megen indfølingsevne for at udfor-
ske og afdække, hvilke ønsker og behov patienten selv har. Ligeledes er der etiske 
aspekter, der er vigtige at overveje, således at en patients grænser ikke overskrides. 
Dette indebærer, at der i hvert enkelt tilfælde må afvejes hvornår, hvordan og hvor 
meget information, der skal formidles til patienten. Hensigten er at give patien-
ten mulighed for at tage stilling til de svære spørgsmål herunder, om, hvad der 
skal ske med børnene efterfølgende. Det kan betyde, at patientens eller de pårø-
rendes grænser i nogle tilfælde kan risikere at blive overskredet, fordi de profes-
sionelle mener at ”vide bedre” eller at ”have projekt” på patientens vegne. Måske 
for netop at undgå at børnene bliver kastebolde efter dødsfaldet. I det tilfælde at 
det opleves som grænseoverskridende for patienten, må den professionelle være 
villig til at lade sig korrigere eller revurdere sin strategi. Endvidere skal det altid 
være lægen, der giver patienten de helbredsmæssige perspektiver, hvilke naturlig-
vis skal respekteres.

Psykologiske perspektiver på barnets situation 
Det er ikke kun patienten, der bliver ramt af smerte og fortvivlelse. Hele netvær-
ket, som består af familien, andre pårørende og ikke mindst børn i alle aldre på-
virkes (11). 

Der er i de senere år en øget opmærksomhed på børn af alvorligt syge forældre og 
de risici, der er knyttet til børnenes trivsel, når mor eller far er syg. Fokus er på det 
høje stressniveau, angst og depressive symptomer samt mindre selvværd og øget 
sårbarhed, som disse børn oplever i sammenligning med børn, der ikke har en al-
vorlig syg forældre. Dette ses bl.a. gennem ændringer i familiemønstret og i dag-
ligdags rutiner. Der peges på centrale stressorer, som frygten for at miste den syge 
forældre, det midlertidige tab af forældrene ved indlæggelse, bivirkninger ved be-
handlingen samt ændringer i forhold til kammeraterne (12, 13). 

Barnets køn og alder har ligeledes været undersøgt som variable i forhold til bar-
nets trivsel under forældresygdom. Det tyder endvidere på, at kønnet på den syge 
forældre har betydning, ligesom forælderens psykiske tilstand og familiemiljøet 
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kan spille ind (11). Omvendt har der ikke kunne påvises entydige sammenhænge 
mellem prognosen for forældrenes kræftsygdom, dvs. sygdomskarakteristika og 
barnets trivsel (12, 13).

Litteraturen giver således belæg for at tale om, at børn af alvorligt syge forældre 
er en særlig udsat gruppe, der ofte overses og overlades til selv at håndtere egne 
svære tanker og følelser. Dette skal ses i sammenhæng med, at de voksne omkring 
dem måske hverken har overskud eller den fornødne viden til at tackle den svære 
kommunikation med børnene i et sprog, som passer til dem og deres alder. For-
ældrene og de nære omgivelser kan herved let misforstå børnenes signaler og un-
dervurdere børnenes behov for at tale om sygdomssituationen (14). Forældrene 
er ofte i et voldsomt dilemma. På den ene side har de ikke den fornødne viden om, 
hvordan de bedst hjælper og kommunikerer med deres børn. På den anden side 
oplever de afmagt og magtesløshed, idet børnene netop er genstand for den vold-
somme smerte, der vækkes i dem. Smerten består bl.a. i ikke at kunne honorere 
egne indre krav til forældrerollen og give børnene det, som de har brug for her og 
nu og måske på længere sigt. 

”Hvordan fortæller vi vores børn om sygdomssituationen?”, og ”hvordan undgår vi 
at gøre dem kede af det”, er nogle af de spørgsmål, som man ofte møder som psy-
kolog på en kræftafdeling både fra patienter med børn men også fra personalet 
med henblik på støtte og rådgivning til håndtering af de svære situationer, hvor 
der er børn involveret. 

Når ens mor eller far er alvorligt syg, er de naturligste følelser at være ked af det. 
Det vigtigste er at blive set og hørt og forstået fra en omsorgsfuld voksen i sådan-
ne situationer, hvor børn rammes af en alvorlig sorg. Børns alder er afgørende for, 
hvordan de håndterer sorg og vil reagere på, at deres mor eller far er alvorlig syg 
eller skal dø. Børns forståelse af alvoren i en situation og deres opfattelse af død 
som noget uigenkaldeligt udvikles parallelt med deres tankemæssige og sproglige 
udvikling (15).

Børns alder:
0-2 år: Børn i denne alder har ingen skelne evne mellem det at være død og ”væk”. 
Erstatningsforældre vil blive accepteret ret uproblematisk, og der kan dannes nye 
tilknytningsbånd. Ar miste sin mor eller far kan dog udløse symptomer hos bar-
net i form af klyngeadfærd, stort kontaktbehov og kropslige symptomer. 
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2-5 år: Børn i denne alder har ikke en forståelse for, at døden er uigenkaldelig. De 
tænker konkret og cirkulært, hvilket indebærer, at de har en opfattelse af, at tinge-
ne gentager sig, og at døden er ligesom en rejse. De kan derfor ikke forstå, at hvis 
mor dør, kan hun ikke komme tilbage. Børn i denne alder kan også være præget 
af magisk tænkning, hvilket gør at de kan plages af irrelevant skyld og sammen-
stille ting uden sammenhæng eksempelvis: ”hvis jeg havde opført mig ordentligt, 
ville mor ikke være blevet syg”. For disse børn er det derfor vigtigt at få forsikrin-
ger om, at de intet ansvar har for mors eller fars sygdom. 

5-9 år: Børn i denne alder begynder at forstå dødens endelighed, men kan ikke re-
latere døden til sig selv. De kan være meget optaget af, hvad døden er for en stør-
relse og blander ofte fantasi og virkelighed sammen. Børn i denne alder kan ofte 
ikke magte at forestille sig, hvordan det vil være, hvis mor eller far dør, og de kan 
reagere med angst. Der ses ofte en sammenhæng mellem, at jo mere umodne re-
aktioner, der udvises, jo tættere tilknytning har barnet til den syge eller døende .

9-11 år: I denne aldersgruppe ses en begyndende abstrakt tankegang. De er nys-
gerrige efter at forstå sammenhænge og higer ofte efter at få viden, der kan give 
tryghed og kontrol over situationen. De kan opleve, at voksne vil beskytte dem og 
derfor tilbageholder viden. Ofte har de svært ved at håndtere den følelsesmæssige 
belastning, hvorfor voksenstøtte er meget vigtig.

Større børn og teenagere: 
Den abstrakte tænkning bliver gradvist etableret og færdigdannes ligeså vel som 
deres forståelse for døden. Der sker en gradvis løsrivelse fra forældrene, men der 
ses ofte samtidig en udpræget grad af sårbarhed. Børnene er ofte ikke opsøgende i 
forhold til at få viden om sygdommen og kan forsøge at opretholde falske forhåb-
ninger. Teenagere er generelt i stand til at håndtere forventet sorg og har sorgbe-
arbejdning som hos voksne, eksempelvis kan teenagere sørge over forældretabets 
indfl ydelse på fremtiden (15).

Den måde, som man som professionel kan støtte en yngre enlig forældre på i for-
hold til vejledning af kommunikation med børnene, må naturligvis derfor tage 
afsæt i de konkrete børns alder og følelses- og tankemæssige udviklingstrin. På 
denne måde tilgodeses børnenes behov ligeledes bedst muligt. 
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Præsentation af Cases
Til belysning af spørgsmålene: 
•  Kan en tydeligere eller tidligere indsats fra hospitalets og de professionelle hjælpe-

res side hjælpe med til at afklare disse børns eventuelle fremtidige tilhørsforhold? 
•  Kan hospitalet bidrage til et mere hensigtsmæssigt forløb for den enkelte familie? 
 
… præsenteres her to patientcases. Disse er konstrueret på baggrund af socialråd-
giverens praksiserfaringer. Vi mener begge, at de er repræsentative for den virke-
lighed, som vi møder i vores hverdag og at de kan derfor bruges til illustration af 
den kompleksitet, der oftest præger disse sager. Vi vil kommentere hver case set ud 
fra hver vores faglige perspektiver.

Annas historie:
 

Anna er 34 år og enlig mor til to børn på 10 og 12 år. Børnenes far er død. 
Anna lever af kontanthjælp og har ikke umiddelbart noget netværk. Dvs. 
der er ingen ressourcepersoner i hendes nærmeste familie, andre pårøren-
de eller nære venner. På grund af de sociale forhold har Anna haft kontakt 
med hjemkommunens familieafdeling, da hun tidligere har haft brug for 
afl astningsfamilie. Børnene er fortløbende i afl astning hver 3. uge. Social-
rådgiveren på sygehuset får henvist Anna, da hun har haft kontakt med 
Onkologisk Afdeling i ¾ år. Helt akut er Anna ret dårlig af uhelbredelig 
sygdom og bør indlægges, hvilket hun nægter af hensyn til børnene, fordi 
der ikke er nogen pasning til dem. Annas konkrete aktuelle ønske er at få 
bevilget praktisk hjælp. Sygehusets socialrådgiver får foranstaltet praktisk 
hjælp, så hurtigt det kan lade sig gøre og tager kontakt til familieafdelin-
gen. Her træffes en ny og ung uerfaren sagsbehandler, der ikke umiddel-
bart viser indsigt i situationen, hvilket ses af, at hun straks ønsker at fjerne 
børnene, hvilket ikke er Annas ønske. Fra sygehusets socialrådgiver gøres 
opmærksom på, at kommunen må foranledige relevant hjælp i den sidste 
tid, da Anna formodes at have kort levetid tilbage, og hun og hendes børn 
har brug for at være sammen den sidste tid. Det bliver oplyst, at den af-
lastningsfamiliepleje, som familien benytter sig af, ikke ønsker at tage bør-
nene i fast familiepleje. Hvad angår børnenes fremtid, står kommunen på 
bar bund.
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Socialrådgiverens refl eksioner:
Anna er i kontakt med jobcentret, hvor hun har to sagsbehandlere. Den ene tager 
sig af opfølgningen i forhold til at få patienten aktiveret til arbejdsmarkedet. Den 
anden tager sig af selve udbetalingen af hjælpen.

Anna har en sag i familieafdelingen. Hendes sagsbehandler i familieafdelingen 
kender hende ikke, da sagsbehandleren er nyansat og tilsyneladende ikke har ind-
blik i og det fornødne overblik over, hvad Anna har brug for. Praktisk hjælp er en 
helt anden forvaltning, som består af en visitationsafdeling og en udførerafdeling. 
Udførerdelen kan evt. varetages af et privat fi rma.

Ingen af ovenstående sektorer/afdelinger har en umiddelbar adgang til at samar-
bejde med andre afdelinger. I den aktuelle sag er det ikke givet, at kommunen ved, 
at Anna er syg. Det er altså totalt op til Annas reaktionsmønster at tage initiativ 
og til at handle.
 I den aktuelle situation, hvor Anna henvises til socialrådgiveren, har hun ikke 
længere kræfter til selv at tage initiativ til kontakt med kommunen.
 Situationen kunne måske have været anderledes, hvis henvisningen til sygehu-
sets socialrådgiver var kommet fra starten, altså ¾ år tidligere, da Anna blev kendt 
på afdelingen. Anna kunne i så fald have fået hjælp til at opsøge relevant støtte el-
ler ville måske være vendt tilbage til socialrådgiveren, når hun fi k brug for det. 
 Der kunne have været indledt et samarbejde med familieafdelingen m.h.t. bør-
nenes fremtid – evt. med Kræftens Bekæmpelse omkring den svære samtale med 
børnene – evt. med afdelingens psykolog – forberedt hjemmeplejen – evt. i et 
samarbejde med familieafdelingen omkring konstruktive løsninger i patientens 
sidste tid. Både til glæde for patienten og børnene, som muligvis så havde vidst, 
hvad de skulle efter moderens død – kendte evt. børnehjemmet/ varig familiepleje 
eller andet. Patienten kunne ligeledes selv have været med i processen.

I denne sag levede patienten ganske kort tid, og min erfaring fra mange års arbej-
de i familieafdelinger siger mig, at kommunen akut anbringer børnene. Erfarings-
mæssigt vil der herefter i bedste fald gå ½ år, før børnenes fremtid tegner sig. Det 
er statsforvaltningen, der træffer afgørelsen om forældremyndighed og kommu-
nen, der træffer beslutning om børnenes fremtidige opholdssted. 
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Psykologens refl eksioner:
Som udgangspunkt må man konstatere, at Anna og hendes børn befi nder sig i en 
psykisk meget belastende situation. Dette skal ses i lyset af Annas akutte ringe hel-
bredstilstand, hvor der hverken er meget fysisk eller psykisk overskud, endvide-
re den utrygge situation, hvad angår børnenes pasning, ringe økonomiske vilkår 
og et akut behov for praktisk hjælp. Alt dette kan være med til at aktivere mange 
følelser af frustration, hjælpeløshed, afmagt og angst både hos Anna og hendes 
børn. Annas situation kan sammenstilles med ”de ulykkelige forældres”.

Det fremgår ligeledes, at Anna ikke umiddelbart har et netværk bestående af fa-
milie eller venner omkring sig, hvorfra der kan hentes ressourcer ej heller fra bør-
nenes far, som døde tidligere. Tilsyneladende er de eneste øvrige voksne, som bør-
nene har kontakt til, en afl astningsfamilie, som de ser hver 3. uge. Anna er således 
stort set ene-ansvarlig for børnenes trivsel, idet hun både skal varetage moderrol-
len og de praktiske gøremål derhjemme. Det fremgår ligeledes, at Anna befi nder 
sig i et voldsomt dilemma mellem reelt at have brug for pleje fra professionelle og 
samtidig ikke kan overskue at skulle være væk fra sine børn. 

Det fremgår af Annas historie, at børnene tidligere har mistet deres far under ikke 
nærmere belyste omstændigheder, og nu er deres mor uhelbredeligt syg. Disse 
børn har erfaringer med at opleve svære tab, og dette kan skabe og forstærke en ge-
nerel utryghed og uvished i livet. Dette bør naturligvis vurderes i lyset af, hvorledes 
børnenes tanker og følelser håndteres af de voksne omkring dem. Får de mulighed 
for at udtrykke sig om de ting, der rører sig i dem? Kan de blive trøstet, når de er 
bange og kede af det? Og er der nogle voksne omkring, der kan skabe den nødven-
dige tryghed og legalisere følelser og reaktionsmåder, når de har det svært? 

Hvis dette ikke er tilfældet reagerer børn generelt ofte med at blive tavse eller ud 
af reagerende, og de undertrykker deres reelle tanker og følelser i et forsøg på at 
beskytte deres mor.

Annas børn er 10 og 12 år. Dette indebærer, at deres forhold til døden begynder at 
minde om et voksent menneskes forståelse. Det vil sige, at de opfatter døden som 
noget uigenkaldeligt og noget uundgåeligt. Børn i denne alder gør sig generelt sto-
re overvejelser om, hvad der sker efter døden, og angsten for selv at dø kan være 
stor. Selv om børn i denne alder generelt kan give udtryk for, at de ikke er bange 
for at døden, er de alligevel meget påvirket af, hvordan voksne i deres nærhed ta-
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ler om døden. Fornemmer de, at det er tabu at tale om de svære følelser, så spejler 
det ofte tilbage på dem, og de holder deres tanker og følelser for sig selv for ikke at 
gøre mor eller far ked af det (livsmod).

I denne situation kunne man forestille sig, at Annas generelle overskud ikke er 
stort, og at hun derfor heller ikke magter at tale med sine børn om det svære for 
ikke at gøre dem endnu mere bange og utrygge. Den begrænsede energi, der er til 
rådighed, kunne man forstille sig bliver brugt til at opretholde de allermest nød-
vendige dagligdagsfunktioner. Anna befi nder sig derfor i et spændingsfelt mellem 
på den ene side at skulle mobilisere håb og ressourcer til at håndtere sygdomssi-
tuationen og på den anden side at skulle håndtere sine følelser af utilstrækkelig-
hed i forhold til det at varetage forældrerollen på hensigtsmæssig vis. De modsat-
rettede følelser, der forståeligt nok præger Anna i hendes smertelige situation, må 
man som professionel først og fremmest validere og tage udgangspunkt i for at 
kunne støtte hende.
 
Berits historie:

Berit er 42 år og har tvillinger på 11 år. Er i arbejde. Børnene er blevet til 
ved IVF-metode (reagensglas), hvor donoren er ukendt. Berit er alvorlig 
syg og ønsker klar besked ved første samtale af hensyn til børnene. Lægen 
har meddelt, at restlevetiden skønnes at være et år. Berits eneste søster er 
tidligere død af kræft. Den eneste nære familie er Berits ældre mor. Berit 
har tidligere været gift, men der er ikke børn fra ægteskabet. Der er god 
kontakt til den tidligere ægtefælle, som de seneste 10 år har boet i Italien 
og aktuelt lever alene. Berit og tvillingerne har ofte været på besøg i Ita-
lien. Berit og børnene har fælles besluttet, at den tidligere ægtefælle skal 
have forældremyndigheden, når Berit dør. Den tidligere ægtefælle indvil-
ger i dette og er parat til at fl ytte til Danmark og bosætte sig sammen med 
familien. De gifter sig igen. Statsforvaltningens praksis er, at parterne skal 
have boet sammen minimum et år, for at forældremyndigheden automa-
tisk kan overdrages til en ikke-biologisk far. På socialrådgiverens foranled-
ning tages der kontakt til de sociale myndigheder i hjemmekommunen, 
hvor Berit udtrykker sine og børnenes ønsker. Ved dødsfald bliver hjem-
kommunen spurgt af statsforvaltningen om forældremyndighedsspørgs-
målet. Der oprettes børnetestamente.
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Socialrådgiverens refl eksioner:
Berit har overskud til selv at tage sagen i egen hånd og opsøger relevant informa-
tion i forhold til den aktuelle alvorlige situation bl.a. via sygehusets socialrådgiver. 
Berit er ikke i forvejen kendt af kommunen, da hun har job.

Der er her tale om en helt anden udgangssituation end i Annas historie. Hvis Be-
rit ikke selv havde henvendt sig, kunne man have forestillet sig, at hun fra starten 
automatisk var blevet henvist til socialrådgiveren på sygehuset. Dette med henblik 
på at få de fornødne informationer herunder omkring det at få sikret børnenes 
fremtid. Hvis denne information er videregivet, kan patienten lettere selv tage stil-
ling til, hvilke skridt, der skal foretages enten nu eller på et senere tidspunkt. 
 Erfaringsmæssigt viser det sig, at patienter ofte vender tilbage til socialrådgive-
ren, når der opstår psykosociale problemer. 
 Berit havde overskud til selv at opsøge socialrådgiveren og få tingene ordnet, så 
hun kunne få lov til at dø i forvisning om, at fremtiden for børnene var sikret. 
 Berit havde selv talt med den sagsbehandler i kommunen, der skulle besvare 
statsforvaltningens brev om forældremyndighed. Berit fi k derved selv sin og bør-
nenes syn på sagen fremlagt til rette instans, medens hun levede. Det betyder, at 
børnetestamentet automatisk vil dukke op i Skifteretten og tilgå statsforvaltnin-
gen. Børnene vil efter dødsfaldet blive spurgt af statsforvaltningen om deres syn 
på sagen. 
 Berit levede så længe, at de nødvendige foranstaltninger blev truffet, og der op-
stod ikke en situation, hvor mangel på tid resulterede i problemer, der ikke blev 
løst i tide. 

Psykologens refl eksioner:
Der er her tale om en patient med fl ere ressourcer i den aktuelle situation. Berits 
søster er tidligere død af kræft, og den eneste nærmeste pårørende er Berits ældre 
mor. Søsterens død kan have været en voldsom begivenhed for familien. Det kan 
også være, at denne begivenhed har bibragt nogle væsentlige erfaringer i forhold 
til at få praktiske ting afklaret. Det tyder på, at der er gode mestringsstrategier i fa-
milien, idet familien formår at handle på trods af situationens alvor. Indirekte ty-
der det på, at Berit ligeledes formår at tale med sine børn om de svære spørgsmål, 
og at børnene bliver medinddraget i beslutningen om, hvad der skal ske med dem 
i fremtiden, hvis deres mor dør.
 Berit tager kontakt til en tidligere ægtefælle, som lever alene. Dette viser, at Be-
rit har den fornødne tillid til, at han ville kunne påtage sig rollen som far til bør-
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nene. Hun kan overdrage familiemyndigheden til ham ved sin død. Det tyder 
endvidere på, at børnene har bifaldet denne beslutning. 
 I det hele taget vidner Berits historie om et forløb, der er præget af åben dialog 
og af, at der handles i tide til alle parters bedste. Ideelt kan det skabe langt stør-
re tryghed hos patienten og ikke mindst hos børnene, så overskuddet til at tage 
vare på de naturlige sorgreaktioner, både før og efter et svært tab, har bedre vilkår. 
Umiddelbart kan Berits historie ikke sammenstilles med nogle af de kategorier, 
der er opstillet tidligere, og alligevel er der elementer, der ville passe. Overordnet 
tyder det på et forløb, hvor der har været en hensigtsmæssig forholdemåde til den 
vanskelige situation i kombination med en nænsom forvaltning af børnenes fø-
lelser. 

Det offentlige systems løsningsmuligheder hvis forældre dør
Børn kan ikke uden videre testamenteres væk. Alligevel er praksis i Statsforvalt-
ningerne, at moderens og faderens tilkendegivelse af, hvad der er bedst for barnet, 
har stor betydning for den afgørelse, der bliver truffet omkring ny forældremyn-
dighedsindehaver.

Følgende fremgår af Statsforvaltningernes hjemmeside (16):

FORÆLDREMYNDIGHED VED FORÆLDRES DØD:

Hvis der er fælles forældremyndighed

Dør den ene forældre, har den anden forældremyndigheden alene frem-
over.

Hvis barnet ikke boede ved den efterlevende forældre ved dødsfaldet, er 
der dog mulighed for, at en anden end forældreren selv kan søge om at få 
forældremyndigheden. Denne ansøgning skal indsendes til STATSFOR-
VALTNINGEN. Den efterlevende forældre har dog altid fortrinsret til at 
få forældremyndigheden. Er det ikke godt for barnet at bo hos den efterle-
vende forældre, kan statsforvaltningen dog give forældremyndigheden til 
en anden. Statsforvaltningen lægger vægt på, hvad der er bedst for barnet. 
Barnet skal i denne forbindelse inddrages i sagen. Afdødes ønske kan også 
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få nogen betydning, men den efterlevende forældres fortrinsstilling er al-
tid stærk, også selvom afdøde ved sit testamente ønskede noget andet.

Hvis afdøde havde forældremyndigheden alene. 
Dør den forælder, der har forældremyndigheden, skal statsforvaltningen 
bestemme, hvem der skal have forældremyndigheden fremover.
Den efterlevende forældre har dog altid fortrinsret til at få forældremyn-
digheden. Hvis det ikke er godt for barnet at bo hos den efterlevende for-
ældre, kan statsforvaltningen dog give forældremyndigheden til en anden. 
Statsforvaltningen lægger vægt på, hvad der er bedst for barnet. Barnet 
skal i denne forbindelse inddrages i sagen. Afdødes ønske kan få nogen 
betydning, men den efterlevende forældres fortrinsstilling er altid stærk, 
også selvom afdøde ved sit testamente ønskede noget andet. 

Et ”rigtigt” børnetestamente skal udfyldes på bestemt papir i to eksemplarer og 
indgives til notaren i skifteretten. Det sikres herved, at børnetestamentet ikke kan 
ændres eller bortkomme. Statsforvaltningen spørger altid skifteretten, om der 
foreligger et testamente. Ligeledes spørger statsforvaltningen altid hjemkommu-
nen om deres syn på, hvad der tjener børnenes tarv bedst.
Et Børnetestamente- eller en tilkendegivelse fra afdødes side- vil også blive brugt, 
uanset om det er på nok så primitivt papir eller mundtligt, hvis det fi ndes bekræf-
tet, at det virkelig er afdødes vilje. Det sikreste er selvfølgelig at få lavet et testa-
mente via notaren.

Det viser sig i praksis, at ganske almindelige skilsmisseforældre, hvor afdøde og 
længstlevende forældre troede, sagen var oplagt med hensyn til forældremyndig-
hed, ikke er det. Statsforvaltningerne rundt om i landet har en del forældremyn-
dighedssager, som kunne være undgået til børnenes bedste, hvis afdøde havde til-
kendegivet sin mening i tide. Det viser sig nemlig, at mange familier strides om 
børnene efter dødsfaldet. Typisk afdødes forældre – eller søskende – mod længst-
levende forældre. Det kan ofte være en langvarig proces at fi nde den ” rigtige” løs-
ning. I nogle tilfælde ville det have hjulpet alle parter – især børnene – om der 
havde foreligget en tilkendegivelse fra den person, som måtte formodes at ville 
sine børn det bedste efter sin død.
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Barnets ret til at udtale sig.
Når statsforvaltningen eller retten behandler en sag om forældremyndig-
hed eller barnets bopæl, skal barnet inddrages, så barnets meninger kan 
komme frem. Det kan bl.a. ske ved samtaler med barnet. Der er ikke no-
gen aldersgrænse for, hvornår barnet kan inddrages i sagen. Barnet har ret 
til at sige sin mening, men har ikke pligt til det.
 Samtalen vil som udgangspunkt blive foretaget af en børnesagkyndig 
rådgiver.

At barnet har ret til at udtale sig betyder ikke, at barnet selv bestemmer.
Hvis vi skønner, at det vil være til skade for barnet at blive direkte inddra-
get i sagen, skal barnet ikke inddrages. Det samme gælder, hvis vi vurderer, 
at det vil være unødvendigt pga. sagens omstændigheder.

Hvis barnet er fyldt 10 år, kan barnet anmode statsforvaltningen om at 
indkalde forældrene til et møde om forældremyndighed og bopæl.

Vi har tidligere beskrevet, hvorledes børn på forskellige alderstrin forholder sig til 
sorg og det at kunne eller have mistet en forældre. Statsforvaltningerne har ingen 
specifi k aldersgrænse for, hvornår børn inddrages. Børnesagkyndige taler med 
selv mindre børn for om muligt at få en form for tilkendegivelse. 

Hospitalets praksis eller mangel på samme
I dag er der ingen eksplicit praksis på Onkologisk afdeling, Århus Sygehus og hel-
ler ikke i resten af Danmark i forhold til denne problemstilling.
 Når vi tidligere har problematiseret spørgsmålet i vores daglige praksis, herun-
der ved møder, er det umiddelbare modspørgsmål fra ledelse og kolleger: ”Hvor-
for skal hospitalet gøre noget?”. De fl este har den opfattelse, at det er kommunens 
opgave at tage sig af disse problemer. Det er i en forstand også korrekt, idet kom-
munen formelt har ansvaret for, hvordan børn og unge generelt trives, men for-
udsætningen er, at kommunen ved, der er brug for hjælp.
 Det er statsforvaltningerne, der udpeger en ny forældremyndighedsindehaver 
efter dødsfald. Denne forhører sig hos kommunen om dennes mening i sagen, 
hvis kommunen i givet fald har kendskab til familien.
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Alle patienter, som henvises til Onkologisk afdeling får, tilsendt et spørgeskema, 
som bedes udfyldt og returneret i en medfølgende svarkuvert. Svarene bliver ind-
tastet til brug ved den forsamtale/ journaloptagelse, som alle patienter kommer til 
hos en af afdelingens læger.
 Der spørges om antal børn, køn, alder. Der spørges ikke, om patienten er alene/
gift mv. Dataene står som regel i den første journaloptagelse. Det er vores erfaring, 
at der sker en mere eller mindre tilfældig registrering, uden at nogen forholder sig 
yderligere til disse sociale data. 

Under indlæggelse fi ndes et check-skema, som er en udløber af et tidligere pro-
jekt ” Børn som pårørende” (17). I dette skema fi ndes der ingen direkte spørgsmål 
om, hvorvidt patienten er alene, herunder om patienten er eneste tilbageværende 
forældre. Alt afhængig af hvilken sygeplejerske, der er den ansvarlige, vil en sam-
tale omkring disse ting fi nde sted. Nogle sygeplejersker henviser til socialrådgiver 
omkring disse sociale spørgsmål og et evt. videre forløb hos kommunens familie-
afdeling – evt. udarbejdelse af børnetestamente. 

Som i Annas historie og lignende sager er problemet ofte, at der efter vores me-
ning kan ventes for længe med at bringe de svære spørgsmål op. Der kan både 
være tale om barrierer hos patienten og hos de professionelle. Ofte bliver patien-
ten ikke indlagt, men er i ambulante forløb enten i stråleafdelingen eller i an-
dre afdelinger, hvor man ikke nødvendigvis er så opmærksomme på føromtalte 
checkskema med hensyn til børn som pårørende. Der opleves således fl ere tilfæl-
de af henvisninger til socialrådgiveren, hvor patientens restlevetid er meget kort, 
og kræfterne meget små. Vores overvejelser går i retning af, at en tidligere henvis-
ning kunne have gjort mange ting lettere. 
 
Afslutning
Hvad vil en tydeligere eller tidligere indsats betyde?
I overskriften ” Er patientens håb i modstrid med barnets tarv” sættes dilemmaet 
tydeligt op. Sådan kan det føles i konkrete situationer, hvor den enlige/eneste for-
sørgers psykiske tilstand gør, at tidlig handlen eller handlen i det hele taget ikke 
bliver muligt før efter dødsfald. Her tager kommunen og statsforvaltningen sig af 
børnenes videre forløb.

Sygehusets socialrådgiver og psykolog kan eventuelt være med til at ”gøre en for-
skel” ved at komme ind i billedet i det øjeblik, hvor patienten bliver henvist til On-
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kologisk afdeling. Nemlig i form af samtale, oplysende information, som den syge 
kan tage op nu eller senere, når energi, behov og motivation er til stede. Det kan 
også være ved psykologisk rådgivning eller supervision af personale med henblik 
på at ruste personalet til at have disse samtaler. Socialrådgiverens praksis viser, at 
patienter ofte igen retter henvendelse til socialrådgiveren, når der opstår proble-
mer, eller når patienten har indset, at sygdommen udvikler sig i negativ retning. I 
disse tilfælde erindres netop nogle af de informationer, der tidligere er blevet for-
midlet af sygehusets socialrådgiver eller andet personale.

En tidligere indsats kan betyde, at der bliver taget fat på problemstillingen med 
henblik på at opnå, at patienten har den fornødne viden om, hvor der kan søges 
hjælp, når problemerne omkring børnene opstår. Såfremt behandlingen ikke går 
som ønsket, har patienten allerede mødt socialrådgiveren og ved, hvorledes der 
kan handles. Patienten kan evt. vende tilbage for at få yderligere hjælp eller råd-
givning. 

Konklusionen må for os at se være, at der som rutine ved journaloptagelse af alle 
enlige forældre bør ske henvisning til sygehusets socialrådgiver, så det bliver tyde-
ligt, at der kan være problemstillinger omkring enlige forældre og deres børn, der 
er særegne i forhold til øvrige kræftpatienters situation. 

En tydeligere og tidligere indsats vil være til gavn for nogle patienter og især de-
res børn.
 Ikke bare, hvor børnene står helt uden forældre efter dødsfaldet, men også børn 
af skilsmisseforældre. Ifølge statsforvaltningen i MIDT er der en del familier, som 
slås om børnene, når forældremyndighedsindehaveren er død. Dette kunne i de 
fl este tilfælde være undgået, hvis der i tide var skrevet et børnetestamente. 

Kan hospitalet bidrage til et mere hensigtsmæssigt forløb?
Hospitalet kan altså bidrage til et mere konstruktivt forløb ved at indføre, at alle 
enlige forsørgere automatisk henvises til socialrådgiveren som omtalt som en na-
turlig del af journaloptagelsen. Socialrådgiveren kan tage kontakt til patienten, 
enten direkte eller via en afdeling, for at få berammet en samtale. Dette kan ske 
på et for patienten hensigtsmæssigt tidspunkt. Dvs. når patienten føler sig klar til 
en samtale og har fordøjet de første informationer om selve sygdommen og be-
handlingen.
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Samtalen skal rumme forskellige sociale aspekter, der kan være af central betyd-
ning for patienten, såsom sygemeldinger på arbejdet, kritisk sygdom mv. Det kan 
også være muligheden for at søge hjælp til svære samtaler med børn, muligheder 
for hjælp i andre situationer. Informationerne kan lagres og bruges på et senere 
tidspunkt, evt. når behandlingen ikke forløber, som patienten ønsker. Det bliver 
således relevante oplysninger til patienten, uden det nødvendigvis bliver kædet 
sammen med det faktum, at patienten ikke overlever. 

I forhold til nogle af disse meget svære spørgsmål kan det således være hensigts-
mæssigt at inddrage og trække på henholdsvis socialrådgiveren eller psykologens 
faglige ressourcer. En væsentlig fordel er, at vi som faggrupper ud fra patientens 
opfattelse har en mere neutral position Vi indgår som fagpersoner ikke som en 
direkte del af det behandlingsmæssige team omkring patienten, og vi skal ikke 
nødvendigvis fortsætte samarbejdet, hvilket patienten selvsagt skal med både læ-
gen og sygeplejersken. 

Der vil formentlig ikke blive tale om, at dette bliver mere ressourcekrævende. Der 
vil være tale om en omlægning af arbejdet, så det bliver mere konstruktivt både 
for de enlige forsørgere, børnene og socialrådgiveren. Mange patienter henvises 
løbende og desværre på sene og ofte uhensigtsmæssige tidspunkter, som Annas 
historie vidnede om. Hospitalet ville her kunne gøre en forskel for yngre enlige 
kræftpatienter.
 
Perspektivering
I vores praksis, og som det er beskrevet i denne artikel, vil det være en fordel for 
patienter, deres børn og hospitalets henholdsvis socialrådgiver og psykolog, at der 
sker en henvisning af alle enlige patienter. I vores afdeling er der tale om kræftpa-
tienter, men situationen er ikke kun relevant på vores afdeling, men i alle lignende 
situationer både på andre onkologiske afdelinger og også på andre afdelinger, der 
behandler livstruende sygdomme.

Vi vil derfor invitere til en dialog med vores afdelingsledelse om hensigtsmæssig-
heden og muligheden for omlægning af henvisninger til sygehusets socialrådgi-
ver.

Nødvendigheden kommer bl.a. af den omlægning, der er sket i den sociale sektor 
til mindre mere specialiserede sektorer og afdelinger, hvor der i høj grad savnes 



162

en koordinator af mange borgere. Dette har fået nogle kommuner til at ansætte 
kommunale ombudsmænd. Andre kommuner ansætter kræftkoordinatorer, hvil-
ket for kræftpatienter kan være en stor hjælp. 
 Dette ændrer dog ikke ved, at sygehuset alene kender situationen fra starten. 
Og det gør, at det er herfra, der bør tilbydes relevant rådgivning/støtte til enlige 
forældre af hensyn til børnene. 
 
Tværfaglige udfordringer
At træde nye stier kan være en udfordring - også inden for et moderne hospitals-
væsen, hvor mange faggrupper skal mødes og samarbejde. I denne artikel har vi 
valgt at belyse et lille men meget væsentligt problemfelt nemlig de yngre enlige 
forsørgere, der rammes af en kræftsygdom og ikke mindst deres børn. Det er vo-
res opfattelse, at denne opgave løses bedst muligt ved at etablere et samarbejde 
på tværs af traditionelle faggrænser, således at de enkelte faggruppers styrker kan 
komme i spil, og der kan ske en frugtbar vidensdeling. 

Vores samarbejde repræsenterer to forskellige faglige tilgange - henholdsvis en so-
cialrådgivers og en psykologs. Disse stemmer overens på en række punkter, men 
er på andre punkter væsensforskellige med hensyn til målsætning, metoder og 
teoretiske antagelser. Samarbejdet har derfor affødt interessante og frugtbare dis-
kussioner.

Forskellene er i særlig grad blevet tydeliggjort i forbindelse med drøftelser af pa-
tientens situation og reaktionsmønstre samt af den professionelles forholdemå-
de hertil. Hvad er eksempelvis den mest hensigtsmæssige og mest nænsomme måde 
at forholde sig på, når de allersværeste spørgsmål skal stilles, herunder om børnenes 
fremtidige trivsel og eventuelt stillingtagen til udarbejdelse af et børnetestamente? 
Hvordan respekteres patientens integritet bedst muligt? Hvordan kommunikeres der 
optimalt om disse svære spørgsmål? Hvordan undgår man at overskride patientens 
grænser, og hvordan undgår man som professionel at lade sig forføre af egne projekter 
på patientens vegne? Hvordan støtter man patienten på bedste vis til at fi nde svar på 
spørgsmål på egne præmisser? 

Der fi ndes ikke enkle og entydige svar på disse spørgsmål. Vi har dog erfaret, at 
vores forskellige faglige tilgange kan supplere hinanden og bidrage med den nød-
vendige og tilstrækkelige viden, således at problemstillingerne nuanceres, og pa-
tienten og familien støttes på bedste vis. En central erfaring, vi således har gjort 
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os, er, at det ikke blot er ligetil at etablere et tværfagligt samarbejde. Ikke desto 
mindre kan indsigten i hinandens faglige udgangspunkt afføde og være vidensbe-
rigende. Socialrådgiveren har på sin side fl yttet sig og fået en større indsigt i kom-
pleksiteten i den enkelte patients følelsesmæssige reaktioner. Psykologen har på 
sin side fået større indsigt i, hvorledes de forskellige sektorer hænger sammen. 

En anden erfaring fra vores samarbejde er, at netop ved at have generelle proce-
durer og standarder som afgørende pejlemærker giver det mulighed for en øget 
opmærksomhed i forhold til den individuelle historik, det vil sige den enkelte pa-
tients særegne situation og behov. 

Tværfaglighed kan derfor ses som en udfordring for ens faglige grænser og for-
fængelighed, men også danne grobund for nye indsigter. Invitationen er hermed 
videregivet.
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Unge familiers 
brug af hjemmesygepleje
Eller: et projekt, der ikke gennemføres, 

kan godt bruges til noget… 

Bibi Hølge-Hazelton 

(…) betyder, der er klippet i den originale tekst, 
ofte for at få den til at fremstå mere sammenhængende.

Når noget bliver til ikke noget 
Det Palliative Team startede et projekt, som man desværre besluttede ikke at gen-
nemføre. Når det alligevel beskrives her, er det fordi der på trods af den mang-
lende gennemførsel blev udført et arbejde og sat nogle overvejelser i gang, der 
måske kan inspirere andre, der ønsker at lave et tilsvarende projekt. Forhåbent-
ligt har det også sat nogle overvejelser i gang hos de tre sygeplejersker, der påbe-
gyndte opgaven, og på denne måde kan det måske alligevel komme til at gøre en 
forskel i praksis.

At noget ”alligevel ikke blev til noget” dækker ofte over mere end ”ingenting”. Det 
dækker for eksempel over samtaler, møder, udkast til arbejdspapirer, vejledning, 
diskussioner og endelig en beslutning om ikke at gennemføre projektet. I det ak-
tuelle projekt fremhæver medarbejderne, at projektet ikke blev til noget, fordi 
teamet havde forpligtet sig til og involveret sig i andre udviklingsinitiativer

Det er en generel betragtning, at sådanne erfaringer er almindelige blandt prakti-
kere, der på grund af for mange opgaver, sygdom, overarbejde, jobskifte, samar-
bejdsproblemer, organisering eller noget helt andet, er med til at starte eller måske 
gennemføre projekter, der hverken afsluttes eller opfølges. Disse erfaringer kan 
være medforklarende til udsagn som ”det har vi prøvet før”, ”det blev ikke til no-
get”, eller ”der står en mappe om dét oppe på hylden og samler støv”.
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Ved afrundingen af det treårige projekt om unge voksne med kræft på afdeling D 
er der fl ere projekter, der ”alligevel ikke blev til noget”. Nogle af dem nåede dårligt 
at komme i gang, mens andre, som for eksempel dette, nåede at producere vigtige 
overvejelser og ideer, som hermed formidles videre.

Projektopstart: Hvad skal vi fokusere på?
Det Palliative Team ønskede som udgangspunkt at gennemføre et projekt med fo-
kus på unge familiers brug af hjemmesygepleje. Det blev derfor besluttet, at syge-
plejerskerne skulle fi nde de sidste ca. 20 journaler frem på unge voksne fra teamet. 
Dette blev i alt til 23 journaler fra patienter i alderen 35 til 49 år. 
 Opgaven til de tre sygeplejersker lød nu på, at de hver især skulle gennemlæse 
de 23 journaler, der i de fl este tilfælde var skrevet af sygeplejerskerne selv og der-
med var velkendte patienter. Derefter skulle de stille sig selv følgende spørgsmål, 
som skulle besvares skriftligt i deres eget sprog:

• Hvad der slog mig mest ved læsningen af disse journaler?
• Hvad i disse journaler er særligt, fordi det er unge patienter?
•  Hvad har jeg selv mest lyst til at fokusere på i et projekt, der skal have et 

ungdomsperspektiv?

I det følgende beskrives dels ud fra vejledningsmøderne og dels ud fra de skriftlige 
tilbagemeldinger, hvilke overvejelser sygeplejerskerne gjorde sig. 

Hvad blev sygeplejerskerne mest slået af 
ved at (gen)læse journaler på 23 yngre kræftpatienter?
Det er yderst sjældent, at man har mulighed for at læse 23 patientjournaler igen-
nem, og det var da også tydeligt, at da de tre sygeplejersker gjorde dette, blev de 
både overrasket over kompleksiteten i de enkelte forløb, og over nogle af de tema-
tikker de stødte på. Dette beskrev de blandt andet på følgende måder:

Ved gennemlæsning af de 23 unge journaler var der fl ere ting der vakte 
undren hos mig.

Efter gennemlæsning af 23 journaler på patienter i aldersklassen 30 – 
50 år står det tydeligt, at kompleksiteten er stor for denne gruppe men-
nesker, når døden nærmer sig. Mange faggrupper fra teamet bliver in-
volveret i det enkelte forløb.
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Før gennemlæsning af journalerne havde jeg en klar forventning om, 
at mange unge familier ikke modtog hjemmesygepleje. Det står efter 
læsning lidt utydeligt, idet dokumentationen heraf ikke er præcis. Det 
må og kan vi hver især gøre noget ved i vores journalskrivning.

De tre sygeplejersker, her kaldet sygeplejerske 1, 2 og 3,1 rejste følgende problema-
tikker i den beskrevne rækkefølge efter at have læst de samme journaler:

Sygeplejerske 1:
Mange unge patienter ønsker med al magt at fastholde livet, men hvordan 
sikrer man så,at de samtidig får involveret deres børn, mens tid er?

I journalerne nævnes muligheden for at etablere netværkssamtaler fl ere 
gange, uden at dette fi nder sted. Skyldtes det, at patienten ikke når det, el-
ler skyldtes det også, at det opleves for krævende for personalet? Sygeple-
jersken skriver:

Et andet emne som kommer op ved gennemlæsning er, at der fl ere gan-
ge foreslås at arrangere en netværkssamtale, som aldrig bliver. Nogle 
gange fordi det ikke nås, før patienten dør eller kommer på hospice, 
andre gange fornemmer jeg ”uoverkommelighedsfølelse” fra vores side 
ved at arrangere en sådan – det er tidskrævende og fagligt og menne-
skeligt krævende, ikke desto mindre har vi formuleret netværkssamta-
len som en del af vores arbejdsmetode. Så hvordan vække liv i den? 

Der mangler dokumentation i journalerne vedrørende hjemmeplejen. Dét 
der er tydeligt er at kontakten til egen læge er noget som teamet er me-
get opmærksomme på, men ved at ”glemme” at inddrage hjemmeplejen 
tilstrækkeligt risikerer teamet at blive ”netværksknusere”. Sygeplejersken 
spørger sig selv, om de palliative sygeplejersker kommer til at stå i vejen for 
indikationen for hjemmesygepleje, der med fordel ofte ville kunne invol-
veres langt før, og de stiller sig selv følgende spørgsmål:

•  Hvordan kan DPT i samarbejde med hjemmeplejen introducere 
hjemmeplejens tilbud til de unge familier?

•  Hvad har de unge brug for i hjemmet?
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•  Kommer DPT til at stå i vejen for at etablere hjemmesygepleje 
– i givet fald hvordan undgås dettet? 

Sygeplejerske 2:
Der er tale om mange tilfælde af brudte og sammenbragte familier med 
dine, mine og vores børn, og der er tale om få og sporadiske kontakter 
mellem teamet og disse børn. Sygeplejersken spørger:

Hvad er det, der afholder os fra at være mere aktive/opsøgende om-
kring børnene? Er der nok andre ressourcepersoner tilknyttet? Er fami-
lierne så fyldt op med deres praktiske gøremål i dagligdagen, at de ikke 
har overskud til at tage sig af børnenes problematikker, spørge os om 
hjælp, eller ser de  måske vores ”indblanding” som utidig? (…) kunne 
vi blive bedre til at anvende netværkssamtaler? Kunne vi lave et klinisk 
program med henblik på familier med børn?

Disse patienter er meget autonome, og det stiller nye og krav til personalet. 
For eksempel insisterer fl ere af disse patienter på at blive behandlet til det 
sidste, hvilket vanskeliggør det livsafsluttende forløb, fordi der bliver for 
kort tid til at nå de sidste praktiske og følelsesmæssige problemstillinger.

Hjemmeplejen nævnes stort set ikke i journalerne. Sygeplejersken har op-
levet fl ere gange, at unge takker nej, og hun rejser følgende spørgsmål:

•  Jeg har fl ere gange tænkt på, om vi kunne præsentere 
hjemmeplejen anderledes?

•  Har det betydning for hvor livet afsluttes, om der er etableret 
kontakt til hjemmeplejen?

•  Er der tendens til, at familier med yngre børn ikke har kontakt 
til hjemmeplejen i god tid men evt. først sidst i forløbet?

•  Har hjemmeplejen et støvet image og ses den primært som et 
tilbud til den  ældre generation?
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Problematikken får sygeplejersken til yderligere at overveje, om Det Pallia-
tive Team kommer til at overtage patienter fra hjemmeplejen og eventuel 
kommer til at fremstå som dem, der tager sig af de ”interessante” opgaver 
såsom generel symptomlindring og svære samtaler om liv og død, og der-
med overlader alt det praktiske til andre. Hvis det er tilfældet, er sygeple-
jersken meget interesseret i at forbedre samarbejdet med og dokumenta-
tionen overfor hjemmeplejen.

Sygeplejerske 3:
Ved gennemlæsning af disse ”unge journaler” bliver sygeplejersken mindet 
om følelsen af at ”halte bagefter”, fordi mange af disse patienter og deres 
pårørende ikke er parate til at være på forkant med de problemstillinger, 
der kan dukke op.

Hjemmeplejens opgaver fremstår som værende af mere instrumentel end 
rådgivende karakter. Sygeplejersken skriver:

Det kunne være godt for sygeplejen at få (…) hjemmesygeplejerskernes 
arbejde gjort mere synlig. Det er mit indtryk, at mange hjemmesyge-
plejersker gerne vil tage aktivt del i plejen hos disse familier. Imidlertid 
kan pt./pårørendes negligering af behov for hjælp sammenholdt med 
usikkerhed samt tidspres gøre, at disse opgaver bliver tilsidesat. Dette 
giver anledning til følgende spørgsmål:
 
”Fylder” vi for meget, så det bliver svært for hjemmesygeplejerskerne 
at få plads?
 
Kan vi som sygeplejersker i DPT gøre mere/noget andet, end det vi gør 
for at styrke samarbejdet med hjemmesygeplejerskerne?

Hvorfor sender vi kun konklusion efter første hjemmebesøg til prakti-
serende læge? Skulle hjemmeplejen have de samme informationer?
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Kunne vi indføre et ”træf” med hjemmesygeplejerskerne? En konfe-
rence hvor vi diskutere de svære problemstillinger, de står i, så de føler 
sig bedre rustet?

Hvordan ændres den generelle holdning i samfundet til  (hvis det er så-
dan!!), at hjemmesygepleje er en støtte til ældre?

Der er meget lidt kontakt til patienternes børn, kunne og burde dette 
være anderledes?

Skal DPT være mere opmærksomme på netværkssamtaler?

Som det ses, bringer sygeplejerskerne de samme 4 tematikker på banen:

1.  Et tema handler om tid, eller mangel på samme, som konsekvens af, at man-
ge patienter behandles til det sidste eller udskyder tanken om døden så længe, 
at det næsten er for sent at planlægge et godt forløb for både patient og pårø-
rende/børn sidst i livet. Det giver sygeplejerskerne en fornemmelse af ”at halte 
bagefter” eller ikke at kunne nå at etablere den rigtige hjælp tids nok.

2.  Et andet tema handler om netværkssamtaler, som er beskrevet som et redskab 
i teamets arbejde, men som alt for sjældent anvendes.

3.  Et tredje tema handler om hjemmeplejen, hvor samarbejdet mellem patient/
pårørende og DPT måske påbegyndes for sent og ikke anvendes som det kun-
ne.

4.  Et fjerde tema handler om patienternes børn, som sygeplejerskerne sjældent 
møder, hvorfor der opstår tvivl om, hvorvidt støtten er god nok og givet på 
den rigtige måde. 

Ens temaer men med lidt forskellige vinkler, sygeplejerske 3 overvejer for eksem-
pel, om det er hjemmesygeplejen, der holder sig tilbage fra de svære opgaver med 
døende unge på grund af tidspres kombineret med patienternes afvisning, mens 
sygeplejerske 1 overvejer, om teamet selv kommer til at blokere for samarbejdet 
mellem hjemmeplejen og familierne, fordi de fremstår som eksperter, og sygeple-
jerske 2 overvejer om hjemmeplejen har for støvet et image til at virke relevant 
for de unge. 
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Hermed bliver læsningen af journalerne og sygeplejerskernes efterfølgende skrift-
lige refl eksioner over disse, et eksempel på, hvordan man på en forholdsvis enkelt 
måde kan fokusere kritisk på sit eget arbejde og dermed skabe et grundlag for en 
fælles diskussion om, hvorvidt der er behov for at undersøge, kvalifi cere, doku-
mentere eller fastholde måden, man tænker og arbejder på inden for det pågæl-
dende område.

Hvad i disse journaler fandt sygeplejerskerne var særligt, 
fordi det var unge patienter?
De tre sygeplejersker fandt alle, at der var særlige forhold ved forløbene, der var 
knyttet til, at patienterne var yngre. 

Yngre patienter ønsker mest muligt behandling og selvbestemmelse

Når sygeplejerskerne beskriver denne gruppe patienter, nævnes autonomibegre-
bet specifi kt af både sygeplejerske 2 og 3. Sygeplejerske 2 skriver:

Autonomibegrebet er fremherskende hos denne patientkategori. Vi kan 
fremkomme med nok så mange gode råd, men patienten vælger selv. 
Der er ikke den dybtliggende autoritetstro til sundhedsvæsnet, (…) vi 
møder også en overordentlig velinformeret patientgruppe, som ikke 
stiller sig til tåls med uklare forklaringer (dette gælder selvfølgelig også 
andre). Men denne gruppe er ofte endda meget veloplyste og har søgt 
information om sygdommen og evt. andre behandlingstilbud via net-
tet. (…) Dette er en god udvikling men stiller store krav til os, som fag-
gruppe (…) om at være velinformerede, ajourførte. Ligeledes stilles der 
store krav til vore kommunikative evner. 

 
Autonomien eller selvbestemmelsen beskrives af alle tre sygeplejersker som noget, 
der både er godt og som noget, der kan volde vanskeligheder i et palliativt forløb. 
Det er godt, patient og pårørende er medbestemmende i forløbet, men sygeple-
jerskerne fi nder, at det kan være vanskeligt, hvis det for eksempel betyder, at pa-
tienten beslutter sig for næsten udelukkende at fokusere på at blive behandlet til 
det allersidste og dermed måske risikerer ikke at få orienteret de pårørende/børn 
eller få planlagt de sidste ting i livet. 
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Sygeplejerske 2 skriver videre:

Denne patientkategori ønsker og bliver oftere og oftere behandlet til det 
sidste. Ønsket kan fremkomme fra såvel patient som pårørende (og til 
tider stemmer ønsket ikke overens). Da fl ere får kemobehandling eller 
anden behandling indtil fort tid før de dør, kan det helt livsafsluttende 
forløb vanskeliggøres. Der kan blive uforholdsvis kort tid til at nå de 
sidste praktiske og følelsesmæssige problemstillinger – og det kan være 
vanskeligt at nå at få sagt farvel. Som eksempel på ovenstående kan 
nævnes en ung kvinde på 31, som fi k behandling til det sidste. Hun 
havde ikke formået at forholde sig til sin sygdom og håbede til det sid-
ste, at hun kunne få mere behandling. Kort før sin død (14 dage) blev 
hun udskrevet fra en sengeafdeling, og blot få dage før hun døde, blev 
hendes mindreårige dreng informeret om, at moderen var døende.

Sygeplejerske 3 refl ekterer over, om ønsket om selvbestemmelse udelukkende er 
knyttet til generation, og hun skriver:

Dette (autonomien) kan naturligvis også anskues ud fra teorier om 
livsformer, og måske vil vi da nå frem til, at dette fænomen er mere 
udpræget i én gruppe af samfundet end i en anden.

Yngre patienter vil hellere have eksperthjælp end hjemmesygepleje i eget hjem

De tre sygeplejersker påpeger alle, at det efter endt journalgennemgang fremgår, 
at hjemmesygeplejen slet ikke er involveret, som den kunne være. Sygeplejerske 1 
overvejer, om det har med de unges ønsker om at klare sig selv at gøre og skriver:

Unge gruppen har et særligt stort ønske og forventning om at klare sig 
selv. Ser slet ikke sig selv som modtager at en hjemmesygeplejerske, som 
traditionelt kobles sammen med gamle mennesker, forbindingsskift-
ning og pilledosering. Kulturen i dag orienterer sig mod at skulle have 
specialisthjælpen – Det Palliative Team er specialister, hvorfor henvi-
sende læger lettere kan sælge Det Palliative Team som ydelse til unge-
hjemmet. 
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Sygeplejerske 2 skriver:

Er der tendens til, at familier med yngre børn ikke har kontakt til 
hjemmeplejen i god tid men evt. først sidst i forløbet? Har hjemme-
plejen et støvet image og ses den primært som et tilbud til den ældre 
generation?

Yngre patienter har mindre børn

Problematikker om de yngre patienters ofte mindre børn, rejses af alle tre sygeple-
jersker, der spørger sig selv, om disse skal involveres mere, og om der kan etables 
bedre støtte for forældre og børn. Dette har tidligere været oppe at vende i teamet, 
og en sygeplejerske på uddannelsesorlov, der efter kort tid vender tilbage, påbe-
gynder i samarbejde med en hospitalspræst et projekt om børn og sorg.

Afrunding af et projekt der alligevel blev til ”noget” 
Denne artikel har beskrevet forarbejdet til det, der kunne være blevet til en ræk-
ke delprojekter i Det Palliative Team med fokus på yngre kræftpatienter. Den har 
vist, hvad der kan komme ud af at forholde sig samlet til en patientgruppe ved 
som her at genlæse journalerne og skrive sine overvejelser ned. Sygeplejerskernes 
nuancerede refl eksioner over deres egen praksis rejste både undren og usikkerhed 
i forhold til noget, som blev betragtet som ”kendt”, men som ved nærmere efter-
tanke viste sig at være mere kompliceret end som så. Der er med udgangspunkt 
i de gennemlæste journaler og i de associationer, der fremkom herved, rejst en 
række relevante spørgsmål ved såvel egen praksis, patient- og familie perspekti-
ver som samarbejdspraksisser. Spørgsmål og overvejelser der kunne danne vigtige 
grundlag for praksisforskningsprojekter med omdrejningspunktet: yngre kræft-
patienter. 

Tak til teamets sygeplejersker for gennemlæsning og kommentering af artiklen. 

Note
1.  Sygeplejerskerne har selv bedt om at blive omtalt som henholdsvis sygeplejerske 

1,2 og 3
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Det gode forløb 
for unge voksne med kræft 
– ledelsesperspektiver

Else Buch Juul

Baggrund
Artiklen tager udgangspunkt i mit afgangsprojekt indenfor diplomuddannelse i 
ledelse (1), hvor jeg så på de politiske og samfundsmæssige krav til etablering af 
hensigtsmæssige patientforløb og fandt, at de foreliggende beskrivelser med anbe-
falinger til patientforløb bygger på standardiseringer og sjældent medtænker det 
individuelle patientperspektiv. Sigtet med opgaven var at analysere muligheder og 
barrierer for tilrettelæggelse, organisering og ledelse af forløb, der ikke er omfattet 
af standardiserede og planlagte forløbsbeskrivelser.
 I denne artikel retter jeg med udgangspunkt i nogle af projektets analyser og 
fund blikket på unge voksne kræftpatienter, fordi jeg er interesseret i at undersøge, 
om perspektiver og behov for forløb for denne gruppe patienter er sammenfalden-
de med eller forskellig fra den samlede gruppes, som jeg i udgangspunktet så på. 
 Der udvikles til stadighed nye behandlingsmetoder indenfor kræftspecialet, og 
det er derfor muligt at kunne tilbyde behandling til fl ere patienter og gennem 
længere tid. Mange unge voksne med kræft vil blive helbredt, men andre vil se-
nere i livet få tilbagefald af sygdommen. Der er således tale om en gruppe, som vil 
være potentielle brugere af sundhedsvæsenets ydelser i mange år frem.
 Gruppen af unge voksne beskrives i litteraturen som en overset gruppe, de har 
komplekse problemstillinger, og da de samtidig er repræsenteret i alle afdelingens 
afsnit, vil indsigt i de unges behov, oplevelser og tanker være en vigtig kilde til ud-
vikling af sygeplejen.

Patientforløb og kvalitetsudvikling
Ledelse har afgørende betydning for, at opgaveløsning på sygehusene kan foregå 
på et højt fagligt niveau og med en kvalitetspræget indsats. Systematisk kvalitets-
udvikling, hvoraf arbejdet med patientforløb1 er et af fl ere midler til at fremme 
denne proces, er en forudsætning for opgaveløsningen (2).
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Sundhedsstyrelsen defi nerer kvalitet i sundhedsydelser som høj professionel stan-
dard, effektiv ressourceudnyttelse, minimal patientrisiko, høj patienttilfredshed 
og helhed i patientforløbene (3). Der lægges op til indførelse af en kvalitetskultur, 
hvor patient og pårørende er i fokus.

Fra politisk side har der været udtrykt bekymring over, at overlevelse for danske 
kræftpatienter har været ringere end for kræftpatienter i de øvrige nordiske lande, 
vi sædvanligvis sammenligner os med. Det er bl.a. baggrunden for, at Sundheds-
styrelsen har udarbejdet Den Nationale Kræftplan (4), der udstikker rammer for 
aktivitet og effektivitet på kræftområdet. Kræftplan II fra 2005 er Sundhedssty-
relsens seneste anbefalinger til forbedring af indsatsen på kræftområdet via fore-
byggelse, tidlig diagnosticering og behandling. Herudover lægger Kræftplan II op 
til øget indsats på patientforløb, information samt inddragelse af og støtte til hele 
familien. 

Patientperspektiv
Patienter og samfund stiller større krav til sundhedsvæsnets ydelser i form af 
behandling, information og dialog. Der er fokus på accelererede forløb2, sam-
menhæng i behandling og pleje samt brugertilfredshed. Det afspejles f.eks. i pa-
tienttilfredshedsundersøgelser. En undersøgelse af patienternes tilfredshed med 
sygehusvæsenet i Århus Amt (5) giver en pejling af patientens oplevede tilfreds-
hed i forbindelse med indlæggelsesforløb. 
 Ved at se på resultatet af undersøgelsen ud fra unge voksne patienters besvarel-
se var der mindst tilfredshed omkring tilrettelæggelse af forløb, sammenhæng i og 
mængden af informationer, lægekontakt samt oplevelsen af menneskelig støtte.

Kræftpatientens verden – en undersøgelse af danske kræftpatienter viser stort set 
identiske fund, at aldersgruppen af 18 – 39-årige patienter generelt fremstår som 
mindre tilfredse med sygehusvæsenets ydelser (6). Denne gruppe af patienter fø-
ler oftere end andre aldersgrupper, at de ikke bliver hørt eller modtager den støt-
te og information, de har brug for, og de føler sig usikre og overladt til sig selv af 
personalet (ibid).

Unge mennesker udgør en patientgruppe, som i særlig grad afspejler det, der kal-
des det 21. århundredes individualiserede patientkultur. Det er en kultur præ-
get af individualisering, specialisering, mindre normorientering og autoritetstro. 
Den stiller særlige og nye krav til de professionelle og til de metoder, de kan tages 
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i anvendelse (7). Unge karakteriseres ofte som kendetegnet af autonomi, kom-
petencer og kritisk indstilling til autoriteter (8). Mange unge voksne er nylig be-
gyndt eller godt i gang med uddannelse, karrierestart, skabelse af familie eller er 
forældre med små børn, hvilket har stor betydning i forhold til at leve med en 
kræftsygdom. 
 ”Generelt beskrives ungdomskulturen som karakteriseret af stigende indre og 
ydre krav til individet om at tage ansvar for bl.a. egen krop og eget helbred, hvil-
ket gør denne gruppe til på samme tid en ressourcestærk og en sårbar gruppe. På 
den ene side er de unge nemlig opsøgende, de stiller krav og søger ny viden, men 
på den anden side er de samtidig ofte overbevist om, at ansvaret for hvordan det 
går dem i livet, herunder også problemer vedrørende sundhed og sygdom, er de-
res eget”(ibid. s. 6).

Ledelsesperspektiv
I Ledelse- og styringsgrundlaget for Region Midtjylland er beskrevet, hvordan le-
delse sker på baggrund af værdierne dialog, dygtighed og dristighed. Endvidere 
beskrives, at værdibaseret ledelse stiller store krav til ledernes beslutningskraft og 
er noget, som regionen vil understøtte (9). 
 Regionens vision for sundhedsområdet er at ”skabe et sundhedsvæsen på hø-
jeste internationale niveau til gavn for alle og at forøge viden og udvikling i den 
offentlige sektor” (ibid). Når der ses på visionen fra medarbejdernes og ledelsens 
side, er der tale om gensidighed i krav og forpligtelse. Medarbejderne stiller krav 
om uddannelse, kompetenceudvikling og faglig og personlige udfordringer for at 
fastholdes indenfor organisationen, mens ledelsen på den anden sider stiller krav 
om engagement, omstillingsparathed og faglig ekspertise for at kunne honorere 
politiske krav.

Sygehusvæsnet er karakteriseret som et fagbureaukrati, der ifølge Mintzberg (10) 
er betegnelse for organisationer, hvor forskellige professioner/specialer spiller en 
vigtig rolle i produktionskernen. Fagbureaukratiet er kendetegnet ved, at magten 
er centreret i toppen men væsentlig uddelegeret til en stor gruppe mellemledere, 
der som regel er forankret i professionsuddannelser.
 Den traditionelle hierarkiske opbygning af sygehusene er under opbrud sam-
tidig med krav om større fl eksibilitet, bedre ressourceudnyttelse og hurtigere be-
slutninger på det operative niveau. 
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Afgrænsning
Fokus i artiklen er afgrænset til at omfatte de patientforløb, der vedrører unge 
voksne, og der vil blive rettet fokus på feltet ud fra funktionslederes vinkel, d.v.s. 
gruppen af overlæger og afdelingssygeplejersker i Onkologisk Afdeling. 
 Unge voksne defi neres i denne artikel, som gruppen af 20 – 40 årlige kræftpa-
tienter, der indgår i Onkologisk Afdelings udviklings- og forskningsprojekt (7)

Teoretisk og metodisk udgangspunkt
Valg af metode afhænger af hvilken problemstilling, der skal undersøges. I pro-
jektet valgte jeg at undersøge, hvordan afdelingssygeplejersken kan bane vejen for 
det reelt gode patientforløb under hensyntagen til omgivelsernes krav. Derudover 
valgte jeg at undersøge feltet for funktionsledelse forstået som gruppen af afde-
lingssygeplejersker og overlæger og herunder at undersøge, på hvilken måde or-
ganisering af funktionsledelse spiller en rolle for opfyldelse af hensigtsmæssige 
patientforløb (1). 
 I denne artikel fokuseres på unge voksne kræftpatienter ud fra følgende tre om-
råder: 1) patientperspektiv, 2) forskningsbaseret empiri og 3) funktionsledelse. 

Til at belyse patientperspektivet har jeg medtaget min analyse af patienttilfreds-
hedsundersøgelsen ”Indlæggelse på Onkologisk Afdeling D – set med patientens 
øjne” (5). Fokus rettes på unge voksne, og undersøgelsens resultat for denne grup-
pe sammenholdes med det samlede resultat. 

For at få belyst problemstillingen og for at undersøge om der i litteraturen fi n-
des sygehusafsnit tilsvarende mit eget, foretog jeg i projektet systematisk litte-
ratursøgning i databaserne Danske Biblioteker, PubMed og National Guideline 
Clearinghouse. Jeg søgte på følgende søgeord: kræftpatient, forløb, palliation og 
organisering samt på engelsk: patient, neoplasma, palliative, management samt 
organisation and administration. Søgningen blev afgrænset til perioden 1995 til 
2006. Litteratursøgning til projektet gav to interessante artikler (11, 12). 
 Den ene artikel (11) påpeger de dilemmaer, der eksisterer på intensive afdelin-
ger i England, når patientforløb ændrer karakter fra at være aktiv, behandlings-
orienteret og livsforlængende til, at al behandling ophører, når døden nærmer sig. 
Dilemmaet opstår for plejepersonale og pårørende grundet manglen på klare ret-
ningslinjer og anvisninger for, hvornår og af hvem beslutninger for den ændrede 
indsats skal træffes. Der henvises til, at der fi ndes guidelines og anbefalinger, som 
kan tages i brug, når aktiv behandling ophører, men alligevel viser undersøgelsen, 
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at det sjældent sker på baggrund af tværfaglig beslutning eller med inddragelse 
af pårørende. Til trods for at undersøgelsen er foretaget på intensive afdelinger i 
England, mener jeg, der kan trækkes paralleller til tilsvarende patientforløb i af-
snit D2, hvor jeg er afdelingssygeplejerske, hvoraf mange forløb også er karakteri-
seret ved, at en aktiv behandling må erstattes af behandling med palliativt sigte.

Det tværfaglige samarbejdes betydning er belyst gennem den anden artikel (12), 
der er en afhandling om organisering af to forskellige patientforløb på Frederiks-
berg Hospital. I en kirurgisk afdeling var det muligt at udarbejde forløbsbeskri-
velser som en standardisering af operationsforløb af to ensartede diagnosegrup-
per. Håndtering af de rutineprægede operationsforløb bevirkede opgradering af 
lægefaglig ekspertise og mere effektiv udnyttelse af ressourcer, hvorimod der for 
sygeplejegruppen ikke var tale om ændring udover anvendelse af forløbsbeskri-
velser som tjekliste.
 På den psykiatriske afdeling, der traditionelt bygger på tværfaglighed, var det 
naturligt at inddrage de mange faggrupper i arbejdet med forløbsbeskrivelse. Re-
sultatet viste, at det ikke var muligt ej heller ønskeligt at udarbejde en model for 
standardiseret forløbsbeskrivelse. I stedet var etablering af et tværfaglig visitati-
ons- og behandler team medvirkende til kvalitetssikring af patientforløb.

I forhold til forløbsbeskrivelser for unge voksne kræftpatienter kan de to referen-
cer bestyrke betydningen af det tværfaglige samarbejde - at styre mod fælles kurs 
for faggrupperne. Retningslinjer og standardiseringer er et godt udgangspunkt, 
men for at sikre høj faglig standard med patientinddragelse kan disse ikke stå ale-
ne uden inddragelse af det individuelle patientperspektiv.
 En ledelsesmæssig opgave kan i den forbindelse være øget fokus på tværfaglige 
konferencer, hvor patientforløbene fremsættes til fælles drøftelse og med mere sy-
stematik med henblik på fremadrettet planlægning. Tværfagligheden og fremad-
rettet planlægning er netop inddraget i den specielle ungdomssygepleje, der prak-
tiseres på Ungdomsafsnittet i Onkologisk Afdeling (13). 

Til denne artikel er der ikke foretaget yderligere litteratursøgning, men i stedet har 
jeg inddraget litteratur om unge kræftpatienter (7,8,13,16,22).

Offentlig ledelse
Som leder befi nder jeg mig indenfor forskellige diskurser3 bl.a. den sundhedsfag-
lige, den politiske og den ledelsesmæssige diskurs. For at kunne forstå sammen-
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hænge og kunne omsætte dem til praksis, er det væsentlig at kunne se, hvilke be-
greber der er indeholdt i den enkelte diskurs, og hvilke sproglige betydninger der 
er indlagt. Indenfor offentlig ledelse er den politiske diskurs klart den førende på 
sygehusområdet og måske endnu mere end tidligere, hvor fagprofessionelle og 
især lægegruppen var dominerende i ledelsesfunktionen på sygehuse. 

Til at belyse ledelsesperspektivet har jeg i opgaven valgt at inddrage en diskursana-
lyse4 af ”Funktionsledelse i Århus Amts Sygehusvæsen” (14), da den repræsenterer 
amtets og fremover Region Midtjyllands forventninger til mig som afdelingssy-
geplejerske og til mine daglige samarbejdspartnere i gruppen af afdelingssygeple-
jersker og overlæger (1).

Case – beskrivelse af Onkologisk Afdeling
For at kunne analysere problemområdet mere konkret valgte jeg at beskrive On-
kologisk Afdeling og herunder afsnit D2, hvor jeg er daglig leder.

Organisatorisk struktur
Onkologisk Afdeling varetager den ikke-kirurgiske behandling og kontrol af 
kræftsygdomme og er et af landets største onkologiske centre med ca. 5.500 ny-
henviste patienter hvert år. I afdelingen er der to 5- døgnsafsnit og to 7-døgnsaf-
snit. Funktionsopdelte sygehuse er kendetegnet ved, at patienterne organiseres 
efter speciale. Således er den onkologiske patientgruppe strukturelt inddelt i fi re 
hovedgrupper ud fra diagnose og speciale. Denne opdeling er videreført til læge-
gruppens og plejepersonalets organisering og til fordeling af patienter på de fi re 
sengeafsnit på henholdsvis 5-døgns og 7- døgnsafsnit samt i ambulatoriet. 
 På afsnit D2 er der således indlagt patienter, der er tilknyttet hovedgruppe 2 og 
3 samt patienter indlagt via Det Palliative Team (DPT), alle med forventede ple-
jeforløb udover 5 døgn. Aldersgruppen blandt patienterne er i overensstemmelse 
med den generelle aldersfordeling blandt kræftpatienter. Der er således en jævn 
repræsentation af unge voksne patienter.
 
Patienterne tilses dagligt af læger fra gruppe 2, 3 og DPT. Der er forskellig hold-
ning til behandling og organisering af arbejdsopgaver blandt de tre lægegrupper, 
hvilket bl.a. kan ses i graden af patientinddragelse og længden af aktiv behand-
lingsindsats. Desuden er der også forskellige vilkår for indlæggelse af patienter. 
Således har patienter tilknyttet DPT åben indlæggelse i D2, mens de øvrige pa-
tientgrupper først skal visiteres ud fra en lægelig vurdering.
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Personalekompetencer
Plejepersonalet er uddannet til og oplært i at varetage plejen for kræftpatienter 
generelt, idet der knytter sig mange generelle færdigheder, f.eks. pleje og observa-
tion af den svækkede patient og kommunikation med den alvorligt syge patient. 
Derudover er der færdigheder, der mere specifi kt retter sig mod behandling af de 
enkelte sygdomsdiagnoser. For at kunne bestride de alsidige plejeopgaver kræves 
grundig oplæring. I forbindelse med behandling og pleje af unge voksne kræft-
patienter overgår denne patientgruppe til D2, når der er behov for længerevaren-
de indlæggelse, som oftest af palliativ karakter. Der har i D2 været fokus på unge 
voksne kræftpatienter i forbindelse med sygeplejeindsats overfor børn af yngre 
kræftpatienter og overfor unges pårørende (16). Derudover har fokus på unge 
voksne kræftpatienter været rettet mod de individuelle patientsituationer og per-
sonalets faglige og personlige udvikling herved. 

Onkologisk Afdeling er en behandlingsafdeling, og i tilrettelæggelsen af plejen 
lægges vægt på at patienterne kan udskrives fra D2, så snart patientens tilstand 
tillader det, eller behandlingen er afsluttet. 

I praksis viser det sig af forskellige grunde ofte svært at lave langsigtede planer. 
Det kan skyldes uforudsete komplikationer, urealistiske mål f.eks. at patienten 
skal kunne klare sig i eget hjem og/eller manglende kompetencer til selvstændigt 
at kunne foretage langsigtet planlægning hos nyansatte og uerfarent personale. 

Patientforløb

”Da jeg var indlagt på brystkræftafdelingen, lavede jeg sjov med, at det 
var som at komme på plejehjem, fordi de fl este af mine medpatienter 
var en del over pensionsalderen. Dem følte jeg ikke, jeg havde noget til 
fælles med på trods af, at vi havde samme diagnose” 

(32-årig kvinde: 8).

Et patientforløb strækker sig over perioden fra 1. henvisning til Onkologisk Afde-
ling og til endt behandling og rehabilitering, med mindre der er tale om ophør af 
behandling p.g.a. sygdomsforværring. 

Undervejs i patientforløbet kan der ske sygdomsprogression, hvorved der indsky-
des pause i det planlagte behandlingsforløb. Efter endt intervention kan patien-
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ten genoptage det planlagte behandlingsforløb, med mindre patientens tilstand er 
forværret i en sådan grad, at den planlagte behandling må ophøre og erstattes af 
palliativ indsats. I disse tilfælde bliver der således tale om et nyt patientforløb.

Gennem det planlagte forløb møder patienten udelukkende læger fra egen diag-
nose- gruppe samtidig med, at patienten som oftest møder plejepersonale, der er 
tilknyttet og uddannet specifi kt indenfor pågældende diagnosegruppe.
 I de tilfælde hvor det drejer sig om akut indlæggelse, kan det derimod være 
svært at visitere hensigtsmæssigt. Patienten er måske kendt på et afsnit, der ikke 
har den fornødne sengekapacitet, eller patienten indlægges på et 5-døgnsafsnit 
og må så overfl yttes fredag, idet behandling og pleje ikke er overstået indenfor få 
døgn. Ligeledes sker det jævnligt i weekenderne, at patienter på grund af kapaci-
tetsmangel indlægges på tværs af diagnoserelateret afsnit. Patienterne er herved 
ikke blandt kendt personale eller blandt personale, der har kendskab til den speci-
fi kke diagnoses problemstillinger. Det kan give frustration og usikkerhed hos pa-
tienterne og deres pårørende, mens personalet kan opleve frustration over ikke at 
kunne yde en optimal og tilfredsstillende pleje.
 Det er personalets erfaring, at især de unge patienter, der ikke almindeligvis føl-
ges i D2, er modvillige overfor indlæggelse i D2. Det begrundes i at patienterne 
ikke kender personalet, og at den øvrige patientgruppe er meget plejekrævende. 
Der tages derfor så vidt muligt individuelt hensyn til den unge patientgruppe ved, 
at de ikke fysisk fl yttes ind i D2 men kan forblive indlagt i Ungdomsafsnittet. 

Patientperspektivet ud fra patienttilfredshedsundersøgelsen
Formålet med patienttilfredshedsundersøgelsen (5) er systematisk at kunne føl-
ge patienttilfredshedens udvikling over tid og give den enkelte sygehusafdeling et 
redskab til selv løbende at arbejde med forbedring af patienttilfredsheden. Det gi-
ver også den enkelte afdeling mulighed for sammenligning med andre afdelingen 
på udvalgte områder5.
 Undersøgelsen er foretaget ud fra et kvantitativt spørgeskema med mulighed 
for supplerende kommentarer. Spørgsmålene, der er udvalgt ligger hovedsagelig 
indenfor fi re emner, som erfaringsmæssigt vægtes højt af patienter: kommuni-
kation, kontinuitet, koordination og den faglige kvalitet. Undersøgelsen inddeler 
patientgruppen efter alder 0-18, 19-39, 40-59 o.s.v.
 Med fokus på besvarelse fra gruppen af 19 – 39-årige som sammenholdes med 
gruppen af 40 – 69-årige, er det samlede indtryk af undersøgelsen, at de unge 
voksne er væsentlig mindre tilfredse end den øvrige gruppe. De områder, der sco-
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rer lavest blandt de unge voksne, omhandler: 1) informationer i forbindelse med 
indlæggelse og udskrivelse, mængden af information og sammenhæng i de givne 
informationer, 2) lægekontakt - at patienten mødes af for mange forskellige læger, 
3) tilrettelæggelse af patientforløb samt 4) oplevelsen af menneskelig støtte.
På spørgsmål om patientens tilfredshed med afdelingens behandling af sygdom 
ses generel tilfredshed blandt alle patienter, hvilket måske skal ses i lyset af, at pa-
tienterne ikke har kendskab til, om det kan gøres anderledes, og som kræftsyg har 
patienterne en forventning om at få den optimale behandling på et universitets-
hospitals specialeafdeling. 

At informationsmængden ikke er tilfredsstillende for de unge voksne i samme 
omfang som for de øvrige, kan tolkes som unges større erfaring med informati-
onssøgning generelt og via Internettet og medier, da de tilhører en generation, der 
er vokset op med et højt niveau af informationsteknologi til rådighed. Desuden er 
yngre mennesker ikke i samme omfang som de øvrige grupper autoritetstro over-
for de professionelle og kan siges at have lettere ved at gå i dialog om deres kritik-
punkter til systemet. 

Alle patienterne oplevede at blive mødt af for mange læger. At være kræftpatient 
sætter det enkelte menneske i en sårbar situation – om behandlingen er effektiv, 
om der er bivirkninger i tilslutning til behandlingen sammenholdt med en del be-
kymring for fremtiden. Denne sårbarhed øges i takt med at skulle forholde sig til 
mange nye læger og starte forfra i opbygning af tillid og relationer.
 For de unge voksnes vedkommende kan sårbarheden problematiseres både ved 
indre og ydre krav om at tage ansvar for egen krop og eget helbred, hvilket forud-
sætter kontakt til læger, der har indsigt i den pågældende patients sygdomssitua-
tion. En af de unge udtrykker det således: ”Jeg er lidt usikker på, hvor jeg skal hen-
vende mig ved problemer, der er indirekte følge af behandlingen” (5).

De unge voksne udtrykte mindre tilfredshed end den øvrige patientgruppe med 
tilrettelæggelse og sammenhæng af patientforløb. En forklaring kan være, at de 
unge har større behov for stram styring af tiden på hospitalet, fordi de samti-
dig selv skal forholde sig til uddannelse, karriere og evt. familie med mindreårige 
børn. Deres hverdag med ansvar for og kontrol over eget liv prøver de formentlig 
at overføre til sygdomssituationen, og derfor stiller de store krav om tydelighed i 
forløbet og unødig ventetid.
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I relation til at modtage den fornødne støtte fra de professionelle oplever de unge 
mindre tilfredshed end den øvrige gruppe. Professionelle i sundhedssektoren ved 
meget om og fokuserer i deres støtte af patienterne på aspekter af sygdom, be-
handling og pleje, men noget tyder på, at professionelle og unge voksne ikke for-
står det samme ved begrebet støtte. Ifølge Hølge-Hazelton efterspørger de unge 
med kræft støtte i forhold til uddannelse, arbejde, partner/venner og kærester at 
få/have børn, bekymringer om familien, fremtiden og muligheden at dø (17).
 
Ledelsesperspektivet ud fra 
funktionsledelse i Århus Amts sygehusvæsen
Til opgaveløsning på den enkelte afdeling og på hele sygehuset er afdelingssyge-
plejersker og andre mellemledere centrale skikkelser, da deres ledelsesfunktion 
foregår på det udførende niveau, der hvor patienten møder ”systemet”.

Med baggrund i efterspørgsel fra bl.a. overlæger og afdelingssygeplejersker om 
større klarhed i forhold til de forventninger, der er til varetagelse af forskellige le-
delsesmæssige hensyn og opgaver på niveauet under afdelingsledelsens niveau, 
har det tidligere Århus Amt (14) udsendt et udkast om funktionsledelse til amtets 
sygehuse, alle ledere og faglige organisationer. Formålet med udkastet er at bidra-
ge til opbygning af et fælles ledelsesfagligt sprog i sygehusvæsenet samt sætte ud-
viklingen af ledelse på dagsordenen. 

Udkastet til funktionsledelse er afstemt efter Århus Amts virksomhedsgrundlag 
(18), og funktionslederens opgaver skal derfor ses indenfor feltet af effekt, ydel-
ser, organisation og ressourcer. Det fagspecifi kke ansvar indenfor funktionsledel-
se retter sig mod konkrete ydelser og opgaver indenfor forebyggelse, diagnostik, 
behandling og pleje. Med dette udkast tydeliggøres, hvilke opgaver og roller en 
funktionsleder skal kunne varetage indenfor ledelse, og der tages højde for, at 
funktionsledere står overfor mange udfordringer, når vi skal agere indenfor et 
moderne sygehusvæsen.

På afsnitsniveau sporer jeg som leder en vis træthed blandt personalet over de 
mange visioner, strategier og værdigrundlag, de ikke synes at kunne se udmøn-
tet i hverdagen. 
 Paradoksalt nok stilles der trods værdigrundlag med patienten i centrum, ud-
delegering og fokus på den menneskelige ressource, stadig større krav til de ansat-
te om dokumentation, registrering og rapportering. Det sker med henblik på sik-
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ring af kvalitet og patientsikkerhed og med henblik på at sikre gennemsigtighed i 
forhold til patienterne. De nye opgaver skal som regel være udgiftsneutrale, d.v.s. 
at samme personaleressourcer skal udføre fl ere opgaver, hvorfor konsekvensen 
bliver mindre tid til den direkte patientkontakt. Dette paradoks kan ses afspejlet 
i patienttilfredshedsundersøgelser, mediernes dækning af patientklager og af den 
store forekomst af stress og depressioner hos sygehuspersonale. Registrering og 
akkreditering af sygehusydelser opfatter jeg som modstridende til den selvstæn-
dighed, kreativitet og autonomi, ledelse af en moderne dansk institution kræver. 

Patientforløb i sygehusregi
Mange sygehuse udarbejder værdigrundlag og målsætninger formuleret med pa-
tienten i fokus. Alligevel viser undersøgelser (5,6), at de fl este, men særligt de unge 
patienter, oplever mangler omkring koordination, kommunikation, antal kontak-
ter med de professionelle og lang ventetid og altså ikke har oplevelse af at ”være 
i fokus”.

Kompleksiteten i sygehusvæsenet ses ved øget specialisering, mange faggrupper 
med varierende arbejdstid og stort uddannelsesbehov for medarbejderne. For pa-
tienterne er konsekvensen af dette, at de møder fl ere professionelle, der er invol-
veret i forløbet, og for medarbejderne betyder det øget behov for koordinering af 
opgaverne. Med indførelse af det hensigtsmæssige patientforløb etableres en rød 
tråd gennem hele forløbet, hvor det overordnede formål er at forbedre kerneydel-
sen6, kommunikation, koordination, kontinuitet og den faglige kvalitet. Derud-
over er formålet at tilrettelægge det tværfaglige samarbejde, så fokus er rettet mod 
patientens behov og problemer (20).

I Sundhedsstyrelsens anbefaling til forbedring af indsatsen på kræftområdet, 
Kræftplan II (4), er medtaget eksempler på patientforløb, de såkaldte pakkefor-
løb, der er baseret på nationale retningslinjer eller referencerammer. Forløbet be-
skriver udredning, behandling og opfølgning med involvering af relevante specia-
lister fra sygehuse og praksis, med tidsangivelse for hvornår undersøgelserne eller 
behandlingen fi nder sted samt med angivelse af kapacitet i forhold til reserverede 
tider. Beskrivelserne dækker forløbet dag for dag med tydelig angivelse af koor-
dinering, plan for efterbehandling og kontrol, patientinformation og kontaktper-
sonsordning. 
 I pakkeforløbene er der fokuseret mindre på patientvinkel og patientinddra-
gelse end på de enkelte læge-specialistteams tilrettelæggelse af et hensigtsmæssigt 
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patientforløb ud fra det behandlingsmæssige aspekt. De nævnte forløbsbeskrivel-
ser indeholder ingen retningslinjer for tværfaglighed, for betydning af bløde vær-
dier eller for hensigtsmæssige patientforløb, når forløbet ikke følger de udstukne 
retningslinjer.

Det vil kræve nedbrydning af den specialeopdelte struktur og opbygning af en til-
svarende patientorienteret struktur, såfremt der i sygehusregi skulle organiseres 
efter reelt patientfokus (20). En mulighed for dette ville være geografi sk at samle 
ambulatorier og sengeafsnit, så patienten fi k mulighed for at møde det samme 
personale ved ambulante besøg og under indlæggelse. En anden mulighed ville 
være opdeling efter patienternes problemstillinger i grupperinger af dagpatienter, 
indlagte patienter og akutte patienter. En sådan strukturændring stiller store krav 
til organisering og ressourcer, især når der som for Onkologisk Afdelings ved-
kommende er tale om en organisation af størrelsesorden som et mindre sygehus. 

I Onkologisk Afdeling er der etableret et regulært ungdomsafsnit, der varetager 
pleje på tværs af diagnosegrupper for unge kræftpatienter mellem 15- 25 år (13). 
Herved minimeres kontakt til forskellige læger og plejepersonale, der er konti-
nuitet i forløbene, og plejen tager sigte på de unges specifi kke problemstillinger. 
De unge voksne kræftpatienter derimod er knyttet til det sengeafsnit eller ambu-
latorium, der er diagnosespecifi kt. Det er altså ikke organisatorisk muligt under 
nuværende struktur at tage højde for specifi kke problemstillinger eller behov, 
som efterlyses af yngre mennesker. Ikke desto mindre er det vigtigt, at alle fag-
grupper inddrager den eksisterende viden om og erfaring med unge i behand-
ling og pleje.

Analyse af patientforløb
Udarbejdelse af hensigtsmæssige patientforløb er ifølge regionens, amtets og sy-
gehusets værdigrundlag forankret med patienten i fokus. Men de fl este patient-
forløb er planlagt ud fra et fagligt fokus og ikke ud fra et patientfokus på trods af 
formuleringer om det modsatte. 
 Amtsrådsforeningen (21) har udgivet 20 anbefalinger til kommunikation, 
medinddragelse og kontinuitet for at bedre de mellemmenneskelige relationer i 
patientens møde med sundhedsvæsenet. Disse anbefalinger er udarbejdet for at få 
inddraget patienternes perspektiv mere konsekvent i sundhedsvæsenets arbejde 
og for lokalt at få drøftet konkrete tiltag og forpligtelser. 
 Det skorter altså ikke på anbefalinger, overordnede rammer og værdigrundlag, 
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for at de enkelte organisationer kan inddrage patientperspektivet, men det er end-
nu ikke slået tydeligt nok igennem. 
 Forløbsbeskrivelser for onkologiske patienter følger udstukne rammer, så læn-
ge der er behandlingsmuligheder indenfor den enkelte diagnosegruppe. I de til-
fælde, hvor behandlingen ophører, fi ndes ingen standardiserede forløb, men der 
udarbejdes i hvert tilfælde en individuel plan. Tilsvarende mangel på standardise-
ringer, når patienten overgår til palliativ indsats, kan ses i litteraturen (11).

Gruppen af unge voksne patienter stiller store krav til såvel de professionelle som 
sig selv. D.v.s. de har høje forventninger om, at de selv skal gøre noget og tage an-
svar for egen omsorg. For at det kan lykkes, må der være fokus på patientinvolve-
ring og samarbejde. Der kan tales om egenomsorg som partnerskab, hvor patient 
og sundhedspersonale udveksler information og i fællesskab udarbejder hand-
lingsplaner. Her vil personalets rolle være professionel rådgiver eller coach, af-
stemt ud fra den enkelte patients hverdagsliv, individuelle behov og ressourcer, og 
det vil imødekomme den unge voksne patients behov (16).

Kontakten til mange professionelle og dermed mangel på kontinuitet er et af de 
kritikpunkter, der rejses i patienttilfredshedsundersøgelsen: ” Der var alt for man-
ge læger, jeg lærte aldrig en bestemt at kende, og det var frustrerende ikke at have 
en fast læge” (5). På trods af at den enkelte patient følges af læger og plejeperso-
nale, der er specialiserede indenfor den bestemte diagnosegruppe, kan det være 
svært at begrænse antallet af personer, der møder patienten. Opgaven må der-
for være en øget indsats i form af kontaktpersonsordning, hvor patienten tildeles 
kontaktansvarlig læge og kontaktsygeplejerske, hvilket også er i overensstemmelse 
med, at der fra såvel politisk som patientmæssig side lægges stor vægt på, at pa-
tienten skal tilbydes en kontaktperson. 
 I Onkologisk afsnit D2 har der især blandt plejepersonalet været et tilsvarende 
stort ønske om at gennemføre kontaktpersonsordningen, der kan sikre, at patien-
ten mødes af kompetente professionelle, der fungerer som gennemgående person, 
og at personalet får et indgående kendskab til hele patientens forløb. 

Et udviklingsprojekt om kontaktsygepleje til den unge palliative kræftpatient (22) 
viste, at kontaktsygeplejen var mere tydelig for patienten gennem sygeplejersker-
nes handling end gennem navngivning af en kontaktperson. Det viste også, at pa-
tienten henvendte sig til det personale, der kendte til problemstillingerne og som 
kunne give kvalifi ceret hjælp. 
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Kontaktsygeplejens kerneområde beskrives som ansvar, kontinuitet og tryghed 
for patient og pårørende, hvilket udviklingsprojektet tilsvarende viste gennem 
interview. For at etablere en velfungerende kontaktsygepleje vil det derfor være 
påkrævet med indsats for kompetenceudvikling, drøftelse af videndeling og en 
struktur, der tager højde for patientens behov.

Konklusion 
Politiske og samfundsmæssige krav til organisering af patientforløb har været 
drivkraften i det arbejde, der har pågået med etablering af standardiserede for-
løbsbeskrivelser i mange amter og regioner (4,18). Forløbsbeskrivelser for hen-
sigtsmæssige patientforløb dækker aktiviteter og kontakter, som patienten gen-
nemgår og oplever i forhold til undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering 
(18). Det er muligt at strukturere forløbene indenfor de såkaldte diagnosepakker, 
hvor speciale- og behandlingsafdelinger samarbejder om planlægning. Herved 
sikres patienten et forløb med kontinuitet, koordinering og faglig kvalitet samt 
kort ventetid.

Meget tyder imidlertid på, at forløbsbeskrivelser bliver udarbejdet uden fornø-
den medinddragelse af patientperspektivet (2,4,20). På trods af anbefalinger fra 
Kræftplan II om information samt inddragelse af og støtte til hele familien, anbe-
falinger fra Amtsrådsforeningen til at bedre de mellemmenneskelige relationer i 
patientens møde med sundhedsvæsenet, og på trods af patientforeningers arbej-
de, f.eks. Kræftens Bekæmpelses, påpeges der fortsat mangler i tilrettelæggelse af 
hensigtsmæssige patientforløb. Disse mangler ses afspejlet gennem forskellige un-
dersøgelser (5,6). Patienterne og især de unge kræftpatienter påpeger, at tilrette-
læggelse af forløb, sammenhæng i og mængden af informationer samt støtte ikke 
fungerer tilfredsstillende. 

Det ses, at planlægning af hensigtsmæssige patientforløb, så længe der er tale om 
aktiv behandling, sker ud fra standardiserede forløbsbeskrivelser (4.11,12). I de 
tilfælde, hvor den aktive behandling ophører og erstattes af palliativ indsats, hvil-
ket ofte ses blandt hele patientgruppen i D2, fi ndes ingen standardiserede beskri-
velser, anbefalinger til planlægning eller kriterier for opstilling af mål for den pal-
liative indsats. 

Formålet med projektopgaven var at undersøge, hvordan afdelingssygeplejersken 
kan bane vejen for det reelt gode patientforløb, samtidig med at hun tilgodeser de 
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politiske, samfundsmæssige og fagspecifi kke krav om et hensigtsmæssigt patient-
forløb. Derudover var formålet at undersøge, hvordan afdelingen kan organise-
res og ledes, således at funktionsledelse bidrager til, at patientens krav og ønsker 
om hensigtsmæssigt patientforløb bliver opfyldt. I denne artikel ønskede jeg at 
sætte fokus på de unge voksne kræftpatienter, dels fordi de har anderledes krav til 
sygehusvæsenet, og dels fordi de i mange år frem er potentielle brugere af sund-
hedsvæsenets ydelser – vi kan derfor ikke sidde udmeldingerne fra denne grup-
pe overhørig, og jeg ønskede derfor at undersøge eventuelle ligheder i forhold til 
projektopgavens patientgruppe.

Ved at fokusere på unge voksne kræftpatienter i stedet for ”alle patienter” er det 
tydeligt, at de unge står med hele livet foran sig og er i færd med uddannelse, kar-
riere og familie. Det viste sig også, at mange unge voksne stiller andre krav til sy-
stemet, ofte baseret på viden indhentet fra andre kilder. De unge er således ikke 
så autoritetstro som ældre generationer, men forventer at få deres forløb tilpasset 
individuelt. 

Det fremhæver behovet for, at der udover standardiserede planer må tages indi-
viduelle hensyn, som fordrer dialog og samarbejde med patient og inddragelse af 
deres erfaringer og behov. Sigtet er at fremme patienternes mulighed for aktivt 
at deltage i behandlingsforløbet samt give dem bedre mulighed og forudsætning 
for en mere ligeværdig dialog med de professionelle. Viden om og erfaring med 
unge kræftpatienter bør derfor inddrages i hensigtsmæssig tilrettelæggelse af pa-
tientforløb. 

For aktivt at bedre patienttilfredsheden om tilrettelæggelse af sammenhæng i for-
løb og for at skabe mere arbejdsglæde blandt personalet ser det ud til, at kontakt-
personsordning med tildeling af forløbsansvarlige læge og sygeplejerske kan med-
virke til koordinering og helhed for forløbet gennem Onkologisk Afdeling, og det 
kan være med til at forbedre patientens oplevelse af kontinuitet og sammenhæng 
og til at minimere antallet af professionelle, som den enkelte patient møder.
Når der udpeges forløbsansvarligt personale, er det samtidigt med til at optimere 
overgange, f.eks. mellem de enkelte afsnit eller mellem primær sektor og afdelin-
gen.

De sundhedsfaglige ledere er i kraft af deres faglige uddannelse hovedsagelig ori-
enteret mod faglige værdier. Fagligheden er med til at give styrke og stabilitet i en 
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kompleks hverdag, og fagligheden er en forudsætning for, at der skabes professio-
nel opgavehåndtering.
 Villighed til omstilling og forandring er påkrævet for at ledere kan agere in-
denfor et felt, hvor produktivitet, effektivitet, ydelser og ressourcer har overtaget 
dagsordenen fra den fagligt orienterede dagsorden.
 Det ses altså, at forventninger til funktionsledere udover det fagspecifi kke felt 
er at kunne mestre alle discipliner indenfor ledelse og være trænet indenfor pro-
fessionel ledelse – d.v.s. som nævnt i udkast til funktionsledelse: ”at kunne skabe 
balance mellem faglighed og de økonomiske muligheder” (14). Jeg tror på, at le-
delsesaspektet skal anskues anderledes og mere tværfagligt, end det hidtil har væ-
ret praksis. 

Perspektivering 
Som daglig leder af et sygehusafsnit er man hele tiden i et krydspres mellem for-
skellige hensyn: til patienterne om tilrettelæggelse af hensigtsmæssige patientfor-
løb, til medarbejderne om at sikre gode arbejdsforhold og til organisationen om 
at sikre balance mellem faglighed, ressourcer og økonomiske muligheder. Flere 
og fl ere styringsredskaber fra de private markedsorienterede organisationer tages 
i brug indenfor offentlig ledelse, hvilket bl.a. viser sig i form af øget kontrol, regi-
strering og akkreditering.
 De mange nye krav til lederopgaverne betyder, at lederkompetencer skal om-
fatte mere end blot faglig ledelse. Men jeg fi nder det fortsat vigtigt at satse på 
fagprofessionelle i sygehusets funktionslederstillinger. Kun gennem viden om fa-
get er det muligt at levere en kerneydelse af høj faglig kvalitet og at se helheder, 
der omfatter såvel patientperspektiv, medarbejderperspektiv som organisations-
perspektiv. Lederne har en position, hvor magt og indfl ydelse gør sig gældende. 
Magten kan misbruges til at gennemtvinge monofaglige beslutninger, eller den 
kan være resultatskabende for hele organisationen. Ved at satse på udvikling, for-
nyelse, faglig kvalitet og høj grad af medarbejderinddragelse kan magt anvendes 
konstruktivt.

Gennem hele arbejdet både med først opgaven og siden artikelskrivningen er det 
blevet tydeligere for mig, at den nuværende struktur med patienter i D2 fra tre 
forskellige grupper og med en struktur bestående af to 5- døgns og to 7- døgns 
afsnit besværliggør en strategisk og målrettet planlægning af gode patientforløb, 
og den nævnte organisering gør det svært at indfri de ønsker og behov, som pa-
tienterne og især de unge voksne stiller til sygehusvæsnet. 
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Ved at rette blikket på unge voksne og på de specifi kke problemstillinger, der knyt-
ter sig til denne patientgruppe, ser jeg, at det må medføre ændring for onkologisk 
pleje og behandling. Patientinddragelse er et krav, der ikke kan eller bør overhø-
res. Ligeledes er det påkrævet at kunne tilbyde individuelt fokus i de eksisteren-
de forløbspakker. Kontaktpersonsordning vil langt hen ad vejen kunne imødegå 
mangelfuld information og sikre sammenhæng i forløbene. Endelig er det tvær-
faglige samarbejde en nødvendighed for sikring af kvaliteten. 

De nævnte forhold med patienten i fokus forekommer allerede i afdelingen ved 
Det Palliative Team og Ungdomsstuen (13), og der skulle således være gode erfa-
ringer at trække ind i det fremtidige arbejde med at bedre forholdene for de unge 
voksne. 

I projektopgaven bearbejdede og analyserede jeg såvel patientperspektivet, orga-
nisering af hensigtsmæssige patientforløb som feltet for fagledelse indenfor syge-
husvæsenet. Efter at jeg i denne artikel har udvidet feltet til også at omfatte unge 
voksne kræftpatienter, fi nder jeg stadig, at de samme ledelsesmæssige udfordrin-
ger er gældende, og hvis Onkologisk Afdeling ønsker at gøre brug af den viden og 
de erfaringer, der er fremkommet i det 3-årige udviklings- og forskningsprojekt, 
kan det være med til at ændre praksis. 
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Noter
1  Et patientforløb omfatter alle aktiviteter og kontakter, som patienten gennemgår og 

oplever i forhold til undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering (2).

2  ”Accelereret patientforløb er et behandlingskoncept, der forkorter den tid, det tager at 

komme sig over f.eks. en operation, og mindsker behov for indlæggelse”, Kvalitetsre-

form.dk 

3  Diskursbegrebet dækker over en ide om at sproget er struktureret i mønstre indenfor 

et antal systemer og skifter således betydning afhængig af den sammenhæng, det ind-

går i (15). 

4  Diskursanalyse er en sproganalyse af et udvalgt felt, hvorved analytikeren laver en 

konstruktion af nogle interessante sammenhænge (15). 

5  Ved denne form for undersøgelse vil svarene være patientens subjektive oplevelse af 

mødet med hospitalet. Undersøgelsen giver ikke svar på den resterende gruppe af pa-

tienters oplevelse – de der aldrig svarede på undersøgelsen. 

6 Ved kerneydelse forstås lægefaglige og plejemæssige aspekter.
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Projektafrunding 

I Danmark har vi nu det faglige grundlag og kompetencerne til i de kommende år at give vores 
bidrag til den viden, der opbygges internationalt gennem forskning. Den viden, der kan udvik-
les gennem pleje og omsorg for de unge generationer og deres pårørende vil være guld værd for 
fremtidens tiltag i sundhedsvæsenet. 

(Pia Riis Olsen)

Allerede på nuværende tidspunkt er den nye viden om de unge med kræft indbygget i program-
merne. Der tilrettelægges og gennemføres en koordineret indsats i forhold til uddannelse og un-
dervisning af sygeplejepersonalet på alle niveauer og indenfor alle områder af det onkologiske 
felt. Undervisningen bygger på dokumenteret viden, hvor den fi ndes. 

(Eva Taps)

Det store samarbejde der har været mellem vores basispersonale og vores kliniske sygeplejespe-
cialister har været banebrydende for vores projekter. Kombinationen af dette samarbejde, har 
pga. deres forskellige vilkår og uddannelse, muliggjort projekterne. Dette på trods af en travl 
hverdag. Projekterne har hele tiden været under udvikling og er blevet gennemført på et højt 
niveau. 

(Lisbeth Kjær Lagoni)

Når man betragter den samlede proces, produktion og tilbagemeldingerne fra deltagerne i det-
te projekt, kan vi godt tillade os at sige, at vi fandt frem til en samarbejdsform hvor forskere og 
praktikere mødtes og barriererne mellem os blev brudt. 

(Bibi Hølge-Hazelton)
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Unge med kræft – fra oversete til 
selvstændigt forskningsfelt  

Bibi Hølge-Hazelton

Kræft – en livstruende eller kronisk sygdom?
Fra at have været betragtet som en livstruende sygdom med et forholdsvist kort 
forløb betragtes fl ere kræftsygdomme i dag som kroniske med langstrakte forløb. 
Dette hænger blandt andet sammen med forbedrede behandlingsformer og ikke 
mindst med håndteringen af bivirkningerne til den medicinske behandling. 

Et af de første steder, dette blev tydeligt, var i regeringsrapporten ”Sund hele livet 
– de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10”, hvor forebyggelige 
kræftsygdomme blev beskrevet på linje med syv andre store folkesygdomme (1). 
Sundhedsstyrelsen beskriver kræft som en kronisk sygdom og defi nerer denne 
som havende en eller fl ere af følgende karakteristika: ”Den er varig, efterlader bli-
vende følger, skyldes ikke-reversible patologiske forandringer, den kræver en sær-
lig rehabiliteringsindsats eller må forventes at kræve langvarig overvågning, ob-
servation eller behandling” (2).

Kræftsygdomme adskiller sig dog fra andre kroniske sygdomme, ikke mindst i 
den måde sygdommene opfattes på af befolkningen, der betragter kræft som en 
dødelig sygdom, hvilket den desværre også stadig ofte er. At koble kræft og kro-
nisk sygdom skal således forstås med det forbehold, at kræft både kan være en 
sygdom, man bliver helbredt for, må leve resten af livet med, eller kan dø af. En 
usikkerhed, som ikke mindst de, der lever med kræft, er sig meget bevidste om.
 

Kronisk syg – IGEN!

Et år gammel får jeg konstateret børnegigt - en kronisk sygdom, som jeg 
stadig lever med. Så kom kræften for to år siden. Den blev for halvandet 
uge siden konstateret kronisk. Øv, een sygdom mere!
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Kræften sidder nu i hele ryggen, højre side af ribbenene, nakken og to ste-
der i hovedet. Jeg har brud og sammenfald i ryggen og er derfor temme-
lig afhængig af mit morfi nplaster. Har været indlagt de sidste tre uger og 
er nu udskrevet og starter akut strålebehandling af ryggen i morgen (syv 
gange), kemo den 23. august og strålebehandling af hovedet ugen efter – 
alt sammen på samme hospital. Så har det faktisk også bare lige taget dem 
(diverse onkologer, reumatologer, praktiserende læger og vagtlæger) mere 
end seks måneder at komme frem til, at mine rygsmerter IKKE havde no-
get med min gigt i højre hofte at gøre :-).
 Jeg skal være i konstant kemoterapi og skal nu til at lære at leve et liv i 
et lidt lavere gear. Lige nu føler jeg mit liv er en kamp, men jeg håber, jeg 
ender med at leve!

(Katrine – 32 år) 

Artiklens fokus og metode
I det følgende sættes fokus på unge voksne med kræft. Først diskuteres, hvorvidt 
unge voksne synes at have et særligt behov, eller stå i en særlig situation ved alvor-
lig kræftsygdom, dernæst overvejes mulige implikationer for praksis 
 Artiklen bygger på litteratur om emnet og på empiriske refl eksioner om unge 
voksne med kræft, eksemplifi ceret ved en e-mail udveksling mellem mig, der er 
sygeplejerske/ungdoms- og kræftforsker, og en ung kvinde Katrine på 32 år, der 
har brystkræft. Baggrunden for korrespondancen var et ønske om at udforske 
vores fælles erfaringer, der har ringe fokus på unge/unge voksne med kræft. Jeg 
havde arbejdet med området i et par år og havde i lighed med andre forskere haft 
svært ved at fi nde relevant viden om emnet. Jeg bliver ofte kontaktet af journa-
lister eller studerende, der gerne vil skrive en artikel eller opgave om unge med 
kræft, og jeg har endnu ikke meget litteratur at henvise dem til. Katrine havde i 
lighed med andre unge med kræft vanskeligt ved at fi nde relevant dansk materiale 
om sin situation, når hun søgte efter det for eksempel på biblioteker og Internet-
tet. Der er således behov for mere tilgængelig viden, både fra patienter, professio-
nelle og lægfolk, en problematik denne artikel vil forsøge at råde lidt bod på. 

At anvende internettet som kilde for videnskabeligt arbejde er et område, der har 
udviklet sig meget de sidste ti år. Fra at være en redskab til overvejende kvantita-
tive undersøgelser, har internetforskningen både bevæget sig ind på mere tradi-



199

tionelle områder og udviklet nye (se for eksempel 3,4,5,6,7). Da denne artikel har 
som hovedformål at sætte unge med kræft og deres situation(er) på dagsordnen, 
er en længere metodisk udredning ikke mulig, og der henvises i stedet til den vok-
sende litteratur på området (Ibid). For Katrine er dét at dele sine erfaringer som 
ung kræftramt med ligestillede på internettet noget der opleves naturligt, blandt 
andet fordi hun i sit professionelle liv arbejder med vidensformidling og kommu-
nikation. Katrine skriver om dette:

JA, helt naturligt fi k jeg også lyst til at dele mine erfaringer, tanker og ikke mindst fru-
strationer over de bivirkninger og gener, en kræftsygdom giver. Jeg har derfor oprettet 
en blog, hvor jeg beskriver disse ting, og bruger det helt klart også som et værktøj til 
at få bearbejdet alle de tanker, jeg render rundt med (fx angst for tilbagefald, ændret 
personlighed, stress mm.). Derudover arbejder jeg sammen med en gruppe andre 
unge kræftramte på at få lavet et website, hvor man som ung og kræftramt eller pårø-
rende til en ung og kræftramt kan fi nde viden og møde andre i samme situation..
  
Unge med kræft - en overset gruppe?
Forskellige kræftsygdomme har forskellige aldersprofi ler, men som hovedregel 
rammer kræft ældre mennesker (8,9). Der er i forhold til det samlede antal kræft-
tilfælde ikke mange unge, der bliver syge, hvilket måske kan være en af årsagerne 
til, at området har været betragtet som et forholdsvist lille problem, og derfor ikke 
hidtil har fået megen opmærksomhed? 
 
Katrine skriver:

Det starter allerede i diagnoseøjeblikket, hvor hospitalspersonalet allerede har svært 
ved at forklare, hvorfor unge får kræft. For mit eget vedkommende er der ikke tid-
ligere tilfælde af kræft i familien, og der er ikke tale om arvelig kræft - hvor pokker 
kommer det så fra? Når man derefter skal fortælle om sygdommen til familie, venner 
og kollegaer, kommer den samme reaktion igen og igen - Guuuud, men du er jo så 
ung, jeg troede, det kun var gamle mennesker, der fi k kræft! 
 Da jeg var indlagt på brystkræftafdelingen, lavede jeg sjov med, at det var som at 
komme på plejehjem, fordi de fl este af mine medpatienter var en del over pensionsal-
deren. Dem følte jeg ikke, jeg havde noget til fælles med på trods af, at vi havde sam-
me diagnose. Det var først, da jeg kom på kurser for unge med kræft, at jeg fi k et lille 
netværk. Alle havde samme oplevelse som jeg, nemlig at det var noget helt særligt at 
være ung og kræftramt særligt bl.a. fordi vi er så få. 
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I såvel praksis som i den videnskabelige litteratur har unge/unge voksne (adole-
scents/young adults) med kræft været beskrevet som en overset patientgruppe 
(10) i aldersspektret 13 til 40 år (11) og når man spørger de unge selv, er det præ-
cist, hvad de oplever (5, 11,12,13).
 
Katrine skriver:

Jeg oplever virkelig, at vi unge med kræft er en overset gruppe. Hvorfor? 
 Jeg tror, det er fordi det mest er ældre mennesker eller folk midt i livet, der rammes 
af kræft, og så har det vel været naturligt, at det er der, fokus har ligget. Som ung og 
kræftramt oplever jeg, at man for det første er en minoritet, og dernæst, at man befi n-
der sig i starten eller lidt inde i voksenlivet og derfor selv skal tage hånd om sit eget liv 
og dermed også sin egen sygdom, sit eget behov for information og netværk om denne 
sygdom m.m. Og da kræft kan være en særlig ond og invaliderende sygdom for man-
ge unge, er det måske ikke så mærkeligt, at der ikke har været energi til at opbygge 
netværk, få kommunikeret erfaringer og skrevet bøger om emnet.

Katrine påpeger dels det vanskelige ved at kommunikere sine egne erfaringer som 
ung med alle de samtidige ansvar, der er til stede, men også at den manglende op-
mærksomhed nok skyldes, at det mest er ældre, der får kræft, og fokus derfor har 
ligget der. Dette har i høj grad været tilfældet hidtil, men det ser heldigvis ud til, 
at der er ved at ske ændringer.

For i de seneste år er man for alvor blevet opmærksom på, at unge/unge voksne 
med kræft udgør en gruppe med særlige psyko-sociale behov. I slutningen af 2007 
udkom bogen: Young People Living with Cancer. Implications for Policy and Prac-
tice, af den engelske medicinske sociolog A.Grinyer (14). Bogen er den første af sin 
art. Ligeledes i England startede den første universitetsbaserede specialuddannel-
se med fokus på behandling og pleje til unge/unge voksne på Coventry University 
i 2007. Der er således et voksende internationalt fokus på behovet for at målrette 
indsatsen for denne gruppe (15) og udvikle mere viden om unge og unge voksne.

“Der er brug for mere forskning for at udvikle præcise data om be-
handling og overlevelse for unge og unge voksne patienter. En særlig 
cancer disciplin, der fokuserer på at forbedre resultaterne i behandling 
og overlevelse for unge og unge voksne, bør udvikles på de store kræft 
centre” (16: Egen oversættelse). 
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Der er begyndt at sker noget
Som det første sted i Danmark har Onkologisk afdeling, Århus Sygehus siden år 
2000 haft et særligt fokus på, hvordan pleje og behandling af de unge med kræft 
bedst organiseres og udføres og man har markeret sig ved at gennemføre et sy-
geplejeinitieret projekt, der medførte etablering af et ungdomsafsnit og en særlig 
indsats i ungdomssygeplejen for de unge kræftpatienter (17). Denne indsats in-
spirerede afdelingen til at påbegynde endnu et 3-årigt forsknings- og udviklings-
projekt om unge/unge voksne (5), idet det blev anerkendt, at der stadig var man-
ge uafdækkede behov samt mangel på viden i forhold til afdelingens unge/unge 
voksne kræftpatienter og deres pårørende.

Dallund Rehabiliteringscenter for kræftramte (http://www.cancer.dk/Dallund/) 
har i en årrække tilbudt særlige kurser for unge, og Kræftens Bekæmpelse forsø-
ger aktuelt at opruste sig på området, for eksempel ved at støtte ung-til-ung grup-
pen Drivkræften, der blev etableret i 2007 (http://drivkraften.mono.net/) .

Der ses således fl ere tendenser i retning af, at unge med kræft udgøre en katego-
ri, man må vise særlig opmærksomhed, ikke mindst fordi det nu videnskabeligt 
kan dokumenteres, at hyppigheden af bestemte kræftsygdomme og disses biologi 
er væsentlig anderledes hos unge/unge voksne, og at disse i kraft af dette ofte har 
en ringere prognose (18). Herudover har unge særlig risiko for at få senfølger af 
kræftsygdommene (16). Derfor er det meget væsentlig, at denne viden medtages 
i tilrettelæggelsen af biomedicinsk forskning og behandling.

Svaret på spørgsmålet, er unge med kræft en overset gruppe? må således være: det 
har den været, men både praksis og forskningen peger i retning af, at det mang-
lende fokus er ved at blive indhentet.

Hvordan er ungdom en særlig kategori inden for kræftområdet?
Det er meget centralt at være opmærksom på, at når man fokuserer på, at en ka-
tegori som ungdom synes at udgøre noget særligt for mennesker med kræft, risi-
kerer man at fastlåse sit blik og skabe modsætninger, der mere er baseret på for-
domme end på realiteter i forhold til andre generationer. At være kræftpatient 
er allerede en meget betydningsfuld kategori, der sender helt særlige signaler og 
samtidig både åbner op for og begrænser indehaveren af kategorien. Når man til 
denne kategori tilføjer endnu en kategori: ungdom, må man spørge om, hvad det 
er for forestillinger/fordomme om unge som særlige, der kommer i spil, og hvad 
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de fælles problematikker er på tværs af aldre, og hvad forhindrer for eksempel en 
klog 60årig i at hjælpe en ung?

At være ung og have kræft er jo på mange måder det samme som at tilhøre en an-
den generation med samme sygdom. Det er det samme på den måde, at mange af 
de spørgsmål og bekymringer, der trænger sig på for de fl este patienter og deres 
pårørende, er samstemmende, man er for eksempel bekymret for kropslige for-
andringer, for ens job eller uddannelse, for sine pårørende eller for ikke at blive 
rask, uanset om man er ung eller gammel. Behandlinger og bivirkninger varierer 
heller ikke meget. Så hvorfor giver det så i det hele taget mening at tale om unge 
som én gruppe? 

Katrine skriver:

Jeg mener både,[ man kan tale om unge] som en gruppe og ikke kan. Forstået på den 
måde, at vi på den ene side føler en meget stor samhørighed som gruppe af unge med 
mange fælles oplevelser og problemer. Fælles er jo også, at sygdommen virkelig ram-
mer os på vores identitet, selv når man kigger på vores forskellige baggrunde, herun-
der alder, diagnose og livssituation. Hvis man på den anden side kigger nærmere på, 
hvilke problemer de unge slås med, er der selvfølgelig forskel, da vi befi nder os mange 
forskellige steder i livet. Én på 18 år tænker måske ikke så meget over, at hun måske 
ikke vil kunne få børn, hvor det fylder langt mere for unge midt i 20’erne og opef-
ter. Én i 20’erne skal måske til at revurdere sit uddannelsesvalg og skifte spor, og én i 
30’erne har haft nogle år på arbejdsmarkedet og oplever pludselig, at arbejdet ikke gi-
ver mening mere, og at det kan være svært at magte samme mængde arbejde som før 
diagnosen. Jeg har haft brystkræft, men bruger ikke foreningen ”De brystopererede”, 
fordi, jeg ikke føler, det er diagnosen, det kommer an på. Selv inden for en diagnose er 
der jo meget forskel på os som gruppe, fx alder og grad af bivirkninger.

Man kan sige det på den måde, at det særlige for unge er, at de i modsætning til 
mange ældre er i en fase af livet, hvor de er i gang med at træffe væsentlige identi-
tetsnære beslutninger om for eksempel uddannelse, parforhold, forældreskab og 
bolig (4,19). At være ved at beslutte sig for, hvilken uddannelse man gerne vil ind 
på eller afslutte, at bestemme, om man skal danne fast par med sin kæreste, må-
ske få børn, eller købe egen bolig, er beslutninger, mange middelaldrene og ældre 
har truffet. De står på og har, om ikke urokkelige fundamenter, så dog platforme 
i deres liv, som mange unge ikke har etableret endnu. Dette understreges også i 
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litteraturen om unge voksne, der har kræft eller andre kroniske sygdomme som 
diabetes og astma (4, 20, 21), og beskrives som brudte biografi er (14, egen over-
sættelse).

Nogle af de øvrige områder, hvor unge adskiller sig fra andre generationer, når det 
drejer sig om betydningen af at skulle leve med kræft, beskrives i det følgende.

Informationsgenerationen
Yngre mennesker, der får en kræftsygdom, repræsenterer en patientgruppe, der 
spejler det, der er blevet kaldt det 21. århundredes patientkultur (Mandag Mor-
gen/Strategisk Forum 1999). En senmoderne kultur præget af individualisering, 
specialisering, mindre normorientering og autoritetstro, der stiller særlige og nye 
krav både til de professionelle og til de metoder, der kan tages i anvendelse (4). Og 
selvom der arbejdes på sagen, oplever Katrine ikke, at der er så meget relevant vi-
den at hente, hvis man som hun er ung og har kræft. Hun skriver:

Da jeg fi k diagnosen, forsøgte min kæreste og jeg at fi nde litteratur om andre i sam-
me situation, men det var kun muligt at fi nde litteratur skrevet af meget utilfredse 
tidligere kræftpatienter eller folk på mine forældres alder, hvilket ikke lige var det, vi 
havde brug for. Det var heller ikke muligt at blive henvist til grupper for unge kræft-
ramte eller lignende. Jeg henvendte mig bl.a. til Kræftens Bekæmpelse for at høre, om 
jeg kunne få en kontaktperson, der lignede mig selv, dvs. var nogenlunde på min egen 
alder, arbejdende, var uden børn og havde haft den samme diagnose. En dame på ca. 
60 år, der dog havde haft brystkræft, ringede til mig og tilbød at være min kontakt-
person. Jeg ringede aldrig tilbage. 

Og det er ikke kun manglende adgang til relevant viden, der opleves som et pro-
blem for unge med kræft, den manglende mulighed for kommunikation - for ek-
sempel via opkoblinger til internettet i forbindelser med indlæggelser, er også et 
stort problem. Katrine skriver om dette:
 
Da unge ofte er dem, der tager nye medier til sig hurtigst, skal man også være bedre 
til at gøre brug af disse – fx kan jeg selv se store fordele i at bruge virtuelle parallel-
verdner som for eksempel My Space eller Second Life som ung og kræftramt. Mange 
patienter tilbringer lang tid på hospitalet eller bliver lidt en fange i eget hjem, når de 
er under behandling – her kan de via disse steder på nettet komme ud og møde an-
dre og foretage sig mere ”almindelige” ting såsom at gå til koncert, foredrag, snakke 
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med andre unge (med og uden kræft). Vi skal simpelthen ha’ cyberspace ind på ho-
spitalerne, og vi er mange, der nok godt vil bruge lidt tid på at hjælpe andre unge til 
at få oprettet sig som brugere af diverse netsteder og communities. Unge dør på en 
måde dobbelt, når de indlægges i dag – uden internet, ingen kontakt! Mobilen kan 
meget, men er stadig ikke det samme som at se nettet på en ordentlig skærm med en 
ordentlig båndbredde.

Det er tydeligt, at Katrine tilhører en generation, der er vokset op med et højt ni-
veau af informationsteknologi til rådighed. Det vil derfor for mange unge opleves 
som en total isolering fra den omverden, de er så afhængige af at være i forbin-
delse med, når kommunikationsmulighederne ikke er til rådighed; faktisk som en 
ekstra død - ingen kontakt – intet liv. 

Manglende mulighed for elektronisk kommunikation opleves naturligvis også 
som frustrerende for mange ældre patienter, der i stigende grad har taget tekno-
logien til sig. Forskellen er måske, at det at være sat udenfor, selv i relativt kor-
te tidsrum, kan opleves næsten som en dødsdom af unge, der frygter at miste 
de kontakter og venskaber, der er så væsentlige at fastholde, både i forhold til at 
komme igennem sygdom og behandling, men også et i et rehabiliteringsperspek-
tiv (14,22). 
 
Når man ikke kan fi nde en forklaring på sygdommen
Et andet problem, der fremføres af unge der lider af kræft, er, at sygdommene til-
syneladende kommer ud af den blå luft og ikke kan knyttes til livsstilen, hvilket 
ofte gælder for fl ere ældre med kræft. Katrine skriver om dette:

Da jeg ikke kan få en forklaring nogen steder, tror jeg, det er kommet af ingenting, og 
derfor tænker jeg desværre også nogen gange, at det kan komme af ingenting igen. 
 
Forskning med for eksempel unge, der har insulinkrævende diabetes, viser, at 
professionelle ofte ikke tager unges behov for at fi nde frem til en forklaring alvor-
ligt. Her betragter nogle professionelle de unge som ”uskyldige” og kommer der-
for let- uden at ønske det- til at fratage de unge muligheden for at tale om dette 
svære tema. Det kan betyde, at de unge overlades til sig selv i deres søgen efter en 
årsag eller en mening med sygdommen, noget der kan skabe oplevelsen af stor en-
somhed, særligt når den akutte behandlingsfase er ovre (Hølge-Hazelton 2002b). 
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Katrine skriver:

Jeg kæmper i øjeblikket en kamp med mig selv om at fi nde meningen med alting, og 
jeg ved, jeg har brug for at snakke med nogen, men synes ikke, der er nogen jeg kan 
snakke med. Man kan i hvert fald ikke bruge det etablerede lægesystem til noget, når 
man ikke mere er i behandling. Alle mine drømme og ønsker for livet handler om 
ting, jeg inderst inde godt ved aldrig kan blive aktuelt for mig. At jeg kan have sådan-
ne urealistiske drømme, gør det måske også ekstra svært at acceptere en sygdom, der 
kommer ud af den blå luft og efterlader så dybe ar. 

Mange unge med kræft vil blive helbredt og leve længe med sygdomserfaringerne 
i et forandret liv med psykosocialt påvirkninger og evt. fysiske skader. Og kræft-
sygdommen følger ofte den enkelte, længe efter behandlingen er afsluttet. Nogle 
oplever at blive styrket, mens andre har brug for en særlig rehabiliterende indsats. 
Nogle vil blive patienter igen senere i livet, enten på grund af tilbagefald af kræft-
sygdommen eller på grund af anden sygdom. Der er således tale om en gruppe, 
som vil være potentielle brugere af sundhedsvæsenets ydelser i mange år frem.

Livet har et langt perspektiv
Når man har været succesfuldt behandlet for en så alvorlig sygdom som kræft, er 
man stadig i manges øjne ”afsluttet” og heldig. Andre kræftpatienter står i kø for 
at blive behandlet. Også de, hvor behandlingen lykkedes, har brug for hjælp og 
støtte i denne nye livsfase, og tilbud om støtte til fysisk- og ikke mindst psykisk og 
social rehabilitering er stadig alt for ringe og tilfældig (23). Men for nogle unge 
med kræft kan det opleves som en næsten uoverskuelig opgave at vende tilbage til 
deres tilværelse (24). De kan føle sig svigtet af både professionelle i sundhedssek-
toren og af patientforeningerne. 

Katrine skriver: 

Jeg oplever, at en kræftsygdom for en ung bare er noget, der skal overstås og så skal 
man videre med livet – det var i hvert fald min egen indstilling, da jeg fi k diagnosen. 
Jeg fi k at vide, hvilken behandling jeg skulle igennem, og når den var slut, så skulle 
jeg bare lige videre med det, jeg havde været i gang med før. Der var ikke nogen, der 
havde forberedt mig på, at jeg først da for alvor ville få brug for, at der var et sted, jeg 
kunne henvende mig og snakke med ligesindede om alt de, jeg havde oplevet, mine bi-
virkninger og om angsten for tilbagefald – alle disse ting skulle jeg nu bære rundt på 
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samtidig med, at jeg lige passede mit arbejde, forsøgte at komme i form igen og bare 
var usigelig træt hele tiden og nærmest ikke var i stand til at koncentrere mig om no-
gen ting, og slet og ret var en helt anden person. Så nej, jeg har i hvert fald ikke ople-
vet, at tiden efter behandlingen var en tid med overskud, nærmest tværtimod, man 
føler sig meget alene som ung, fordi det er vanskeligt at fi nde andre i samme situation, 
som man kan dele sine oplevelser med.

Det vil naturligvis være forkert at hævde, at det er nemmere for ældre at ”vende 
tilbage” fra et kræftbehandlingsforløb end for unge. Nogle er chokerede og lever 
med angsten for tilbagefald, nogle ”sadler om” efter at have set livets begrænsnin-
ger i øjnene, og andre er blevet både skuffet og positivt overraskede over familie, 
venners og kollegaers reaktioner. Nogle har måske mistet venner, andre jobs, og et 
kræftbehandlingsforløb kan have voldsomme økonomiske og sociale konsekven-
ser. Men mange ældre mennesker har ofte både livserfaringer og centrale rammer 
som bolig, parforhold og uddannelse på plads, i modsætning til en del unge, der 
oplever, at måtte begynde forfra, når de efter et behandlingsforløb, hvor de må-
ske er fl yttet hjem til forældrene igen, har mistet arbejdet eller studiepladsen, op-
brugt SU-en, og i det hele taget oplever sig som anderledes end andre unge på 
samme alder. 

Luksusproblemer? 
Katrine beskriver, at hun føler, hun henvender sig med luksusproblemer, når hun 
for eksempel henvender sig for at få psykologhjælp i patientforeningen, hun skri-
ver om det:

Jeg har nu været til min afklarende samtale i patientforeningen - det gik lidt som jeg 
frygtede. Nemlig at jeg føler, at jeg kommer med ”luksus” problemer. Jeg fi k også at 
vide, at de har meget travlt, og at det ikke var sikkert, de kunne tage mig - så havde 
jeg sgu lyst til at gå. (…). Nogle gange har man faktisk bare brug for et sted at tage 
hen og tude ud. Ham, jeg var til afklarende samtale hos, fi k ikke mine tårer at se - 
jeg følte ikke, han havde forståelsen for mine problemer. Jeg har hørt nogen sige, at 
der er en del unge kræftramte, der begår selvmord efter at være erklæret raske, det 
gør mig i den grad berørt og bange. Jeg har talt med andre unge, og vi kunne godt 
sidde og blive enige om, at det måske ikke var os, der var de heldige – altså os, der 
oplever(overlever?) sygdommen pga. af alle de problemer, det medfører. Måske er de 
heldige dem, som dør!?
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Ser man på litteraturen om rehabilitering, er langt de fl este problemer, som men-
nesker med kræft får, voldsomst i begyndelsen, hvorefter de aftager med tiden. De 
får over tid et godt liv med en god livskvalitet uden meget større psykiske proble-
mer end resten af befolkningen (23). Men en lille gruppe og altså ikke ”en del”, 
som Katrine skriver, får psykiske problemer, som ikke forsvinder af sig selv, (og 
her er der tilsyneladende variationer afhængig af blandt andet kræftdiagnoser, så 
gruppe er måske lidt misvisende her). Og en lille del af de, der har det sådan, kan i 
sidste instans ende med selvmordsforsøg (25).  I nogle studier anvender man be-
grebet post traumatisk stress syndrom (PTSD) om dét, nogle kræftpatienter op-
lever (16, 26). Det er en diagnose, som ofte forbindes med hjemvendte soldater 
fra krig eller torturofre, men som i denne forbindelse bruges til at beskrive en til-
stand, hvor man som følge af kræftdiagnosen er blevet så rystet i sin grundvold og 
ofte reelt truet på sit liv, at man har svært ved at slippe oplevelsen bagefter. Følger 
man den tankegang, giver det Katrine beskriver god mening. Og det giver også 
håb, fordi man så kan gøre noget ved problemet, samtidig med at sundhedssek-
toren vil blive opmærksom på, at det er noget, man skal have i mente, for på den 
måde at blive meget bedre til at fi nde frem til de få, der oplever dette, og give dem 
den hjælp, de har brug for.

Afrunding 
Unge/unge voksne med kræft har hidtil været en overset gruppe både i patient-
foreninger, forskning, medicin og sygepleje. Men som det er fremgået, er der en 
voksende viden og erkendelse, at unge/unge voksne med kræft udgør en særlig 
gruppe og et særligt forskningsfelt. Det er blevet fremhævet, at der er mange sam-
menfald mellem de erfaringer, alle mennesker med kræft har, og det derfor kan 
være problematisk at stirre sig blind på ”unge” eller ”ældre” eller alle mulige andre 
betydningsfyldte kategorier. Men ligesom det er frugtbart at få øje på betydnin-
gen af køn eller etnicitet i forståelsen af, hvordan sundhed og sygdom opleves af 
mennesker, kan et fokus på generation gøre det samme, hvis man vel at mærke er 
opmærksom på de begrænsninger, alle særlige optikker kan indebære. 

Tak til Katrine. Foruden hende var denne artikel ikke blevet til noget. 
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Den unge med kræft 
– et praksisforskningsprojekt afrundes 

Bibi Hølge-Hazelton, Pia Riis Olsen, Eva Taps & Lisbeth Kjær Lagoni

 
Med denne artikel afrundes projektet Den Unge med Kræft. 

I vores første fælles artikel beskrev vi vores mål og baggrunden for projektet. Ud-
gangspunktet var praksisforskning hvis mål er at producere viden fra, i og for 
praksis. Den antager blandt andet, at det er via erkendelse af praktikerens tavse 
viden, at praksis kan udvikles og målrettes. 

Projektets hovedformål var:
• At skabe viden om unge og yngre mennesker (15-40 år) med kræft 
• At udvikle sygeplejen i afdeling D til målgruppen i en treårig projektperiode 
• At skabe bedre forløb mellem primær og sekundærsektoren for målgruppen 
• At afprøve en model for samarbejde mellem forskere og praktikere 

I det følgende ser vi fra hvert vores perspektiv på hvordan det er gået med de op-
satte mål.  

Pia Riis Olsen – 
Om at skabe viden om unge og yngre mennesker (15-40 år) med kræft:   
Helt fra undfangelsen af ideen til projektet havde vi en grundlæggende antagelse 
om, at vi kunne opnå vigtige indsigter ved at sætte fokus på unge med kræft. Den-
ne antagelse har vist sig at holde stik.

Vi forventede, at vi ville blive bedre rustede til her og nu at give denne alders-
gruppe en pleje og omsorg, der i højere grad kunne imødekomme deres særlige 
behov, men vi forventede også, at vi kunne lære noget om, hvordan vi i fremtiden 
skulle indrette vores professionelle indsats, for at imødekomme borgernes ønsker 
og forventninger til sundhedsvæsenet. Bogens artikler fortæller i detaljer, om de 
indsigter vi har opnået og som allerede har ændret eller vil kunne forandre og ud-
vikle vores praksis.
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Vi må altså konkludere, at der er perspektiv i at forske i unge og deres liv under 
sygdom. 

Men hvem er unge og er alder afgørende?
Vi valgte en noget pragmatisk afgrænsning i projektet, nemlig mellem 15 og 40 
år. De 15 år, fordi man her har sat grænsen for, hvor ung patienten kan være, når 
vedkommende behandles i onkologisk afdeling, Århus Sygehus. 40 år, fordi den-
ne alder i medicinsk kræftterminologi ofte bruges til at skelne unge og ældre. 
Dette valg har nu vist sig at være mere fornuftigt, end vi havde forudset, idet ny-
ere forskning redegør for, hvordan netop denne aldersgruppe adskiller sig på af-
gørende punkter fra børn og ældre voksne med kræft. Hyppigheden af bestemte 
kræftsygdomme og disses biologi er væsentlig anderledes, og der er ofte en ringere 
prognose. Dette fører til argumentet for en mere skræddersyet indsats hos alders-
gruppen, hvor der kan sættes fokus på terapeutiske strategier både behandlings-
mæssigt og i klinisk forskning, ligesom der peges på disse unges særlige psykoso-
ciale og sociale udfordringer (1). Andre argumenterer for at indsatsen skal lægges 
hos de 15-29-årige, da disse er i særlig risiko for at få følger af deres kræftsygdom: 
en ny primær kræftsygdom, cardiotoxicitet, infertilitet, følger efter amputationer 
og psykiske, uddannelsesmæssige, sociale og økonomiske problemer (2).

Alderen ser således ud til at have betydning biologisk, men den indrammer også 
vilkår og situationer, der karakteriserer typiske livsfaser hos unge i bestemte kul-
turer – livsfaser med mange og store forandringer - og som infl uerer på og påvir-
kes af et forløb med kræft og behandling. Fra at ungdom ikke var et begreb, man 
ofrede megen opmærksomhed for bare 100 år siden, hvor overgangen fra barn til 
voksen skete, når man ophørte skolegang, blev konfi rmeret og fi k arbejde, så ar-
gumenteres der eksempelvis i dag for ikke blot at skelne mellem teenagere og unge 
voksne, men at kategorisere de mellem 18-25-årige som ”unge voksne på vej” 
(emerging adulthood) (3), da netop denne alder i den vestlige industrialiserede 
verden gennem de sidste ca. 20-30 år har undergået store forandringer med hen-
syn til, hvornår de unge bliver uafhængige af forældres økonomi og har etableret 
sig med et vedvarede ansvar for sig selv og en familie (ibid). 

Et sundhedsvæsen, der vil matche borgernes behov, må holde øje med sådanne 
forandringer og må skabe viden som grundlag for tilrettelæggelse af relevante og 
tidssvarende sundhedsydelser. Opmærksomhed på typiske træk i de forskellige 
aldre kan hjælpe os og danne baggrund for vores forståelse, men hvor forståelse 
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af livsfaser og livsbetingelserne hos den enkelte unge vil være vigtigere end deres 
alder.

Udenlandske inspirationer og forskning i unge med kræft
England og Nordamerika har gennem de sidste 15-20 år markeret sig ved at gå 
foran på området og megen forskning og udviklingsarbejde i omsorgen for unge 
med kræft udgår fra disse faglige miljøer og har inspireret os i Århus (se artiklen 
Teenagere og unge med kræft – mellem to stole side 35 i denne bog). 

De faglige miljøer, der er opstået omkring de engelske Teenage Cancer Trust Units, 
er med forskningsprojekter, uddannelse og konferencer i førertrøjen internatio-
nalt, hvad angår markering af, hvor vigtigt det er, at denne unge patientgruppe til-
deles langt større opmærksomhed i sundhedsvæsenet og får sin egen plads. 

Da Teenage Cancer Trust i juni 2008 afholdt den 5. internationale konference om 
teenagere og unge med kræft med ca. 350 deltagere fra hele verden var nogle af de 
fremtrædende emner: 
• Hvilken værdier og fi losofi er skal omsorgen for de unge bygges på?
• Hvordan yder vi den optimale psykosociale støtte?
• Personlig vækst gennem sygdom.
• Body image og seksualitet
•  Forskelle i de unge kræftpatienters adgang til behandling og alderssvarende 

omsorg.
• Hvorfor bliver så mange unge med kræft så sent diagnosticeret?
• Internationale forskelle i unge kræftpatienters forløb
• Hvad kan gøres for at få fl ere unge med kræft i kliniske forsøgsbehandlinger?
•  Centralisering af behandling af de unge ser ud til at give bedre behandlings-

resultater.

Der er mange spørgsmål at besvare i den fremtidige forskning og mange emner at 
tage fat på i den kliniske hverdag – og vi er på vej.

I Danmark har vi nu det faglige grundlag og kompetencerne til i de kommende år 
at give vores bidrag til den viden, der opbygges internationalt gennem forskning. 
Den viden, der kan udvikles gennem pleje og omsorg for de unge generationer og 
deres pårørende vil være guld værd for fremtidens tiltag i sundhedsvæsenet. 
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Eva Taps – Om at udvikle sygeplejen i afdeling D 
til målgruppen i en treårig projektperiode:
At lære er at forandre. De påvirkninger vi udsættes for, forandrer os og foran-
dre vores faglighed. Forandringerne kan komme hurtigt og de kan være hensigts-
mæssige eller det modsatte. Men vi lærer hele tiden. Gennem udvikling af viden 
om de unge kræftpatienter og deres pårørende har processen og produktet med-
virket til, at vi hver især og i fællesskab har udviklet ny viden. Det har handlet om 
udviklingen af de 16 artikler, om workshops, debatter i forbindelse med teoretiske 
oplæg om unges udvikling og den debat der er opstået spontant i det kliniske ar-
bejde med de unge i løbet af de tre år processen har været i gang. Vi har haft fokus 
på, at den viden der blev udviklet er blevet til en bevidsthed hos plejepersonalet 
om, at: ”jeg har fået en viden, som jeg ikke vidste før, jeg kan noget, jeg ikke kunne 
før, jeg forstår noget, jeg ikke forstod før”. Det har hele tiden været vores mål at 
den teoretiske viden skal omsættes til en praktisk refl ekteret viden og handling i 
de onkologiske afdelinger. Og det sker ikke ”over night”, så det er en proces, der er 
i gang og skal forsætte, for at sikre at vi hele tiden forbedre kvaliteten af pleje og 
behandling til de unge kræftsyge og deres forældre.  
 En af måderne dette sker på og forsat skal udvikles, er igennem den måde syge-
plejen i Onkologisk afdeling er organiseret på. Sygeplejen i Onkologisk afdeling er 
organiseret så der er klinisk synlighed og sammenhæng mellem klinisk forskning, 
kvalitets- og kompetenceudvikling. Sygeplejen skal være kendt for høj faglig kva-
litet på det kliniske-, uddannelses- og ledelsesmæssige niveau. Vi ønsker at kvali-
teten skal kunne måle sig med højeste nationale og internationale standarder. For 
at styrke området har vi oprettet en enhed kaldet ”Enheden for sygepleje, uddan-
nelse, udvikling og forskning i Onkologisk afdeling (SUUF)”. 
 Enhedens formål og mål er, at sikre sygeplejepersonalet i onkologisk afdeling 
gennem bl.a. gennem uddannelse og udvikling er i stand til at yde patienterne ple-
je og behandling af højeste kvalitet med udgangspunkt i dokumenteret viden, og 
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at der udvikles ny systematiseret viden indenfor den kliniske sygepleje til kræftpa-
tienter. Og det gælder også for de unge med kræft. 
 Den uddannelsesmæssige indsats har igennem fl ere år været markeret ved høj 
aktivitet. Der foregår en systematiseret uddannelse og undervisning til såvel ny-
ansatte sygeplejersker, som til sygeplejersker, der har fl ere års erfaring i det onko-
logiske felt. 
 Formålet er, at deltagerne har de bedste vilkår for kompetenceudvikling gen-
nem læring, rettet mod at varetage pleje og behandling til kræftpatienter. 
 Allerede på nuværende tidspunkt er den nye viden om de unge med kræft ind-
bygget i programmerne. Der tilrettelægges og gennemføres en koordineret ind-
sats i forhold til uddannelse og undervisning af sygeplejepersonalet på alle ni-
veauer og indenfor alle områder af det onkologiske felt. Undervisningen bygger 
på dokumenteret viden, hvor den fi ndes.
 En væsentlig del af læringen sker i relation til det daglige arbejde i den kliniske 
praksis. Her foregår en systematisk uddannelse og oplæring af nyt personale gen-
nem introduktionsprogrammer i de enkelte afsnit. Den kliniske sygepleje læres 
via det daglige arbejde, ved at deltage i stadig mere komplicerede opgaver i rela-
tion til patientforløb og patientbehov. Valg af metode er afhængig af sygeplejer-
skens forudsætninger for viden og færdigheder i specialet. I ”ungdomsafsnittet” er 
der udviklet et specielt program for nyansatte sygeplejersker, omhandlende viden 
om unge og yngre mennesker med kræft.
 At udfordre personalet til refl eksion, som har været en væsentlig del af denne 
proces med praksisforskningsprojektet, er at forsøge bevidst at løsrive sig fra tidli-
gere rutiner og vaner og en bevidst forandring af opfattelse og erfaring.
 Refl eksionerne har udfordret personalet tværfagligt til bevidst at forholde sig 
til de unge og om tidligere tiltag, har været det, de har brug for. At personalet gen-
nem uddannelse og undervisning refl ektere over egen praksis er blevet styrket og 
udviklet gennem projektets 3-årige periode. 

Lisbeth Kjær Lagoni –  Om at udvikle sygeplejen i afdeling D 
til målgruppen i en treårig projektperiode:
Det er med glæde og stolthed, at jeg som oversygeplejerske, har fulgt ”Unge med 
kræft udviklingsprojektet”. Det har været en fornøjelse at se, hvordan det ene pro-
jekt er blevet færdigt efter det andet. Det er ikke kun sygeplejegruppen, der har 
bidraget til projekterne, men også vores diætist, psykolog og socialrådgiver har 
været i gang, hvilket er med til at give et tværfagligt kompetence løft til afdelingen 
i forhold til vores viden om vores unge patienter.
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Disse projekter er med til at højne den daglige sygepleje til unge med kræft i On-
kologisk afdeling, hvilket mange patienter vil få glæde af mange år frem i tiden. 
 Det store samarbejde der har været mellem vores basispersonale og vores kli-
niske sygeplejespecialister har ligeledes været banebrydende for vores projekter. 
Kombinationen af dette samarbejde, har pga. deres forskellige vilkår og uddan-
nelse, muliggjort projekterne. Dette på trods af en travl hverdag. Projekterne har 
hele tiden været under udvikling og er blevet gennemført på et højt niveau.
 At vi ligeledes har været så heldige, at have haft en projektleder på projektet, er 
også en af grundene til, at vi har kunnet gennemføre så mange forskellige pro-
jekter, da en så stor opgave, der løber over 3 år, kræver konstant styring og bevå-
genhed.
 At basissygeplejerskerne gennemfører sådanne projekter og får publiceret ar-
tikler, vil i fremtiden inspirere andre til at gå i gang med udviklingsprojekter og 
hermed understøtte afdelingens ønske om hele tiden at arbejde med at udvikle 
plejen og behandlingen til vore kræftpatienter.
 Vi har med dette projekt igen vist, at Onkologisk Afdeling på Århus Sygehus, er 
en afdeling hvor forskning og udvikling er et af vores primære indsatsområder. 
Det er mit håb at projektet vil inspirere andre til at gå i gang med tilsvarende pro-
jekter, så behandlingen og plejen udvikles konstant, til fordel for de mange kræft-
patienter.

Bibi Hølge-Hazelton – Om at skabe bedre forløb 
mellem primær og sekundærsektoren for målgruppen:
Dette mål var tæt koblet til et af de tre prioriterede forskningsprojekter der skulle 
knyttes til projektet Den unge med kræft. Det er undervejs lykkedes at skaffe nog-
le midler til påbegyndelse af projektet og dette er nu i dataproduktionsfasen. Pro-
jektet kan derfor ikke beskrives nærmere på nuværende tidspunkt men vil blive 
afrapporteret andre steder senere.

Et af de i afdelingen påbegyndte projekter fokuserede på hjemmesygepleje til un-
ger palliative patienter (se artiklen Unge familiers brug af hjemmesygepleje side 165 
i denne bog). Projektet viser, at der er store udviklingsmuligheder for samarbejdet 
mellem sygeplejen i de forskellige sektorer, noget der med fordel kan rettes fokus 
mod i kommende projekter.
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Bibi Hølge-Hazelton 
– Om afprøve en model for samarbejde mellem forskere og praktik:
Praksisforskningens mål er i dette projekt beskrevet som at producere viden fra, 
i og for praksis. Det er en forskning der udspringer af spørgsmål fra praksis, der 
er grundlæggende demokratisk og valideres på baggrund af kollegial feedback og 
diskussion (1). 

Den Unge med kræft, har været et praksisforskningsprojekt i den forstand, at det 
opstod i praksis på baggrund af en gruppe medarbejderes lyst til at engagere sig i et 
fagligt område de oplevede at mangle viden om. Disse medarbejdere afviste venligt 
en invitation til at være ”felt” for en udefrakommende forsker, og påpegede et øn-
ske om selv at blive involveret meget mere aktivt i forhold til problemstillinger in-
den for unge/unge voksen-området, som de mødte i deres daglige arbejde. Denne 
overtagen af projektet, har vist sig meget betydningsfuldt idet det dermed er lykke-
des i stor udstrækning at fastholde de deltagende praksisforskeres engagement og 
oplevelser af dette ikke var et projekt der kom udefra eller oppefra, men fra prak-
sis selv. En af deltagerne beskriver det således sin afsluttende skriftlige feed-back:

Så konkluderende må jeg fremhæve, at prioritering af udviklingsprojekter for den me-
nige sygeplejerske på praksisniveau, kan smitte positivt af på hele afsnittet og give ar-
bejdsglæde, mening og motivation, især når projektet fra starten anlægger en involve-
rende proces, hvor alle kolleger inddrages (Sygeplejerske).

En af måderne vi etablerede dét sygeplejersken her beskriver som en involverende 
proces var at afholde workshops ca. hver 3. måned hvor først alle involverede pro-
jektdeltagere og senere også ikke deltagende men nysgerrige fi k mulighed for at 
deltage. Disse workshops havde som hovedformål:

”at inspirere, lære af og støtte hinandens projekter/ projektideer/ artikler i for-
bindelse med ”Den unge med kræft i afdeling D”. Det primære indhold er derfor 
UDVEKSLING, SPARRING og FORMIDLING” (fra den skriftlige indkaldelse til 
møderne).
 
Formen var inspireret af supervision/refl ekterende team, således at den enkelte 
uforstyrret fi k lov til at fremføre sine overvejelser, tanker, problemer eller ideer og 
de øvrige derefter, med udgangspunkt i egen overvejelser, refl ekterede over hvad 
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det fremlagte vakte af nysgerrighed, genklang eller nye ideer (2). Denne proces 
blev styret af projektlederen.
 
Ideen var således at etablere kollektive lærer processer omkring de enkelte pro-
jekter ved de enkelte deltagere bakkede hinanden op og stillede konstruktive og 
fremadrettede spørgsmål til hinandens ideer/projekter. Møderne blev herudover 
ofte også indledt eller afsluttet med en fælles læst tekst der blev relateret til de en-
kelte projekter. Denne del af møderne blev på skift koordineret af projektgrup-
pen.

Møderne blev meget positivt evalueret af deltagerne, en af dem skriver:

Jeg har lært rigtig meget og haft stor gavn af at deltage i de planlagte møder, hvor der 
har været gode muligheder for at få respons og konstruktive input fra projektets øvri-
ge deltagere. Det er en god fornemmelse at være en del af ”et hold” der arbejder efter 
samme mål; at have fokus på en afgrænset patientgruppe og se de mange måder hvor-
på vi kan arbejde med forskning og udvikling.

En anden skriver:
Jeg synes, det har været meget inspirerende, at være med på sidelinjen til de øvrige del-
tageres projekter – give og modtage konstruktiv feedback af kolleger såvel som projekt-
ledelsen, som alle har vist et stort engagement i processen.  
 Det er spændende, at man på Onkologisk Afdeling har haft visioner og ”mod” til 
utraditionelt at satse på et projekt på tværs af afdelingens vidt forskellige afsnit: senge-
afsnit, ambulatorium, dagafsnit og personalegrupper: sygeplejerskerne diætisten, so-
cialrådgiveren og psykologen. Det har givet os som deltagere en større indsigt i og for-
ståelse for de øvrige afsnits arbejdsvilkår, samtidig med at det har givet et indblik i 
de samlede tiltag på Onkologisk Afdeling, som er rettet mod den unge patient med 
kræft. 
 Samarbejdsmodellen vi udviklede omkring projektet var tværfaglig og det er 
med stor glæde vi i den afsluttende bog har artikler skrevet af afdelingens psy-
kolog, diætist og socialrådgiver. Ingen af de tre havde tidligere skrevet artikler. 
Psykologen og socialrådgiveren gik sammen om et projekt hvor de med hvert 
deres faglige perspektiv diskutere problematikker omkring unge enlige forældre 
der skal dø fra deres børn. De fi k således den ekstra udfordring at skulle skrive på 
tværs af forskellige fagligheder, en arbejdsom men også meget frugtbar proces. De 
beskriver den således:
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Vores samarbejde repræsenterer to forskellige faglige tilgange - henholdsvis en social-
rådgivers og en psykologs. Disse stemmer overens på en række punkter, men er på an-
dre punkter væsensforskellige med hensyn til målsætning, metoder og teoretiske anta-
gelser. Samarbejdet har derfor affødt interessante og frugtbare diskussioner.

Forskellene er i særlig grad blevet tydeliggjort i forbindelse med drøftelser af patientens 
situation og reaktionsmønstre samt af den professionelles forholdemåde hertil.(…).

Vi har dog erfaret, at vores forskellige faglige tilgange kan supplere hinanden og bidra-
ge med den nødvendige og tilstrækkelige viden, således at problemstillingerne nuance-
res og patienten og familien støttes på bedste vis. En central erfaring vi således har gjort 
os er, at det ikke blot er ligetil at etablere et tværfagligt samarbejde. Ikke desto mindre 
kan indsigten i hinandens faglige udgangspunkt afføde og være vidensberigende. So-
cialrådgiveren har på sin side fl yttet sig og fået en større indsigt i kompleksiteten i den 
enkelte patients følelsesmæssige reaktioner. Psykologen har fået større indsigt i, hvorle-
des de forskellige sektorer hænger sammen. 

En anden erfaring fra vores samarbejde er, at netop ved at have generelle procedurer og 
standarder som afgørende pejlemærker giver det mulighed for en øget opmærksomhed 
i forhold til den individuelle historik, det vil sige den enkelte patients særegne situa-
tion og behov. Tværfaglighed kan derfor ses som en udfordring for ens faglige grænser 
og forfængelighed, men også danne grobund for nye indsigter.

Når man betragter den samlede proces, produktion og tilbagemeldingerne fra 
deltagerne i dette projekt, kan vi godt tillade os at sige, at vi fandt frem til en sam-
arbejdsform hvor forskere og praktikere mødtes og barriererne mellem os blev 
brudt.

Ikke at det var uproblematisk, at der ikke var mange fl ere ideer og projekter i luf-
ten end vi fi k gennemført, at folk ikke rejste, blev gravide eller andet, men vi valgte 
en strategi der handlede om at de der ikke deltog eller ikke fi k gennemført et pro-
jekt, frem for at skulle opleve dårlig samvittighed eller irritation skulle tænke: det 
ville jeg gerne have været med til, det skal jeg være næste gang! 
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Projektafrunding
Hermed afsluttes arbejdet med en række udviklings- og forskningsprojekter der 
på forskellige måder har fokuseret på aspekter af arbejdet omkring unge/unge 
voksne mennesker med kræft. Tiden har arbejde med os, og det er med glæde at 
vi i dag kan skrive, at unge ikke længere er så oversete i klinikken og i litteraturen 
som for tre år siden. Det er vores håb at vi med denne bog kan bidrage til den for-
satte udvikling af det danske ungdoms- medicinsk- onkologiske felt og samtidig 
kan tjene som inspiration for andre der vil prøve kræfter med praksisforskning! 
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I Den Unge med Kræft beskrives igennem en række artikler et 
3-årigt tværfagligt udviklings- og forskningsprojekt på Onkolo-
gisk Afdeling D på Århus Universitetshospital. Projektet har in-
volveret mere end 30 fagpersoner fra afdelingens sengeafsnit, 
ambulatorium, palliative enhed samt afdelingens socialrådgiver, 
diætist og psykolog.

Artiklerne kan læses uafhængigt af hinanden idet der er tale som 
selvstændige projekter der alle, på forskellige niveauer kredser 
om det samme tema: Unge/unge voksne med kræft. Alligevel 
er artiklerne forbundne, idet de fl este af dem er blevet til på 
baggrund af samtaler, vejledning og fremlæggelser i workshops, 
hvor deltagerne har bidraget til hinandens ideer og projekter. 

Nogle af artiklerne er skrevet af personale der aldrig har skre-
vet en artikel før, andre af erfarne skribenter. Nogle er skrevet af 
nyuddannede der har litteratursøgning og opgaveskrivning tæt i 
erindringen, andre af erfarent personale der aldrig tidligere har 
beskrevet deres praksis i artikelform. Alle afspejler de et dybt en-
gagement i praksis og en stolthed ved at bidrage til at udvikle vi-
den om et så vigtigt og alvorligt område som unge/unge voksne 
med kræft. 
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