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Forord 
 

At blive ramt af en kræftsygdom kan ændre radikalt ved det enkelte menneskes livsperspektiv.  

Håb får en central plads i dagligdagen hos den kræftramte og de pårørende, og kan bidrage til 

at livsmodet fremmes – trods alt. Håb er modsætningen til håbløshed, som kan føre til 

alvorlige tanker om selvmord. Håb kan give glæde og fornyet energi i hverdagen og i nuet. Håb 

kan mindske eller fjerne tankerne om, at livet ikke er værd at leve. Håb kan skabe visioner om 

det gode liv med og for den anden på kort og på lang sigt.  

 

Det foreliggende forskningsprojekt handler om håb blandt kræftramte. Vi ved, at kræftramte 

har en øget risiko for selvmordsadfærd, men havde ingen viden om, hvad der beskytter de 

kræftramte mod alvorlige selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord. Derfor blev dette 

forskningsprojekt igangsat. 

 

Resultaterne fremgår af denne rapport og er fremkommet gennem interviewundersøgelser af 

kræftramte, pårørende og fagpersoner. Forskningsprojektet er unikt såvel nationalt og inter-

nationalt. Der er ikke tidligere gennemført et forskningsprojekt om håb som beskyttende 

faktor for selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt kræftramte. 

 

Der er grund til at takke de mange kræftramte, som har bidraget til at få belyst problemer ud 

fra vidt forskellige synsvinkler på tværs af køn, alder og kræftdiagnose. Tak for de mange 

overvejelser, som I har videregivet. I har ud fra jeres oplevelser og erfaringer bidraget med ny 

viden. En særlig varm tak skal rettes til personale på RehabiliteringsCenter Dallund og til fysio-

terapeut og Master i Rehabilitering, Vibe Mørch Sørensen, Sundhedscenter Vejle. Nævnte  har 

fortalt kræftpatienter om projektet. Karin Overgaard har systematisk og ihærdigt arbejdet med 

gennemskrivning af interviews og dataindtastning. Tak – og tak for mange samtaler om 

livsbekræftende forhold trods kræftdiagnoser. 

 

Uden økonomisk støtte havde forskningsprojektet ikke kunne gennemføres. Der er derfor 

grund til at takke Social-, Børne- og Integrationsministeriet for støtte. 

Lilian Zøllner 

 Oktober, 2013 
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1. Indledning  

 

 

Grundlaget for vor tilværelse er, at liv og død hører sammen. Vi ved, at vi skal dø, men vi har 

ingen viden om tidspunkt, sted og årsag. Denne uvished giver os muligheden for at lægge 

fremtidsplaner og have visioner om, hvad vi gerne vil nå at opleve, inden livet er forbi.  

 

Sygdom kan ændre planer for fremtiden. Kræft er én af de sygdomme, som hos mange kædes 

sammen med usikkerhed og uvished om helbredelse. Hver dag foregår der møder mellem et 

kræftramt menneske, læger og sygeplejersker. Nogle møder forløber godt og efterlader den 

kræftramte med håb om at kunne blive behandlet og leve videre.  Andre møder forløber min-

dre godt og kan vække følelser som håbløshed og afmægtighed hos den kræftramte og på-

rørende.  

 

Der konstateres omkring 33.000 nye tilfælde om året, hvilket betyder, at 90 mennesker hver 

dag får stillet en kræftdiagnose. Sygdommen kan være så aggressiv eller sjælden, at lægen 

med sin faglige viden kan se, at sygdommen er uhelbredelig, og døden er nært forestående.  

Andre kræftsygdomme kan behandles, og personen har gode muligheder for at leve i mange 

år.  

 

 1.1 Etisk dilemma 

Mødet mellem et kræftramt menneske og en læge har med skiftende intensitet gennem 

årene været genstand for etisk debat. På meget fin vis beskriver teologen K.E. Løgstrup i 1987 

det etiske dilemma, som mødet indeholder1. Løgstrup henleder opmærksomheden på (s. 71), 

at vi alle har en vished om at vi skal dø, og denne vished har både læge og patient. Men det, 

som lægen har forud for patienten, er ”en viden om patientens nær forestående dødsdag.” 

Løgstrup stiller derpå spørgsmålet, hvad sker der når eller hvis lægen meddeler patienten sin 

viden?   

 

                                                           
1
 Lægen og døden er skrevet i 1981 på foranledning af en strid på en københavnsk sygehusafdeling. 
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”Patienten mister sin fremtid og med tabet af den, får patienten også frataget alle 

de tanker og følelser, der lever af, at et menneske har en fremtid. Tankelivet og 

følelseslivet, som fremtiden havde, får nu dødsdagen. På den kastes de tilbage, og 

det forandrer tanker og følelser, fra mod til angst, fra oplagthed til modløshed, fra 

håb til håbløshed. Det betyder, at visheden om døden, fra at være en suspenderet 

vished, takket være uvisheden om dødsdagen bliver til en vished i håbløshed. Det 

er, hvad der sker, når lægen meddeler patienten sin viden om patientens 

dødsdag. Hvad taler imod, og hvad taler for, at det er lægens opgave? 

 

Hvad der taler imod er, at et menneskes forhold til sin egen død må være men-

neskets egen sag. Til det enkelte menneske selv og ikke til et andet menneske, til 

lægen, må det stå, hvor meget eller hvor lidt det vil se sin død i øjnene. Vil et 

menneske, for at undgå håbløsheden, ikke se sin egen død i øjnene, så bliver det 

det pågældende menneskes egen sag, og det kan ikke blive et andet menneskes 

opgave, lægens, at hindre det. Lægens viden hensætter patienten i håbløshed, 

men hjælpe patienten i den håbløshed kan lægen ikke (…). 

 

Hvad taler for, at det er lægens opgave at lade patienten vide, at dødsdagen er 

nær forestående? Det er en objektiv viden, uafhængig af både patient og læge. 

Lægen er kun formidler af en viden, der står fast. Og hvis lægen ikke lader 

patienten det vide, så hilder han patienten i en illusion, i den illusion at han nok 

skal komme sig, at han endnu har en fremtid. Han lader patienten dø i en 

indbildning. 

 

Det ser altså ud til, at vi havner i et dilemma, enten håbløshed eller indbildning, 

håbløshed hvis patienten bliver bekendt med sin umiddelbart forestående 

dødsdag, indbildning hvis patienten tilkendes chancen for en helbredelse, der 

objektivt set er usandsynlig. Enten er lægen dødsengel eller illusionsengel” (s. 71-

72). 

 

K.E. Løgstrup rammer med ovenstående citat et centralt etisk problem, som fører til spørgs-

mål om, hvad patienten gør, hvis denne efterlades i håbløshed?     
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Økonomen Kjeld Møller Pedersen stillede i 2004 samme spørgsmål i Ugeskrift for Læger og 

svarede selv: ”Hvad gør en patient, som får at vide, at fortsat behandling er udsigtsløs? Nogle 

bevarer håbet og kæmper videre – andre får tanker om selvmord.” 

 

1.2 Tilbagevendende etisk dilemma 

25 år efter K.E. Løgstrup skrev om lægen som dødsengel eller som illusionsengel, drejer den 

offentlige debat sig om praksis. I 2012 skriver Koncerndirektør Svend Hartling i en artikel i 

Politiken2: ”Det er udbredt praksis allerede i dag, at lægen skal forelægge fakta for patienten, 

der i så vid udstrækning som muligt selv træffer beslutninger for deres eget sygdomsforløb.” 

 

Men én ting er praksis, holdninger og normer, noget andet er etik. Overlæge Ole Hartling 

(2011) ser tilbage på den holdning, som var fremherskende tidligere, nemlig at patienten 

skulle skånes for sandheden, selv om lægen godt vidste, at patienten vidste besked. 

Vedtagelse af Sundhedsloven (2010) har medvirket til ændret praksis, men det etiske 

dilemma er stadig til stede. Ole Hartling (2011) vender i sin afslutning tilbage til K.E. Løgstrups 

essay om Lægen og døden og siger: ”Hvis lægen kommer med sin sandhed, bliver det til 

vished i fortvivlelse og håbløshed (2011, s. 833).” Hartling konkluderer, at ingen læge slipper 

for at stå i det klassiske etiske dilemma om at fortælle ”sandheden”. 

 

Etiske traditioner har gennem århundrede påvirket holdninger, handlinger og normer. Etiske 

traditioner ligger til grund for offentlige debatter om prioritering i det danske sundhedsvæsen 

(fx om livsforlængende behandling til kræftpatienter). Der er lovgivning og regler, som udgør 

handlegrundlag for lægen og beskytter patienten mod overgreb og uansvarlighed.  Men 

lovgivning og regler giver ikke svar på, hvordan og hvornår patienten skal have viden om sin 

sygdom. Lægen kan i love og regler finde støtte til, at patienten har ret til at få viden om sin 

sygdom, men lægen kan ikke finde svar på, hvordan han skal overbringe patienten en alvorlig 

besked. Hvilke omgivelser er de rigtige? Hvilket tidspunkt er det bedste? Og hvordan skal 

ordene formuleres, således at de ikke efterlader den kræftramte i håbløshed, som kan føre til 

tanker om selvmord?  

  

                                                           
2
 Artiklen ”Patienterne skal involveres” er trykt i Politiken d. 22. februar 2012. 
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2. Baggrund 

 

2.1 Indledning 

Inden for de seneste år har der i offentligheden været en debat om kræftpatienters ret-

tigheder og de ressourcer, som kan støtte og underbygge, at vedkommende er en person og 

ikke blot en anonym patient, som er et objekt for en behandling. Et nyt begreb er blevet 

anvendt i denne debat, nemlig begrebet ’empowerment’. 

Begrebet ’empowerment’ er et af tidens plusord og betyder bemyndige eller sætte i stand til. 

Det er altså et begreb, der sætter fokus på processer, hvor igennem patienter får myndighed 

for at modvirke afmagt og afhængighed. I denne sammenhæng anvendes ’empowerment’ om 

det selvstændige, myndige kræftramte menneske.  

Empowerment og patientens ret til selvbestemmelse kan umiddelbart anskues som det sam-

me – men der er et etisk dilemma indbygget: Patientens ret til at frabede sig information 

(Sundhedsloven § 16 stk. 2) betyder, at den kræftramte har ret til at forblive i uvisheden og 

fylde sine forventninger og håb ud med, hvad han eller hun skal opleve i fremtiden. Lægen kan 

informere den kræftramte om, at vedkommende har kræft, men lægen kan ikke gøre sig til 

herre over, hvordan patienten skal reagere på informationen.   

At få diagnosen kræft kan vække følelsen af håbløshed, meningsløshed og afmægtighed. Net-

op disse følelser er kendetegnende for mennesker, som får tanker om at begå selvmord.  Det 

er uvist, hvor mange kræftramte, der har alvorlige selvmordstanker, og det er uvist, hvor man-

ge kræftramte, der forsøger at begå selvmord eller begår selvmord. Den manglende viden be-

ror bl.a. på, at selvmordstanker og selvmordsadfærd er et tabuområde, som kun sjældent 

bringes frem i lyset. Dertil kommer, at vi kun har viden om de mennesker, som i forbindelse 

med et selvmordsforsøg bringes til et hospital. 

 

2.2 Kræftramte  

Af Cancerregisteret 2011 fremgår det, at der i 2011 var 36.559 nye kræfttilfælde, hvilket er 

præcis det samme antal, som for 2010 ved opgørelsestidspunktet for Cancerregisteret 2011. 

Ved udgangen af 2011 levede 98.572 mænd og 136.999 kvinder med en kræftdiagnose. Dvs. 

både personer som er i behandling eller går til kontrol og personer som er på så lang afstand af 
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deres sygdom, at de må betragtes som raske (Kræftens bekæmpelse, Nøgletal). 5 års relativ 

overlevelse for patienter diagnosticeret 2009- 2011 er for mænd 55 % og for kvinder 58 %. 

Antallet af dødsfald er lidt for lave, da ca. 5,6 pct. af dødsfaldene i 2011, 4,6 pct. i 2010, 3,8 

pct. i 2009 og 3,5 pct. i 2008 ikke har fået indberettet en dødsårsag (ibid.). Dødsårsagen kan 

være trafikulykke, sygdom, fald fra højde, selvmord eller andre årsager. Som det fremgår af 

figur 2.1 var de tre hyppigste kræftformer for mænd kræft i prostata, lunge, tyktarm og blære.   

 

 

Figur 2.1 Antal kræfttilfælde for mænd, alder (0-85+) fordelt på kræftformer 
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Som det fremgår af figur 2.2 er de tre hyppigste kræftformer for kvinder kræft i bryst, lunge og 

tyktarm.  

 

Figur 2.2 Antal kræfttilfælde for kvinder, alder (0-85+) fordelt på kræftformer 

 

 

 

 

2.3 Selvmordsadfærd 

Med meget stor usikkerhed lå det totale antal selvmordsforsøg (med eller uden hospitals-

kontakt) mellem 20.000 og 70.000 i 2008. Det svarer til, at selvmorsforsøg med hospitals-

kontakt udgør mellem 10 % og 33 % af alle selvmordsforsøg (Center for Selvmordsforskning).  

Med noget større sikkerhed ved vi, at 589 mennesker i 2011 begik selvmord (Statens Serum 

Institut), hvilket er mere end ét selvmord pr. dag året rundt.  
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Som det fremgår af figur 2.3 er det især de ældre mænd over 70 år, som begår selvmord. Men 

også blandt mænd i aldersgruppen 50-59 år er antallet af selvmord højt. 

 

Figur 2.3 

 

 

 

Af figur 2.4 fremgår det, at antallet af selvmord blandt kvinder stiger fra de er 50 år. Over halv-

delen af de personer, som begår selvmord har ikke en psykiatrisk diagnose, men er mennesker, 

som har mistet håbet og i stedet er fortvivlelsen sat ind. Tidligere forskning (Zøllner, og Jensen 

2010a, 2010b, 2011, 2012) viser, at hovedparten, som har tanker om at begå selvmord, ikke 

har talt med nogen om det.  Dette gælder både for unge, ældre mænd, hjemvendte danske 

soldater og mennesker i sårbare livsfaser. 
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Figur 2.4 

 

 

 

Det er i mindre udstrækning de unge mænd (Figur 2.5) i forhold til de unge piger (Figur 2.6), 

som forsøger at tage deres eget liv.   

 

Figur 2.5 
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Figur 2.6 

 

 

 

2.4 Kræftramte og selvmordsadfærd 

Når en person får en kræftdiagnose kan vedkommende indlede behandling og derved komme i 

kontakt med sundhedspersonale og andre faggrupper (fx socialrådgivere og præster). Syg-

dommen er det centrale og andre patienter, pårørende, venner og kolleger kan lytte og støtte 

patienten på dennes vej gennem et behandlingsforløb. Sygdommen nævnes ved navn.  

 

Anderledes ser det ud med selvmordstanker og –adfærd. Her er personen overladt til sig selv. 

Selvmordsforsøg og selvmord er de mest ensomme handlinger et menneske kan foretage sig. 

Desperationen (de-sperara = ”af-håbet”) har fået overtaget, og planerne om metode, tid og 

sted for selvmordet bliver ikke debatteret med andre. Den enkelte er isoleret med tankerne, 

med handlingen og med døden. 

 

2.5 Tidligere forskning   

En registerundersøgelse (Fang et al., 2012) viser, at der er en umiddelbar risiko for selvmord 

eller død på grund af hjertesygdom efter en cancerdiagnose. Undersøgelsen er gennemført 

som et kohote studie, hvor 6.073.240 svenskere var involveret. Personer, som var 30 år eller 

ældre mellem 1. januar 1991 og 31. december 2006 blev ved brug af deres CPR-nummer sam-

menkørt med Cancerregister, Dødsårsagsregisteret og Migrationsregisteret. Resultaterne af 

undersøgelsen viser, at risikoen for selvmord er størst den første uge efter diagnosen, og at 
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der er en forøget risiko den første måned efter diagnosen. Totalt set begår kun en lille andel af 

cancerpatienterne selvmord direkte efter, at de har fået beskeden om sygdommen. Men 

sammenlignet med de personer, som ikke har kræft, udviser kræftpatienterne tolv gange så 

høj risiko for selvmord i den første uge efter diagnosen. Risikoen for at patienten begår selv-

mord aftager med tiden, og efter et år er risikoen lille.  Fang (ibid.) påpeger, at der mangler 

forskning i selvmordsadfærd blandt kræftpatienter.  

 

I en oversigtsartikel (Stenager, E. og Stenager, E., 2008) påpeger forfatterne, at der er en for-

øget risiko for, at kræftpatienter begår selvmord. I de statistisk bedst bearbejdede under-

søgelser er der fundet stor enighed om risikoens størrelse hos mændene (henholdsvis 1,9 og 

2,8) men uenighed om, hvorvidt kvinder har en øget selvmordsrisiko. Der er fundet en særlig 

stor risiko for selvmord blandt patienter med spiserørskræft. Endvidere er der fundet en særlig 

stor selvmordsrisiko i perioden lige efter, at diagnosen er stillet.  Forfatterne konkluderer, at 

det er vigtigt at være opmærksom på følelsen af håbløshed, depression og angst hos de soma-

tisk syge. 

 

Rustøen (2008) har gennemført en undersøgelse om håb hos forskellige patientgrupper her-

under patienter med kræft. I undersøgelsen indgik 225 kræftpatienter, de fleste kvinder med 

en gennemsnitsalder på 61 år. De havde forskellige typer kræft, men de fleste havde mave-

tarmkræft eller underlivskræft. De havde haft sygdommen i gennemsnit to år og 70 % havde 

kræft med spredning. Patienterne udfyldte Herths håbsinddeks (1992). Der blev ikke fundet en 

sammenhæng mellem håb og alder, køn, uddannelse eller arbejde. Der blev heller ikke fundet 

nogen sammenhæng mellem håb og andre tillægssygdomme, fysisk funktion, eller hvor længe 

de havde haft kræft. Patienterne blev sammenlignet med 1825 personer i den norske 

normalbefolkning. Kræftpatienter med smerter havde mere håb på fire ud af tolv påstande 

bl.a. ”Jeg kan huske lykkelige/gode stunder”. I diskussionen peger Rustøen (2008) på, om det i 

virkeligheden er håb, der måles, når kræftpatienter udfylder Herths håbsindeks (1992), selv om 

skemaet er gennemprøvet. 

 

Der er lavet en del undersøgelser om de forhold, som får kræftpatienter til at handle, når de 

bliver opgivet at de danske læger og står afmægtige tilbage. 
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En undersøgelse gennemført af Signe L. Andersen (2009) viser, at de danske kræftpatienter, 

som rejser til Kina for at blive behandlet har oplevet store svigt i det danske sundhedsvæsen. 

De har følt sig som et nummer i rækken, ikke som et helt menneske.  De har erfaret, at 

lægerne har afbrudt behandlingen og fortalt den kræftramte, at vedkommende skulle dø i 

løbet af kort tid. De har mistet tilliden til det danske sundhedsvæsen, og tilliden til de danske 

lægers faglighed. Ingen af patienterne har af de danske læger fået oplysning om behandling 

uden for landets grænser. Derimod har nogle læger omtalt behandling i udlandet meget 

negativt. 

 

Signe L. Andersen (ibid.) finder, at håb ”er den eneste attitude, patienterne kan have, på et 

tidspunkt hvor systemet svigter, og deres overlevelse er truet” (s. 45). Håbet bliver den kraft, 

som ansporer de kræftramte og deres pårørende til at handle. 

  

Af en interviewundersøgelse gennemført for Kræftens Bekæmpelse af Martin og Andersen, 

2010 fremgår det, at håbet om livsforlængelse eller helbredelse har været den overordnede 

motivation for at søge behandling i Frankfurt for såvel kræftramte som for pårørende. Bag-

grunden for undersøgelsen er, at et stigende antal kræftpatienter fra 2006 og frem, på egen 

hånd og for egen regning, rejste til Universitetsklinikken i Frankfurt, Tyskland for at blive 

behandlet. 

 

Undersøgelsens resultater bygger på telefoninterview af 14 kræftramte og 6 pårørende (20 

personer, 13 kvinder og 7 mænd) med en gennemsnitsalder på 56 år. Patienterne havde for-

skellige kræftdiagnoser, men den hyppigst repræsenterede var brystkræft. 

 

Udover håbet om livsforlængelse eller helbredelse har motivationen for at søge behandling 

uden for Danmark været, at såvel patienter som pårørende har oplevet at stå i den fru-

strerende situation at blive ”opgivet”, ”afskrevet” eller ”dødsdømt” af det danske sundheds-

system. Desuden viser undersøgelsen, at nogle af deltagerne har oplevet træge og util-

fredsstillende behandlingsforløb i Danmark. 

 

Motivationen for at søge behandling i Frankfurt indeholder for nogle patienter også en oplev-

else af at stå uden andre valgmuligheder og med en ”dødsdom” på kort levetid. I kommunika-
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tionen med de danske onkologer finder patienterne kun lidt håb i modsætning til kommuni-

kationen med personalet i Frankfurt, hvor patienterne understøttes i at kæmpe mod kræften. 

 

Kræftens Bekæmpelse gennemførte i 2011 undersøgelsen Kræftpatienters oplevelser med 

sundhedsvæsenet gennem udredning og behandling – en såkaldt Barometerundersøgelse. 

Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, som er besvaret af 4.346 kræftpatienter, der i 

perioden maj - august 2010 var registreret med en nydiagnosticeret kræftsygdom i Lands-

patientregisteret. Kræftpatienter, der opfyldte følgende kriterier, blev inkluderet: Bosiddende i 

Danmark, 18 år og ældre, registeret i LPR med en anmeldelsespligtig kræftdiagnose som 

aktionsdiagnose i perioden 1. maj-31. august 2010, og som ikke tidligere var blevet registreret 

med en kræftdiagnose. 

 

Undersøgelsen viser bl.a., at størstedelen af patienterne oplever det samlede forløb positivt, 

men at der er områder, hvor patienterne har brug for en bedre indsats. Besvarelserne viser, at 

patienterne ikke oplever, at den praktiserende læge tager symptomer alvorligt eller 

igangsætter yderligere undersøgelser (ibid., s. 8). Patienterne mangler lægens lydhørhed og 

oplever administrative svigt. Desuden viser undersøgelsens resultater, at patienterne ikke 

oplever at blive tilstrækkelig involveret, eller at der bliver taget hensyn til deres ønsker og 

behov (ibid., s. 8).   

 

Undersøgelsen viser desuden også, at en væsentlig del af patienterne ikke blev opfordret til at 

tage en pårørende med til samtalen, og at der i nogen tilfælde manglende klarhed om det 

næste skridt i forløbet. Hovedparten af patienterne fik viden om deres kræftdiagnose af en 

læge, de ikke før havde mødt (s. 9), og 37 % angiver, at de kun i nogen grad eller slet ikke 

synes, at de fik overbragt beskeden på en god og nænsom måde (ibid., s. 43). Undersøgelsen 

understreger, at patienterne mangler støtte og omsorg undersvejs i behandlingsforløbet, og 

der er behov for øget fokus på de pårørende både som ressource, men også som mennesker, 

der har brug for støtte og omsorg.  

 

Dette forhold er nævnt i en tidligere undersøgelse (Grønvold, M. et al, 2006). En væsentlig 

andel af patienter oplevede fejl i behandlingsforløbet og fik ikke efterfølgende mulighed for at 

drøfte disse med personalet, hvilket får både fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for 
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patienterne (Kræftens Bekæmpelse, 2011, s. 9). Dette forhold er ligeledes fundet i en tidligere 

undersøgelse (Kræftens Bekæmpelse, 2010).  

 

Af kvalitativ undersøgelse (Martin, H. (2010) fremgår det, at afvisning og tavshed fra lægernes 

side er af afgørende betydning for patientens oplevelse af ’systemet’.  Det kan f.eks. være 

afvisning af patientens erfaring med en medicin i forbindelse med behandling af brystkræft. 

Når patienten fortæller lægen om bivirkninger, men ikke bliver hørt eller bliver afvist, skaber 

det utryghed og usikkerhed hos patienten om behandlingsforløbet. ”Afvisningen af patientens 

perspektiv understreger, at patientens position er passiv og afhængig, og lægen ved bedst” 

(ibid. s. 60). Afvisning og tavshed er for patienterne en understregning af, ”at det ikke er 

patienten, der er i centrum i sit forløb, men selve systemet og dets aktører, der bestemmer 

farten” (ibid. s. 60). Undersøgelsen viser, at patienterne handler aktivt for at søge viden om 

sygdommen og hospitalet, og de forsøger at skabe sammenhæng i behandlingsforløbet. Men 

når de oplever brist i forløbet, afvisning og tavshed, efterlades de med en følelse af, at ingen 

tager ansvar. 

 

Resultaterne fra undersøgelsen (Kræftens Bekæmpelse, 2011) viser, at der er problemer med 

ansvar og sammenhæng på tværs af afdelings-, sygehus,- og sektorgrænser, og at patienterne 

ikke oplever, at den praktiserende læge er informeret og derved kan bidrage til at støtte pa-

tienten efter endt behandling (ibid., s. 11). Der er i undersøgelsen peget på regionale forskelle 

og forskelle i kræftformer. Undersøgelsen indeholder ikke spørgsmål om, hvilke konsekvenser 

manglende lydhørhed fra lægens side, manglende støtte og omsorg og problemer med at pla-

cere ansvaret har for kræftpatienternes liv. 
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3. Begreber, lovgivning, regler og etiske traditioner 

 

3.1 Indledning 

I mødet mellem den kræftramte og sundhedspersonalet er begrebet håb helt centralt som 

forebyggelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd. Desuden findes der lovgivning og regler, 

som er gældende for såvel den kræftramte som for lægen. Bevidst eller ubevidst er den 

enkelte person gennem opvæksten blevet præget af etiske traditioner. Det gælder både for 

patienten, pårørende, lægen og sygeplejersken. Lovgivning, regler og etiske traditioner danner 

sammen med den faglige viden, lægen har, grundlaget for samtalen.   

  

3.2. Definition af begreber  

 

3.2.1 Håb 

Håb er et komplekst men et helt centralt begreb for mennesker på tværs af religiøse, politiske 

overbevisninger, helbred og social status. Der er stor uenighed om, hvordan håb skal beskrives 

og defineres i de filosofiske, teologiske og medicinske videnskaber, og håb spiller ikke den 

samme rolle i alle kulturkredse.   

 

Immanuel Kant (1724-1804) stiller tre spørgsmål: Hvad kan jeg vide? Hvad kan jeg gøre? Hvad 

kan jeg håbe? (Kant, 1781; 2009). For Kant hører håbet sammen med moral. Kant ser et andet 

menneske som uerstattelig med en uendelig værdi i sig selv. Mennesket repræsenterer ikke 

kun en værdi, såfremt vedkommende kan bruges som et middel for at nå et mål. Kant søger 

det universelle fællesskab. Det drejer sig ikke kun om, hvorvidt jeg bliver lykkelig eller får 

opfyldt mine behov, men det drejer sig om, at jeg i min handling må stræbe efter at etablere 

det universelle fællesskab. På baggrund af denne filosofi formulerer Kant i 1785 sin berømte 

moralregel: Handl således, at du både i din egen person og i enhver anden person altid 

behandler menneskeheden som et mål, og aldrig blot som et middel (Kant, 1970, s. 42). 

 

Vi kender begrebet håb fra det kristne tankeunivers, hvor Paulus i 1. brev til Korintherne kap. 

13 skrev det meget citerede ”Kærlighedens evangelium.: ”Tro, håb og kærlighed, disse tre, 

men størst af dem er kærligheden.” Det budskab, Paulus sendte, var, at ingen gaver eller ofre 

var af betydning, hvis ikke det udsprang af kærlighed. 
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I den medicinske verden har man tidligere haft en opfattelse af, at håb hørte til inden for et 

trossystem. Lægerne fortiede over for patienten, hvor slemt det stod til. Hvis behandlingen 

ikke virkede, og lægerne ikke kunne gøre mere for patienten, kunne han i det mindste trøste 

med ordene: ”Her må vi lade Gud råde!” (Busch, 2008, s. 8). Men håb er ikke en religiøs nød-

løsning, ej heller er håb det samme som optimisme, hvilket ses inden for den alternative 

medicin. Hvis man tror på medicinen, virker den.  

 

I sin gennemgang af forskning, som omhandler håb, instrumenter for måling af håb og 

forskning vedr. håb hos patienter med psykisk sygdom fandt Schrank et al. (2008) 49 

forskellige definitioner af håb og 32 forskellige instrumenter til måling af håb og 11 studier af 

håb. Patienter med psykisk sygdom, hvor håbet om bedring svinder, kan i tilstanden af 

håbløshed begå selvmord. Døden kan dermed blive til ”the final act of hope” Snyder (1994, s. 

150), idet den psykisk syge patient selv kan handle sig ud af håbløsheden ved at tage sit eget 

liv. 

 

Hammer (2003, s. 4) påpeger, at ”… på trods af, at man inden for sygeplejen har teoretisk 

viden om håbet, synes håbet ikke at være implanteret i praksis. Det er som om, håbet ikke har 

plads i praksis, eller at håbet er svært at formidle i praksis?” Årsagerne til dette kan være 

mange. Inden for kræftforskning beror megen viden på statistik og chancerne for at overleve. 

Men statistik siger ikke noget om, at den enkelte kan afvige meget fra gennemsnittet.  

 

Tidligere koncentrationsfanger har kunnet fortælle om, hvordan håbet kan indfinde sig selv 

under de mest håbløse omstændigheder.  Med baggrund i sine egne fængselserfaringer peger 

Váslac Havel i sin bog ”Fjernforhør” (1987) på, at ”håb i os selv, er noget vi simpelthen har eller 

ikke har, det er en dimension i sjælen, og det er ikke i sin substans afhængigt af iagttagelser af 

verden eller vurderinger af situationen.”   

 

I filosoffen og teologen K.E. Løgstrups forfatterskab (Løgstrup, 1983; 1987) indgår de suveræne 

livsytringer, som er givet med livet. De suveræne livsytringer er bl.a. håb, talens åbenhed, 

barmhjertighed, kærlighed, tillid, indignation, medfølelse etc.  Livsytringerne er suveræne, 

fordi de sætter sig igennem på trods af alt. De kan ikke besluttes eller trænes. Enten er de der, 

eller også er de der ikke.   
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I det her foreliggende forskningsprojekt ses håb som en suveræn livsytring (Løgstrup, 1987, s. 

23). Håb er (som de suveræne livsytringer) givet med livet og på én gang spontan og suveræn. 

Håb har ikke sin oprindelse i den kræftramtes vilje og beslutsomhed. Håb kommer bag på den 

kræftramte og sætter sig igennem på trods af alt. Løgstrup peger på (2008, s. 315), at ”håbet 

opstår af vor afhængighed og står til vor afhængighed.” Vi ved, at livet ophører, at vi skal dø, at 

vi skal tilintetgøres, men alligevel trænger håbet sig på som en suveræn livsytring. Håbet viser 

sig i sprækker og kan tændes i relationen til et andet menneske. Den kræftramte kan holde 

ferie, få hvile midt i smerten og samtidig være bevidst om, at han skal dø. Til håbet hører, at et 

andet menneske møder dig i smerten og i angsten. 

 

 

 

 

Kari Martinsen, som i mange år har præget den danske og norske sygepleje set ud fra 

Løgstrups tankegang, skriver: ”Med udgangspunkt i det nuværende øjeblik former patienten 

sin modstand mod tiden, som vil tilintetgøre hans liv. Sygeplejerskens trøstende bekymring er 

med til at give rum til tydning af – og udtryk for – denne opstand. Hun har et omsorgsansvar, 

og i det ligger at ville og at kunne påtage sig et ansvar for at træde ind på vegne af patientens 

sårbarhed. Vi er indfældet i en skrøbelig verden og skylder at træde frem som en næste for 

den, der har brug for hjælp.”(Martinsen 2012, s. 145).  
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3.2.2 Selvmordstanker 

Selvmordstanker omfatter ifølge Sundhedsstyrelsen (1998b) ”et ret bredt spektrum spæn-

dende fra en kortvarig strejfende tanke til plagsomme, konstant tilstedeværende selvmords-

overvejelser.” Retterstøl et. al. (2002) påpeger, at begrebet omfatter” den adfærd hvor ved-

kommende selv beretter, at han går med tanker om å gjøre slutt på livet” (s. 15). Selvmords-

tanker omfatter både de tanker, der meddeles spontant, eller som bliver bekræftet gennem 

spørgsmål til vedkommende, og de tanker, som ikke meddeles andre. 

 

3.2.3 Selvmordsforsøg 

I 1986 fremlagde WHO en definition på selvmordsforsøg, som i dansk oversættelse har 

følgende ordlyd: ”En handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje indtager en 

overdosis medicin eller lignende eller udviser anden ikke-vanemæssig adfærd, der vil være 

skadevoldende, hvis ikke andre griber ind, og hvor hensigten har været at fremme vedkom-

mendes ønskede forandringer via handlingens forventede konsekvenser”. (Sundhedsstyrelsen, 

1998a).  

 

WHO’s definition er tilstræbt værdineutral, således at den kan accepteres på tværs af kulturer, 

religioner og ideologier. Den tager udgangspunkt i selve handlingen, idet begrebet ’skade-

voldende’ anvendes, hvorimod intentionen om at dø ikke nævnes. I internationale sammen-

hænge har forskere og behandlere søgt at fremkomme med definitioner, hvor intentionen ind-

går. Samtlige definitioner lider imidlertid under det faktum ikke at være helt dækkende for de 

mange forskellige slags intentioner og handlinger, som ligger til grund for et selvmordsforsøg. 

   

3.2.4 Selvmord 

Selvmord er ifølge WHO's definition følgende: ”En handling med dødelig udgang, som afdøde, 

med viden eller forventning om et dødeligt udfald, havde foranstaltet og gennemført med det 

formål at fremkalde de af den døde ønskede forandringer.” Sundhedsstyrelsen (1998a)  

 

Sundhedsstyrelsens definition forudsætter ikke, at afdøde forud for sin handling havde et øn-

ske om at dø, men ”kun at den afdøde skal have ønsket forandringer”. Begrundelsen herfor er, 

at det kan være meget vanskeligt at fastslå, hvad den afdøde klart havde forestillet sig resul-

tatet af handlingen ville være. Derfor anvendes både begreberne viden og forventning. 
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3.2.5 Moral, etik, etikette   

Begrebet moral kommer fra latin mos (flertal: mores), som betyder ret, vane, sædvane. 

Begrebet etik kommer af græsk ethicos og betyder oprindeligt sædvane og skik. Ofte anvendes 

begrebet etik og moral i flæng. Alligevel er der grund til at skelne. Etik drejer sig om tankerne 

og overvejelserne forud for handlingen. Etik er overvejelserne over og diskussionerne af, hvad 

der er rigtigt og forkert, godt og ondt, hvad man kan gøre, eller hvad man ikke bør gøre. Etik er 

de filosofiske overvejelser og diskussioner, som går forud for moralen. Eller sagt med andre 

ord: Etik er teori og moral er praksis. I vor kultur vil etik normalt blive forstået som ”anskuelsen 

af det gode liv med og for den anden person.” (Kemp, 1985, s. 14). 

  

Etikette (den gode opførsel) er afledt af det græske ord ethicos via fransk og betyder egentlig 

”den lille etik”. Etikette er den taktfølelse eller taktfuldhed eller ”bedside manners”, som 

lægen møder patienten med (Hartling, 2011, s. 828 ). Hartling (ibid.) påpeger, at det er 

vanskeligt at lave regler for etikette og endnu sværere at lave regler for hjertedannelse, som 

læge-patient-forholdet også kaldes. Hjertedannelse kræver ”fingerspidsfornemmelse og måske 

en slags musikalitet i mødet med medmennesket...” (ibid., s. 830). 

 

Moral, etik og etikette har afgørende betydning for mødet mellem den kræftramte og lægen, 

men derudover findes der lovgivning og regler, som er gældende i det danske sundhedssy-

stem. 

 

3.3 Lovgivning 

Patientens retsstilling fremgår af Sundhedsloven (Lov nr. 913 af 13. juli 2010). Ifølge § 16. stk. 1 

har patienten ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, 

herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Patienten har også ret til at frabede 

information (§ 16 stk. 2). Af § 15 fremgår det, at behandling ikke må indledes eller fortsættes 

uden patientens informerede samtykke. 

 

Patienten har med andre ord ret til fuld information om sit helbred og om de behandlings-

muligheder, der foreligger. Men patienten har også ret til at forblive i uvished om sin helbreds-

tilstand. Retten til ikke at vide er et element i selvbestemmelsesretten. 
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Det er lægen, der skal informere patienten, idet han som fagperson har en viden, som 

patienten kan få. Ifølge Lægeloven (Lov nr. 351 af 14. maj 1992) § 6 stk. 2 skal lægen ”hvor det 

er muligt, og hvor der ikke er grund til at antage, at det strider mod patientens ønske, oplyse 

patienten om dennes helbredstilstand og behandlingsmulighederne.” Patientens ret til 

selvbestemmelse og ret til information har eksisteret i Lægeforeningens etiske regler siden 

1976, men i takt med, at Sundhedsloven er blevet ændret, er de etiske regler for læger blevet 

revideret. 

 

3.4 Etiske regler 

Af Lægeforeningens etiske regler (2010) § 4 stk. 1 fremgår det, at ”en patient har ret til fuld 

information om diagnose, prognose og behandlingsmuligheder m.v., hvis patienten ønsker det 

samt ret til på grundlag af denne information at afgøre, om han eller hun vil acceptere eller 

frabede sig en given behandling.” Desuden fremgår det af stk. 2 at ”lægen skal sikre sig, at 

patienten har forstået informationen.” 

 

Patientens ret til selvbestemmelse ligger til grund for § 4 stk. 3 hvoraf det fremgår, at lægen 

”altid skal indleve sig bedst muligt i patientens samlede psykiske, sociale og somatiske 

situation og nøje overveje, i hvilken ånd informationen skal gives. Lægen bør således aldrig 

påtvinge en patient information, som denne åbenlyst ikke ønsker.”  

 

Ordlyden i Sundhedsloven (2010), i Lægeloven (1992) og i de etiske regler for læger (2010) er 

et udtryk for en stadig stigende erkendelse af, at patientens ret til selvbestemmelse er central i 

forholdet mellem patient og læge. Lægen kan give information, som patienten ikke ønsker at 

få, men når lægen har informeret, er ordene sagt – tiden er irreversibel – ordene kan ikke 

forblive uudsagte. 

 

3.5 Etiske traditioner 

Der er især tre grundlæggende etiske traditioner, som præger vor kultur og som direkte og 

indirekte kommer til syne i patientens og pårørende møde med sundhedssystemet.   

 

3.5.1 Den teleologiske tradition, nytteetik 

Inden for denne tradition lægges hovedvægten på målet med handlingen (telos: mål, formål 

eller hensigt).  Den moderne form for teleologisk etik betegnes utilitarisme (utilitas: nytte). Hos 



26 

 

utilitaristerne kan den etiske handling måles efter, hvorvidt den er til nytte eller ej. Denne 

nyttemorals slagord er ”den størst mulige lykke for det størst mulige antal.” 

 

I den tilbagevendende debat om prioritering i sundhedssystemet indgår nytteetik. Skal der 

ofres en dyr behandling på få kræftramte uanset alder, eller skal pengene anvendes til 

behandling af så mange kræftpatienter som muligt?    

 

3.5.2 Den deontologiske tradition, pligtetik 

Immanuel Kant (1724-1804) er den, som mere end nogen anden har lagt navn til denne etiske 

tradition, der oftest betegnes som pligtetikken eller regeletikken (gr: to deon: pligt). 

Mennesket har pligt til at følge en regel.   

  

I Lægeforeningens etiske regler indgår begrebet pligt i § 2. stk. 1. En læge er i sin gerning 

forpligtet til at medvirke til at forebygge sygdomme og fremme sundhed. Af stk. 2 fremgår det, 

at ”en læge skal udøve sin gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt og efter evne lindre 

smerte og hjælpe den syge med at genvinde sit helbred i respekt for dennes autonomi”.  

 

Set i lyset af pligtetikken har lægen pligt til at fremme sundhed og hjælpe den syge uanset alder, 

social status, etnisk baggrund, og uanset om den syge har begået en forbrydelse eller ej. Den 

kræftramte kan dog ikke kræve en bestemt behandling. 

 

Den beslutning lægen tager og lægens handling skal foregå i åbenhed med kolleger, patienten 

og eventuelle pårørende.3 

 

3.5.3 Den ontologiske tradition, situationsetik 

Den ontologiske tradition bygger på menneskets grundvilkår (læren=logos om væren=on), dvs. 

læren om de grundvilkår, vi lever vort liv på. Dansk eksponent for denne tradition er den 

danske filosof og teolog K.E. Løgstrup (1905-1981). 

 

 

                                                           
3
 I januar 2011blev det offentliggjort, at lægerne på Herlev Hospital brugte hemmelige koder. Koderne angav hvilke 

patienter, der skulle genoplives, hvis de fik hjertestop og hvilke patienter, der skulle overføres til intensiv osv. 
Patienterne var ikke informeret om koderne. 
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Ud fra den ontologiske tradition er det ikke pligten, som er det centrale – ej heller utilitarismen 

eller cost benefit analyser. Lægen må bruge sin fantasi, indsigt, indlevelse og følelse til at sætte 

sig ind i, hvad der tjener den kræftramte bedst. Den ontologiske tradition hævder således ikke, 

at der er et absolut etisk gyldigt princip. 
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4. Teori, design, analyse, etiske overvejelser, deltagere og mål 

 

4.1 Indledning 

I bogen ”At leve med kræft” skrevet af Peter Elsass og Christoffer Johansen (2011) peger 

forfatterne på nødvendigheden af, at ”supplere medicinsk videnskab med en sammen-

hængende forståelse af sygdom og behandling hentet fra humanistiske fag som f. eks. filosofi, 

psykologi, historievidenskab og antropologi (…). Det kræver en ny videnskabelighed, som 

forholder sig kontant til medicinsk praksis og angiver nye veje, der skal påvirke behandling og 

forebyggelse.” (s. 20). Martinsen (2012) understreger, at ved hjælp af K.E. Løgstrup’s filosofi er 

det muligt at diskutere situationer, som patienter, sygeplejersker og pårørende kommer i.   

 

4.2 Teori 

Løgstrup påpeger, at vi er viklet ind i hinandens tilværelse. Vi er gensidigt afhængige af 

hinanden, og vi kan ikke leve, hvis vi ikke tager vare på hinandens liv.  

 

4.2.1 Magtrelationer 

Vi lever i magtrelationer, som vi fundamentalt ikke kan ændre. At vi lever i magtrelationer 

betyder, at vi ikke kan leve uden at påvirkes af andre, og uden at vi påvirker andre. Løgstrup 

taler både om den delegerede magt (den magt, vi har i kraft af vort arbejde (fx læge, 

sygeplejerske) og den personlige magt (den magt, vi har som mennesker). Men, siger Løgstrup, 

1972, s. 115-116):  

 

”Magt er ikke af det onde. Og den opgavebundne magt er alt andet end vilkårlig. Den, der har 

magt i kraft af sagkundskab, skænker det ikke en tanke, at han udøver magt, når han gør det. 

Måske har han ikke forskellige valgmuligheder, hvis han følger sin sagkundskab, den anviser 

ham een og kun een mulighed. Og vakler han, fordi hans egen sagkundskab ikke giver ham en 

eentydig besked om, hvilket valg der er det rigtige, hænder det, at magtudøvelsen føles som 

en byrde.”  

 

4.2.2 Håb, håbløshed 

Lægen og sygeplejersken har deres faglige uddannelse med sig i mødet med den kræftramte. 

Lægen udøver sit arbejde, når han møder patienten, stiller en diagnose og foreslår behandling. 
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For den kræftramte stiller sagen sig anderledes. Patienten møder lægen med håbet som det 

livsgrundlag, der er givet med livet. Hvis mødet med lægen og sygeplejersken fører til, at livet 

gør smerteligt ondt, kan håbet bane vejen for, at den kræftramte ikke lukker sig om livets 

smerte. Hvis mødet resulterer i håbløshed og afmægtighed kan tankerne om selvmord finde 

vej.   

 

Men mødet med lægen og sygeplejersken skal ikke kun ses i lyset af den delegerede magt 

fagpersonerne har. I mødet mellem den kræftramte, pårørende, læge og sygeplejerske har 

hver enkelt indflydelse på situationen, på ord og handlinger.  

 

4.2.3 Gensidig afhængighed, tillid 

Det er et grundtræk ved vor tilværelse, at vi er indbyrdes afhængige af hinanden. K.E. Løgstrup 

bruger en metafor om dette grundtræk i vor tilværelse, nemlig ”at vi altid har noget af vor 

næstes liv i vor hånd”: 

 

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i 

sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne 

eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være så 

forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte om det andet menneskes liv lykkes 

eller ej”( Løgstrup, 1983., s. 25 ). 

 

Vi kan ikke undsige os den magt, vi har i vor tilværelse, lige så lidt som vi kan undsige os det 

ansvar, som følger med vor magt. Alle mennesker lever på grundvilkår, vi ikke behersker, 

nemlig andres accept, tillid, imødekommenhed og hjælp. Vi er udleveret til hinanden på dette 

grundvilkår, og vi kan drages til ansvar for, om vi bruger vor magt til at fremme eller ødelægge 

andres liv.  

 

4.2.4 Love, regler, normer, interdependens 

Det er imidlertid ikke altid, at det enkelte menneske spontant tager vare på en andens liv. Når 

de spontane livsytringer ikke viser sig, bliver det nødvendigt med love, regler og normer, som 

kan sikre det enkelte menneske mod overgreb (fx Lægeloven, Sundhedsloven og Etiske Regler 

for Læger). 
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K.E. Løgstrup peger på, at de grundvilkår, som vi lever på – og som vi ikke kan ændre – nemlig 

at vi er viklet ind i hinandens liv, forlanger af os, at vi skal tage vare på og drage omsorg for vor 

næstes liv. Løgstrup hævder, at det er det naturligste af alle bud: ”Spørger vi, hvad det er for 

træk ved vor tilværelse, som det udspringer af, er svaret, at det er den anvisthed på hinanden, 

der hører med til vor tilværelses indretning. Kærlighedsbuddet udspringer af den inter-

dependens og den magt, som vi takket være den ikke kan undgå at have over hinanden. 

Buddet kunne vi derfor også give den formulering: Den magt, som interdependensen giver dig 

over et andet menneske, skal du bruge til det bedste” (Løgstrup, 1971, s. 213). Man kunne få 

den opfattelse, at kærlighedsbuddet er afhængig af religiøsitet. Hvis vi ikke havde kendt 

buddet fra Det Ny Testamente, ville vi ikke være kommet i tanke om, at vi havde pligt til at 

drage omsorg for næsten. Men K.E. Løgstrup mener ikke, at der gives nogen kristelig etik. 

”Kristendommen udstyrer ikke den enkelte med en politisk eller etisk bedreviden. Det er en 

uting, hvis der i politisk og etisk henseende findes et frimureri mellem de kristne indbyrdes, 

love for menneskelivet, der kun skulle være til at forstå, argumenter der kun skulle være 

slående for kristne indbyrdes”( Løgstrup, 1983, s. 129).  

 

Ud fra K.E. Løgstrups tankegang er der ikke et absolut etisk gyldigt princip, der gælder i alle 

situationer. Selv om læger oplyser patienter om sygdomsforløb, kan der være situationer, hvor 

en patient - efter lægens skøn - er bedre tjent med at leve på en illusion. 

”Fra patient til patient må opgaven vel være forskellig. Men hvad der gør det vanskeligt for 

lægen, forestiller jeg mig, er at når en patient spørger lægen om han skal dø, er meningen med 

spørgsmålet for det meste, at han vil have at vide, at han kan komme sig, og meningen er ikke 

at han, hvis han skal dø, vil have at vide, at han skal dø.” (Løgstrup, 1987, s. 72).  

 

4.2.5 Etisk-eksistentielle og etiske-politiske valgsituationer 

K.E. Løgstrup skelner mellem de etisk-eksistentielle valgsituationer og de etisk-politiske 

valgsituationer (Løgstrup, 1961, s. 176-180). De etisk-eksistentielle valgsituationer, er de 

situationer, hvor der ikke er afstand fra én selv og éns overvejelser til handling (ibid., s. 178). 

Det er de situationer, hvor vi ikke har mulighed for at overveje, hvilke principper, vi skal 

anvende for vor handling. Vi handler spontant uden at besinde os på moralregler eller 

principper, og vi handler med indsats og risiko. Undlader vi at handle, har vi alligevel valgt – vi 

har svigtet. I de etisk-eksistentielle valgsituationer påtager vi os et ansvar: ”Ikke ét øjeblik 

abstraheres der fra, at handlingen er min. Jo mere, der står på spil i en afgørelse, hvor 
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indsatsen skal betales promte, desto mindre har forståelsen karakter af besindelsen på et 

princip” (ibid., s. 178). 

 

I de etisk-politiske valgsituationer er vi derimod nødt til at overveje principper og regler. De 

etisk-politiske valgsituationer omfatter de overvejelser og beslutninger, der fx skal tages vedr. 

psykosocial intervention for kræftramte. At blive ramt af kræft kan føre til depression og angst 

(Mitchell et al., 2011; Dalton et al., 2009). Bør sundhedsvæsenet tilbyde alle de kræftpatienter, 

som diagnosticeres hvert år, psykologisk behandling? Bør sundhedsvæsenet tilbyde, at 

kræftpatienter screenes for fysiske, psykologiske og sociale problemer? 

 

I modsætning til de etisk-eksistentielle valgsituationer viser konsekvenserne af vore valg sig 

først senere ved de etisk-politiske valgsituationer. Uanset hvad vi vælger, vil resultaterne af 

vore valg komme til at gribe ind i andre menneskers liv og vil komme til at få betydning for det 

enkelte menneske. 

 

De suveræne livsytringer er tavse. Det suveræne håb er et modspil i den eksistentielle 

situation, den kræftramte befinder sig i. Det suveræne håb viser sig fra tanken om, at der ”er 

noget galt” til diagnosen er stillet, eventuel behandling indledt og afsluttet – og videre frem 

gennem efterfølgende scanninger, blodprøver og samtaler. Håb - set ud fra K.E. Løgstrups 

tankegang - kan ikke sættes ind i en medicinsk forskningsramme. Men vi kan gennem forskning 

indhente ny viden, som kan bidrage til at ændre på det faktiske liv med og for den anden.  

 

4.3 Design og metode 

Undersøgelsen er designet som et kvalitativt studie, hvor de kræftramte interviewes efter de 

har fået diagnosen. Ved opslag på centerets hjemmeside, behandlingscentre og breve til kræft-

ramte, som har søgt ophold på RehabiliteringsCenter Dallund, har de kræftramte kunnet 

melde sig til forskningsprojektet.  

 

Desuden indgår der i undersøgelsen interview med pårørende og med fagpersoner. Såvel de 

pårørende som fagpersonerne har selv kunnet melde sig til forskningsprojektet. 

 

Hver forskningsmetode har såvel fordele som begrænsninger afhængig af hvilke temaer, der 

søges afdækket, belyst og analyseret. Den medicinske forskning gennemfører eksperimentelle 
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undersøgelser med henblik på at finde nye behandlingsformer. Ofte foregår disse under-

søgelser som kontrollerede randomiserede forsøg, hvor en gruppe kræftpatienter efter lod-

trækning får én type medicin, mens en anden gruppe får en anden type medicin (Elsass og 

Christoffersen, 2011). Den medicinske forskning retter fokus mod kontrol og præcision, idet 

sundhedsvæsenet har brug for at forbedre kræftbehandlingen i Danmark.4  

 

Interviewformen er valgt som metode i den foreliggende undersøgelse, idet denne metode 

kan bevæge sig dybere og mere nuanceret ned i tanker, overvejelser og erfaringer. Endvidere 

kan metoden bidrage til at få andre og nye vanskelige spørgsmål besvaret med den kræft-

ramtes egne ord end spørgsmål, som forskeren har fremsat i et spørgeskema, eller som indgår 

i Herths håbsinddeks (1992). Dertil kommer, at interviewformen egner sig til, at den kræft-

ramte filosoferer over spørgsmål, som er personlige eller private og spørgsmål om liv og død 

set i relation til håb. Kvantitative metoder og metoder med kontrolgrupper vil ikke være egne-

de til at undersøge håb som en suveræn livsytring.  

 

Interviewene berører bl.a. håbløshed, afmægtighed, tanker om at dø og selvmordstanker. 

Mens selvmordsadfærd er en bevidst villet aktiv handling, som i forsknings sammenhænge kan 

kvantificeres, kan selvmordstanker være støtanker, som kommer og går, tager til i styrke og 

efterlader den kræftramte psykisk forpint. Jo flere beslutninger den kræftramte har taget om 

metode, tid og sted for handlingen, jo mere alvorlige er selvmordstankerne. I interview kan 

disse nuancer komme til udtryk.  

 

4.4 Analysemodel 

Den svenske psykiater Jan Beskow, (1979) fremhæver, at et selvmord eller et selvmordsforsøg 

ikke bør analyseres ud fra en persons situation på dødstidspunktet eller selvmordsforsøgstids-

punktet, men i stedet bør ses som en udvikling over tid, hvor selvmordsadfærden er kulmina-

tionen af denne udvikling (Fig. 4.1).  

Et selvmord eller selvmordsforsøg må derfor anskues som en proces indeholdende en lang 

række risikofaktorer, som kombineret med prædisponerede forhold, livsomstændigheder og 

                                                           
4
 Der har i en årrække været rettet skarp kritik af, at Danmark fortsat har den største dødelighed af stort set alle 

kræftformer i Norden. Juel (2009) gennemgår tolv kræftformers dødelighed i Danmark set i forhold til de nordiske 
lande.   
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individuelle karakteristika kan føre til selvmordshandlinger. Risikofaktorerne er både de bag-

vedliggende faktorer (distale) og de udløsende akutte faktorer (proksimale).  

Fig. 4.1 Selvmordsprocesmodellen 

 

Distale risikofaktorer       Kræftpatient        Selvmordstanker/Selvmordsforsøg 

                                                            

                                                  Beskyttende faktorer                      Resilient adfærd 

 

 

Selvmordsadfærd i familien eller tidligere selvmordsforsøg hører bl.a. til de distale faktorer. 

Den proksimale faktor kan fx være det tidspunkt, hvor personen får diagnosen kræft, eller det 

tidspunkt, hvor den kræftramte får at vide, at lægerne ikke kan gøre mere. For det kræftramte 

menneske, hvis far eller mor har begået selvmord, eller som selv tidligere har forsøgt at tage 

sit eget liv, kan en samtale med lægen være netop den faktor, som udløser selvmordstanker og 

selvmordsadfærd. 

Omvendt kan en lang række beskyttende faktorer og positive omstændigheder minimere 

risikoen for selvmordsadfærd væsentligt. Det er i høj grad balancen mellem distale risiko-

faktorer og beskyttende faktorer, som bestemmer varigheden af processen. De distale risiko-

faktorer og de beskyttende faktorer har en mulig indflydelse på hvert stadium af selvmords-

processen, dvs. at processen ikke nødvendigvis er determineret.  

Som det fremgår af fig. 4.2 kan de ubevidste tanker, impulser eller planer om selvmord 

forsvinde og aldrig mere dukke op. På det plan kan det være meget vanskeligt for læger, syge-

plejersker og pårørende at vide noget om, at den kræftramte har tænkt på at livet ikke er værd 

at leve. De beskyttende faktorer kan sænke tempoet, stoppe eller helt afbryde processen, før 

den udvikler sig til selvmord eller selvmordsforsøg. 
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Fig. 4.2 

Alvorsgrad                   Belastende faktorer 

                                                                                                                                           Selvmord  

                                               Selvmordsforsøg 

 Observerbar adfærd                                         Selvmordsmeddelelse 

 

 

                 Ikke oberserverbar adfærd 

 

                                         Beskyttende faktorer                                                     Tid 

 

Den kræftramte kan komme med meddelelser om ”ikke at ville leve mere” eller ”nu må livet få 

en ende”. Hvis ikke den kræftramte bliver hørt eller set og får hjælp kan tankerne føre til 

handling. Den kræftramte forsøger at tage sit eget liv. Ofte vil selve handlingen resultere i, at 

den kræftramtes råb om hjælp bliver hørt, og der iværksættes behandling. Tankerne kan så 

enten ebbe ud eller komme tilbage med fornyet styrke og føre til selvmord.  

 

Jo flere beslutninger den kræftramte har taget om metode, tid og sted for handlingen, jo mere 

alvorlige er tankerne. Den kræftramte kan have samlet piller sammen til en dødelig dosis eller 

planlagt en determinant metode fx hængning eller spring fra højde. I interviews kan disse 

nuancer komme til udtryk, ligesom det kan komme til udtryk, hvis den kræftramte har planlagt 

hvem, der skulle finde vedkommende. 

 

Den kræftramte kan give udtryk for, om der tidligere er andre i familien, som har valgt at begå 

selvmord samt hvilke følelser de efterladte havde eller måske stadig har. Selvmord i nærmeste 

familie er en stærkt belastende faktor, idet den kræftramte har erfaret, hvilken løsning andre 
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valgte i deres håbløshed og magtesløshed. Der er ikke tale om en smitteeffekt men suicidal 

transmission dvs. et handlemønster, der befrier den enkelte for indre forpinthed, håbløshed og 

hjælpeløshed. Analysen vil afdække såvel belastende og beskyttende faktorer. 

 

4.5 Etiske overvejelser og gennemførelse  

De etiske overvejelser om hele forskningsprojektet har primært rettet sig mod den kræftram-

tes anonymitet, såfremt vedkommende valgte at deltage.  

 

Grundet den meget store interesse for at deltage og den store geografiske spredning for de 

kræftramtes bopæl, blev nogle af de interesserede kontaktet for at forespørge, om de ville 

lade sig interviewe pr. telefon.  Afslag om denne interviewform er naturligvis blevet respek-

teret, ligesom det er blevet respekteret, hvis interviewpersonen har ønsket, at interviewet 

skulle gennemføres på Center for Selvmordsforskning, på RehabiliteringsCenter Dallund eller i 

patientens eget hjem. Endvidere er tidspunkt for interviewet blevet respekteret, og der er 

derfor gennemført interview i dag- og aftentimerne samt i weekender. De kræftramte er 

blevet informeret om forskningsprojektets baggrund og formål gennem Center for Selvmords-

forsknings hjemmeside, brev og mundtligt før interviewet. 

 

Interviewene har været af mindst én times varighed og i de tilfælde, hvor den kræftramte ved 

interviewets afslutning har givet udtryk for utryghed eller angst, er vedkommende blevet 

opfordret til at tage kontakt med fagpersoner/interviewer. Alle deltagere har efterfølgende 

fået tilsendt anonymiserede citater. Der er ikke efterfølgende blevet rettet henvendelse fra 

kræftramte, som har haft problemer eller fortrudt deres deltagelse i undersøgelsen.  

 

Interviewene med de pårørende har fundet sted enten telefonisk, i eget hjem eller på 

RehabiliteringsCenter Dallund. Alle interviews med fagpersonale har fundet sted på Dallun. 

  

4.6 Deltagere 

4.6.1 Kræftramte 

Resultaterne bygger på interviews med 37 kræftramte (13 mænd og 24 kvinder) i alderen 32-

71 år. Hovedparten er gift/samlevende (25), og hovedparten (33) har børn (herunder bonus-

børn og plejebørn). De fleste af deltagerne har fået deres primære kræftdiagnose i årene 2008 
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– 2011, og der er variation i diagnoser (kræft i bryst, prostata, tyktarm, lunge, spiserør, 

leukæmi, testikel, mundhule, mavesæk, tunge, endetarm, lymfe).  

 

På interviewtidspunktet har flere fået endnu en kræftdiagnose og var i behandling, men ingen 

var indlagt på sygehus eller hospice. Der indgår deltagere fra alle fem regioner. De læger, som 

interviewpersonerne omtaler, er dels praktiserende læger og dels læger ansat på syge-

huse/hospitaler. Alle fem regioner i Danmark er repræsenteret i undersøgelsen. Der er i 

interviewene ikke fokuseret på kræftdiagnose, og der er ikke fokuseret på, om den enkelte er 

sygemeldt eller i arbejde. 

 

4.6.2 Pårørende  

Elsass og Johansen (2011) fastslå, at ”kræft rammer de nærmeste pårørende psykologisk og 

socialt lige hårdt, ja oftest hårdere sammenlignet med patienten (…). Fra en række 

videnskabelige undersøgelser ved man, at der blandt pårørende er en højere forekomst af 

angst og depression sammenlignet med patienter” (s., 65). 

 

 I alt 14 (7 mænd og 7 kvinder) er blevet interviewet. Hovedparten er gift/samlevende og 

hovedparten har børn i alderen 2 år til 44 år. En enkelt er pårørende til et barn. De pårørende 

kommer fra fire ud af landets fem regioner. Diagnosen hos de kræftramte er brystkræft, 

prostatakræft, hjernetumor og aggressiv lymfekræft. De har som pårørende haft en 

kræftpatients håb, håbløshed, afmægtighed og meningsløshed tæt inde på livet, ligesom de 

har skullet forholde sig til lægers diagnoser og prognoser. Hovedparten af de interviewede har 

været med den kræftramte til undersøgelser, samtaler, behandling og kontrolbesøg.  

 

Der kan i samtalerne med lægen opstå meget vanskelige etiske situationer, såfremt lægen, den 

kræftramte og den pårørende ikke er enige om samtalens formål. Hvordan skal den pårørende 

forholde sig, hvis den kræftramte ikke ønsker information? Hvordan skal lægen forholde sig, 

hvis den pårørende stiller spørgsmål om behandling og prognose? Hvordan skal den 

kræftramte forholde sig, hvis den pårørende kun skal have en del viden men ’ikke hele 

sandheden’?   
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4.6.3 Fagpersoner 

Der er interviewet 5 personer (4 kvinder og 1 mand), der alle arbejder på RehabiliteringsCenter 

Dallund. De har arbejdet mellem seks og tredive år med kræftramte (bl.a. hospital, hjem-

mepleje, rehabilitering). 

  

Som fagpersoner har de lyttet og forholdt sig til såvel de kræftramtes håb, tanker og hand-

linger som de pårørendes håb og drømme om fremtiden. Som fagpersoner har de fulgt mange 

kræftramte gennem indlæggelse, behandling og kontrolbesøg, og deres erfaringsbaggrund og 

tværfaglige samarbejde bidrager til den foreliggende undersøgelses resultater. 

 

4.7 Mål 

Det er forskningsprojektets mål at afdække, analysere og belyse håb som beskyttende faktor 

for selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt kræftramte. 
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5. Før diagnose 

 

5.1 Indledning 

Vi er som nyfødte afhængige af, at der er andre mennesker til stede. Vi kan ikke overleve, hvis 

ikke der er andre, som tager sig af os og giver os tryghed og omsorg. Vi er fra livets start 

afhængige af andre, fordi vi er sårbare. Men denne sårbarhed og afhængighed af andre følger 

os livet igennem. Ikke sådan at forstå, at vi som voksne ikke kan tage vare på os selv. Men 

ethvert menneske kan komme ud i situationer, hvor livet virker hårdt og ubarmhjertigt, og 

hvor den enkelte kan føle sig skrøbelig. Vi ved, at vi kan blive alvorligt syge. Måske har vi 

erfaret, at nærmeste pårørende eller venner er blevet ramt af alvorlig sygdom. Vi har måske 

været vidne til deres sårbarhed, skrøbelighed, afhængighed og behov for omsorg. 

I det øjeblik vi selv bliver syge, kommer ængstelsen. Hvad er der galt? Er det noget alvorligt? 

Ængstelsen og tvivlen varierer med håb om, at det nok ikke ”er noget alvorligt”. Vi kan ikke 

selv stille en sikker diagnose, men er afhængige af andre – i dette tilfælde en læge.  

De interviewede kræftramte har i undersøgelsen fortalt om deres liv før og efter kræft-

diagnosen. Alle har klare erindringer om tiden op til de første undersøgelser hos lægen. Nogle 

har indtil da haft et forholdsvis uproblematisk liv, mens andre har haft modgang i tilværelsen. 

5.2 De første undersøgelser  

At håbe har for de fleste interviewpersoner ikke været knyttet til eget helbred, før de fik deres 

diagnose. Håb har i stedet været tanker og drømme om materielle ting, karriere, den nær-

meste fremtids muligheder, familiebegivenheder osv. Den ene dag har taget den anden med 

gode og mindre gode tider.  

5.2.2 Besøg hos egen læge 

Fælles for interviewpersonerne er, at de henvender sig til egen læge for at blive undersøgt. 

Sagt med K.E. Løgstrups ord vover de sig frem for at blive imødekommet (1983, s. 19). Ikke 

sådan at forstå, at interviewpersonerne vil have et bestemt svar, eller at de vil have ret i deres 

bekymring, men i stedet forstået på den måde, at interviewpersonerne viser lægen tillid. 

Patienten henvender sig til lægen i tillid til, at denne kan tyde patientens ængstelse og patien-
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tens appel om at blive taget vare på. Hver enkelt patient møder lægen med de suveræne 

livsytringer tillid, talens åbenhed og håb. Den tid, som patienten er hos lægen, er irreversibel. 

Tiden kan ikke skrues tilbage. Patienten husker minutterne, undersøgelsen og samtalen, mens 

situationen for lægen er en anden. Lægen befinder sig i situationen med et krav om produk-

tivitet, effektivitet, kvalitet og kvantitet.    

 ”Fandt en knude i brystet og kontaktede egen læge. Fik tid hos en vikar, som undersøgte mig 

og mente ikke, det var farligt.” 

”Jeg gik til min egen læge (…), og han undersøgte mig og sagde, at det var noget muskelvæv. 

Efter nogen tid gik jeg igen til min egen læge, som igen sagde, at det var muskelvæv.” 

”Jeg havde fået fjernet en kræftknude i det ene bryst. Efterfølgende fandt jeg selv én i andet 

bryst. Lægerne ville ikke tro på mig. De blev ved med at sige, at jeg jo lige var blevet CT- og MR 

scanning, som ikke viste noget, så jeg skulle slappe lidt af. Det viste sig senere, at det var en 

kræftknude.” 

Lægen kan stå i en situation, hvor der er travlhed, og hvor lægen oplever at befinde sig i et 

dilemma mellem forskellige modsatrettede krav. Lægen kan i sin travlhed lukke af for 

patienternes appel om at blive hørt og forstået for at komme gennem dagen uden stress og 

pres.  Lægen har den delegerede magt til at henvise patienten til yderligere undersøgelser eller 

undlade at gøre det. For patienten stiller sagen sig anderledes. Patienten kan føle sig 

magtesløs og føle, at den tillid, som patienten har vist lægen, ikke er blevet imødekommet. Det 

betyder ikke, at patienten har krav på, at lægen skal imødekomme patientens ønske uanset, 

hvori dette ønske består. Løgstrup (1983, s. 31) peger på, at vi ikke er hinandens redskab, 

sådan at vi blot skal svare til den andens forventning. Men det betyder, at lægen skal bruge sin 

fantasi, indlevelse, empati til at sætte sig ind i patientens situation. Vi ”skal fantasere os til, 

hvordan vi ville ønske, der blev handlet mod os, hvis vi var i den andens sted” (1972, s. 19).  

Eksemplerne fra interviewene med de kræftramte vidner om, at resultatet af henvendelsen til 

egen læge resulterer i afmægtighed og håbløshed.  

5.2.3 Undersøgelser på hospital 

For langt de fleste af interviewpersonerne har der været ventetid før de kunne komme til 

grundigere undersøgelser, og dagen er derfor for dem noget særligt. Håbet om, at ”det ikke er 

noget farligt” skifter med tvivlen, når de ser andre patienter, som er svækkede pga. operation, 
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kemobehandling eller strålebehandling. Lægens opgave - udover at undersøge patienten - er, 

at tyde det mellemmenneskelige forhold, mennesket er indfældet i. 

Alle interviewpersoner giver udtryk for, at de forud for de første undersøgelse på et hospi-

tal/sygehus var opmærksomme på dato, tid og sted. Det var afgørende for dem at få be-eller 

afkræftet deres frygt for ”om det var noget alvorligt”. 

For læger er undersøgelser dagligt arbejde. De kender arbejdsmetoder, tonen og den jagon, 

som lægerne anvender. Men for patienten og dennes pårørende kan det være første gang, de 

befinder sig i en kultur, hvor sprog og daglige rutine er fremmed for dem. 

Løgstrup skelner mellem at tyde noget og reflektere over noget: ”Tydningen er derfor ikke en 

intellektualitet aktivitet, at forstå som en form for refleksion. Den er en livs- og eller 

eksistensfuldbyrdelse, den er at stole på.” (Løgstrup 1978, 73). Lægen tolker mødet med 

patienten og dennes pårørende, og han reflekterer over, det han ser og hører. I tydningen af 

patientens kropssprog kan lægen blive bevæget og berørt af patientens ængstelse og håb om 

at blive mødt og hjulpet (Martinsen, 2012, s. 14). Eller lægen kan nøjes med at reflektere, 

bruge sit intellekt til at forstå en faglig opgave eller udfordring.  

  

 ”Lægen sagde, at der var en knude, men den lige så vel kunne være godartet, men den skulle 

undersøges nærmere. Jeg vidste ikke, hvad en biopsi var, og syntes det var en lidt voldsom 

oplevelse at få foretaget, og jeg var ikke forberedt på dette (…) Lægen fortæller mig, at der var 

nogle celler, som ikke var, som de skulle være. Prøverne blev sendt til x-hospitalet. Jeg bliver 

kontaktet fra x-hospitalet. Nu har de pludselig tid til at undersøge mig nøjagtig som på 

privathospitalet. De vil også foretage en biopsi, men lægen på x-hospitalet fortæller, at der 

ingen knude var at tage biopsi af. Jeg undrer mig, og siger til lægen, at jeg jo tydelig kan 

mærke knuden, og at de jo også havde fundet en knude ved undersøgelsen på privathospitalet. 

Lægen svarer, at man ikke kan regne med det, de laver på privathospitalet, og jeg kan få en tid 

igen om ½ år.  (…) Da jeg kommer igen i februar 2007 er kræften gået i lymfesystemet (…) Jeg 

vidste, at ham lægen havde taget fejl, men der blev ikke nævnt noget om, at han havde taget 

fejl, heller ikke i journalen.”   
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”Min mor sad ved siden af briksen og kunne se på skærmen, og lægen sad og kiggede på 

skærmen og kørte rundt og rundt. Der kom en ældre læge ind og kiggede på skærmen, og de to 

læger diskuterede hen over hovedet på mig. Den ældre læge kom ind og ud af døren tre gange 

og snakkede hen over hovedet på mig med den læge, som sad og undersøgte mig. Pludselig 

sagde hun ”Det ser ikke godt ud – det ligner en tumor.” Så fortsatte hun med at scanne og 

sagde så: ”Hvorfor er du ikke kommet noget før? Unge mennesker tror, de er udødelige.” Hun 

var ikke dansk statsborger, så måske var hendes sprog ikke korrekt, men hun skal kommunikere 

ordentlig med mig! Jeg blev bare så ked af det! ” 

”Jeg fik en kvindelig overlæge, som var så kold. Vi kunne lige så godt have talt om kartofler.” 

De tre eksempler viser, at der i den medicinske verden kan anvendes skamløse magtteknikker. 

Løgstrup bruger udsagnet at ”gøre sig kold” (1983, s. 18), hvilket betyder at anvende sin magt, 

som om der ikke var grænser. Kroppen er en ting, som lægen kan og skal gøre noget ved. Der 

sker en afpersonalisering og en tingsliggørelse af de kræftramte. Lægerne søger at udføre 

deres arbejde effektivt og i tråd med de skrevne og uskrevne normer og regler. Lægerne gør 

sig ”kolde” og gør anonymt noget ved kroppene uden at gøre noget ved personen. Lægerne 

taler til den kræftramte eller om den kræftramte ikke med den kræftramte. 

Martinsen (2012 s. 95) skriver at den ”faglighed, der fremmer en skamløs optræden, er støjen-

de og livsløs. Her har fagkundskaben og de faglige redskaber løsrevet sig fra de mennesker, der 

bruger dem i arbejdet med patienternes kroppe.”   

Det er meget let at overse, hvad den enkelte patient har på hjerte, når vedkommende hen-

vender sig. Patienten kommer med en uvished om en fysisk sygdom, og patienten forventer, at 

lægen tager sig af dette. Løgstrup (1983, s. 26) peger på, ”… at de mest elementære fæno-

mener, der hører vores eksistens til, bliver vi sidst og vanskeligst opmærksom på.” I en travl 

hverdag kan lægen have talt med patienten uden at have den mindste anelse om, hvad det i 

virkeligheden er, patienten er bekymret for. Patienten kan fx henvende sig pga. smerter i et 

knæ, men frygter han har prostatakræft. Patienten nævner ikke sin frygt for lægen, og læge 

kan ikke tyde hans bekymring for kræft. For vores egen sjælefred skyld er det heldigt, at vi som 

mennesker ikke ved, hvad vi i samværet med et andet menneske har overset. 
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6. Diagnose og tilbud om behandling 

 

6.1 Indledning 

Diagnosetidspunktet er et afgørende øjeblik for patienten og dennes pårørende. På den ene 

side får patienten mulighed for at få en afklaring på, ”hvad der er i vejen” og dermed også en 

mulighed for at få indledt behandling. På den anden side, kan diagnosetidspunktet være 

afgørende for, hvordan patienten ser sit liv videre frem. 

 

Det er lægen, som faglig person, der fortæller eller forklarer patienten, hvad resultaterne af 

undersøgelserne er. Som nævnt i kap. 3 har patienten ret til at få information om sin 

helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og 

bivirkninger.  Men patienten har også ret til at forblive i uvished om sin helbredstilstand. 

Retten til ikke at vide er et element i selvbestemmelsesretten.  Det er lægen, der skal 

informere patienten, idet han som fagperson har en viden, som patienten kan få. Ifølge 

Lægeloven (Lov nr. 351 af 14. maj 1992) § 6 stk. 2 skal lægen ”hvor det er muligt, og hvor der 

ikke er grund til at antage, at det strider mod patientens ønske, oplyse patienten om dennes 

helbredstilstand og behandlingsmulighederne.” 

 

Ordlyden i Sundhedsloven (2010), i Lægeloven (1992) og i de etiske regler for læger (2010) er 

et udtryk for en stadig stigende erkendelse af, at patientens ret til selvbestemmelse er central i 

forholdet mellem patient og læge. Lægen kan give information, som patienten ikke ønsker at 

få, men når lægen har informeret, er ordene sagt – tiden er irreversibel – ordene kan ikke for-

blive uudsagte. 

 

6.2 Patienters erfaring 

Interviewpersonerne er blevet meget grundigt interviewet om de øjeblikke, hvor lægen udtaler 

sig om diagnosen. Det kan for andre forekomme at være mindre vigtigt set i forhold til de 

tilbud om behandling, som lægen fremsætter eller i forhold til et helt behandlingsforløb. Men 

for den kræftramte – og dennes pårørende – hører diagnosetidspunktet og de sagte ord til 

blandt de afgørende øjeblikke. 
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6.2.1 Patienters ønske, lægens antagelse 

Hovedparten af de kræftramte er blevet informeret om diagnosen, uden de har haft mulighed 

for at give udtryk for, at det var imod deres ønske. 

 

”Der er ingen af de læger, jeg har talt med, som har spurgt ind til, hvordan jeg ønskede svar på 

prøverne.” 

 

”Jeg var alene hjemme og fik en opringning fra x-sygehus med besked om, at der var suspekte 

celler.” 

 

”Jeg bliver scannet, og mens jeg ligger der, siger lægen: ”Ja, det ligner kræft”. Så lå jeg bare der 

med blottet overkrop og bliver scannet, alt i mens han siger det.  Jeg syntes bare, at det er et 

helt forkert tidspunkt at sige det på, fordi jeg slet ikke var forberedt på det. Da kunne jeg godt 

have ønsket mig, at han havde bedt mig om at tage mit tøj på igen og sagt: ”Så kan vi lige 

sætte os herind og snakke om det”, så havde jeg været lidt mere beskyttet. I stedet lå jeg bare 

der, og alle de her tanker fløj igennem hovedet på mig. Jeg kom op, og de sagde til mig, at de 

syntes at jeg skulle sætte mig i venteværelset, og jeg måtte ikke køre hjem alene, uden at jeg 

havde fået samlet mig. Men jeg kunne jo ikke sætte mig ud i venteværelset, for der sad der jo 

folk ude, og jeg var dybt ulykkelig.” 

 

”Blev kaldt ind til en brystkirurg, som lagde ansigtet i meget alvorlige folder og fortalte mig, at 

jeg havde kræft. Sygeplejersken lagde en pjece på bordet foran mig. Den handlede om pleje af 

døende patienter i hjemmet.”  

 

Citaterne viser, at patienterne er blevet chokeret, fordi der er sket noget uventet, som de ikke 

forstår. Citaterne vidner også om, at patienterne har følt sig reduceret til et objekt, en krop, 

som ikke betyder noget for den læge, som informerer dem. Martinsen giver en fin beskrivelse 

af, hvad der sker for patienter i en sådan situation: ”Den, som bliver set uden at betyde noget 

for den, som ser, oplever det  i første omgang som smertefuldt for derefter at lukke sig selv og 

smerten inde. Man bliver betragtet på en måde, så man krymper sammen. Man kan føle sig 

gennemskuet og afklædt, angrebet og erobret af et blik, der er udeltagende, stirrende se-efter-

blik. Livsmodet knægtes” (2012, s. 33). 
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6.2.2 Normer og fordring 

Citaterne vidner ligeledes om forskellen mellem de sociale normer og den radikale fordring. 

Løgstrup (1983) peger på, at de sociale normer giver forholdsvis præcise anvisninger på, hvad 

man skal gøre og undlade at gøre, uden at man behøver at tage hensyn til et andet menneske 

eller søge at varetage dets liv (s. 68). Lovgivningen og de etiske regler for læger omhandler 

læge og patientforhold, og bidrager dermed til at der ikke sker overgreb på den svageste part. 

Hospitalskulturen er præget af pligt-etikken, hvilket understøtter, at lægen ”skal” informere.  

Jo mere præcise normer og regler er, jo mere er men i stand til at bevise, når en person 

overholder dem eller overtræder dem.  

 

Lægen undersøger og informere og søger at stille en korrekt diagnose ud fra sin medicinske 

viden og faglige baggrund. Alt sammen til patientens bedste. Alligevel giver deltagerne i under-

søgelsen udtryk for, at de har følt sig tingsliggjort og afmægtige, fordi lægen ikke har anvendt 

sin indsigt, fantasi og empati til at sætte sig ind i patientens situation. ”Forskellen mellem den 

radikale fordring og de sociale normer giver svaret. Den radikale fordring siger, at den andens 

liv skal varetages på den måde, den anden er bedst tjent med. Andet og mere siger den ikke. 

Hvad det i den givne situation måtte være, må den enkelte få oplyst af sin egen uselviskhed og 

livsforståelse” (Løgstrup, 1983, s. 68).  

 

Tiden er irreversibel, lægen kan ikke – når han har informeret patienten – skrue tiden tilbage, 

og søge at undersøge om det strider mod patientens ønske at blive informeret. Ej heller er det 

muligt at sige: ”Glem hvad jeg lige har sagt, - jeg prøver igen.” Patienten efterlades med uro, 

frygt og angst. Håbet er ikke blevet understøttet. 

 

6.3 Reaktioner 

Når diagnosen er givet, reagerer den kræftramte.  Selve ordet ”kræft” vækker ofte associa-

tioner til en fysisk sygdom, hvis proces skrider frem, og døden indtræder til sidst. Håbet er bris-

tet, patienten efterlades i håbløshed. 

 

”Alt håb forsvandt. Jeg skreg. Jeg kalder ham Dr. Død. Han har et fuldstændigt stenagtigt 

ansigt og arrogance (…). Han talte ikke til mig. (…) Han står ved vinduet. Udtryksløst. Intet håb 

– hans mimik fortæller mig, at det er meget dystert. Sygeplejersken giver mig et kort. Hun går 

på ferie i 3 uger.” 
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”Det tog max 2 minutter at fortæller mig, at der var kræft i det hele. Der var ingen plan. De 

spurgte om, jeg ville have en proteindrik? Hun har taget håbet fra mig. Jeg dør inden jeg dør- 

alene på grund af rummene og manglende blomster.”  

 

”… så havde jeg håbet om, at det ikke var kræft. Så skulle jeg have foretaget en biopsi og der 

tog min mand selvfølgelig med. De skød en prøve ind i brystet. Under scanningen viste det sig, 

at jeg havde endnu en lille knude, som jeg ikke selv havde mærket. Det vidste sig også, at den 

knude ved brystvorten ikke var én knude men 3 knuder som sad sammen. Så jeg har faktisk 

haft 4 knuder. På min fødselsdag (…) fik jeg at vide, at det helt sikkert var kræft, jeg havde. Det 

blev jeg rigtig ked af. Jeg håbede, at de kunne lave en brystbevarende operation. Men det 

kunne ikke lade sig gøre, så der røg det håb også. ” 

 

”Lægen fortalte det på sådan en måde, at jeg følte det var en håbløshedserklæring.” 

 

Lægen, som informerer patienten, kan - ud fra sin faglige jargon og sit motiv til at efterkomme 

normer og regler - udøve vold på patienten. Selv om lægen efter sit skøn har informeret kor-

rekt kan patienten ønske at være informationen foruden. Det ”kan være, fordi den, der yder 

hjælpen, er blevet så selvsikker af dens videnskabeligt sikrede fundament, at han behandler 

modtageren som en legemlig-sjælelig mekanisme, han skal have til at fungere og fungere 

rigtigt”( Løgstrup, 1983, s. 76).  

 

Naturligvis skal der være videnskabeligt belæg for den information, lægen giver patienten. 

Men videnskaben tager ikke højde for, at der ikke er to mennesker, som er ens. Den medi-

cinske videnskab bygger på mange data og analyser af store statistiske populationer. Når 

lægen udtaler sig ”skråsikkert” om diagnose og prognose er det ud fra undersøgelser af mange 

personer, og resultaterne af disse undersøgelser siger ikke noget om, hvordan den patient, 

lægen har foran sig vil reagerer på behandling.  

 

”Lægen sagde det lige ud med det samme – det var kræft, og at jeg kun havde kort tid 

tilbage…”  
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I mødet mellem lægen og den kræftramte er rollerne fordelt: Lægen har den faglige viden og 

en opgave, han skal løse - nemlig at informere patienten. Patienten har et ærinde af personlig 

art, hvor målet er at få svar på de undersøgelser, hvor resultaterne foreligger. Men både læge 

og patient kommunikerer. Ikke blot med ord men også med kropssprog, mimik og stem-

meføring. Henriksen og Vetlesen siger om dette: ”Vi former ordene, har dem i vores magt, 

fremsiger dem eller holder dem tilbage. Omgangen med ordene kan være åben eller lukket, 

utvungen eller nølende, sikker eller famlende. Men vi bestemmer, om de skal være sagte eller 

usagte, og dermed bestemmer vi over deres væren eller ikke-væren. At bestemme over 

ordene er noget vi gør. Ansigtet, derimod, er noget vi er.” (2004, s. 258). 

 

Uanset hvordan lægen informerer patienten og uanset hvilke ord og begreber, han vælger, kan 

han ikke påberåbe sig, at han har gjort det eneste rigtige. I selve mødet med patienten er der 

flere etiske traditioner på spil. Den deontologiske tradition (pligtetikken) (kap. 3) hævder, at 

det drejer sig om respekt for hinandens selvstændighed og uafhængighed. Forestillingen, som 

ligger til grund for denne opfattelse, er, at ethvert menneske er en verden for sig, som andre 

er udenfor. Den ontologiske tradition (situationsetikken) vil hævde, at vi er gensidig afhængige 

af hinanden og henviste til hinanden. Løgstrup påpeger at ”hvert menneske er et selvstændigt 

og ansvarligt individ – og at vi uundgåeligt og i vid udtrækning er henviste til hinanden, så vore 

indbyrdes forhold på den mest umiddelbare vis er magtforhold, hvad enten det nu er den 

andens stemning eller skæbne, der er i vor magt (1983, s. 39). 

 

Mange af de kræftramte interviewpersoner giver udtryk for, at lægens ord har udløst vold-

somme reaktioner, som de husker meget klart. 

 

”Ham, der undersøgte mig sagde til mig at det var ondartet kræft lige op i mit ansigt. Jeg så 

døden i øjnene, da jeg fik diagnosen. Der skal være en person, som tager sig af én.” 

 

”Jeg var chokeret, handlingslammet, paralyseret. Skræk og angst. Kan ikke huske mere.” 

 

”Jeg følte alting stod stille.” 

 

”Benene blev slået væk under mig – jeg troede jeg havde kræft overalt.”  
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Ikke alle interviewpersonerne havde haft en pårørende med på hospitalet, da de skulle in-

formeres om diagnose. Flere af deltagerne i undersøgelsen var overbeviste om, at de ikke fej-

lede noget alvorligt, hvorfor de var alene til konsultation. Og ingen af deltagerne i den forelig-

gende undersøgelse havde viden om ordlyden i Sundhedsloven, Lægeloven eller Læge-

foreningens etiske regler. 

 

6.4 Tilbud om behandling 

Af såvel Sundhedsloven (2010) som Lægeloven (1992) fremgår det, at patienten har ret til at få 

information om behandlingsmulighederne. Hovedparten af de interviewede kræftramte har i 

forbindelse med diagnosen fået tilbud om behandling. 

 

”Da undersøgelsen er overstået, fortæller lægen ret lige ud, men ikke ufølsomt, at prøverne 

skal undersøges, men at diagnosen er kræft, og at jeg vil blive indkaldt til operation ret hurtigt. 

Gik derfra med diagnose men uden prognose og konsekvenser.”  

 

”Lægen og sygeplejerskerne ser på hinanden, men ikke på mig. Da undersøgelsen er overstået 

fortæller lægen, at det er kræft, og han vil indkalde til operation.”  

 

Af lovgivningen og de etiske regler for læger fremgår det endvidere, at patienten har ret til på 

grundlag af informationen at afgøre, om han eller hun vil acceptere eller frabede sig en given 

behandling. Endvidere fremgår det af de etiske regler for læger (2010), at lægen skal sikre sig 

at patienten har forstået informationen (§ 4. stk. 2), og at lægen altid skal indleve sig bedst 

muligt i patientens situation, og nøje overveje i hvilken ånd informationen skal gives (§ 4 stk. 

3). 

 

Normerne og reglerne er til for at beskytte andre mod overgreb. Grundlaget for dem er pligt-

etikken (se kap. 3). Men de rækker ikke til i situationen uanset om læge, patient, pårørende og 

sygeplejersker kender ordlyden. En læge, som følger love og regler til punkt og prikke, kan 

alligevel i sin fremtræden og valg af ord optræde uetisk. 

 

”Fik fremlagt forløbet som et must – ikke som en mulighed. Lægen talte til mig, som om jeg var 

et barn. Hun havde ingen situationsfornemmelse (…). Lægen sagde direkte til mig: Du kan ikke 

blive rask igen!  Jeg tror lægerne, har pligt til at udtale sig direkte.”  
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”Jeg ringede til min far og tudede og sagde, at jeg nok skulle dø.”   

 

Enkelte af de interviewede har sagt nej tak til behandling eller udskudt behandlingen. 

 

”Sagde nej til al behandling – jeg valgte at se på det, som noget jeg skulle igennem. Det var alle 

tiders chance for at stoppe op og se på mit liv. Min datter var i begyndelsen meget berørt af 

det. Hun blev angst, da hendes veninder fortalte, at jeg ville dø af ikke at blive opereret.” 

 

”Lægen kaldte mig til en samtale. Jeg kunne ikke overskue at blive opereret med det samme. 

Han har været enestående – han bliver ikke sur på mig, og han har lavet en åben sag, og jeg 

kan bare ringe og så bliver opereret med samme.” 

 

Både nytteetikken, pligtetikken og situationsetikken danner grundlag for de beslutninger og de 

informationer, lægen fremlægger for patienterne. Der vil altid være debat om, hvorvidt vi skal 

anvende nye og dyre behandlingsmetoder på nogle få kræftramte, når vi for de samme 

økonomiske ressourcer kan behandle langt flere med andre sygdomme.  

 

”En kvindelig læge sagde til mig ”Er du klar over, hvor dyrt det her er?” Jeg var dybt chokeret 

over hendes ufølsomhed.” 

 

Kræftramte kan ikke (og skal ikke) tage stilling til spørgsmål om samfundsøkonomi midt i en 

samtale om diagnose og tilbud om behandling. Håbet, om at behandlingen virker, bliver 

belastet.  
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7. Efter diagnosen 

 

7.1 Indledning 

Patienter reagerer meget forskelligt på at få diagnosen kræft. Elsass og Johansen (2011) peger 

på, at de fleste får en krisereaktion, der aftager i løbet af nogle uger eller få måneder. Men 

denne krisereaktion kan let blusse op igen afhængig af samspillet mellem ”patientens 

personlighed, hans familie og netværk, hans livsomstændigheder, hans tidligere erfaringer 

med sygdom og hans kontakt med behandlerne” (s., 126).  

 

7.2 Ensomhed 

I den foreliggende undersøgelse er der mange af de kræftramte, der giver udtryk for 

ensomhed selvom de har pårørende, læger og sygeplejersker at tale med. 

 

”Har følt mig ensom og alene, hvis vi fx var sammen med venner, som talte om pensionsop-

sparing, hvor jeg tænkte, at det er ikke sikkert, at jeg lever i den alder.”  

 

”Har følt det belastende, når venner klager over, hvad der i mine øjne er bagateller. Har sagt til 

dem, at der, hvor jeg er i livet, er jeg bare så glad for hver dag, jeg er i live.”  

 

”Jeg er ensom, men min mine nærmeste er også blevet ramt.” 

 

”Jeg er jo alene om det – jeg har følelsen af at være alene om det. Jeg træffer beslutningerne 

alene. Jeg får måske energi af det. Ved at træffe beslutningerne selv.” 

 

”Jeg har lavet en bog, som følger mig. Har skrevet alt ned, datoer og år (…). Sygehuset har i 

hvert fald ikke styr på ens papirer. Jeg er den eneste til at kæmpe min egen kamp, der er ikke 

andre, der gør det for dig. Og det er en psykisk hård slåskamp.” 

 

”Der er rigtig mange ting, som man skal styr på under sådant et forløb. Det kræver faktisk, at 

man har en person, som kan klare det praktiske med sagsbehandler, skemaer, medicin, tids-

bestillinger osv. Jeg er meget alene om det her – selv om jeg har mange omkring mig, som 

støtter mig.” 
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”Jeg følte mine kolleger havde afskrevet mig. De havde berøringsangst. Jeg måtte sige til dem, 

at det betød noget for mig, at de besøgte mig.” 

 

De kræftramte kan have svært ved at beskrive ensomhedsfølelse over for professionelle – 

(både læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter) – fordi det kan være vanskeligt for 

behandlere at acceptere, at ikke alt kan forstås intellektuelt.    

 

Følelsen af ensomhed kan også opstå for de kræftramte, som møder mange forskellige læger, 

der af faglig interesse stiller spørgsmål og kommer frem til konklusioner, som de måske ukoor-

dineret med kolleger orienterer den kræftramte om: 

 

”Jeg var ud at sejle og havde været ude, hvor der var store temperaturforskelle, og jeg blev 

forpustet. Jeg tabte 10 kilo på en uge. Kom til sygehuset (…), hvor de mente jeg havde en 

tropesygdom. (…) I starten skiftede det med forskellige læger - jeg gad jeg ikke mere. De var 

alle sammen meget nysgerrige. (…) Lægerne var for dovne – de gad ikke læse i journalen. (…) 

Jeg var igennem kemokuren, men jeg havde tilbagefald og havde ondt i ryggen og blev scan-

net. Den unge læge sagde: ’Vi kan ikke gøre noget, - du kan komme i lindrende behandling.” 

 

Når den kræftramtes ensomhedsfølelse eller følelsen af at blive ladt alene bliver fremher-

skende og måske sagt højt, kan lægen stille sig uforstående og påpege, at han har gjort alt, 

hvad han kunne for at forstå den kræftramtes situation. Men den kræftramte har vovet sig 

frem for at blive imødekommet – ikke for at få ret. Løgstrup (1983, s. 31) peger på, at hvis det 

blot drejede sig om eftergivenhed eller at efterkomme vedkommende ønske, ville der ikke 

være nogen udfordring i vores indbyrdes forhold. Men fordringen ”der ligger i hvert møde mel-

lem mennesker, får altså slet ikke mund og mæle, men er og bliver tavs (…) Det hører 

fordringen til, at den enkelte selv med hvad han nu måtte have i behold af indsigt, fantasi og 

forståelse skal se at komme på det rene med, hvad den går ud på” (ibid., s. 32).     

 

7.3 Information 

Lægen skal i henhold til lovgivningen og de etiske regler for læger informere patienterne – ikke 

blot når de får diagnosen kræft – men også efter kontrolbesøg og nye undersøgelser. 

Principielt er der ikke forskel på, hvad normerne og reglerne siger uanset hvor i forløbet 
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patienterne befinder sig eller hvilket hospital, der er tale om. Det klassiske etiske dilemma om 

at fortælle ”sandheden” er stadig til stede.  

 

”Min sygdom er i perioder vokset kraftigt, men er så gået i stå. Jeg spurgte, om det var 

mirakelkuren – det var det  ikke – det var kun eksperimentel behandling. Jeg vil ikke til kontrol 

mere.” 

 

”Da jeg kommer til kontrolbesøg efter brystkræft siger jeg til lægen, at jeg har ondt i hofte-

skålen og har haft det nogen tid. Lægen siger, det er aldersbetinget, og at jeg skal tage nogle 

kalktabletter. Jeg går til min egen praktiserende læge, som sender mig til en lang række 

undersøgelser. Jeg bliver CT-scannet af rygsøjlen, hvor de finder metastaser.”  

 

”Kommer ind til kontrolbesøg, hvor de siger til mig, at der ikke er noget med kravebenet (…),der 

er noget med nyrerne. Lægen og sygeplejersken taler hen over hovedet på mig, jeg er bare 

tilskuer. Lægen går, og jeg står på en øde ø.”  

 

”Jeg fik terminalerklæring. Lægen sagde, at jeg havde en måned tilbage at leve igen. 

Sygeplejersken gik grædende ud, min kone brød sammen. Jeg stillede mange spørgsmål.” 

 

Hovedparten af de interviewede har modtaget information fra mange forskellige læger og på 

forskellige hospitalsafdelinger. Hver læge har sin udtryksform og sin måde at håndtere de van-

skelige samtaler på. For nogle af de kræftramte har informationerne resulteret i håbløshed. 

 

7.4 Håbløshed 

En stor del af deltagere i den foreliggende interviewundersøgelse giver udtryk for, at de har 

mødt læger ved kontrolbesøgene, som har belastet deres håb. Ikke sådan at forstå, at de 

kræftramte ikke ved, at livet ophører på et tidspunkt, men lægerne har ikke haft blik for deres 

skrøbelighed.  

 

”Jeg mistede håbet, da jeg fik at vide, at der var tilbagefald. Der var metastaser i knoglerne.”  

 

”At få at vide, at jeg alligevel skulle opereres igen, og at det var en mere aggressiv kræftform 

end først forventet efterlod mig i håbløshed.” 
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”Kom ind til en onkolog, som talte gebrokkent dansk. (…) Han tog håbet fra mig.” 

 

”Jeg gik og håbede på, at CT-scanningen ville gå godt. Forventede at få at vide, hvornår jeg 

skulle opereres. Da jeg fik svaret på hospitalet røg håbet. Det havde spredt sig, muligvis også til 

leveren. Blev overført til onkologisk til livsforlængende behandling. Lægen sagde, at jeg ikke 

kunne forvente at blive rask. Lægen forklarede det på en sådan måde, at det var en 

håbløshedserklæring.”  

 

”Der er kun afsat et kvarter og det efterlader én i håbløshed, fordi, det kun er lægen og 

sygeplejersken, som når at tale. Vi får ikke tid til at tænke og til at stille spørgsmål.” 

 

Da lægen sagde, at det havde spredt sig over det hele, så jeg mig selv liggende i en kiste, jeg så 

min egen begravelse. Min mand var med til samtalen. Han var chokeret.”  

 

Det er ikke nødvendigvis kun lægerne, der gennem informationerne til de kræftramte kan 

belaste håbet. Selve systemet for de kræftramte kan også være medvirkende til, at patienterne 

skal bruge mere energi på at passe ind i systemerne og forholde sig til informationer fra såvel 

sundhedspersonale som socialforvaltning.  

 

”Jeg er ikke et cpr.nr. Jeg vil ikke lave en ressourceprofil, som skal lægges ud på nettet, jeg vil 

ikke være en del af et system. Jeg er så træt af, at jeg skal passe ind i et pakkeforløb eller ind i 

bestemt paragraf. Jeg har problemer nok med at holde mig i live. Jeg vil være rask og komme 

ud på arbejdsmarkedet igen, men jeg er nødt til at have roen til det.”  

 

”Jobcenteret havde kopieret min journal. Der stod, det var udsigtsløst. De ved ikke, hvad de 

gør.” 

 

”Det hjælper på håbløsheden, at man får lov til at slås (…) at man sætter sig og skriver et brev 

og klager over alt for lang ventetid.” 

 

Løgstrup peger på, at vi aldrig befinder os i et magttomrum. Livs- og magtudfoldelse kan ikke 

skilles ad, men magtudfoldelsen skal tæmmes (1972 s., 117). På den ene side er der pakke-
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forløb, som de kræftramte nyder godt af i forhold til behandling. Ligeledes er der regler for, 

hvilken hjælp en arbejdsløs kræftramt kan få. Men det ændrer ikke ved, at den enkelte altid 

har noget af et andet menneskes liv i sin hånd og dermed en fordring om at tage vare på det.  

Løgstrup udtrykker det med følgende ord: ”Fordi der er magt i et hvilket som helst forhold mel-

lem mennesker, er vi altid på forhånd spærret inde – i den afgørelse, om vi vil bruge magten 

over den anden til hans eller vort eget bedste.” (1983, s., 66). 

 

7.5 Tanker om at dø 

En del af de interviewede er bevidste om, at de kan dø af deres kræftsygdom, bl.a. fordi lægen 

har informeret om, at ´der ikke kan gøres mere’. I interviewene fortæller de kræftramte om 

deres tanker. 

 

”Jeg er ikke bange for at dø, men jeg er bange for at miste livet og derved ikke kan se mine 

børn eller første børnebørn vokse.” 

 

”Jeg er meget bevidst om, at jeg kan dø, af det her.”  

 

Jeg har tænkt, at det måske er det her, jeg dør af. Eller at jeg måske ikke bliver så gammel, som 

jeg måske havde troet, jeg skulle blive. Livet bliver lige pludselig forkortet i tankerne.”  

 

”Jeg var bange, troede det var en svulst i hjernen og var bange for, at dø om natten.”   

 

”Den bog gav mig håb. En beskrivelse af, hvordan der er i himlen. Det betød så meget for mig. 

Kan have et håb om, at det ikke er slemt at dø.” 

 

7.6 Selvmordstanker og selvmordsadfærd 

Nogle interviewpersoner har haft meget alvorlige personlige problemer, og deres livshistorie 

har været præget af belastende forhold (alvorlig sygdom i nærmeste familie, skilsmisse, selv-

mord i familien og egne selvmordstanker) (Kap. 4 fig. 4.2). De bagvedliggende (distale) faktorer 

er ikke nødvendigvis kendt af deres egen praktiserende læge, og interviewene viser, at de ikke 

deler den viden med lægen i forbindelse med de første undersøgelser for kræft. At have selv-

mordstanker og tanker om hvilken metode, der skal anvendes, er en risikofaktor for selv-

mordsadfærd. Men emnet er omgærdet med tabu og derfor vanskeligt for mange at tale om.  
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”Jeg røg helt ned efter operationen og fik selvmordstanker. Jeg fortalte ikke nogen om, hvordan 

jeg havde det. Jeg forsøgte at tage mit liv med en overdosis piller. To gange – det hele var så 

håbløst.” 

 

”Løb fra afdelingen, havde planer om at begå selvmord. Jeg ved ikke, om jeg kan klare det. 

Sygeplejersken kommer og finder mig. Vi går op til psykologen, som siger, at jeg skal bruge 

lægerne til kemo, og psykologen går med mens jeg få kemo - vi er alene i rummet.” 

 

I interviewene giver deltagerne udtryk for, at deres tanker om selvmord ofte udspringer af tab 

af værdighed. Det kan være i forbindelse med operation, kemobehandling, stråling eller det 

kan være i forbindelse med træthed. Erfaringen af, at de ikke magter de gøremål eller det 

arbejde, de tidligere har kunnet udføre, kan aktivere tankerne om at begå selvmord. Tankerne 

indeholder også forholdet til familien, som de mener at være en byrde for.  

 

”De kunne få et bedre liv uden mig. Det ville måske være nemmere, hvis jeg ikke var her. Men 

det ved jeg jo godt, at det bare er mig selv, der tænker sådan. Jeg ved da godt, at hvis jeg 

sagde det til andre, ville de sige, at de for alt i verden ikke ville undvære mig. Det er jo bare 

mine egne depressionstanker.”  

 

”Jeg har nogle gange tanker om at tage mit liv. Jeg har tænkt på det, hvis jeg bliver hjælpeløs, 

gammel og grim. Jeg vil ikke være her mere, hvis jeg ikke kan klare sig selv.” 

 

”Afskrækken er, hvordan man dør ved kræft. Hvis man selv handler, ved man, hvordan det 

foregår.” 

 

Enkelte af de interviewede har fortalt andre om deres selvmordstanker eller indgået aftaler 

med familie:  

 

”Jeg har en kammerat. Vi er ens på mange punkter – han har aldrig givet mig et svar. Han siger 

altid – det skal du nok selv nok finde ud af.” 
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”Hvis jeg ligger meget syg vil jeg til Holland eller Schweiz, hvor jeg kan få hjælp til at dø. Min 

familie har lovet at hjælpe mig med det.”  

 

”Lige nu har jeg haft nogle tanker og samtaler om selvmord. Jeg har ikke blokeringen for, at jeg 

tager mit eget liv.” 

 

I tankerne om at begå selvmord indgår også for nogle samtale med Gud eller bøn. 

 

”Jeg har tænkt på at tage mit liv ved at tage piller. Jeg taler med Gud om det, hvis det er Guds 

vilje, at jeg skal tage mit eget liv, så vil det ske. Det er kun mig selv, der kan gøre det.”  

 

”Jeg er ikke bange for at dø, hvis Gud tager imod mig (…). Mine hunde gør mig glade, jeg tror 

de kan forstå mig og de kan mærke, at jeg er nede. De kan høre mig bede. Jeg tror mine hunde 

forstår mig bedre end min mand.” 

 

Hvis der har været selvmordsadfærd i familien eller hvis vedkommende tidligere har forsøgt at 

begå selvmord hører disse faktorer til de bagvedliggende (distale) faktorer, som kan bidrage til 

at belaste den kræftramte yderligere.  

 

”Har tænkt på selvmord flere gange. Vi har selvmord i familien.” 

 

”Jeg tænkte allerede på selvmord som tre-årig.” 

 

”Havde selvmordstanker som ung teen-ager, hvis mine forældre var urimelige. Havde for 2 år 

siden en periode med stress, og der tænkte jeg på selvmord og ville tage en overdosis 

sovepiller. Startede hos en psykolog, hvor jeg tænkte, at det får jeg ikke noget ud af. Fik 

kontakt til en terapeut, som både havde empati, og som kunne noget med tanker, følelser og 

kroppen. Der fik jeg nogle værktøjer. Hun var min livline, men jeg har fundet ud af, at hun er 

død af kræft. Hun er et menneske, som har betydet meget for mig.”  

 

Alvorsgraden af selvmordstanker skal desuden ses i lyset af, hvorvidt den kræftramte har 

overvejet hvilke metode vedkommende vil bruge til at tage sit eget liv. 
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”Jeg har leget meget som barn med tanken om at tage mit eget liv og sagde det til min lærer 

på min skole. Du må godt vente til, du bliver færdig med skolen. Jeg vil springe fra højder eller 

lægge mig foran et tog.”  

 

”Jeg kunne speede op og køre ud i intetheden.” 

 

Ingen af de kræftramte har talt med den behandlende læge om deres selvmordstanker. Det er 

belastende for håbet, at den kræftramte ikke får sat ord på de overvejelser, vedkommende har 

om tab af værdighed, tab af livsmod og tab af livsduelighed. Selvmord er ensomt! Der er ingen, 

som holder i hånd eller sidder hos den døende. Lægen kan understøtte håbet om et værdigt 

livsforløb og en værdig afslutning på livet. 
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8. Håb, tro, værdier  

 

8.1 Indledning 

Når de belastende forhold får overtaget hos en kræftramt, kan tankerne om at begå selvmord 

dukke op og blive intense. De beskyttende forhold er hele tiden tilstede som livsbekræftende 

fænomener. Det er tillid, barmhjertighed, håb og talens åbenhed, og Løgstrup (1983) kalder 

dem suveræne livsytringer. De kan ikke trænes, forfines eller sættes i systemer. De udgør ikke 

en kultur, er ikke normer eller etisk argumentation. Men de er der, også når den kræftramte 

føler, at hans eller hendes værdighed krænkes eller at hans eller hendes sårbarhed trædes 

under fode.  

 

8.2 Håb 

I 1989 fik den amerikanske journalist og forfatter Erma Bombeck en opfordring om at skrive en 

bog om børn og kræft. Begrundelsen for opfordringen var, at man ønskede at undersøge, om 

håb havde indflydelse på leukemiramte børns muligheder for helbredelse. Var håb en vigtigere 

faktor end medicin? Var håb medvirkende til at forlænge livet hos de børn, for hvem der ikke 

var nogen helbredelsesmuligheder for? 

 

Af bogens indhold fremgår det, at den medicinske udvikling har øget mulighederne for hel-

bredelse af leukemi fra 0-60 %. Men på trods af denne forøgede helbredelsesprocent, var der 

alligevel børn, som tilsyneladende ikke reagerede positivt på behandlingen, men andre håbløst 

syge og uden behandlingsmuligheder levede længere end forventet. 

 

Bogen koncentrerer sig om begrebet livsmod, livsvilje og håb, som vokser i takt med, at barnet 

føler og oplever, at det er i stand til – på trods af alt – at leve et liv fuld af leg og latter. For dis-

se børn er håb ikke grafer og kemiske formler, forskning og laboratorieundersøgelser eller fy-

siologiske termer. 

 

I et af citaterne fra Erma Bombecks bog ”Jeg vil blive stor” (1990) fremgår det, hvad håb er for 

disse børn. Citatet stammer fra et kræftramt barn, som beskriver håb i skikkelse af et dyr: 
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”Håb er ca. 75 cm høj. Den har pels, og pelsen er krøllet. Den er blød. Håb smiler 

en masse og har blå øjne og en kort flaskerenserhale, der logrer. Den har samme 

farve som solskin og lykke. Det ene øre står lige op i luften og det andet hænger 

ned. 

 

Håb hæver somme tider stemmen. Den er nødt til at tale højere end frygten. 

Somme tider kan man lokke den hen til sig, men for det meste må man være tål-

modig og vente. Så kommer den selv til én. 

 

Håb har unger som alle andre dyr. De hedder håblinger. Dem skal man ikke behol-

de, men man kan give dem til andre, som har brug for dem.” 

 

8.2.1 At være noget for andre 

Alle interviewpersoner har sat ord på, hvad de mener håb er for dem, og hvad, der understøt-

ter håbet i den situation, de befinder sig i. At gøre noget, at handle, at være noget for andre 

indgår i en del af beskrivelserne. 

 

”Håb har noget at gøre med, at gode gerninger bliver givet videre til andre. 

 

”Håb er noget vi har i  os. Men for mig kommer troen først. Troen på, at jeg kan noget, at jeg 

kan gøre en forskel. Jeg har altid haft håbet og troen på, at jeg kan gøre en forskel.” 

 

”For mig er håbet forbundet med handling.” 

 

”Det har givet mig håb, at jeg kan hjælpe andre.” 

 

I citaterne ligger implicit den gensidige afhængighed, at de kræftramte er bevidste om, at de 

trods deres sygdom kan gøre andres verden rummelig og stor. 

 

8.2.2 At unde andre et liv 

Flere af interviewpersonerne fortæller om læger, der har vist barmhjertighed og understøttet 

håbet. Om dette skriver Martinsen (2012, s. 108): ”Noget i den andens lidelse kalder på barm-

hjertigheden, vækker en menneskelig medfølelse, der svinger ud i legemlig handling, som giver 
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den anden rum.” Løgstrup (1978, s. 261) skriver om barmhjertighed at det ”er at unde andre 

liv, fremelske det hos dem og bekæmpe død.” Netop dette kommer til udtryk i de kræftramtes 

fortællinger om, hvad der understøtter håbet. 

 

”Vi frabad os at komme til samtale hos samme læge igen. Lægen havde virket fuldstændig 

uinteresseret. Den næste kvindelige læge var lidt blødere i formuleringerne. Hun fortalte, at 

man havde opereret en patient efter kemo, hvor man havde taget svulsten ud, og der var ikke 

nogen kræftceller tilbage. Lægen gav håb. Jeg havde brug for at høre nogle positive historier - 

at der er nogen som er kommet ud på den anden ende. Det var en håbgivende samtale.” 

 

”Min egen praktiserende læge har haft stor betydning for at styrke mit håb.” 

 

Der er mange eksempler på, hvordan personalet på de forskellige afdelinger har understøttet 

de kræftramtes øjeblikkelige livssituation:  

 

”Min far skulle opereres samme dag som mig- men på en helt anden afdeling. Han var færdig 

med operationen før mig, og der var nogle sygeplejersker, som fik det ordnet sådan, at han 

blev kørt ned på den opvågningsstue, hvor jeg lå. Da jeg vågnede efter operationen, lå han og 

kiggede på mig, han havde forsikret sig om, at jeg var ok.” 

 

”Har altid haft den samme læge, sommetider er vedkommende blevet afløst af en anden 

kvindelig læge. De er rigtig gode og søde. Desuden knyttede jeg mig til den samme syge-

plejerske, som gav mig kemo alle gange.”  

 

”Der var specielt én sygeplejerske som var helt fantastisk. Hun sagde, at jeg bare kunne ringe. 

Generelt var sygeplejerskerne rigtig søde.” 

 

Sygeplejerskerne har en afgørende indflydelse på de kræftramtes tilværelse. De kræftramte 

møder sygeplejerskerne ved diagnose og ved behandling. De knytter ofte tætte bånd til én 

eller flere sygeplejersker, som giver dem tid og rum til at tale, græde og tie.  

 

 

 



60 

 

8.2.4 At kæmpe 

En del af de interviewede kræftramte har erfaret, at de danske læger har taget håbet fra dem 

ved at informere om, at de kun har kort tid tilbage at leve i, eller at lægerne har opgivet at 

gøre mere for dem. De kræftramte giver i interviewene udtryk for, at de for at understøtte og 

bevare håbet har handlet på egen hånd ved at søge behandling i udlandet. 

 

”Er i alt blevet opereret 3 gange, men sagde nej til operation fjerde gang (…). Sagde nej til 

stråler og kemo. Blev en ”ulydig patient”(…) Udskrev mig selv. En bekendt havde fået 

behandling i Tyskland (...) Min mand og jeg tog derned. Lægerne i Danmark ville ikke gå med til 

det.” 

 

”Søgte Second Opinion – fik afslag. Søgte regionen, fik afslag. Onkologerne på (x hospital) 

kunne henvise direkte – det nægtede de.” 

 

”Kørte til München og var indlagt en måned og fik behandling med protonstråling. De tyske 

læger understøttede håbet om, at jeg kunne blive rask. Der er ikke tale om en eksperimentel 

behandling. Det er en anerkendt behandling i Tyskland. (…)Lægerne på x-hospital har ikke på 

noget tidspunkt været interesseret i at høre om mine behandlinger i Tyskland. Da jeg kom 

tilbage, ville lægen på x-hospital ikke tale med mig. Der har overhovedet ingen interesse været 

om behandlingsformen. Heller ikke selv om jeg kom gående ind på hospitalet, og de kunne se, 

at jeg var i stand til at støtte på mine ben og gå selv.”  

 

Elsass og Johansen (2011) har i deres bog om at leve med kræft indgående beskæftiget sig med 

den problematik der omhandler information. De peger på, at kombinationen af information og 

medfølelse skal præge konsultationen med den kræftsyge patient. Men denne ’glædens terapi’ 

har vanskelige vilkår, fordi den højteknologiske, moderne kræftbehandling ikke giver plads til 

forholdet mellem eksperter og lægmand (s. 57). 

 

De kræftramte, som har søgt til udlandet for at få behandling, giver udtryk for frustration over, 

at lægerne i Danmark ikke viser interesse eller glæde over, at den kræftramte har fået det 

bedre. Måske føler lægerne det som en mistillidserklæring til deres faglige niveau.  Måske har 

lægerne ikke blik for, at den kræftramte selv handler for at bevare håbet, eller måske er 
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lægerne ikke bevidste om, at de sagt med Løgstrups ord ”aldrig har med et menneske at gøre 

uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.” 

 

De kræftramte giver i interviewene udtryk for, at livsmodet bliver taget fra dem, håbløsheden 

og meningsløsheden kan igen få overtaget, og tankerne om selvmord kan dukke op.  

 

8.3 Tro 

I den foreliggende undersøgelse er de kræftramte blevet bedt om at forholde sig til følgende 

udsagn: Jeg har min egen form for livsanskuelse, tro, religion eller spiritualitet, som giver mig 

tryghed og/eller stabilitet.  

 

En stor del af de interviewede kræftpatienter giver udtryk for, at de tror. 

 

”Min tro er ikke blevet mindre under min sygdom.”  

 

”Jeg har følt trøst ved troen.” 

 

”Jeg er blevet troende efter kræften. Jeg tror på, at der må være en mening med det hele, og 

det er op til mig at finde den.” 

 

”Jeg har et syn på, at vi er en del af noget større. Vi er energivæsener og ubalance i de energier 

giver os sygdom.” 

 

”Jeg skulle selv vælge – jeg ville gerne gå i søndagsskole mod mine forældres vilje. Mine 

forældre troede ikke. Jeg troede på Gud og Vorherre, fra jeg var 7 år – jeg har været sikker på, 

at nogen holdt hånden over mig”. 

 

”Har altid troet lidt på Vorherre. Jeg havde bestemt, at jeg ville døbes.”  

 

”Jeg tror på, at det går godt. – Håb er mindre for mig. Lægeverdenen giver os ikke meget håb 

og tro på, at vi kan komme igennem det. Det er deres egen frygt, de taler om og ikke min.” 
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8.3.2 Socialt samvær 

Kun få af de interviewede nævner kirken som et socialt mødested eller et sted, hvor de får 

understøttet deres håb.  

 

”Jeg kom meget i kirken – blev døbt som voksen. Hvis jeg ikke kan få noget med hjem kommer 

jeg der ikke. Det skal være jordnært.” 

 

”Efter min kræftdiagnose begyndte jeg at gå i kirke og modtog nadver. Det understøttede mit 

håb om at blive rask igen, ved at overgive sig til noget, der var større.” 

  

8.3.3 Bøn 

En stor del af de kræftramte fortæller, at de beder. Nogle beder hver dag. Andre beder i 

forbindelse med at de skal til kontrolbesøg, opereres eller i behandling. 

 

”Vi er en del af en større helhed. Beder en bøn hver morgen – det er den samme bøn hver 

morgen. Det guddommelige univers – de guddommelige kræfter – en bøn om det, der skal ske i 

dag. Når jeg skal til scanning eller til prøve, beder jeg en bøn. Jeg har fået et bedre liv af at blive 

syg – er blevet ansvarlig. Tro og håb er en stor del af mit liv – jeg lever hver dag fuldt ud, men 

har langsigtede planer.” 

 

”Der har gået mange fadervor og vorherre med mig, når jeg skulle på hospitalet.” 

 

”Jeg har tidligere kunnet fadervorremsen – været snaksaglig med Vorherre. Som barn har jeg 

haft en dømmende Vorherre, som har holdt mig i kort snor.” 

 

”Jeg beder til Gud og har set en lysende skikkelse foran mig. Jeg lever sundt, løber. ”  

 

8.3.4 Ritualer  

Et ritual er en symbolsk handling eller en handlingsrække. Et ritual er et konkret udtryk, som 

har et indhold. Ritualerne ”siger” mennesket noget om, hvordan vi skal forholde os over for de 

højere magter, vi er underlagt. For nogle mennesker kan ritualer have et religiøst indhold, 

mens andre ikke tillægger ritualerne noget religiøst. Ritualerne anskues i stedet nærmere som 

magiske og udtrykker en aktiv holdning til kriser. Alligevel hører ritualerne hjemme inden for 
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en religiøs verdensforståelse i bredere forstand, idet der er tale om handlinger, som får deres 

betydning og styrke fra indholdet i selve den symbolske handling.  

 

 ”Efter min kræftdiagnose begyndte jeg at gå i kirke og modtog nadver. Det understøttede mit 

håb om at blive rask igen, ved at overgive sig til noget, der var større.” 

 

8.4 Værdier 

I interviewene er de kræftramte blevet stillet over for spørgsmålet om, hvorvidt kræftdiag-

nosen har ændret ved prioriteringen af værdierne i deres liv. Hovedparten svarer ja. Flere giver 

udtryk for, at de efter diagnosen er blevet i stand til at prioritere, hvad der er vigtigt, og hvad 

der ikke er.  

 

”Jeg har brug for at være sammen mine børn og nyde øjeblikket.” 

 

”Lægger mere værdi i de små ting – jeg gider ikke trækkes med ubetydelige ting.” 

 

”Vil have noget ud af det liv, jeg har.” 

 

For nogle af de interviewede, som har fået at vide, at der ikke kan gøres mere for dem, er prio-

riteringen at kunne være smertefri: 

 

”Lige nu nyder jeg at kunne få den medicin fremover, som gør mig smertefri.” 

 

De kræftramte ser på det liv, de har nu og det liv, de levede før diagnosen. Flere giver udtryk 

for, at de har lært en del om sig selv og om deres forhold til andre mennesker. 

 

”Jeg har lært en million ting mere om mig selv fordi, jeg fik kræft. Jeg er blevet mere bevidst om 

mennesker, som har det svært.” 

 

”Jeg levede lidt for stærkt tidligere. Har fået en større glæde ved livet. Er meget mere til stede 

lige nu. Går ikke op i små detaljer mere – livet er for kort til detaljer. Jeg kan ikke hjælpe andre 

til at få et bedre liv. Hvis de ikke vil lytte, så går jeg ikke videre til den næste.” 
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Mange nævner, at diagnosen har betydet, at de er blevet meget bevidste om at have netværk, 

eller at være i en familie, hvor de føler sig trygge.  

 

”Det er vigtigt at vide, at man er elsket. Penge er ikke så vigtige. Livet er meget sårbart.”  

 

”Jeg har fundet ud, hvor meget netværk betyder. Jeg troede, folk var ligeglade – der ville kun 

komme 7 til min begravelse.” 

 

”Jeg prioriterer, hvem jeg mødes med. Jeg har faktisk også sorteret en af mine tidligere ven-

inder fra. Jeg har sendt et brev til hende, hvor jeg forklarer, at jeg synes, at vi er for forskellige, 

at vi havde forskellige livsanskuelser og følte, at det var bedre, at vi havde hver vores liv. Jeg 

ønskede ikke, at hun besvarede mit brev. Hun har respekteret det, og jeg har ikke hørt fra hen-

de siden.” 

 

8.5 Anbefalinger 

Afslutningsvis i interviewet er de kræftramte blevet bedt om at reflektere over, hvad de vil 

anbefale med henblik på at forebygge selvmordstanker og selvmordsadfærd.  Det fremgår 

tydeligt at det især er blandt lægerne, der skal ske ændringer:  

 

”Det ville hjælpe meget, hvis lægerne havde læst journalen før samtalen. Det giver et helt 

forkert signal, at de ikke har forberedt sig til samtalen.”  

 

”Det er yderst vigtigt, at man får de samme læger – Var meget frustreret over, at det er nye 

læger hver gang – De har ikke læst journalen.” 

 

”Der skal sættes tid af til samtalerne. Lægerne skal læse journalerne inden samtalen.” 
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9. Pårørende 

 

9.1 Indledning 

Der er gennemført en del undersøgelser om pårørende til kræftpatienter (Elsass og Johansen, 

2011). Det er bl.a. påvist, at mænd, som var gift med brystkræftpatienter havde en øget risiko 

for at blive indlagt med depression. Yderligere store undersøgelser om pårørende til kræftpati-

enter er ved at blive gennemført, men delresultater viser, at hver anden pårørende savner 

information om, hvordan de bedst hjælper og støtter den kræftramte. Endvidere viser forsk-

ningen, at den kræftramtes pårørende ikke i tilstrækkelig grad inddrages i samtaler om diag-

nose og behandling.  

 

Inden for de seneste år er patienter blevet opfordret til at tage en pårørende med, når patien-

ten skal have svar på undersøgelser eller gennem behandlinger. Patienterne er sårbare, og det 

at have pårørende med kan bidrage til at understøtte håbet.  

 

9.2 Diagnose og tilbud om behandling 

Resultaterne af den foreliggende undersøgelse viser, at det er vanskeligt for lægen at skabe tid 

og rum til den bekymring, som både patient og pårørende møder med. Lægen anvender sin 

uddannelse, sit faglige sprog, sin kliniske erfaring til at kommunikere diagnosen med. Lægen 

skal videre til næste patient eller til et møde.  

 

For patient og pårørende stiller sagen sig anderledes. Datoen og klokkeslettet er af betydning. 

De har ventet på en besked, som kan afgøre deres livsforløb fremover. De har med hverdags-

sproget udtrykt deres håb, tvivl, utryghed og vemodighed. K.E. Løgstrup er meget opmærksom 

på, hvor meget hverdagssproget betyder, og hvordan hverdagens talesprog både har vidde og 

prægnans. ”At være ude af sig selv”, ”at samle sig” eller ”at finde sig selv” udtrykker på fin vis 

menneskets grundvilkår: vi kommer ud for kriser, sorger og tab. Når det sker, er det oftest 

hverdagssproget, vi bruger, fordi det er forstået af alle uanset faglig baggrund. De akademiske 

udtryk, de latinske betegnelser og de lange indviklede sætninger tjener ikke det formål at 

udtrykke sindstilstanden mellem håb og håbløshed.   
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Den pårørende og patienten bruger hverdagssproget. Den pårørende er den, som er der for 

patienten, som kan holde om patienten, trøste støtte og underbygge håbet i ventetiden inden 

samtalen. Men den pårørende er også den, som skal forberede sig på fremtidsperspektivet: 

pleje, omsorg, værdig afsked og død.  

 

En af de pårørende fortæller om den situation, hvor lægen stiller diagnosen:  

 

”Han fortalte det på en måde, som om han ville sige ´Du skal have frikadeller til aften’ (…) Så 

gik han over på sit kontor, som var lige ud for og så gik jeg ud på gangen og siger til ham ”Hvor 

lang tid tror du, det varer, det her?” – ”Det kan jeg ikke sige noget om.” ”Men er det sådan, at 

vi mister ham snart, eller hvilket tidsperspektiv er der i det, har vi ham til jul?” ”Det er ikke 

sikkert, det skal I ikke forvente.” (…) Man skal jo heller ikke høre det positive, når det er 

negativt, men det er barsk serveret. Men vi er også i chok. Han kunne have sagt: ”Vi skal lige 

have operationen overstået, så kan vi bedre vurdere.” Men det [kræftsygdommen] er åbenbart 

så fremskredet at hans lægeviden fortalte ham, at det her er så fremskredent, at det er der 

ingen, der overlever (…). Men det blev bare sagt sådan, ligesom han ville sige ’Du skal have 

frikadeller til aften.’ ” 

 

Den pårørende udtrykker sin frustration over, at lægen ikke sanser, at såvel patient og på-

rørende er i chok. Den pårørende er fortvivlet, ønsker at få svar på, hvor lang tid patienten og 

den pårørende har sammen. Igen er vi tilbage i det etiske dilemma om håbløshed eller indbild-

ning (se kap. 1). Skal lægen udtrykke klart, at den operation, som er forestående, bliver gen-

nemført, men virkeligheden er, at kirurgen ”åbner og lukker igen, uden at gøre noget”?  

 

En del af de pårørende fortæller om, at lægen som stiller diagnosen, har svært ved at se pati-

ent og pårørende i øjnene. I stedet ser lægen ud af vinduet eller på sine papirer. Lægen kom-

munikerer ikke blot med ord, men også med hele sin krop. Tilsyneladende glemmer lægen, at 

den dimension, som medkommunikeres hver eneste gang vi henvender os til en anden. Den 

dimension handler om, hvad vi er, i det vi gør (Henriksen og Vetlesen, 2004, s. 257).   

 

De pårørendes beretninger om mødet med læger i forbindelse med tidspunktet for diagnosen 

vidner om, at lægerne er forskellige, der er forskellige kulturer på kræftafdelingerne og på lan-

dets hospitaler. Som et eksempel herpå fortæller en pårørende følgende: 
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”Hende overlægen sagde: ”ja, vi er her på grund af det og det, og det er brystkræft, du har,” og 

så skete der det lidt underlige midt i alt det der, at sygeplejersken og lægen sagde ikke et ord, 

de lod os være i vores ked af det hed og chok, og hvor lang tid vi sad der uden at de sagde 

noget, det ved jeg ikke, men de sagde ikke noget førend, jeg sagde: Nå, hvad gør vi så?” 

 

9.3 Reaktioner 

Det er ofte, at sproget ikke slå til, når diagnosen bliver formuleret. Pårørende og patient har 

måske i tiden op til konsultationen fundet alle de rationelle forklaringer, der kan være på, at 

der ikke er tale om kræft. Den pårørende har ofte forsøgt at understøtte håbet – også selvom 

den pårørende inderst inde selv har været klar over situationens alvor og selv følt håbløs-

heden. 

 

En af de pårørende fortæller om, hvordan ægteparrets verden ændrede sig, da diagnosen blev 

formuleret.  

 

”Blev lammet, jeg havde det slet ikke i tankerne. Det samme med min mand. Vi sad der og var 

lidt forstenede.” 

  

9.3.1 Håb 

Der er ikke to livssituationer, som er ens og derfor heller ikke nogen opskrift på, hvordan læ-

gen kan understøtte håbet hos pårørende og patient. Løgstrup peger på, at det hører til at 

være en individualitet, et selv, at der forlanges noget af én. ”Hvilket atter beror på, at i samme 

øjeblik, der forlanges noget af én, har man ”selv” at svare for, hvad man gør eller ikke gør” 

(1983, s. 79). Nogle læger tilskynder de pårørende og patienten til at udleve deres drømme:  

 

 ”Hvis der er noget, I vil gøre, som I altid har drømt om at gøre, så skal I gøre det med det 

samme. Så det blev gjort meget klart for os, at det var en meget alvorlig sygdom, men man tog 

ikke håbet fra os.” 

 

Andre læger giver direkte eller indirekte de pårørende og patienten håb om et forløb, hvor pa-

tienten bevarer værdigheden og muligheden for at tage én dag af gangen. 
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”Det eneste håb vi fik, det var at det ville komme til at forløbe bedre end det normalt gjorde. 

Der blev ikke lagt skjul på, at det var en ekstrem alvorlig sygdom, som hun ville komme til at dø 

med. Vi var ikke spor i tvivl om alvoren. Men fordi min kone havde det så godt, så skubbede 

hun det fra sig og på den måde koncentrerede vi os om én dag af gangen, og det er det eneste, 

vi ønskede, det var at komme tilbage til hverdagen.” 

 

Andre læger reagerer ved at tolke patienten og de pårørende. Resultatet af lægens reaktion 

kan være spontan medlidenhed og barmhjertighed som et opgør mod den tilintetgørelse, som 

lægen fornemmer. Patientens skæbne går mod håbløsheden og dermed opstår appellen om 

livshåb. Følgende citat er et eksempel herpå.   

  

”Efter operationen var vi til møde med lægen igen, så sagde han lige pludselig til hende. ”Jeg 

kan se, at du er så bekymret over, om du skal dø af den sygdom her. Ved du hvad, jeg tror ikke, 

at det er den sygdom, du dør af, jeg tror det er noget andet, du skal dø af”. Da giver han hende 

direkte håbet, fordi han kan tolke hende.  (…) Det var tydeligt at mærke på hende, at det var 

virkelig noget af det, hun ville vide.” 

 

9.3.2 Afmægtighed, håbløshed 

Nogle af de pårørende fortæller om den afmægtighed, angst og håbløshed, de hele tiden føler. 

 

”Så sagde jeg, at det var OK, at hun kom ud på hospice, måske ikke permanent men på aflast-

ning. Jeg er mærket af det i dag – psykisk overbelastet. Og det er også derfor, at jeg er på syge-

dagpenge.” 

 

”Jeg er panisk, når jeg skal give slip på hende (…). Jeg er bange for at komme i fare.” 

 

”Jeg er angst for at miste ham og for, hvad der skal blive af mig (…). Jeg har svært ved at erken-

de, at jeg har brug for hjælp og også svært ved at bede om den.” 

 

”Så fik jeg plejeorlov derfra efter § 119 (…). Da passede jeg min hustru hen over 14 måneder 

derhjemme. (…). Det forekom mig fuldstændigt uvirkeligt, at hun var så elendig (…). Jeg var 

godt klar over, at jeg nok var ved at nå kanten og var ved at bryde sammen.” 
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”… hvor ville jeg gerne have været det her foruden. At det ikke var min verden eller min 

virkelighed, det her. Hvorfor mig, jeg har den følelse af, at jeg synes, at jeg er blevet snydt, det 

er nok den følelse, jeg har. Jeg syntes fandeme, at jeg er blevet snydt, når jeg sådan tænker 

over det (…) det kan også være, at jeg ikke ville accepterer, at hun var syg, det kan også være, 

fordi jeg ikke rigtig ville give slip på det, som vi egentlig havde (…). Så går jeg ud på mit værk-

sted, og så står jeg og råber lidt.” 

 

Andre fortæller om, hvordan lægerne har korrigeret deres opfattelse af virkeligheden 

 

”Næste dag skulle vi have en samtale med overlægen, og han siger så, at det er en kræft-

sygdom, han [ægtefællen] dør af (…). Så kigger lægen på os og siger: ’Jamen er der nogen, der 

har fortalt jer, at I kan blive raske af det?’ ” Det er jo som at få en dødsdom.” 

 

Enkelte af de pårørende fortæller om, hvordan arbejdsgivere under sygdomsperioden har gen-

nemført opsigelser, således at familien også har måttet tænke på muligheden for at komme 

tilbage til arbejdsmarkedet.   

 

”Min kones chef kom forbi [under sygdomsperioden] og sagde hende op. Hun havde en 

opsigelse på tre måneder.” 

 

De pårørende udtrykker hver på sin måde den afmægtighed, håbløshed og sorg, der er 

forbundet med at miste.  For hver dag, der går, føler de pårørende, at de skal forholde sig til 

lidelse og død, uden at de samtidig kan sætte ord på deres afmagt. 

 

9. 4 Etisk dilemma 

For nogle af de pårørende opstår der et stort etisk dilemma omkring den smertelindring, der 

bliver givet. En af de pårørende forklarer sin situation: 

 

”Jeg har en del konflikter med dem derude om, at jeg syntes, at de går for hurtigt frem ved at 

give morfin osv. Hvor de mener, de lindrer hende, og jeg siger, at hun bliver mere sløv af det. 

Og når man bare giver hende nok af det, så får man hende jo til at dø meget hurtigt, ikke! Det 

havde jeg jo indset, at det var den hurtigste måde at få hende til at dø på, og det synes jeg ikke 

var fair.” 
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Det kan være meget problematisk at forholde sig til den behandling, læger giver patienten, 

hvis patienten og dennes pårørende ikke har talt om de etiske spørgsmål om liv og død, som 

opstår i sådanne situationer. For de kræftramte, som har skrevet et Livstestamente, og som 

har ladet det registrere, er der mindre tvivl. Livstestamentet kan den kræftramte bruge til at 

fortælle, at vedkommende ikke ønsker livsforlængende behandling, hvis vedkommende bliver 

erklæret for uafvendeligt døende eller vedkommende på grund af svær invaliditet er varigt ude 

af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.  

 

9.5 Selvmordstanker 

De pårørende er blevet spurgt om, hvorvidt de har haft eller har selvmordstanker i forbindelse 

med sygdomsforløbet. Ganske få giver udtryk for, at tanken har strejfet dem. Det, som beskyt-

ter, er primært knyttet til værdier og egen erfaring. 

      

”Jeg ville ikke begynde at drikke [tidligere alkoholiker], hvis hun døde. Jeg ville ikke stå på 

kirkegården i en brandert. Jeg vil heller ikke drikke mig ihjel.” 

 

”Min egen mor begik selvmord, så jeg ved godt, at der er noget man skal passe på.” 

 

9.6 Tro, livsanskuelse, religion, spiritualitet 

Ingen af de pårørende fortæller, at de er begyndt at gå i kirke, eller at de har talt med en præst 

om den livssituation, de befinder sig i. Men hver især giver de udtryk for, hvordan de gennem 

deres tro, livsanskuelse, religion eller spiritualitet prøver at finde styrke midt i magtesløshe-

den. 

 

”Jeg har placeret min magtesløshed ved Vorherre, min religion har hjulpet mig.” 

 

”Jeg tror på Gud og på universets love og kraft, og jeg tror, der er mere mellem himmel og jord. 

Jeg tror, at Gud har skabt det godt for os, vi skal bare vælge det rigtige for os, det tror jeg er 

det eneste ansvar vi har.” 

 

”Da jeg kom hjem den første nat og havde fået at vide, at der var det der inde i hjernen, det var 

første gang, at jeg spontant kunne bede til Vorherre, at han måtte da i hvert fald lindre 
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situationen for X alt det, han kunne. Så ud over at græde en hel masse og bede fadevor, så 

kunne jeg hægte en hel masse på, at han skulle prøve at hjælpe X, så det ikke var så slemt, og 

så hun i hvert fald ikke fik smerter.” 

 

9. 7 Håb 

Den kræftramte har brug for hjælp til at understøtte håbet. Men den pårørende kan i syg-

domsperioden blive så ”slidt”, at vedkommende ikke føler at han/hun har flere kræfter til at 

opmuntre, støtte eller nære håbet hos den syge. Den pårørende har selv behov for at, at der 

bliver taget hånd om vedkommende. 

 

Netop dette er svært på hospitalerne. De pårørende giver udtryk for, at de ofte føler de står 

helt alene. Det er den kræftramte, som er i centrum. Det er patienten læger, sygeplejersker, 

familie, venner og bekendte spørger til. Det er patientens sygdomsforløb, der er det centrale i 

samtaler med såvel personale som andre familiemedlemmer. Når det gælder den pårørende, 

er der klare forventninger til, at vedkommende vil klare situationen og forløbet. 

 

Den pårørende kan føle sig fastlåst i tankerne om fremtiden. Den pårørende kan være dybt 

fortvivlet over uvisheden om det videre forløb. Hvordan vil det gå? Vil min mand, min kone, 

kæreste min søn/datter dø fra mig? Har jeg gjort alt, hvad jeg kunne? Har jeg svigtet? Den 

pårørende tænker både på fortid og fremtid og har måske svært ved at være til stede i nuet. 

 

De pårørende udtrykker klart, at de har været gennem et forløb, hvor de erkender, at det er 

nærværet, som er det primære. I det nære er håbet. Det kan være håbet om at ”få stille stun-

der sammen” til at tie eller tale. De pårørende ønsker ikke at blive trøstet, så den smertelige 

erfaring forsvinder. De ønsker snarere, at lægen, sygeplejersken eller familiemedlemmer mø-

der dem og er sammen med dem i bekymringen eller håbløsheden.  De ønsker nærhed og 

udtrykker det således: 

   

”Håb er en fysisk nærhed.” 

 

”Vi har nok ikke meget andet håb end at vi ved, at det er begrænset levetid, men at vi vil få så 

meget godt liv ud af hver eneste dag, som vi overhovedet kan.”  
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”Vi er i hvert fald tæt på hinanden, men samtidig har jeg også følt mig ufattelig ensom, når han 

er i den boble der. Men det har vi også snakket med X [fra Kræftens Bekæmpelse] om.  For én 

ting er jo, at man kan have lyst til at løbe hjemmefra, og en ting er jo, at det ikke er det, jeg vil 

(…). Og det ville jeg også syntes ville være rigtig trist, hvis sygdommen gjorde, at vi ikke kunne 

klare det. Om man så skal have hjælp til det. Vi er jo ude på dybt vand begge to.” 

 

”Der er noget smukt i, at to mennesker, som har elsket hinanden og været sammen i så mange 

år, at de står sammen til det allersidste.” 

 

9. 8 Værdier 

I interviewene har de pårørende givet udtryk for, at de er blevet bevidste om deres værdier i 

takt med sygdomsforløbet. Det er i samtalerne og i fortælleprocessen, de pårørende er nået 

frem til, hvad der er vigtigt og væsentligt i deres liv. I samtalerne med andre har de fået af-

klaret, hvad de står for, hvad de prioriterer højst i deres liv, og hvad de vil leve op til. 

 

”Vi gjorde det, at vi levede hver eneste dag med at sige, hvad der var det gode og dejlige, der 

var sket denne her dag. På den måde har vi levet fantastisk intenst, og derfor har det føltes 

som lang tid.” 

 

”Hele familien har ændret prioritering. Vi prioriterer frihed og oplevelser – også sammen med 

vores børn.” 

 

”Man finder ud af, hvad der er bagateller og ikke bagateller, når du får sat stolen for døren. Og 

de bagateller, dem burde du have droppet for længe siden, men det opdager du først, når man 

blive presset.” 

 

9. 9 Anbefaling 

Afslutningsvis i interviewet er de pårørende blevet bedt om at reflektere over, hvad de vil 

anbefale med henblik på at understøtte håbet hos de pårørende. Anbefalingen er enkel og 

klar. Det handler om nærvær: 

   

”Lægen skal se patient og pårørende i øjnene” 
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10. Fagpersoner 

 

10.1 Indledning 

Der er mange mennesker involveret i behandling af kræftpatienter. Og der er mange men-

nesker involveret i at bidrage til at løse de sociale forhold for de kræftramte. En kræftramt kan 

i forløbet møde mennesker med vidt forskellig faglig baggrund f.eks. læge, sygeplejerske, 

social- og sundhedshjælper, hjemmehjælper, socialrådgiver, fysioterapeut, præst, psykolog, 

psykoterapeut, fodterapeut, tandlæge, diætist m.fl. Alle har de en uddannelse, de bruger i for-

bindelse med deres arbejde med de kræftramte. Alle er underlagt krav og normer og handler 

ud fra deres professionalitet. Men mødet mellem den kræftramte og den professionelle kan i 

nogle situationer af den kræftramte føles, som om den professionelle udelukkende er der for 

at gøre noget ved kroppen, uden at sindet røres.   

 

10.2 Erfaring og vurdering 

Som nævnt i kap. 4 er der gennemført interviews med 5 fagpersoner på RehabiliteringsCenter 

Dallund. De interviewede har arbejdet mellem 6 og 20 år med kræftramte. 

 

Fagpersonerne er blevet spurgt om, hvad der - ud fra deres erfaring og samvær med kræftram-

te - karakteriserer de patienter, som bevarer håbet. Svarere er følgende:   

 

”De er gode til at bede om hjælp.” 

”En tro på, at de kan have et fornuftigt liv – at livet ikke bliver for uudholdeligt.” 

”At der er noget, de gerne vil nå her i livet.” 

 

Samtidig peger fagpersonerne på, at især mænd har svært ved at bede om hjælp. De forsøger 

at ”klare det hele selv”, ”være den, som har overblikket og styringen”. Men mænd er sårbare, 

bange og usikre på hele forløbet. De er også usikre på, hvordan de kan klare afhængigheden af 

andre under sygdomsforløbet.  

 

Fagpersonalet fortæller, at de gennem deres arbejde med kræftramte har set, at en kræftdiag-

nose kan være den livsbegivenhed, hvor ”håbet kan få de kræftramte til at turde tage nogle 

skridt, de ikke har turde tage før”, eller hvor håbet fører til, at patienten ”får sat nogle ting på 
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plads her i livet og får et nyt perspektiv.” Desuden kan en kræftdiagnose understøtter håbet 

om en livsændring. Patienten kan stoppe op og stille sig selv spørgsmålet: ”Hvad er der i mit liv, 

som jeg ikke trives med?” Netop alvorlige hændelser i livet kan give det enkelte menneske en 

retning i livet, som det ellers ikke ville have fået (Løgstrup, 1972, s. 93). 

 

Fagpersonerne fortæller også om, at en kræftdiagnose ændrer patienterne syn på tilværelsen 

”De bliver aldrig den samme – de bliver mere rummelige og tolerante.” Deres livsforståelse og 

livsperspektiv ændrer sig, og de kan ud fra deres egen erfaring med afmægtighed, tvivl, sår-

barhed se andres sårbarhed og udsathed. 

 

De forhold, som hæmmer håbet, er smerte og ensomhed. Såfremt en kræftramt ikke har nære 

pårørende eller nære venner, som tør eller kan være til stede i sorgen, fortvivlelsen, vreden, 

afmægtigheden og smerten, vil ensomheden hos den kræftramte fremme håbløsheden og 

afmægtigheden. Spørgsmål som ”Hvorfor skal jeg overhovedet fortsætte dette liv” kan melde 

sig og bidrage til, at tankerne om selvmord kommer oftere og oftere. 

 

Fagpersonerne udtrykker alle, at det ikke er muligt at fastslå, hvor lang tid et menneske med 

en alvorlig kræftdiagnose har tilbage. De mener, at lægerne skal undlade at sætte tid på, idet 

selve tidsperspektivet kan fremme håbløsheden hos den kræftramte. ”Håbet skifter og ændrer 

karakter” siger én af fagpersonerne. Ud fra deres erfaringer kan håb hos den kræftramte give 

vedkommende troen på, at de kan få opfyldt nogle af de ønsker, de har. Det kan fx være at 

holde et kommende barnebarn i armene, at se sit barnebarn blive konfirmeret, blive student, 

blive gift. De kan håbe, at de lever indtil, at de selv holder sølvbryllup, guldbryllup eller rund 

fødselsdag. Den kræftramte skaber sig en mening med at holde sig i live og udsætte døden. 

 

Sagsbehandlerne udtrykker også, at systemer kan bidrage til at fremme håbløsheden hos 

patienterne. For nogle bliver kampen mod sygdommen også til, at de yderligere skal kæmpe 

mod et system, som er stift og ufremkommeligt. Nogle ”sagsbehandlere i socialforvaltningerne 

ved ikke så meget om kræft”, og de kræftramte kan komme til at bruge tid på at søge jobs, de 

reelt ikke kan magte grundet deres sygdom. Reglerne og normerne kan være sådan, at de 

kræftramte trods udtalelser fra læger føler sig mistænkeliggjort for ikke at stå til rådighed for 

arbejdsmarkedet.  
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Hver patient er forskellig og for nogle kan det være beskyttende at have en tilknytning til ar-

bejdsplads og kolleger og møde på arbejdet nogle få timer om ugen, mens det for andre kan 

være meget belastende. 

 

De mange forskellige fagpersoner, som i perioder er knyttet til en kræftramt, kan belaste 

håbet, hvis de ikke ser patienten som et menneske, men som en diagnose. Fagpersonerne kan 

være registrerende og observerende uden at blive berørt. At blive berørt kan vanskeligt 

kvantificeres og valideres i systemernes skemaer, men er måske netop den dimension, som 

understøtter de kræftramtes livshåb.  

 

10.3 Anbefalinger 

Fagpersonernes anbefalinger er klare. Lægerne skal være meget bevidste om, hvordan de for-

mulerer diagnosen: ”Det er altafgørende for kræftpatienternes håb, hvordan de får diagno-

sen.” ”Lægerne skal signalere, at de har tid.”   

Håb er altafgørende for de kræftramtes videre livsforløb. 
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11. Sammenfatning, konklusion og anbefalinger 

 

11.1 Sammenfatning  

Tidligere undersøgelser har vist, at der blandt kræftpatienter er en risiko for selvmord. 

Endvidere har en række undersøgelser påvist, at kræftramte har mistet tilliden til det danske 

sundhedsvæsen og tilliden til danske lægers faglighed. En del kræftpatienter føler sig opgivet, 

afskrevet eller dødsdømt af det danske sundhedsvæsen. Patienter mangler lægers lydhørhed, 

og de oplever, at der ikke bliver taget hensyn til deres ønsker og behov. I stedet finder 

patienterne, at lægerne er styret af systemet, og at håbet trædes under fode. Håbløsheden og 

meningsløsheden får overtaget, og alvorlige selvmordstanker finder vej. 

 

Lægen skal informere patienten om dennes helbredstilstand og behandlingsmulighederne, 

men kun hvis lægen antager, at det ikke strider mod patientens ønske. Lægen skal indleve sig 

bedst muligt i patientens situation og nøje overveje i hvilken ånd informationen skal gives. 

Patienten har ret til at forblive i uvished. Lovgivningen for både læge og patient er klar, men 

alligevel er der kræftramte, som mister livsmodet og erfarer, at håb ikke er et centralt begreb i 

lægernes ordforråd. 

 

Derfor er det vigtigt at undersøge håb som beskyttende faktor for selvmordstanker og 

selvmordsadfærd blandt kræftpatienter. Undersøgelsen er designet som et kvalitativt studie, 

hvor de kræftramte interviewes efter de har fået diagnosen. 

 

Resultaterne bygger på interviews med 37 kræftramte (13 mænd og 24 kvinder) i alderen 32-

71 år fra landets fem regioner.  De fleste af deltagerne har fået deres primære kræftdiagnose i 

årene 2008 – 2011, og der er variation i diagnoser (kræft i bryst, prostata, tyktarm, lunge, 

spiserør, leukæmi, testikel, mundhule, mavesæk, tunge, endetarm, lymfe). I alt 14 pårørende 

(7 mænd og 7 kvinder) er blevet interviewet.   De pårørende kommer fra fire ud af landets fem 

regioner.  Hovedparten af de interviewede har været med den kræftramte til undersøgelser, 

samtaler, behandling og kontrolbesøg. Der er interviewet 5 personer (4 kvinder og 1 mand), 

der alle arbejder på RehabiliteringsCenter Dallund. De har arbejdet mellem seks og tyve år 

med kræftramte (bl.a. hospital, hjemmepleje, rehabilitering). 
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Resultaterne viser, at lægerne ikke overholder lovgivningen. De tager ikke højde for det etiske 

dilemma, der er i den situation, hvor patienten informeres om diagnose og muligheder for 

behandling. Tiden er knap – lægerne tøver ikke med på den mest brutale måde kort at 

meddele fakta. Citaterne vidner også om, at patienterne føler sig reduceret til et objekt, en 

krop, et CPR-nummer i lægens hverdag. De kræftramte oplever, at lægerne fokuserer på tal og 

data, og undlader at se den kræftramte i øjnene. Det bliver til information - ikke en samtale 

præget af empati. 

 

Efter diagnosen oplever de kræftramte ensomhed og håbløshed. Nogle får alvorlige selvmords-

tanker grundet angst for tab af værdighed og angst for døden. De kan ikke finde en mening 

med livet. Ingen af interviewpersonerne har talt med den behandlende læge eller 

praktiserende læge om deres selvmordstanker. 

 

Interviewpersonerne er bevidste om, at tanker om selvmord i forbindelse med sygdoms-

forløbet, kan udspringe af hjælpeløshed. Men de er også bevidste om, at håbet kan og bør 

understøttes af det sundhedspersonale, som omgiver dem. Patienterne er bevidste om, at det 

ikke kan være lægernes opgave at lade dem leve i en illusion om, at livet varer evigt, og at de 

nok skal komme sig – hvis det ikke er tilfældet. Patienterne er også bevidste om, at hvis lægen 

informerer dem om, at døden er nært forestående, så fremmer han håbløsheden. 

 

Læger (fx praktiserende læger), som prioriterer at se patienten i øjnene, at lytte til patienten 

og dennes pårørende, kan bidrage til at mindske selvmordstanker blandt kræftpatienterne.  

 

11.2 Konklusion 

Det foreliggende forskningsprojekt viser, at kræftpatienter kan miste håbet og tanker om 

selvmord kan trænge sig på. Som belastende forhold for håbløsheden peger de kræftramte 

især på lægernes manglende sans for etikette. Ofte føler patienterne sig reduceret til at skulle 

passe ind i et system, hvor lægerne hurtigt og effektivt skal informere patienten om diagnose 

og eventuelle muligheder for behandling. 

 

Det er ikke selve undersøgelserne, kræftsygdommen, operationen, behandlingerne eller 

kontrolbesøgene, som er væsentlige belastninger for håbløsheden. Den væsentligste belast-

ning er lægernes manglende evne til at indleve sig bedst muligt i patientens situation på det 
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tidspunkt, hvor informationen finder sted. En væsentlig belastning er det også, at lægerne 

prioriterer hensynet til systemet fremfor hensynet til patientens øjeblikkelige livssituation. 

 

De forhold, som beskytter patienterne mod selvmordstanker, er at deres håb understøttes 

gennem hele forløbet fra diagnosetidspunktet og frem. De kræftramte er bevidste om, at de er 

alvorligt syge, og at de kan dø af deres sygdom. Men imødekommes deres håb om omsorg og 

værdighed – også ved afslutningen af livet – udebliver eller mindskes selvmordstankerne. 

 

Selvmord er ensomt! Der er ingen, som holder i hånd eller sidder hos den døende. Lægen kan 

understøtte håbet om et værdigt livsforløb og en værdig afslutning på livet. 

   

11.3 Anbefalinger 

Kræftdiagnoser bør formidles nænsomt, og lægerne bør være opmærksomme på lovgivningen, 

som beskytter kræftpatienter mod verbale overgreb. Lægerne bør sætte sig grundigt ind i den 

virkning, deres meget direkte ordvalg kan have for kræftramte. De bør være bevidste om, at 

deres manglende evner til at kommunikere på en omsorgsfuld og empatisk måde, kan fratage 

kræftramte deres livsmod og fremme håbløsheden. 

 

Såfremt lægerne ikke finder, at de evner at kommunikere etisk forsvarligt med de kræftramte, 

anbefales det at lade kolleger overtage de alvorlige samtaler med patienter og pårørende. Høj 

faglighed og ekspertise er et krav til lægerne, men dette krav udelukker ikke kravet om eti-

kette. 
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C  e  n  t  e  r     f  o  r     S  e  l  v  m  o  r  d  s  f  o  r  s  k  n  i  n g 

 

 

Vinter, forår 2012 

 

Håb blandt kræftpatienter  

 
 

Med støtte fra Social- og Intergrationsministeriet igangsættes et nyt forskningsprojekt 

om håb blandt kræftpatienter. 

 

Formålet med forskningsprojektet er at beskrive hvilke forhold, der understøtter 

håbet og mindsker håbløsheden hos mennesker, som har fået en kræftdiagnose. 

 

Du kan bidrage ved at lade dig interviewe og derigennem fortælle om dine erfaringer.   

Resultaterne af forskningsprojektet vil blive formidlet i en rapport til kræftpatienter, 

relevante fagpersoner (fx læger, sygeplejersker, socialrådgivere) samt til erhvervsledere 

og pårørende. 

 

Interviewet vil foregå efter aftale med dig. Der bliver lagt op til en fortrolig samtale, 

hvor hensigten er at få viden om, hvad der beskytter dig mod håbløshed og 

meningsløshed, som kan føre til selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord. 

 

Du er naturligvis sikret anonymitet, og dine udtalelser vil ikke kunne genkendes i den 

forskningsrapport, som senere vil blive skrevet. Du kan give tilsagn ved at skrive til 

mig på mail: lz@cfsmail.dk eller ringe på tlf. 66 13 88 11. 

   

 

 

Venlig hilsen 

 
Lilian Zøllner 

Centerleder, Ph.D. 

 

  
 

Søndergade 17    5000 Odense C    Tlf: 66 13 88 11    Fax: 65 90 81 74     

                                                         email: info@cfsmail.dk  
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