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Abstract  

Background: There is an inconsistency between scientific studies which shows a small or no 

efficacy of alternative treatment and patient reported benefits from the use of alternative 

treatment. Therefore it is necessary to perform more analysis based on experiences with 

alternative treatment to obtain more knowledge of the different dimensions of effect.  

Aim: The aim of this bachelor thesis is to obtain more knowledge about Danish cancer patients’ 

experiences with alternative treatment and to explore how patient experiences may challenge the 

understanding of a linear causality within biomedical measurements of effect.  

Method: The original dataset consisted of 22 Danish cancer patients’ exceptional courses of 

disease (5 men and 17 women) from the Registry of Exceptional Courses of Disease at the National 

Research Center in Complementary and Alternative Medicine.  

An inductive “bottom up” approach to the data materiel was chosen and a descriptive analysis of 

selected patient descriptions was performed. Furthermore the patient descriptions were divided 

according to themes that illustrates patient experiences with alternative treatment.    

Results: The analysis shows that patients experience other effects than symptom relief or cure – 

e.g. higher quality of life and changed beliefs about health, healing and disease. It also shows that 

patients become active in the treatment process and consider their own effort as extremely 

important.  

Discussion: Different arguments on how to produce strong evidence regarding complex 

interventions such as alternative treatment are presented. The use of randomized controlled trials 

within biomedical measurements of effect is discussed as one of the key assumptions behind the 

“outcomes” concept. Linear causality is compared to patient experiences with alternative 

treatment from this analysis and findings from other studies.  

Conclusion: The idea of linear causality is considered problematic in the evaluation of complex 

interventions by some researchers whereas other researchers argue that pragmatic RCTs can be 

used to evaluate complex interventions. There are different understandings of evidence among 

patients, researchers and therapists. Different alternatives to evidence generated with the use of 

RCT are presented.  
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Kapitel 1 – Introduktion  

”Komplementær og alternativ medicin – nye strømninger på sundhedsområdet” var titlen på det 

valgfagskursus, som i 2013 blev starten på et interessefagligt forløb, der kulminerer med 

afleveringen af dette bachelorprojekt.1  

Samme år gennemførte Statens Institut for Folkesundhed en sundheds- og 

sygelighedsundersøgelse blandt voksne danskere, hvoraf det fremgår, at 53,2 procent af 

befolkningen på et eller andet tidspunkt har brugt alternativ behandling, der defineres som ”brug 

af behandlere uden for det almindelige sundhedsvæsen” (Ekholm et al., 2015, s. 2).  

Undervejs i valgfagskursusforløbet henviste underviseren flere gange til litteratur udarbejdet af 

forskere ved Norges Nationale Forskningscenter indenfor Komplementær og Alternativ Medicin 

(kaldet NAFKAM) og baseret på data fra deres Internationale Register for Exceptionelle 

Sygdomsforløb (kaldet RESF), hvori også ”exceptionelle” danske sygdomsforløb er registreret.  

I august 2014 rejste opgavens forfatter til Tromsø for at besøge NAFKAM og høre mere om 

mulighederne for at udarbejde et bachelorprojekt på baggrund af danske data fra RESF. I den 

forbindelse blev det oplyst, at de 2 største danske sygdomsgrupper i RESF er henholdsvis sclerose- 

og kræftpatienter.   

Resultater fra flere danske undersøgelser viser, at omkring halvdelen af alle danske kræftpatienter 

benytter alternativ behandling (Johannesen and Ostenfeld-Rosenthal, 2012, s. 20). Behandlingen 

benyttes oftest som supplement til konventionel medicinsk behandling (Smithson et al., 2012, s. 

33). Formålet med kræftpatienters brug af disse behandlingsformer er håndtering af sygdommens 

fysiske, psykiske og spirituelle konsekvenser (Garland et al., 2013, s. 876).  

Med udgangspunkt i den skitserede udbredte brug af alternativ behandling blandt kræftpatienter 

kombineret med en egeninteresse for denne patientgruppe faldt valget på gruppen af 

kræftpatienter i RESF.  

Herefter fremsendte opgavens forfatter i samarbejde med dennes vejledere ansøgninger til 

henholdsvis Styregruppen for RESF og Regional Etisk Komite i Norge med henblik på at søge om 

tilladelse til at få disse data udleveret. Begge ansøgninger blev imødekommet2,3 og i slutningen af 

november 2015 blev datamaterialet udleveret.4  

  

                                                           
1
 Se bilag ”Udlevering af data” 

2
 Se bilag ”Vedtagelsesbrev fra RESF 10-09-15” 

3
 Se bilag ”Vedtagelsesbrev fra REK 17-11-15” 

4
 Se bilag ”Udlevering af data” 
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Folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv  

Gennem studier af usædvanlige og exceptionelle sygdomsforløb, herunder KAM-brugeres 

sundhedsrelaterede behov og strategier, opnås vigtig viden, der kan bruges i udviklingen af 

fremtidens patientcentrerede offentlige sundhedsvæsen (Salamonsen, 2015, s. 225) og 

folkesundhedsprogrammer (Salamonsen, 2014, s. 16). Patienternes øgede opmærksomhed på 

styring og pleje frem for på behandling og helbredelse, har en del folkesundhedsvidenskabelige 

implikationer (Salamonsen, 2015, s. 225). En konsekvens af den ændrede patientdiskurs er, at de 

offentlige sundhedssystemer skal forholde sig til ændrede sygdomsmønstre (Salamonsen, 2015, s. 

225). Dette gøres gennem interesse for patienternes perspektiv på sundhed, sygdom og 

behandling (Salamonsen, 2015, s. 225). Salamonsen mener derfor, at viden om KAM og KAM-

brugeres erfaringer vil kunne bidrage til, at fremtidige offentlige behandlingstilbud opfylder de 

involverede og aktive patienters selvdefinerede behov (Salamonsen, 2015, s. 225). 

Faglig baggrund  

I forlængelse af Salamonsens synspunkt er det håbet, at denne opgave kan bidrage til mere viden 

om patienternes syn på sygdom og behandling. Ligeledes er det ambitionen at bidrage med viden 

om de udfordringer, der opstår ved inddragelse af patienterfaringer i effektforskningen.   

Evidensbaseret medicin  

Evidensbaseret medicin (kaldet EBM) er grundlaget for de retningslinjer, der benyttes ved 

behandling af sygdom (Pedersen, 2012, s. 107). Baggrunden for indførelsen af EBM var behovet 

for at kunne dokumentere en behandlingseffekt og derved mindske ressourcespil ved anvendelse 

af virkningsløs behandling (Pedersen, 2012, s. 107). Indenfor konventionel medicin baseres 

evidens så vidt muligt på randomiserede kontrollerede undersøgelser (kaldet RCT) (Pedersen, 

2012, s. 107).  

RCT er baseret på ideen om lineær kausalitet, hvor bestemte effekter afstedkommes af specifikke 

interventioner (Launsø, 2008, s. 106). De forklarende RCT’er måler ”efficacy”, som er et mål for 

behandlingseffekten under ideelle, kontrollerede forhold, mens de pragmatiske RCT’er måler 

”effectiveness”, der er et mål for behandlingseffekten i en rutinemæssig klinisk praksis (Hansen 

and Kappel, 2010, s. 10).  

”Outcomes-konceptet” og ”komplekse interventioner” 

Kvantificering af en given interventions ”efficacy” eller ”effectiveness” på behandlingsresultatet 

kaldes også ”outcomes-konceptet” (Paterson et al., 2009, s. 1). Det øgede fokus på kvantificering 

har medført et stigende antal indikatorer inkluderende både ”objektive” og ”subjektive” 

parametre til måling af ”outcomes” (Paterson et al., 2009, ss. 1-2). 
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Mens fortolkningen af ”outcomes” ud fra ideen om lineær kausalitet kan være passende i kliniske 

forsøg med lægemidler, kan fortolkningen være problematisk ved evaluering af mere ”komplekse 

interventioner” (Paterson et al., 2009, s. 1). Disse interventioner er sammensat af flere potentielt 

aktive elementer, der aktiverer samspillet mellem dynamiske processer (Launsø, 2008, s. 106). 

Således indebærer behandlingsforløbet i mange tilfælde forandringsprocesser på det kropslige, 

følelsesmæssige, mentale og handlemæssige plan (Launsø, 2008, s. 103).  

Alternativ behandling er et eksempel på en ”kompleks intervention”, hvor det kan være vanskeligt 

at definere hvilke elementer og processer, der er afgørende for behandlingsresultatet (Launsø, 

2008, s. 106). I tilfældet med ”komplekse interventioner” tales der ikke om lineær kausalitet, men 

derimod om indirekte sammenhænge, der rummer uforudsigelige og emergente ”outcomes” 

(Launsø, 2008, s. 106). 

Den medicinske fortolkning af ”outcomes” indsnævrer fokus til en enkelt kvantificerbar indikator, 

hvorved opmærksomheden flyttes fra vigtige kontekstuelle faktorer, brugerens oplevelser og 

læringsprocesser samt individualiserede ”langtids-outcomes” (Paterson et al., 2009, s. 2). 

Erfaringer med alternativ behandling  

Mange patienter oplever, at alternativ behandling initierer sundhedsrelaterede 

forandringsprocesser (Launsø, 2008, s. 107). Gennem den enkelte patients italesættelse af 

processens og kontekstens betydning ved brug af alternativ behandling bliver det muligt at forstå 

forandringer ud fra et patientperspektiv (Launsø and Salamonsen, 2006, s. 78).  

Eksempler på oplevede virkninger ved brug af alternativ behandling omfatter foruden ”spontane 

kropslige reaktioner” også positive ændringer i ”sygdoms- og selvforståelse”, herunder: 

• Nye prioriteringer – ikke kun med hensyn til helbred, men også fx karriere- og familiemæssigt 

• En følelse af kropsligt nærvær 

• Selvrefleksivitet og selverkendelse  

• At blive ”sig selv” (igen) 

• At opnå bedre kropslig balance og en selvhelende krop 

• Forebyggelse af fremtidig sygdom  

• Øget sundhedsfokus (kost, motion, afslapning) (Pedersen, 2012, s. 114) 

Ifølge brugerne er effekten af den alternative behandling således ikke blot kendetegnet ved 

eksempelvis, om sygdommen bliver behandlet eller ej (Pedersen, 2012, s. 101). Dermed kan 

”effekten” siges at være multipel (Pedersen, 2012, s. 101). 

Der er en uoverensstemmelse mellem på den ene side videnskabelige studier, der viser en mindre 

eller ingen ”efficacy” af KAM og på den anden side patientrapporterede betydelige fordele ved 

brug af alternativ behandling (Salamonsen, 2014, s. 6). Dette understreger behovet for flere 
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erfaringsbaserede analyser med henblik på at få mere viden om de dimensioner af effekt, der 

falder uden for standarderne (Pedersen, 2012, s. 111). 

Formål 

Formålet med dette bachelorprojekt er todelt.  

Således består den ene del af formålet i at opnå en større viden om kræftpatienters erfaringer 

med brug af alternativ behandling i forbindelse med deres ”exceptionelle” sygdomsforløb gennem 

en kvalitativ analyse af udvalgte patientbeskrivelser fra Register for Exceptionelle Sygdomsforløb.  

Den anden del af formålet består i at undersøge, hvorledes patienterfaringer kan udfordre ideen 

om lineær kausalitet i biomedicinske effektmålinger gennem en diskussion med inddragelse af 

relevant litteratur.  

Problemformulering 

Hvorledes udfordrer patienterfaringer ideen om lineær kausalitet i biomedicinske effektmålinger?  

Opgavens indhold og struktur  

Opgaven består af 6 afsnitsinddelte kapitler.  

Kapitel 1 indeholder en prolog og faglig baggrund for problemstillingen, mens kapitel 2 indeholder 

en kort introduktion til begrebet ”exceptionelle sygdomsforløb” i regi af Register for Exceptionelle 

Sygdomsforløb.  

I kapitel 3 præsenteres det anvendte datamateriale, samt anvendte metoder, herunder valg af 

litteratur, patientcases og analysestrategi.  

I kapitel 4 forefindes en kvalitativ analyse baseret på udvalgte patientbeskrivelser fra Register for 

Exceptionelle Sygdomsforløb. Analysen har til formål at eksemplificere patienterfarede virkninger 

ved brug af alternativ behandling.   

Kapitel 5 indeholder en diskussion af udfordringer forbundet med patienterfaringer i 

biomedicinske effektmålinger og underbygges af relevant litteratur.   

Opgaven afsluttes med et konkluderende kapitel 6, hvor der samles op på problemformuleringen.  
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Begrebsafklaringer 

”Kært barn har mange navne” og sådan er det også i litteraturen vedrørende alternativ 

behandling. Derfor vil et par vigtige nøglebegreber blive adresseret i dette afsnit.  

Alternativ- eller komplementær behandling  

Forkortelsen KAM (komplementær og alternativ behandling) er udbredt i litteraturen (Pedersen, 

2012, s. 13). Det er dog ikke altid klart, hvad betegnelsen ”komplementær” henviser til (Pedersen, 

2012, s. 13). Termen ”komplementær” kan på den ene side henvise til, at behandlingen i samspil 

med andre behandlinger anses for værende fyldestgørende (Pedersen, 2012, s. 13). På den anden 

side kan KAM blot referere til supplerende behandlingsformer (Pedersen, 2012, s. 13). 

Opgavens forfatter har derfor valgt at benytte termen ”alternativ behandling” i denne opgave med 

undtagelse af, når der henvises til litteratur, hvor andre termer benyttes.  

Sygdoms- og behandlingsforløb  

Når termen ”behandlingsforløb” benyttes i opgaven, sker det med henvisning til det alternative 

behandlingsforløb.  

Når betegnelsen ”sygdomsforløb” anvendes i opgaven, sker det i forbindelse med omtale af data 

fra RESF.  

Patient- og brugerterminologi   

Personer, der benytter sig af alternativ behandling, omtales på forskellig vis i litteraturen, 

herunder som brugere, patienter eller klienter.  

Brugertermen henviser til en politisk samfundsdiskurs, hvor borgerne ”skal have mere ansvar, 

mere indflydelse og flere rettigheder også i forhold til sundhed, sygdom og behandling” (Pedersen, 

2012, s. 14).  

I RESF omtales de personer, der lader deres sygdomsforløb registrere, som ”patienter” (Fønnebø 

et al., 2012, s. 60). Dette skyldes, at en medicinsk diagnose oprindeligt var et krav i forbindelse 

med registrering i RESF (Fønnebø et al., 2012, s. 60). Betegnelse ”patient” benyttes ligeledes i 

denne opgave på nær, når der henvises til litteratur, der benytter en anden terminologi.  
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Kapitel 2 - ”Exceptionelle sygdomsforløb”   

Et ”exceptionelt sygdomsforløb” defineres i en medicinsk kontekst på baggrund af statistiske 

udregnede ”outcomes” i forbindelse med en specifik diagnose og er forbundet til ”endpoints”, så 

som overlevelse eller uforklarlig helbredelse (Salamonsen, 2014, s. 7).  

Patienter kæder ofte ”exceptionelle sygdomsforløb” sammen med en følelse af velvære og 

forbedret livskvalitet i modsætning til biomedicinsk definerede ”outcomes” som helbredelse eller 

overlevelse (Salamonsen, 2014, s. 15). 

”Exceptionelle sygdomsforløb” kan derfor ligeledes defineres som sygdomsforløb, hvor patienten 

oplever, at sygdommen udvikler sig anderledes end forventet (Salamonsen, 2014, s. 8). Patienten 

kan således opleve, at sygdommens udvikling afviger fra den medicinske prognose (Salamonsen, 

2014, s. 8). Derudover kan en uventet udvikling i sygdomsforløbet begrundes ud fra observationer 

af andre patienters sygdomsforløb eller med udgangspunkt i patientens egen oplevelse af 

symptomer (Salamonsen, 2014, s. 8).  

Register for Exceptionelle Sygdomsforløb  

I RESF bruges betegnelsen ”exceptionelle sygdomsforløb” om både ”usædvanlig gode” og 

”usædvanlig dårlige” patientrapporterede sygdomsforløb, der knytter sig til brugen af KAM 

(Fønnebø et al., 2012, s. 60-61).  

”Usædvanlig gode” sygdomsforløb omfatter remission eller helbredelse af sygdom, 

symptomlindring eller forbedret overlevelse (Fønnebø et al., 2012, s. 60-61). ”Usædvanlig dårlige” 

sygdomsforløb kendetegnes af alvorlige bivirkninger (Fønnebø et al., 2012, s. 61), eller af en 

væsentlig forværring af patientens tilstand, der er opstået som følge af patientens brug af 

alternativ behandling (Kruse and Salamonsen, 2012, s. 19).  

Der foretages desuden medicinske vurderinger af de registrerede sygdomsforløb i RESF. Det er 

således læger, der er tilknyttet NAFKAM, samt eksterne specialister, der udelukkende på baggrund 

af patienternes medicinske journaler, vurderer om et givent sygdomsforløb er ”medicinsk 

exceptionelt”, ”muligvis medicinsk exceptionelt” eller ”ikke medicinsk exceptionelt” (Fønnebø et 

al., 2012, s. 61). De medicinske vurderinger kan kun foretages for sygdomme, hvor der ikke er 

behov for verbal eller nonverbal kommunikation med patienten for at opnå en statusbeskrivelse af 

sygdommen (Fønnebø et al., 2012, s. 61). På nuværende tidspunkt er det kun sygdomsforløb 

omhandlende kræft, der opfylder kravene til en medicinsk vurdering (Fønnebø et al., 2012, s. 61).  

Formålet med RESF   

Hensigten med etableringen af RESF er indsamling af patienterfaringer og viden om 

sygdomsforløb, der har haft et uventet forløb i forhold til forventet indenfor konventionel medicin 

(Launsø and Salamonsen, 2006, s. 77). I RESF foregår en løbende og systematisk indsamling af 
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gode såvel som dårlige patienterfaringer fra sygdomsforløb, hvor der er blevet gjort brug af 

alternativ behandling (Fønnebø et al., 2012, s. 60). Gennem registrering i RESF gøres disse 

patienterfaringer tilgængelige for forskere og sundhedsmyndigheder (Fønnebø et al., 2012, s. 60).   

Rekruttering af patienter til RESF  

Patienter, der ønsker at blive en del af RESF, skal således have haft en sygdom eller et 

helbredsproblem og dernæst have erfaret en uventet forbedring eller forværring af deres 

sygdomsforløb, som de mener skyldes brugen af KAM. Det er dermed altid kun 

patientrapporterede og -definerede sygdomsforløb, der registreres i RESF (Fønnebø et al., 2012, s. 

60). 

Alle, der ønsker at registrere et sygdomsforløb i RESF, skal udfylde et registreringsskema enten 

håndskrevet eller elektronisk og fremsende dette pr. brev til RESF (oplyst af daglig leder for RESF).  

Rekrutteringen af danskere til registeret foregår primært gennem de danske patientforeninger 

(oplyst af daglig leder for RESF). I øjeblikket samarbejder RESF med Kræftens Bekæmpelse, 

Scleroseforeningen, ME Foreningen5 og Gigtforeningen. Foreningerne informerer medlemmerne 

om RESF i deres medlemsblade og på deres internetsider (oplyst af daglig leder for RESF).  

  

                                                           
5
 ME Foreningen er patientforening for sygdommen ME (Myalgisk Encephalomyelitis). I international forskning bruges også betegnelsen ME/CFS 

(Chronic Fatigue Syndrome).  
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Kapitel 3 – Materiale og metode  

Det udleverede datasæt fra RESF indeholder 25 registreringer af danske kræftpatienters 

sygdomsforløb, herunder 6 mænd og 19 kvinder.  

Af datasættet fremgår det, at 1 patient ikke har benyttet alternativ behandling, selvom dette er et 

krav for at blive en del af registeret. Forfatteren retter derfor henvendelse til daglig leder for RESF 

vedrørende denne patients berettigelse i registeret og får oplyst, at den pågældende patient er 

kommet med i registeret ved en fejl. Information om denne patient vil derfor ikke blive brugt i 

denne bacheloropgave.  

I yderligere 2 tilfælde er det ikke patienten selv, men derimod pårørende til patienten, der har 

udfyldt registreringsskemaet. Opgavens forfatter har derfor ligeledes valgt ikke at benytte 

information fra disse 2 cases i bacheloropgaven. Forfatteren er interesseret i patienternes egne 

erfaringsbeskrivelser, for når andre end patienten udfylder registreringsskemaet, er der mulighed 

for, at svarene bliver påvirket for meget af de pårørendes egne holdninger til det pågældende 

sygdoms- og behandlingsforløb.   

Datasættet består herefter af 22 patienter, heraf 5 mænd og 17 kvinder, der alle har registreret 

”et usædvanlig godt sygdomsforløb efter brug af alternativ behandling”, hvorfor der i denne 

opgave udelukkende vil blive arbejdet med oplevede positive virkninger af alternativ behandling.  

De 3 mest brugte alternative behandlingsformer blandt disse 22 patienter er ”urter og 

kosttilskud”, ”akupunktur” og ”ernæringsterapi”. 

Det danske registreringsskema  

Af datasættet fremgår det, at registreringen af de 22 sygdomsforløb fandt sted i perioden fra 

august 2005 til november 2013. Opgavens forfatter har kendskab til, at det danske 

registreringsskema i denne periode, er blevet ændret 2 gange. Således findes der udgaver af det 

danske registreringsskema, der er dateret 28-06-2005, 22-07-2007 og 01-12-2010. Siden er 

registreringsskemaet blevet ændret endnu engang den 1. juni 2015.  

19 ud af 22 registreringer fandt sted ved brug af registreringsskemaerne fra henholdsvis 28-06-

2005 og 22-07-2007. Spørgsmålenes ordlyd er stort set identisk i disse to udgaver af 

registreringsskemaet. Den eneste nævneværdige forskel er, at sygdomsforløbene i 

registreringsskemaet fra 28-06-2005 omtales som ”usædvanlige”, mens de i registreringsskemaet 

fra 22-07-2007 omtales som ”exceptionelle”. I denne opgave bruges betegnelsen ”exceptionelle 

sygdomsforløb”, da denne term fremgår af registerets navn samt af alle de senere udgaver af 

registreringsskemaet.  
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Litteratur  

Den primære fremgangsmåde i forhold til at finde litteratur har været ”sneboldeffekten”, hvor 

udleverede tekster fra vejledere eller pensumlitteratur har henvist til andre relevante litterære 

kilder og så fremdeles.  

Derudover er der foretaget ”prøvesøgninger” i 3 forskellige databaser med henblik på at 

undersøge, hvad der findes af litteratur i henholdsvis sundheds- og samfundsvidenskabelige 

databaser omhandlende kræftpatienters erfaringer med alternativ behandling, herunder oplevede 

”effekter” i forbindelse med behandlingsforløbet. Prøvesøgningerne fandt sted i ”PubMed”, 

”Sociological Abstracts” og ”Danish National Research Database”. Følgende nøgleord blev benyttet 

“Alternative medicine”, “cancer”, “cancer patient”, “perceived effects”, “experience”, “challenge”, 

“health care” og “qualitative”.6  

Det har været tidskrævende at bearbejde og analysere datasættet. Derfor har det desværre ikke 

været muligt at foretage en egentlig struktureret litteratursøgning.  

Analysestrategi  

Datamaterialet i denne opgave er ikke indsamlet af opgavens forfatter, men er derimod indsamlet 

og udleveret af RESF. Af samme grund har forfatteren ikke haft indflydelse på strategien bag 

dataindsamlingen. I forlængelse heraf er data ikke indsamlet med baggrund i en bestemt 

analysestrategi, hvorfor forfatteren har valgt en induktiv (”bottom-up”) tilgang til datamaterialet.   

Som tidligere nævnt er det udleverede data fra RESF baseret på udfyldte registreringsskemaer. 

Disse består af både åbne og lukkede spørgsmål. Sidstnævnte er defineret som ”spørgsmål med 

bestemte på forhånd opgivne svaralternativer” (Vallgårda and Koch, 2007, s. 290). I modsætning 

hertil kan svarpersonen ved brug af eget ordvalg formulere svaret på de åbne spørgsmål 

(Vallgårda and Koch, 2007, s. 290).  

Der er udfordringer forbundet med at benytte åbne spørgsmål i et spørgeskema, idet svarene kan 

være meget forskellige og samtidig variere i omfang og dybde (Vallgårda and Koch, 2007, s. 290). 

Besvarelsernes forskelligartethed kan vanskeliggøre en kvantitativ belysning, mens variationen i 

svarenes omfang og dybde kan besværliggøre en kvalitativ vurdering baseret på de afgivne svar 

(Vallgårda and Koch, 2007, s. 290).  

Analysen i denne opgave bygger på patientbesvarelser af åbne spørgsmål i registreringsskemaet. 

Derfor argumenterer forfatteren for, at der er tale om en kvalitativ analyse, der kan sidestilles med 

en analyse af interviewdata.  

                                                           
6
 Se bilag ”Prøvesøgninger opdelt på databaser” 



Maria Malene Vogelius Bachelorprojekt 27. maj 2016 

Ktw346 Folkesundhedsvidenskab 

Side 14 af 55 

 

Med baggrund i ovenstående har opgavens forfatter således valgt at foretage en deskriptiv og 

temaopdelt analyse af udvalgte patientbeskrivelser.  
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Kapitel 4 – Analyse  

Analysens omdrejningspunkt vil være udvalgte patientudsagn fra datasættet, der analyseres med 

henblik på at afdække og beskrive temaer i patienters erfaringer med alternativ behandling. 

Patientbeskrivelserne stammer fra besvarelser af spørgsmål 19, 35b, 38b, 39b, 40b og 41b i 

registreringsskemaet.7 

På trods af et ihærdigt forsøg på temainddeling af patientbeskrivelserne er der overlap flere 

steder. Eksempelvis kunne der sagtens argumenteres for, at patientbeskrivelserne i afsnittet om 

”ændrede kost- og motionsvaner” skulle flyttes til afsnittet om ”kropslige erfaringer”. Omvendt 

illustrerer den nuværende opdeling såvel et øget sundhedsfokus hos patienterne som 

patienternes kropslige erfaringer i behandlingsforløbet.  

Ændrede kost- og motionsvaner 

Et tema, der kommer tydeligt til udtryk i datasættet, er et ændret syn på eller forhold til sundhed 

hos kræftpatienterne i forbindelse med deres behandlingsforløb. Flere beretter om et øget fokus 

på kost og behovet for regelmæssig motion i hverdagen. En kvindelig patient med brystkræft 

beskriver dette nye fokus således: ”Har altid levet sundt, men er nu endnu mere opmærksom på at 

spise de rigtige madvarer, og gerne økologiske. Dyrker mere motion” (Case 20 - Kvinde, 66 år).  

En patient med ovariekræft beskriver, hvordan hun har foretaget ændringer i hverdagen og nu 

”Dyrker motion. Løb og cykling. Drikker gulerodsjuice. Spiser ikke sukker” (Case 16 - Kvinde, 69 år) 

og en anden patient med kræft i blære, urinrør og skede beskriver ligeledes, hvordan hun i 

hverdagen har fået fokus på ”Mere sund kost - jævnlig afspænding” (Case 15 - Kvinde, 51 år). 

Begge disse udsagn afspejler en øget bevidsthed omkring sundhed afledt af det alternative 

behandlingsforløb. 

En mand erfarer sit sygdomsforløb med prostatakræft som usædvanlig godt og uddyber: ”Har 

kunnet holde mit psa-tal nogenlunde konstant gennem 5,5 år (...). Føler mig stadig i usædvanlig 

god form. (...)” (Case 4 - Mand, 73 år). Som det fremgår, har han oplevet en positiv virkning af den 

alternative behandling i form af øget velvære i hverdagen.  

Endelig beskriver en kvindelig patient med thymuskræft, hvordan de ændringer, hun selv har 

foretaget, har haft betydning for virkningen af den alternative behandling: ”Jeg forsøger at holde 

mig sund og rask, så min krop bedre står imod canceren” (Case 10 - Kvinde, 59 år). Her har det 

øgede sundhedsfokus til formål at styrke kroppens modstandskraft overfor kræften.  

På baggrund af disse patientbeskrivelser er det tydeligt, at den alternative behandling har 

medvirket til kræftpatienternes øgede fokus på sund levevis. Derved igangsættes en proces, 

drevet af patienternes egenindsats, der ofte fører til omfattende ændringer i patienternes 

                                                           
7
 Se bilag ”Registreringsskema 22-07-2007” 



Maria Malene Vogelius Bachelorprojekt 27. maj 2016 

Ktw346 Folkesundhedsvidenskab 

Side 16 af 55 

 

hverdag. I ovenstående tilfælde omhandler den igangværende proces ændrede kost- og 

motionsvaner.  

Kropslige erfaringer  

Mange kræftpatienter erfarer kropslige forandringer undervejs i behandlingsforløbet med 

alternativ behandling. En kvindelig brystkræftpatient beskriver, de positive virkninger af den 

alternative behandling således: ”Jeg har taget urter under hele mit efterbehandlingsforløb (...). (...) 

i løbet af kemoen blev mine blodprøver bedre og bedre og jeg fik ikke udsat nogen af kemoerne. 

Jeg har altid haft uren hud, men efter urterne er min hud helt fri for urenheder. (...) jeg klarede 

strålerne rigtig godt og lægerne sagde, at det var sjældent, at huden var så pæn som min efter 

stråler” (Case 19 - Kvinde, 45 år). Denne patient erfarer sit sygdomsforløb som ”usædvanlig godt”, 

idet den alternative behandling har haft en direkte positiv indvirkning på kroppens evne til at tåle 

den etablerede kræftbehandling i sundhedsvæsnet.  

En patient med kræft i brislen beskriver de positive virkninger af den alternative behandling 

således: ”Jeg har fået øget energi og bedre vejrtrækning. I februar 2005 kunne jeg klare 50 

omgange (tråd) på min kondicykel, nu er jeg oppe på 1000 omgange. Klarer trappegang bedre, og 

dermed er mit aktivitetsniveau steget” (Case 10 - Kvinde, 59 år). Denne kvinde beskriver nogle 

kropslige erfaringer knyttet til hendes aktivitetsniveau.  

Kropslige erfaringer er således i mange tilfælde med til at styrke og motivere kræftpatienterne til 

at ”virke” undervejs i behandlingsforløbet. Når ”knuden” eksempelvis bliver mindre, eller når 

huden bedre kan modstå strålebehandlingen bedre end forventet, konkluderer patienterne, at 

den alternative behandling i kombination med deres egenindsats har været virksom.   

Medansvar og medinddragelse i behandlingsforløbet 

For langt de fleste patienter er medinddragelse og medansvar et centralt tema i 

behandlingsforløbet. Patienterne tillægger deres egen aktive deltagelse i behandlingen central 

betydning for virkningen af den alternative behandling. Denne brystkræftpatient formulerer sig 

således: ”Jeg har i hele forløbet været medspiller, alt hvad jeg gjorde, var for at støtte min krop og 

psyke – da jeg begyndte at mærke min knude blive mindre – var jeg helt sikker på, at det var MIG 

og det jeg gjorde, der var årsagen – jeg var på rette vej” (Case 8 – Kvinde, 61 år).  

En anden brystkræftpatient har ligeledes erfaret positive virkninger af den alternative behandling, 

og har en oplevelse af, at årsagerne til kræft er multiple, og at det derfor er nødvendigt at 

inddrage flere forskellige behandlingsformer i behandlingen af kræft, hun uddyber: ”(...) er sikker 

på at misteltenen har indkapslet kræftknuden. Samtidig er jeg overbevist om at en 

behandlingsform ikke er nok over for kræft. Her skal der sættes ind på alle fronter, såvel fysisk som 

psykisk og i samarbejde med patienten” (Case 14 – Kvinde, 75 år). I denne beskrivelse er fokus på 

vigtigheden af medinddragelse og patientsamarbejde undervejs i behandlingsforløbet.  
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En patient med kræft i blære, urinrør og skede fortæller her om samtalens vigtighed i 

behandlingsforløbet: ”Fik en god snak med en homøopat (...). Samtalen gjorde at jeg selv aktivt var 

medansvarlig for min healing” (Case 15 – Kvinde, 51 år). Her er samtalen med til at ”aktivere” 

patienten til at blive medansvarlig for behandlingsforløbet. Hun tillægger sin egen inddragelse i 

behandlingsforløbet betydning for, at sygdomsforløbet kan karakteriseres som ”usædvanlig godt”. 

Hun har samtidig oplevet flere positive virkninger af den alternative behandling i forbindelse med 

sit sygdomsforløb, og beskriver disse således: ”Lægerne ser dig som en diagnose, sygdom, patient. 

Alternative behandlere ser dig som et menneske og møder dig der - omsorg, ansvarlighed, klarhed, 

styrke - Tro - medbestemmende så jeg hurtig kom mig efter operationen med større livsglæde end 

før” (Case 15 – Kvinde, 51 år). For denne kvinde har det stor betydning, at blive mødt som ”et 

menneske” af behandlerne, hvilket indebærer, at der udvises omsorg, og at troen på succes i 

behandlingsforløbet styrkes undervejs i behandlingsforløbet. Ligeledes skal åndelighed kunne 

rummes i behandlingsforløbet.  

Det fremgår tydeligt af ovenstående patientudsagn, at medinddragelse og medansvar er to vigtige 

nøgleord for flere af kræftpatienterne, der vil inddrages aktivt i behandlingsforløbet i stedet for at 

blive parkeret på sidelinjen som tilskuere til deres eget sygdoms- og behandlingsforløb. De ønsker 

at blive mødt som ”hele mennesker” af behandlerne, der derfor skal være i stand til at rumme 

patienterne både fysisk, psykisk og åndeligt.  

Livskvalitet og egenomsorg i hverdagen  

Oplevelsen af en øget livskvalitet som følge af alternativ behandling nævnes ofte i patienternes 

beskrivelser af behandlingsforløbet. En kvinde med spiserørskræft beskriver således, hvordan 

hendes syn på livet har ændret sig efter brug af alternativ behandling: ”Har et godt humør, ser lyst 

på tiden fremover. Kan altid se det positive i tilværelsen” (Case 9 – Kvinde, 82 år). Heraf kan det 

udledes, at patienten har fået et mere positivt livssyn som følge af den alternative behandling, 

hvilket også angives som grunden til, at hun erfarer sit sygdomsforløb som ”usædvanlig godt”.   

En kvindelig patient med tyktarmskræft beskriver, hvordan ”andre ændringer i hverdagen” i form 

af ”En roligere hverdag med mere livsglæde” (Case 18 – Kvinde, 52 år), har haft stor betydning for 

hendes ”exceptionelle sygdomsforløb”.  

Patienterne kommer også med eksempler på, hvordan de i forbindelse med deres 

behandlingsforløb er blevet opmærksomme på betydningen af egenomsorg. En brystkræftpatient 

har således foretaget ”ændringer i hverdagen”, der understøtter behovet for egenomsorg. ”Jeg er 

flyttet til bedre boligforhold i landlige omgivelser. Jeg har koncentreret mig om ro, hvile, motion og 

god kost” (Case 14 – Kvinde, 75 år).  

En anden kvindelig brystkræftpatient beskriver, hvordan hun i forbindelse med 

behandlingsforløbet har fået mere fokus på vigtigheden af at kunne sætte grænser i 
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hverdagen.”Lærte at sige nej - kort sagt passe bedre på mig selv” (Case 13 – Kvinde, 75 år). Her 

kommer egenomsorgen til udtryk i form af evnen til at kunne sige fra.  

Livskvalitet og egenomsorg kommer i højsædet hos flere patienter i forbindelse med deres 

alternative behandlingsforløb. De oplever en større livsglæde og en lyst til at få det bedste ud af 

livet. Samtidig får patienterne undervejs i behandlingsforløbet fokus på vigtigheden af 

egenomsorg, og bliver således mere bevidste om egne grænser og behov, hvilket gør dem i stand 

til at forbedre deres generelle livsbetingelser betydeligt.    

Spiritualitet og transformation i behandlingsforløbet 

Flere patienter udvikler et forhold til åndelighed i hverdagen undervejs i deres behandlingsforløb. 

De har en oplevelse af, at der er mere i livet, end det vi kan måle og veje, og at der findes en kraft 

både indeni og udenfor det enkelte menneske, som kan kontaktes. En brystkræftpatient beskriver 

dette forhold således: ”Jeg begyndte at visualisere flere gange om dagen. Jeg motionerede meget 

og talte med Gud” (Case 8 – Kvinde, 61 år). Heraf fremgår patientens spiritualitet og behov for 

åndelighed i behandlingsforløbet.  

Transformation eller forandring på mange forskellige niveauer er noget, som flere patienter 

oplever undervejs i behandlingsforløbet. En kvindelig kræftpatient med en hjernesvulst erfarer 

således sit sygdomsforløb, som ”usædvanlig godt efter brug af alternativ behandling” ganske 

enkelt fordi, som hun skriver: ”Jeg overlevede!” (Case 11 – Kvinde, 33 år). Hun har gennemgået en 

transformation, og er nu en ”overlever” frem for en ”patient med en hjernesvulst”.  

En anden patient beskriver, hvordan hun har oplevet en ”Holdningsændring til selve livet” (Case 15 

– Kvinde, 51 år). Denne ”holdningsændring” har haft betydning for hendes ”exceptionelle 

sygdomsforløb” og vidner om transformation på alle niveauer i tilværelsen, idet hun som følge af 

behandlingsforløbet har fået et nyt og anderledes perspektiv på livet.   

Det kan ses af ovenstående patientbeskrivelser, at flere patienter gennemgår en transformation 

på flere niveauer i løbet af behandlingsforløbet. Ved sygdommens opståen påbegyndes en proces, 

der fører til ændringer på mange forskellige niveauer i den enkelte patients liv. En proces, der ofte 

fortsætter længe efter endt behandlings- og sygdomsforløb. Mange kræftpatienter gør sig i løbet 

af denne proces flere eksistentielle overvejelser, hvorfor det er vigtigt, at denne spiritualitet eller 

åndelighed kan rummes i behandlingsforløbet.  

Bevidstgørelse om mulige ”grunde” til sygdom  

I forbindelse med behandlingsforløbet bliver flere patienter, i lyset af deres egen sygdomshistorie, 

bevidste om mulige årsager til sygdommens opståen. En brystkræftsramt kvinde beskriver disse 

”grunde” til sygdom således: ”Jeg havde på det tidspunkt mange problemer både på arbejde og 

hjemme, med deraf følgende dårlig nattesøvn og dårlige kostvaner” (Case 2 – Kvinde, 67 år).  
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En kvindelig patient med kræft i brislen beretter om ”…. stressede arbejdsforhold og uafklarede 

følelser” (Case 10 – Kvinde, 59 år), mens en brystkræftpatient anfører ”Stress i min hverdag” (Case 

23 – Kvinde, 54 år), som værende ”grunde” til sygdom.  

Brug af alternativ behandling fører ofte til, at patienterne bliver bevidste om mulige årsager til 

sygdom. I dette datamateriale nævner patienterne således ”stress i hverdagen” samt ”uafklarede 

følelser”, som ”grunde” til udvikling af kræft.   

Sammenfatning på analysen  

På baggrund af den kvalitative analyse kan det udledes, at de fundne ”virkninger” kan siges at 

være multiple. Således er der tale om oplevede ”virkninger”, der ikke begrænser sig til behandling 

af sygdommen, men som også omfatter andre positive ændringer i patienternes hverdag. 

Ydermere peger analysen i retning af, at det er patienterne selv, der ”virker” og dermed, at 

patienternes egenindsats har central betydning i behandlingsforløbet. Endelig fremgår det af 

analysen, at ”virkningerne” indeholder et procesaspekt, idet den alternative behandling har 

igangsat en proces, der endnu ikke er afsluttet. Denne ”virken” præsenteres nærmere i opgavens 

næste kapitel.  
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Kapitel 5 – Diskussion  

Analysen illustrerer, hvordan patienterne reflekterer over deres egen sygdoms- og livssituation 

undervejs i behandlingsforløbet. Disse refleksioner skyldes ikke alene behandlingsforløbet, men 

også ændrede eksistentielle overvejelser som følge af kræftdiagnosen, mener opgavens forfatter. 

Det fremgår ligeledes af analysen, at behandlingsforløbet bidrager til nye fortolkninger af 

sundhed, sygdom og helbredelse hos patienterne. I forlængelser heraf opstår nye erkendelser i 

forhold til kost, motion, livskvalitet, egenomsorg og spiritualitet. Samtidig bliver flere patienter 

bevidste om mulige årsager til sygdom undervejs i behandlingsforløbet.  

Ydermere viser analysen, at medinddragelse og medansvar spiller en afgørende rolle for 

patienterne, der inddrager sig selv på en aktiv måde i behandlingsforløbet. Patienternes 

egenindsats består i at opsøge forskellige alternative behandlingsformer med udgangspunkt i 

livssituationen som helhed, herunder livserfaringer, fortolkninger og vidensgrundlag (Kruse and 

Salamonsen, 2012, s. 138). Patienternes vidensgrundlag er tilegnet undervejs i behandlingen 

gennem kropslige erfaringer og behandlernes faglige og personlige kompetencer i mødet med 

patienten (Kruse and Salamonsen, 2012, s. 138). I forlængelse heraf er alternative behandlere 

gode til at yde individualiseret behandling tilpasset den enkelte klient, samt til at skabe 

sammenhæng mellem fysiske såvel som psykiske aspekter af sygdom (Sointu, 2013, s. 531). 

På den baggrund bliver det muligt for klienterne at skabe mening i deres oplevelser inden for en 

anden forståelsesramme end den biomedicinske, hvor fokus ofte er på fysiologisk funktion (Sointu, 

2013, s. 531). 

Lineær kausalitet og ”komplekse interventioner” 

Ifølge Egeland vil sygdom, som en ”ren biologisk hændelse”, der kun kan påvirkes af interventioner 

udefra, understøtte biomedicinens position i samfundet og oplevelsen af at sygdom er noget, der 

må overlades til eksperten (Egeland, 2006, s. 20). Inden for en biomedicinsk tankegang forstås 

behandling således udelukkende som behandlerens tekniske og specifikke intervention, hvorved 

virkningsforståelsen afgrænses til tanken om lineær kausalitet, hvor specifikke ”endpoints” 

benyttes i målingen af en specifik effekt (Launsø and Salamonsen, 2006, s. 78).  

Paterson et al. kritiserer ideen om lineær kausalitet samt forestillingen om at ændringer i 

sygdomsproces og intervention ikke inkluderer patienten (Paterson et al., 2009, s. 5). Især 

problematiseres separationen af ”konteksteffekter” fra interventionseffekter i studier af 

”komplekse interventioner” (Paterson et al., 2009, s. 5). De påpeger, at den lineære 

kausalitetstankegang ikke bør overføres til ”komplekse interventioner”, hvor fokus er på det ”hele 

menneske” (Paterson et al., 2009, s. 5). 

De effekter, der opleves ved ”komplekse interventioner”, er ikke udelukkende relateret til selve 

interventionen, men er derimod i høj grad også relateret til patientens egenindsats og patient-
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behandler-forholdet (Paterson et al., 2009, s. 5). Sådanne ”konteksteffekter” udvikles løbende 

undervejs i behandlingsforløbet (Paterson et al., 2009, s. 5). 

Paterson et al. argumenterer for nødvendigheden af at erstatte modeller, der bygger på lineær 

kausalitet, med modeller, der identificerer antagelser bag interventionen såvel som proces og 

kontekst (Paterson et al., 2009, s. 5). Udfordringen består i at kunne måle de ændringer, der er 

immaterielle, individualiseret og indlejret i interventionskonteksten frem for dem, der er konkrete, 

normative og uafhængige af interventionskonteksten (Paterson et al., 2009, s. 7). 

Modeller til brug ved ”komplekse interventioner” skal ikke blot tage højde for selve interventionen 

og ”outcomes”, men bør ligeledes tage højde for proceskomponenter og -dynamik samt den 

sociale og kulturelle kontekst (Paterson et al., 2009, s. 7). ”Outcomes” bør således både inkludere 

”outcomes”, der er uafhængige af patientens opmærksomhed og ”outcomes”, der er afhængige af 

patientopmærksomhed (Paterson et al., 2009, s. 7). 

Sådanne modeller ændrer fortolkningen af ”outcomes” til også at indbefatte 

behandlingsoplevelsen over tid og patienten som aktivt interagerende med interventionen på en 

måde, der fører til individualiserede forandringer (Paterson et al., 2009, s. 9).  

Spørgsmålet er nu, hvordan sådanne nye modeller og studier af ”komplekse interventioner” kan 

bidrage til fremskaffelse af evidens.  

Evidens 

En central udfordring i forbindelse med forskning indenfor KAM er begrænset finansiel støtte 

sammen med de paradigmemæssige forskelle, som besværliggør fremskaffelsen af evidens på 

området (Nissen et al., 2013, s. 64). Hertil kommer Hansens og Kappels understregning af, at 

evidens er afgørende for at give os troværdig information i forhold til hvilke behandlinger, der 

sandsynligvis vil være effektive eller mest effektive (Hansen and Kappel, 2010, s. 16). I de tilfælde, 

hvor KAM-behandling tilbydes i det offentlige sundhedsvæsen, mener de derfor, at samfundet bør 

kræve, at behandlingen er evidensbaseret (Hansen and Kappel, 2010, s. 16). I forlængelse heraf 

påpeger Nissen et al., at termen ”alternativ behandling” i en dansk kontekst refererer til 

behandlinger, der findes udenfor det etablerede sundhedssystem (Nissen et al., 2013, s. 63). På 

den baggrund stiller opgavens forfatter spørgsmålstegn ved om behandlinger, der tilbydes inden 

for det etablerede sundhedsvæsen, kan betegnes som ”alternative”.  

Ifølge Barry er det endvidere relevant at se på fremskaffelse af videnskabelig evidens, som en 

social såvel som videnskabelig proces (Barry, 2006, s. 2648). Med dette mener Barry, at 

antropologens vigtigste værktøj er ham eller hende selv, og indsamling af evidens sker gennem 

personlige, individuelle veje til viden til forskel fra randomisering og standardisering (Barry, 2006, 

s. 2653). Således er legemliggjorte og intersubjektive data accepteret evidens indenfor 

antropologien (Barry, 2006, s. 2653). Handlinger analyseres over lang tid, og der bruges måneder 
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eller år på feltarbejde (Barry, 2006, s. 2653). Med antropologiens evidensfremskaffelse muliggøres 

det at måle behandlingseffekten for den enkelte patient i den virkelige verden frem for en 

statistisk gennemsnitlig patient (Barry, 2006, s. 2655). 

Ved at fokusere på et mindre antal særligt udvalgte informanter frem for standardiseret 

information opnås en dybere forståelse for behov, interesser og oplevelser hos informanterne 

(Salamonsen, 2014, s. 4). I den forbindelse diskuteres det ofte, hvorvidt og i givet fald hvordan, 

generalisering er mulig på baggrund af kvalitative studier (Kvale and Brinkmann, 2009, s. 287). 

Kvale og Brinkmann hævder, at der bag kravet om generaliserbarhed findes en antagelse om, at 

”videnskabelig viden nødvendigvis må være universel og gyldig alle steder på alle tidspunkter, for 

alle mennesker fra evighed til evighed” (Kvale and Brinkmann, 2009, s. 288). Spørgsmålet er, ifølge 

Kvale og Brinkmann, om viden produceret i et specifikt interview vil kunne overføres til andre 

relevante situationer (Kvale and Brinkmann, 2009, s. 288). Forfatterne fremhæver i forlængelse 

heraf ”analytisk generalisering”, hvor ligheder og forskelle mellem to situationer analyseres (Kvale 

and Brinkmann, 2009, s. 288). Herigennem vurderes det, hvorvidt resultaterne fra en undersøgelse 

kan være vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation (Kvale and Brinkmann, 2009, s. 

288).  

Kvale og Brinkmann fremhæver, at anvendelsen af casestudier ofte møder kritik, men at kritikken 

bunder i misforståelser af, hvad casestudier egentlig er (Kvale and Brinkmann, 2009, s. 290). 

Forfatterne argumenterer for, at der ikke findes universelle begreber i udforskningen af 

mennesker (Kvale and Brinkmann, 2009, s. 291). Den menneskelige verden er kontekstafhængig, 

og menneskelig ageren er derfor situeret i specifikke lokale praksiskontekster (Kvale and 

Brinkmann, 2009, s. 291). På den baggrund mener forfatterne ikke, ”at generel, 

kontekstuafhængig viden er vigtigere end konkret, kontekstafhængig viden” (Kvale and 

Brinkmann, 2009, s. 291).  

Kvalitative undersøgelser bidrager ofte med vigtige empiriske mønstre og hypoteser til brug i 

fremtidig forskning (Salamonsen, 2014, s. 4). I tillæg hertil argumenterer Kvale og Brinkmann for, 

at casestudier ydermere kan bruges til at teste og falsificere hypoteser (Kvale and Brinkmann, 

2009, s. 291). Undertiden vil casestudier derfor kunne falsificere antagelser om menneskelig 

adfærd, som ellers anses som ”selvfølgelige” (Kvale and Brinkmann, 2009, s. 291). 

I forbindelse med analyser af menneskers oplevede virkninger af alternativ behandling, mener 

Launsø, at der i kvalitative studier ofte benyttes en bredere forståelse af behandlingsbegrebet 

(Launsø, 2008, s. 105). Således omfatter behandlingsbegrebet foruden selve behandlingen 

ligeledes behandler-patientforholdet og patientens egenindsats (Launsø, 2008, s. 105). 

  



Maria Malene Vogelius Bachelorprojekt 27. maj 2016 

Ktw346 Folkesundhedsvidenskab 

Side 23 af 55 

 

Randomiserede kontrollerede undersøgelser  

I forlængelse af forrige afsnit inddrages i dette afsnit Barrys kritik af biomedicinens ønske om mere 

evidens for effekten af ”alternativ medicin” ved brug af RCT (Barry, 2006, s. 2647). Ønsket om 

mere evidens på baggrund af RCT udspringer ifølge Barry delvist af en politisk agenda, der har til 

formål at kontrollere den ”trussel”, som ”alternativ medicin” udgør i forhold til den mangeårige 

biomedicinske hegenomi (Barry, 2006, s. 2647). 

Når RCT bruges i studier af alternativ behandling reduceres kompleksiteten af interventionen som 

følge af RCT-metodens reduktionistiske natur (Barry, 2006, s. 2648). Det er altså kun når 

behandlingen er muteret og omdannet til en medikaliseret version frakoblet sin alternative 

filosofi, at den videnskabeligt konstruerede evidens for alternativ behandling fungerer (Barry, 

2006, s. 2648). Resultatet af dette bliver en intervention testet med RCT, som er meget forskellig 

fra den intervention, der anvendes i hverdagens kliniske kontekst af de alternative behandlere 

(Barry, 2006, s. 2648). Det kan derfor, ifølge Barry, være problematisk at benytte RCT som 

bedømmelsesmetode for hvad, der virker i forhold til alternativ behandling (Barry, 2006, s. 2648).  

Så selvom RCT ligger øverst i evidenshierarkiet, er det ikke den bedste fremgangsmåde i samtlige 

studier, da det ikke altid er bedst at reducere eksempelvis helbredsændringer og sundhedsadfærd 

til enkle ”endpoints” (Paterson et al., 2009, s. 7). Barry pointerer samtidig, at 

sundhedsprofessionelle ligeledes benytter mange andre former for evidens i deres daglige arbejde 

med patienterne, herunder almen viden samt kendskabet til den enkelte patients livs- og 

sygdomshistorie (Barry, 2006, s. 2650). 

Hansen og Kappel modargumenterer Barry og Paterson et al., idet de mener, at de nævnte 

indvendinger imod brugen af RCT overser en vigtig skelnen mellem de forklarende eller kausale 

RCT’er og de pragmatiske RCT’er (Hansen and Kappel, 2010, s. 10). 

Forklarende RCT’er kræver ofte omfattende afvigelse fra normal praksis (Hansen and Kappel, 

2010, s. 10), idet de undersøger den kausale ”efficacy” ved en specifik (KAM-)komponent, så som 

et homøopatisk præparat. Forklarende RCT’er har bedre intern validitet sammenlignet med 

pragmatiske RCT’er, idet de i højere grad giver ikke-biased resultater samt et akkurat estimat for 

den kausale sammenhæng (Hansen and Kappel, 2010, s. 10). De pragmatiske RCT’er har til 

gengæld en bedre ekstern validitet, da de kigger mere på helheden eksempelvis den samlede 

homøopatiske konsultation og resultater af disse undersøgelser er dermed mere generaliserbare 

(Hansen and Kappel, 2010, s. 10). I en sådan undersøgelse vil en gruppe modtage en hel 

homøopatisk konsultation, mens en kontrolgruppe vil modtage ingen, ”sham-”8 eller anden 

behandling. Efterfølgende sammenlignes den kliniske ”effectiveness” i de 2 grupper (Hansen and 

                                                           
8
 Ved sham-behandling gives en ”snyde”-behandling, der ligner den ”korrekte” behandling. Eksempelvis kan man i et forsøg give en gruppe sham-

akupunktur, hvor nålene sættes ”forkert”, mens en anden gruppe får ”korrekt” akupunktur, hvor nålene sættes i de ”korrekte” akupunkpunkter.  
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Kappel, 2010, s. 10). De pragmatiske RCT’er bidrager ikke med konkluderende information 

vedrørende specificiteten af behandlingseffekten (Hansen and Kappel, 2010, s. 10). 

Ud fra denne opdeling af RCT argumenterer Hansen og Kappel for, at indvendingerne mod RCT til 

evaluering af KAM retter sig mod de forklarende RCT’er, og at KAM i stedet kan evalueres ved brug 

af pragmatiske RCT’er (Hansen and Kappel, 2010, s. 10). 

”Outcomes” 

I forlængelse af ovenstående argumentation pointerer Hansen og Kappel samtidig, at såfremt 

undersøgelser af ”effectiveness” går forud for undersøgelser af ”efficacy”, kan det være svært at 

vide, om det er selve interventionen eller andre involverede elementer, der har ført til den 

observerede behandlingseffekt (Hansen and Kappel, 2010, s. 11). Det kan ydermere vise sig 

vanskeligt at få finansiering til pragmatiske undersøgelser, hvis forudgående forklarende 

undersøgelser har vist ingen eller blot en mindre effekt (Hansen and Kappel, 2010, s. 11). 

Ydermere fører manglende eller sparsom finansiering af KAM-forskning til, at studierne ofte er 

meget små og i højere grad påvirket af forskellige former for ”bias” sammenlignet med større 

studier (Hansen and Kappel, 2010, s. 11).  

Samtidig oplever flere patienter, at effekter af ”komplekse interventioner” er en del af en proces 

(Paterson et al., 2009, s. 6). Således opstår, forsvinder og genopstår effekter undervejs i 

behandlingsforløbet (Paterson et al., 2009, s. 6). I den forbindelse taler Pedersen om, at oplevede 

virkninger af alternativ behandling kan anskues og beskrives på forskellig vis (Pedersen, 2012, s. 

112). Det er således disse forskellige dimensioner af ”effekt”, der ifølge Pedersen, taler for brugen 

af begreber som ”multipel effekt” eller ”virken” (Pedersen, 2012, s. 113). ”Virken” er en proces i 

modsætning til begrebet ”virkning”, der i relation til sygdomsbehandling, ses som synonymt med 

”effekt” (Pedersen, 2012, s. 105-106). ”Virken” giver associationer til noget, der er igangsat frem 

for afsluttet og hermed bliver det muligt at se udover tanken om lineær kausalitet mellem to 

afgrænsede parametre (Pedersen, 2012, s. 106).  

Ovenstående er et udtryk for en interaktionel og procesorienteret virkningsforståelse, hvor der 

kan tages højde for mere generelle virkninger af behandlingen, herunder kommunikationen 

mellem behandler og patient samt patienternes egenindsats (Launsø and Salamonsen, 2006, s. 

78). I forbindelse med undersøgelser af ”komplekse interventioner” er det således ikke 

meningsgivende, at lede efter enkelte sygdomsfokuserede primære ”outcomes” (Paterson et al., 

2009, s. 6). ”Outcomes” for patienter, der opsøger ”komplekse interventioner” vil ofte være 

mangfoldige og forskelligartede (Paterson et al., 2009, s. 6). Desuden vil patienterne ofte være 

optaget af ”outcomes”, der omhandler andre forhold end de helbredsmæssige, så som øget 

livskvalitet og kropsbevidsthed (Paterson et al., 2009, s. 6).  

Måling af patientcentrede ”outcomes” ses dog fortsat sjældent i kliniske studier på trods af en 

øget efterspørgsel (Paterson et al., 2009, s. 2). Således pointerer Paterson et al., at objektivt 
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målbare indikatorer fortsat foretrækkes frem for subjektive indikatorer som mål for det primære 

”outcome” i biomedicinske effektmålinger (Paterson et al., 2009, s. 6). Subjektive 

helbredsindikatorer måles som sekundære ”outcomes” og sorteres ofte fra i forbindelse med den 

statistiske evaluering af interventionens ”outcome” (Paterson et al., 2009, s. 6). I forlængelse heraf 

argumenterer Paterson et al. for, at validiteten ved målinger af subjektive ”outcomes” 

kompromitteres alvorligt, når objektive ”outcomes” prioriteres frem for subjektive i forbindelse 

med undersøgelser af ”komplekse interventioner” (Paterson et al., 2009, s. 6).  

I forlængelse heraf diskuteres forholdet mellem objektive og subjektive ”outcomes” i forhold til 

evaluering af ”komplekse interventioner”, hvor patientinddragelse spiller en væsentlig rolle.  

Erfaringer med alternativ behandling  

Til grund for konceptet om ”outcomes” ligger antagelsen om, at samtlige ændringer i en 

sygdomsproces er forudsigelige og ens for alle patienter (Paterson et al., 2009, s. 4). I forbindelse 

med ”komplekse interventioner” er interventionen tilpasset det enkelte menneske (Paterson et 

al., 2009, s. 5). Som konsekvens heraf vil tidsperspektivet, de sociale konsekvenser og arten af 

forandringer være både uforudsigelige og individualiserede (Paterson et al., 2009, s. 5), hvilket står 

i kontrast til antagelsen om forudsigelighed og ensartethed i sygdomsprocessen (Paterson et al., 

2009, s. 4). Samtidig understøtter den førnævnte antagelse den passive og accepterende 

patientrolle, hvilket står i modsætning til vigtigheden af aktivt deltagende patienter i 

behandlingsforløbet i forbindelse med ”komplekse interventioner” (Paterson et al., 2009, s. 5).  

Når kræftsyge opsøger ”alternativ medicin”, kan det ifølge Egeland ses som et tegn på 

engagement i relation til egen sundhed og en tro på vigtigheden af egenindsats i 

behandlingsforløbet (Egeland, 2006, s. 21). Salamonsens studier viser ligeledes, at ”aktive 

patienter” benytter KAM ud fra et ønske om medinddragelse i behandlingsforløbet og på den 

måde bidrager de aktivt til frembringelsen af positive ”sundhedsoutcomes” (Salamonsen, 2014, ss. 

14-15).  

Flere patienter opfatter sig selv, som en del af årsagen til helbredsproblemet, hvorfor de også er 

en vigtig del af helbredelsesprocessen (Kruse and Salamonsen, 2012, s. 137). Gennem subjektive 

fortolkninger af sygdommen identificerer patienterne således selv årsager til sygdom samt veje til 

bedring eller helbredelse (Kruse and Salamonsen, 2012, s. 137). I den forbindelse bidrager 

alternativ behandling til en følelse af kontrol med sundhedsrelaterede beslutninger (Sointu, 2013, 

s. 531). Smithson et al. mener, at dette behov for kontrol skal ses i lyset af en diskurs af aktive 

patienter, der i højere grad end tidligere påtager sig ansvaret for behandlingen (Smithson et al., 

2012, s. 34). Tidligere var behandlingsansvaret i udbredt grad placeret hos de 

sundhedsprofessionelle (Smithson et al., 2012, s. 34). 

I den forbindelse påpeger Barry, at kravet om EBM i sundhedsvæsnet er i konflikt med den 

politiske målsætning om patientcentreret medicin, der kendetegnes af patientinvolvering i 
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beslutningsprocesser vedrørende sundhed (Barry, 2006, s. 2650). Såfremt en patient ytrer ønske 

om at benytte en behandling, hvor der ikke forefindes tilstrækkelig evidens for behandlingens 

virkning bliver det umuligt at opfylde kravene til både EBM og patientcentreret medicin (Barry, 

2006, s. 2650). 

Brugernes forhold til evidens bygger, ifølge Barry, på egne observationer og legemliggjorte 

oplevelser, hvorfor brugerne ikke oplever et behov for videnskabelig testning (Barry, 2006, s. 

2654). Brugerne er med andre ord tilfredse med deres egen bedømmelse af, hvorvidt 

behandlingen virker for dem (Barry, 2006, s. 2654). I artiklen af Smithson et al. finder forfatterne, 

at kræftpatienter vægter erfaringsbaseret viden højere end videnskabelig evidens i forbindelse 

med valg af behandling (Smithson et al., 2012, s. 21). Samtidig forefindes et varierende syn på 

legitimiteten af biomedicinsk viden blandt kræftpatienterne (Smithson et al., 2012, s. 21).  

I Barrys artikel inddrages resultater fra andre kvalitative studier af KAM-patienter (Barry, 2006, s. 

2654). Disse studier viser angiveligt, at KAM-patienter placerer RCT i bunden af ”deres eget” 

evidenshierarki (Barry, 2006, s. 2654). Samtidig rangerer anekdotisk evidens fra familie og venner 

højest (Barry, 2006, s. 2654). Hansen og Kappel ser imidlertid igen tungtvejende grunde til at 

fritage KAM fra det generelle krav om, at behandlinger evalueres med RCT (Hansen and Kappel, 

2010, s. 7). 

Som indspil hertil berører Barry i sin artikel, biomedicinens spørgsmål om, hvorvidt alternativ 

behandling virker i forhold til de evidenskriterier, der er opstillet indenfor medicinsk forskning 

(Barry, 2006, s. 2655). Hun opfordrer til, at de alternative behandlere stiller spørgsmålstegn ved, 

om det virker at flytte alternative behandlinger ud af deres oprindelige kontekst og ind i en 

videnskabelig baseret klinisk kontekst (Barry, 2006, s. 2655). Hendes bekymring er, at tabet af 

kontekst vil føre til tab af ”det”, der ”virker” (Barry, 2006, s. 2655). Barry henviser til, at ”det”, der 

”virker” for brugerne og de alternative behandlere ikke blot inkluderer lindring af fysiske 

symptomer (Barry, 2006, s. 2655). ”Virkningen” omfatter eksempelvis ligeledes relationen til 

behandleren samt ændringer i overbevisninger omkring sygdom, helbred og helbredelse (Barry, 

2006, s. 2655).  

Samtidig problematiserer Barry det forhold, at adskillelige forskere ikke åbent anerkender, at 

deres egen måde at tænke på er kulturelt konstrueret og dybt forankret i en større politisk og 

økonomisk struktur (Barry, 2006, s. 2655). Dette er en spændende diskussion, der dog ikke vil blive 

udfoldet i denne opgave. Til gengæld afsluttes diskussionskapitlet med et par af 

opgaveforfatterens egne analytiske og metodiske overvejelser.  
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Forfatterens analytiske og metodiske overvejelser  

I forbindelse med analysen har det været udfordrende at temaopdele patientbeskrivelserne. Dette 

skyldes blandt andet, at hver patientbeskrivelse ofte indeholder mere end et tema. Formålet med 

opdelingen har været at fremhæve vigtige temaer i patientbeskrivelserne og samtidig give 

analysen struktur. Det kan derfor være relevant at diskutere, hvorvidt den valgte inddeling af 

patientbeskrivelser er den mest hensigtsmæssige. Samtidig kan valget af temaer ligeledes 

diskuteres i forhold til andre publicerede studier af erfaringer med alternativ behandling.  

Den valgte tilgang til analysen bærer præg af, at det ikke er forfatteren selv, der har indsamlet 

data. Patientbeskrivelserne stammer fra besvarelsen af åbne spørgsmål i registreringsskemaet, og 

kan således betragtes på samme måde, som svar afgivet ved interview. Det har i sagens natur ikke 

været muligt at stille uddybende spørgsmål, hvis patientens svar fremgik uklart af datasættet. I 

forbindelse med Specialet er det forfatterens ønske at indsamle yderligere data gennem 

interviews. I forlængelser heraf vil det være muligt at overveje forskellige analysestrategier forud 

for selve dataindsamlingen.   
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Kapitel 6 – Konklusion  

Det er lykkedes at opnå en større viden om kræftpatienters erfaringer med brug af alternativ 

behandling i forbindelse med deres ”exceptionelle” sygdomsforløb ved at gennemføre en 

kvalitativ analyse af udvalgte patientbeskrivelser fra Register for Exceptionelle Sygdomsforløb. 

Det er ligeledes lykkedes at undersøge og diskutere, hvorledes patienterfaringer kan udfordre 

ideen om lineær kausalitet i biomedicinske effektmålinger gennem en diskussion med inddragelse 

af relevant litteratur. 

I dette kapitel opsummerer forfatteren således de overordnede synspunkter i diskussionen, 

hvorefter forfatteren konkluderer med henvisning til relevante fund i analysen.  

På baggrund af diskussionen kan det således overordnet set konkluderes, at der blandt patienter, 

forskere og behandlere, hersker vidt forskellige kausalitets- og virkningsforståelser. 

Inden for biomedicinen er sygdomsbehandling afgrænset til behandlerens tekniske og specifikke 

intervention, og forståelsen af behandlingens ”virkning” bygger således på ideen om lineær 

kausalitet. Samtidig fremgår det af diskussionen, at der i kvalitative studier ofte benyttes en 

bredere forståelse af behandlingsbegrebet, der foruden selve interventionen omfatter patient-

behandler-relationen samt patientens egenindsats. Det kan hermed konkluderes, at 

behandlingsforståelsen er afgørende for, hvorvidt det er meningsgivende at tale om lineær 

kausalitet. Ydermere kan det med henvisning til analysen konkluderes, at patienternes 

behandlingsbegreb ej heller afgrænses til selve interventionen, men ligeledes omfatter blandt 

andet relationen til behandleren, kropslige erfaringer, spiritualitet og egenomsorg.  

I forbindelse med biomedicinsk forskning fremkommer den mest optimale form for evidens ved 

brug af RCT. Vigtigheden af evidens som kilde til troværdig information om effektiviteten af 

behandlinger, understreges undervejs i diskussionen. Evidens baseret på RCT står i modsætning til 

accepteret evidens inden for antropologien i form af legemliggjort og intersubjektiv data. 

Ydermere beror patienternes forhold til evidens på egne observationer og kropslige erfaringer. Af 

samme grund oplever brugerne ikke et behov for videnskabelig testning af alternativ behandling. I 

forlængelse heraf kan det konkluderes, at der er vidt forskellige meninger og forståelser af evidens 

og behovet herfor. Af analysen fremgår det ligeledes, at patienterne handler på baggrund af deres 

egne iagttagelser og kropssansninger undervejs i behandlingsforløbet. Det kan derfor ydermere 

konkluderes, at patienterne i denne analyse stoler på og lader sig ”guide” af egne fornemmelser 

og erfaringer undervejs i behandlingsforløbet.  

I forbindelse med biomedicinske effektmålinger af ”komplekse interventioner” separeres 

”konteksteffekter”, så som patient-behandler-relationen, fra interventionseffekter med henvisning 

til lineær kausalitet. Der efterspørges derfor modeller, som ikke blot tager højde for selve 

interventionen og ”outcomes”, men som ligeledes tager højde for proceskomponenter og 
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kontekst. På den baggrund kan det konkluderes, at der er behov for flere undersøgelser af, hvad 

der ikke opfanges i forbindelse med biomedicinske effektmålinger af ”komplekse interventioner”. 

Det kan ydermere konkluderes, at analyser af patienterfaringer med alternativ behandling kan 

illustrere og belyse disse ”konteksteffekter”.  

Objektivt målbare ”outcomes” går forud for subjektive ”outcomes” i biomedicinske 

effektmålinger. Validiteten ved målinger af subjektive ”outcomes” kompromitteres i høj grad, 

såfremt objektive ”outcomes” prioriteres frem for subjektive i forbindelse med undersøgelser af 

”komplekse interventioner”. I forlængelse heraf kan det konkluderes, at inddragelse af subjektive 

”outcomes” er en udfordring i forbindelse med biomedicinske effektmålinger. Flere eksempler på 

subjektive ”outcomes” i forbindelse med brug af alternativ behandling fremgår af analysen i denne 

opgave. Eksempler på subjektive ”outcomes” er forskellige kropslige erfaringer samt et øget fokus 

på egenomsorg. Dermed kan det konkluderes, at kvalitative analyser af patienterfaringer vil kunne 

identificere subjektive ”outcomes” i forbindelse med ”komplekse interventioner”. Hermed kan 

denne form for analyser bidrage til at afdække, hvilke effekter patienterne oplever undervejs i 

behandlingsforløbet.  

Kritikere af RCT overser en vigtig skelnen mellem forklarende og pragmatiske RCT’er. 

Indvendingerne mod RCT i forbindelse med evaluering af alternativ behandling, menes at være 

rettet mod de forklarende RCT’er. Alternativ behandling kan således evalueres ved brug af 

pragmatiske RCT’er, selvom der kan være en finansiel udfordring i forbindelse med pragmatiske 

studier. Ydermere kan det være vanskeligt at udlede, hvorfra den observerede behandlingseffekt 

stammer i forbindelse med pragmatiske undersøgelser. I forlængelse heraf kan det konkluderes, at 

der er behov for finansiel støtte til pragmatiske studier af alternativ behandling. Samtidig kan 

kvalitative studier af patienterfaringer muligvis bidrage til en afklaring af, hvorfra de observerede 

behandlingseffekter stammer, såfremt dette ikke er helt entydigt ved brug af pragmatiske RCT’er.  

Gennem få casestudier opnås en dyb forståelse for informanternes behov, interesser og 

oplevelser. Samtidig møder anvendelsen af casestudier ofte kritik, der dybest set bunder i 

uvidenhed om, hvad casestudier egentlig er. Casestudier kan ikke blot generere hypoteser, men 

kan ligeledes teste og falsificere i forvejen eksisterende hypoteser. På den baggrund kan det 

konkluderes, at analyser af patienterfaringer med alternativ behandling forskningsmæssigt set har 

en berettigelse. Samtidig kan det konkluderes, at dybdegående casestudier af en eller flere 

patienter fra det anvendte datasæt, vil kunne bidrage til vigtig viden om oplevede virkninger ved 

brug af alternativ behandling.  

Som det fremgår af analysen, oplever flere patienter, at der igangsættes en proces i forbindelse 

med behandlingsforløbet og til beskrivelse heraf præsenteres begrebet ”virken” i diskussionen. 

Ved at bruge ”virken” frem for ”virkning” eller ”effekt” muliggøres en overskridelse af tanken om 

lineær kausalitet mellem to afgrænsede parametre. Ligeledes opfatter adskillelige patienter sig 

selv, som en del af årsagen til helbredsproblemet, hvormed de også selv bliver en vigtig del af 
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løsningen. I forlængelse heraf bidrager alternativ behandling til en følelse af kontrol med 

sundhedsrelaterede beslutninger. Det kan i forlængelse heraf konkluderes, at patienterne er en 

vigtig og aktiv del af behandlingsforløbet. Samtidig kan det med henvisning til analysen 

konkluderes, at det primært er patienterne, der ”virker”.  

Som det fremgår af konklusionen, er svaret på problemformuleringen ikke entydig. Der hersker 

således flere divergerende synspunkter i litteraturen med hensyn til, hvorledes patienterfaringer 

udfordrer ideen om lineær kausalitet i biomedicinske effektmålinger. Afslutningsvis kan det derfor 

konkluderes, at inddragelse af patienterfaringer i biomedicinske effektmålinger giver anledning til 

metodiske overvejelser og udfordringer, hvilket ligeledes fremgår af opgavens diskussions- og 

konklusionskapitel.  

Tak 

Forfatteren ønsker afslutningsvis at sende en særlig tak for hjælpen og samarbejdet til 

Seniorforsker ved Norges Nationale Forskningscenter indenfor Komplementær og Alternativ 

Medicin Anita Salamonsen og daglig leder for Register for Exceptionelle Sygdomsforløb Solveig 

Johansson.  
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Bilag ”Udlevering af data” 

I efteråret 2013 fulgte jeg valgfagskurset Komplementær og alternativ medicin – nye strømninger 

på sundhedsområdet, som Lasse Skovgaard var kursusleder for. Her blev jeg introduceret til 

NAFKAM (Nationalt Forskningscenter indenfor Komplementær og Alternativ Medicin) og deres 

Register for Exceptionelle Sygdomsforløb (RESF). Min nysgerrighed blev hurtigt vakt, og den 10. 

november 2013 tog jeg således kontakt til NAFKAM for at høre, om jeg kunne besøge centeret i 

august 2014.   

Den 27. august 2014 besøgte jeg NAFKAM for første gang. Seniorforsker Anita Salomonsen tog 

pænt imod mig og viste mig rundt. Vi holdt et møde, hvor også Forskningschef Frauke Musial 

deltog, og vi talte blandt andet om muligheden for en 3-trins-raket bestående af Bachelorprojekt, 

Speciale og Ph.d. i samarbejde med NAFKAM og ved brug af data fra RESF.  

Hjemvendt igen til Danmark tog jeg den 16. september 2014 kontakt til Associate Professor ved 

Københavns Universitet Inge Kryger Pedersen med henblik på at aftale et møde, hvor vi kunne tale 

om mulighederne for, at hun kunne blive hovedvejleder på projektet. Dagen efter fandt mødet 

sted, og Inge påtog sig glædeligt rollen som hovedvejleder.  

Den 14. april 2014 kom Anita til København, og vi aftalte at mødes alle 3 for at tale om det 

kommende bachelorprojekt. Anita havde forinden meddelt, at hun meget gerne ville være 

bivejleder på projektet. På mødet blev vi enige om, at jeg sammen med Inge skulle ansøge om at 

få lov til at benytte data fra RESF i mit bachelorprojekt. Ansøgningen skulle indsendes til 

styregruppen for RESF og indeholde et udfyldt ansøgningsskema, en projektbeskrivelse og en 

variabelliste. Ansøgningen til RESF blev indsendt den 5. juni 2015, og den 10. september samme år 

fik vi svar om, at styregruppen for RESF havde godkendt vores ansøgning på betingelse af, at vi 

også søgte godkendelse til projektet i Regional etisk komite (REK) og Norsk samfundsvidenskabelig 

datatjeneste (NSD).  

Som projektleder kunne Inge oprette en sagsmappe på REK’s hjemmeside, hvorefter jeg gik i gang 

med at udfylde ansøgningsskemaet online. Projektbeskrivelsen, variabellisten, vedtagelsen fra 

styregruppen for RESF, det danske registreringsskema fra RESF, informationsbrev og samtykke, 

vedtagelsesbrev for RESF fra REK, vedtagelsesbrev for RESF fra NSD samt vedtagelsesbrev for RESF 

fra Datatilsynet blev vedhæftet ansøgningsskemaet og indsendt til REK 14 dage senere med 

henblik på en vurdering af, om projektet var fremlægningspligtigt for REK eller ej.  

Den 9. oktober 2015 modtog vi en såkaldt ”udsættelsesvedtagelse” fra REK. REK efterspurgte en 

uddybning af projektets formål, førend de kunne tage stilling til fremlægningspligten.  

Dagen efter indsendte vi så en udvidet projektbeskrivelse, der samtidig indeholdt en mere 

omfattende beskrivelse af projektets formål og den 17. november 2015 modtog vi den endelige 

vedtagelse fra REK. Projektet blev ikke vurderet til at være fremlægningspligtigt for REK.  
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Herefter blev Inge oprettet som bruger hos NSD i funktion af projektleder, og jeg påbegyndte 

dernæst arbejdet med at udfylde meldeskemaet til NSD online. I mellemtiden havde Anita talt 

med NSD, og de var nået frem til, at såfremt REK vurderede projektet til ikke at være 

fremlægningspligtigt, så var det ikke nødvendigt at indsende meldeskemaet til NSD.  

Den 21. november 2015 videresendte jeg vedtagelsesbrevet fra REK til styregruppen for RESF. To 

dage senere blev data vedrørende 25 danske kræftpatienter afsendt i form af en USB med kode i 

et rekommanderet brev fra RESF til min privatadresse, hvortil det ankom 27. november 2015. 

Onsdag den 2. december mødtes Inge, Anita og jeg i København til det sidste møde inden 

projektets opstart i februar 2016.  
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Bilag ”Prøvesøgninger opdelt på databaser”  

Nøgleord: “alternative medicine”, “cancer”, “cancer patient”, “perceived effects”, “experience”, 

“challenge”, “health care” og “qualitative”.  

PubMed  Søgeord Antal artikler i alt Antal udvalgte 

artikler til 

gennemlæsning 

Title/Abstract alternative medicine 

AND cancer patient* 

138 5 

Title/Abstract  alternative medicine 

AND cancer AND 

perceive* effect* 

22 2 

Title/Abstract alternative medicine 

AND cancer AND 

experience* 

46 1 

Title/Abstract alternative medicine 

AND cancer AND 

qualitative 

24 0 

Title/Abstract  alternative medicine 

AND cancer AND 

implication* 

17 0 

Title/Abstract  alternative medicine 

AND cancer AND 

personal agency 

0 0 

Title/Abstract  alternative medicine 

AND cancer AND 

personal activism 

0 0 

Title/Abstract alternative medicine 

AND cancer AND 

personal 

responsibilit* 

0 0 

Title/Abstract  alternative medicine 

AND cancer AND 

personal agency AND 

implication* 

0 0 

Title/Abstract  alternative medicine 

AND cancer AND 

exceptional patient* 

1 0 

Title/Abstract  alternative medicine 

AND cancer AND 

health care 

36 3 

All fields  alternative medicine 

AND cancer AND 

challenge* AND 

11 1 
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qualitative 

Samtlige søginger i PubMed blev afgrænset til publikationer omhandlende mennesker, 

med udgivelsesdato indenfor de seneste 5 år, samt ”Full text”.  

 

Danish National 

Research Database  

Søgeord Antal artikler i alt Antal udvalgte 

artikler til 

gennemlæsning 

 alternative medicine  528 2 

Alle artikler er publiceret perioden 2012 til 2016 

 

Sociological Abstracts  Søgeord Antal artikler i alt Antal udvalgte 

artikler til 

gennemlæsning 

Abstract Alternative medicine 109 1 

Abstract 

 

alternative medicine 

AND cancer  

4 1 

Abstract alternative medicine 

AND cancer AND 

perceive* effect* 

1 0 

Abstract alternative medicine 

AND cancer AND 

experience* 

1 0 

Abstract alternative medicine 

AND cancer AND 

qualitative 

2 0 

Abstract  alternative medicine 

AND cancer AND 

implication* 

0 0 

Abstract  alternative medicine 

AND cancer AND 

personal agency 

0 0 

Abstract  alternative medicine 

AND cancer AND 

personal activism 

0 0 

Abstract alternative medicine 

AND cancer AND 

personal 

responsibilit* 

0 0 

Abstract  alternative medicine 

AND cancer AND 

personal agency AND 

implication* 

0 0 

Abstract  alternative medicine 0 0 
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 AND cancer AND 

exceptional patient* 

Alle artikler er publiceret perioden 2012 til 2016  

 

Udvælgelsesstrategi 

I forbindelse med samtlige søgninger er alle artiklers overskrifter læst igennem. Adskillelige artikler 

omhandlede forskellige alternative behandlingers virkning i forhold til forskellige diagnostiske 

lidelser, hvilket ikke er omfattet af denne opgaves formål, hvorfor disse blev fravalgt. Andre 

artikler omhandlede alternativer til i forvejen eksisterende konventionelle behandlinger, hvorfor 

disse naturligvis også blev sorteret fra.  

De artikler, hvor det af overskriften fremgik, at de omhandlede kræftpatienters erfaringer med 

alternativ behandling blev valgt ud og ”Abstractet” blev læst grundigt igennem. På baggrund af de 

gennemlæste ”Abstracts”, udvalgtes 16 artikler til gennemlæsning og heraf indgår 6 artikler i 

opgaven, herunder 4 fra ”PubMed”, 1 fra ”Danish National Research Database” og 1 fra 

”Sociological Abstracts”.  

Som det fremgår, er der en del søgninger, der slet ikke gav noget resultat, hvilket kan skyldes 

valget af nøgleord og kombinationen af disse. Det kan også meget vel være, at valget af nøgleord 

skal tilpasses bedre til den enkelte database. Efter at have læst en masse litteratur er der ligeledes 

opstået en masse nye ideer til andre kombinationer af søgeord, som ville være blevet afprøvet, 

såfremt tiden havde tilladt det.  

 

 


