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Indledning 

Denne rapport er ikke en videnskabelig afhandling, men derimod en præsentation af 

resultaterne fra 3 fokusgruppeinterviews med kræftpatienter om alternativ behandling. 

Ønsket med rapporten er at videreformidle patienternes udsagn til brug i regi af 

Kræftens Bekæmpelse i relation til området for alternativ behandling.  

 

Formål  

Dette projekt har til formål:  

- at indsamle kræftpatienters erfaringer med brug af alternativ behandling i forbindelse 

med deres kræftforløb 

- at undersøge, hvordan kræftpatienter oplever dialogen med sundhedspersonalet om 

alternativ behandling 

- at undersøge kræftpatienters forventninger til Kræftens Bekæmpelse i relation til 

området for alternativ behandling 

 

Rapportens opbygning  

Rapporten består af et rekrutteringsafsnit, hvori der redegøres for valget af informanter. 

Dernæst følger et kort metodeafsnit. Efterfølgende præsenteres de 9 informanter, der 

har deltaget i fokusgrupperne som indledning til resultatsafsnittet. Her gengives 

patienternes udsagn under passende overskrifter i overensstemmelse med projektets 3 

formål. Afslutningsvis opsummerer rapportens forfatter patienternes hovedbudskaber.   

 

Rekruttering og udvælgelse  

Patienterne blev rekrutteret via opslag på Kræftens Bekæmpelses side på Facebook, 

Cancerforum, Kræftlinjen samt via de såkaldte ”diagnoseforeninger”, som Kræftens 

Bekæmpelse samarbejder med – eksempelvis ”Patientforeningen for tarmkræft” og 

”Lungekræftforeningen”.  

 

Som en del af opslaget medfulgte et mindre spørgeskema, som patienterne blev bedt om 

at udfylde, såfremt de ønskede at deltage i undersøgelsen. I spørgeskemaet indgik 

spørgsmål om eksempelvis køn, alder, kræftdiagnose og alternativ behandlingsform. 

Afslutningsvis i spørgeskemaet blev patienterne bedt om at oplyse deres navn, e-mail og 
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telefonnummer, således at de kunne kontaktes med henblik på deltagelse i 

undersøgelsen.  

 

I alt var der 20 patienter, der tilmeldte sig undersøgelsen, heraf 4 mænd og 16 kvinder.  

Ud af disse var der 4 (1 mand, 3 kvinder), som ikke havde brugt alternativ behandling i 

forbindelse med deres kræftforløb, hvorfor disse personer blev ekskluderet fra 

undersøgelsen.  

 

De resterende 16 patienter (3 mænd, 13 kvinder) blev efterfølgende kontaktet 

telefonisk og via e-mail, hvor de blev præsenteret for forskellige datoforslag. Herefter 

kunne de selv vælge, hvornår de ønskede at deltage i undersøgelsen.  

 

Det lykkedes at få kontakt til 15 ud af de 16 tilmeldte patienter. Af de 15 patienter var 

der 3 patienter, som ikke kunne deltage grundet undersøgelsens geografiske placering.  

Der var desuden yderligere 2 patienter, som grundet sygdom og kommunale møder ikke 

kunne deltage i undersøgelsen. 

Endelig var der en enkelt patient, som udeblev fra undersøgelsen uden begrundelse.  

Det endelige antal deltagere i undersøgelsen blev derfor 9 patienter, heraf 2 mænd og 7 

kvinder.  

 

Metode og samtykke  

Det semistrukturerede fokusgruppeinterview er valgt som metode, da det muliggør 

tilvejebringelsen af flere forskellige synspunkter på kort tid i modsætning til 

enkeltinterviews.  

Sammen med en studentermedhjælper fra afdelingen for Patientstøtte og Lokal Indsats 

gennemførte rapportens forfatter således 3 fokusgruppeinterviews i løbet af 3 uger. 

Grundet tilfældigheder endte fordelingen med at være 4 deltagere i den første gruppe, 3 

i den næste og 2 i den sidste.  

 

Alle 3 interviews er blevet optaget. Inden hvert interviews begyndelse underskrev den 

pågældende patient en samtykkeerklæring, hvor han/hun gav Kræftens Bekæmpelse 

tilladelse til at benytte hans/hendes udsagn enten med eller uden navns nævnelse. I den 

forbindelse bør det nævnes, at alle patienter i pågældende undersøgelse har valgt, at 



Kræftens Bekæmpelse  Juni 2017 

Side 5 af 26 
 

deres udsagn må gengives med navns nævnelse. Det er dog ikke alle patienter, der har 

oplyst deres efternavn, hvorfor det blot vil være patienternes fornavne, der vil fremgå i 

rapporten.  

 

Patientpræsentationer 

I dette afsnit præsenterer patienterne sig selv og deres sygdomshistorie. 

  

”Jeg fik konstateret tungerodskræft i oktober 2011 og blev raskmeldt eller sygdomsfri i 

marts 2012. Og derimellem var jeg så til 34 strålebehandlinger og 4 kemo, og alt gik godt. 

Men det der er med at have kræft, det er jo, at der noget, der hedder senfølger. Så jeg har 

nogle senfølger, der hedder, at jeg mangler spyt. Og jeg har et forsnævret spiserør, som ikke 

alle har, der har haft denne her sygdom, men det var fordi de strålede lige ind på der (hun 

peger på halsen). Så jeg har knoklet meget for at komme tilbage til bare sådan 

nogenlunde, hvor jeg var inden” – Lise-Lotte, 66-75 år, Hoved-/halskræft 

 

”Jeg har æggestokkekræft, og det fik jeg konstateret i 2008. Og så var jeg sygdomsfri i 5 år. 

Og så fik jeg et tilbagefald for 3 år siden. Fik behandling en gang til, ikke helt det samme. 

Blev sygdomsfri og er stadigvæk sygdomsfri” – Charlotte, 46-55 år, Kræft i underlivet 

 

”Jeg blev opereret for hormonfølsom brystkræft i 2013 for 4 år siden. De mente, at jeg 

skulle hele møllen igennem – hele pakken – først kemo, så stråler og så antihormoner i 10 

år. Og jeg sagde ”nej tak” til kemo, for jeg er biokemiker, så jeg var inde og læse en masse 

statistikker og fandt ud af, at jeg havde faktisk kun en statistisk fordel på 0,7 % bedre 

overlevelse over 10 år. Så det sagde jeg ”nej tak” til.  

Jeg tog næsten alle strålerne. Jeg tog 15 ud af 20, så havde jeg fået nok af det. Og så har jeg 

droppet mine antihormoner, og kører kun alternativt” – Birgitte, 46-55 år, Brystkræft 

 

”Jeg fik brystkræft i november 2013, og så i december fik jeg kirurgi. Jeg fik 

strålebehandling, og jeg stoppede med antihormoner efter 3 måneder, fordi der var for 

mange bivirkninger. Og hvilken pris vil man betale for sin overlevelse? Jeg vil hellere have 

et godt liv og så leve lidt mindre.  

Nu har jeg en lille bule på brystet, men jeg ved ikke, hvad det er. Jeg venter, for jeg har ikke 

lyst til at gå igennem mere” – Muriel, 56-65 år, Brystkræft 
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”Jeg blev ramt af endetarmskræft i oktober 2010 med spredning til alle segmenter i leveren 

og fik beskeden ”kemo” som livsforlængende. Men efter 15 operationer og 30 

kemobehandlinger har jeg været kræftfri siden februar 2014” – Jette, 56-65 år, Kræft i 

mave- og tarmsystemet 

 

”Jeg fik konstateret livmoderhalskræft i 2010 og blev opereret. Og så efterfølgende ringede 

de mig op og sagde, at de syntes, at jeg også lige skulle have noget kemo og nogle stråler, 

så det fik jeg så. Og så blev jeg erklæret rask, som man siger. Så jeg levede videre, som jeg 

havde gjort før. Så i 2014 begyndte jeg at have det lidt underligt i min krop. Blandt andet 

mærkede jeg dengang (i 2010), at når jeg drak noget alkohol, så blev jeg lidt dårlig, og det 

blev jeg så igen i slutningen af 2013. Og derfor gik jeg til min læge igen, og så fik jeg straks 

en ekstra scanning, og så var der noget på mine lunger, fandt de så ud af i 2014 – 2 steder. 

Det fik jeg selv et chok over, for jeg troede jo, at man var blevet rask dengang, men det var 

jeg så ikke. Så gik jeg over til at læse rigtig meget om det her kræft, og så gik jeg over til at 

skippe kød, og jeg spiste kun kylling og fisk, og jeg har ikke spist sukker siden. Så blev jeg 

opereret og fik kemo igen. En hel masse kemo. De sagde: ”vi ved ikke, om det virker, men nu 

får du bare hele paletten”. Og det var jo ikke særlig rart. Så var der noget igen på lungen 

her i februar, men jeg blev så PET-scannet, og de mener ikke, at der er noget, men de holder 

lige øje, så jeg har lige været til en ny scanning her i forgårs. Jeg har læst rigtig mange 

bøger om, hvad kosten kan gøre, og jeg dyrker også enormt meget motion. Så det er min 

måde at være alternativ på” – Annemarie, 46-55 år, Kræft i underlivet 

 

”Jeg lider af knoglemarvscancer, og det fik jeg diagnosticeret i 2005. Så det er efterhånden 

nogle år siden. Og det gik egentlig meget godt de første år. Man gør så det, at man høster 

nogle stamceller, og så er det meningen, at man skal have dem igen. Men det gik 

simpelthen bare ad helvede til. Jeg fik blodforgiftning, og jeg ved ikke hvad. Så gav man mig 

et andet middel. Det virkede faktisk helt frem til 2006. Men altså sygdommen er der hele 

tiden. Man kan ikke slippe af med sygdommen, men man kan holde den i ave. I 2006/2009 

holdt jeg så op med at få medicin, og så fulgte vi udviklingen i et par år. Og så for omkring 

3 år siden så kom den bragende igen. Derefter, der var det virkelig slemt. Så har jeg så fået 

5 forskellige stoffer, som har holdt det nogenlunde nede. Og så sidste år – for et år siden – 

der fik jeg denne her enorme omgang kemoterapi, som simpelthen slog alt ihjel. Og så fik 

jeg mine stamceller tilbage, som vi heldigvis nåede at høste i 2005. Så det er jo bare 
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utroligt, at man kan have dem liggende så lang tid inde i Riget. Med de scanninger, der så 

har været siden, så siger de, at de ikke rigtig kan se det mere. Men jeg skal selvfølgelig 

forvente, at det kommer igen på et eller andet tidspunkt. Og det jeg mest har brugt 

alternativ (behandling) til, det er på nogen af de der bivirkninger, der har været ved 

behandlingerne og ikke så meget med hensyn til sygdommen” – Jesper, 66-75 år, Kræft i 

blod og lymfe  

 

”I 2011 blev jeg opereret for kræft i munden, der havde bredt sig ned til kæben, fordi min 

tandlæge havde været meget længe om at finde ud af, at det var kræft. Han (tandlægen) 

syntes på et tidspunkt, at der var noget, han skulle skære væk, og det valgte han så bare at 

smide i skraldespanden uden at sende det til undersøgelse. Så det kostede mig ½ år og et 

godt stykke af kæben. Jeg blev opereret på Rigshospitalet (øre, næse, hals), men desværre 

havde de ikke fået det hele væk, så jeg fik strålebehandling bagefter på Herlev - 33 gange. 

Det var ualmindelig rædselsfuldt, og det er det, jeg stadigvæk lider med. I 2015 brækkede 

min kæbe, fordi den var blevet skør af at have fået strålebehandling, formodentlig. Den 

voksede så gudskelov sammen igen, men der gik 4 uger med kæben eller munden snøret 

sammen med ståltråd. Det var ikke morsomt. Nu har de så konstateret, at min knogle er 

ved at falde hen. Der er simpelthen knoglehenfald i kæbeknoglerne. Der kommer nogle 

tilstande med noget infektion, fordi der ikke er ordentlig karforsyning ind i knoglen. Så 

kommer der nogle infektioner, som det er svært at bekæmpe” – Henrik, 56-65 år, Hoved-

/halskræft 

 

”Jeg fik brystkræft i 2009 og troede ligesom alle andre, at jeg skulle dø. Fordi, det får man 

jo at vide, at det godt kan ende med, at vi dør af det. Jeg er vokset op i en familie, hvor min 

mor er en af de første zoneterapeuter i Danmark. Og jeg har set hele min opvækst alle de 

raske mennesker, der er gået ud af hendes dør også kræftpatienter. Så det var pludselig 

bare helt soleklart for mig, at jeg skulle selvfølgelig noget andet end operation og stråler. 

Jeg har det, der hedder langsomt voksende, ondartet kræft i stadie 1. Og da jeg tog 

beslutningen, så ringede jeg til ham, der lavede biopsien, og spurgte, hvad det var for noget 

kræft. Så sagde han: ”åh det er så langsomt voksende, så du dør af noget andet”. Tak for 

oplysningen. Og så besluttede jeg mig for at lade være med at blive opereret og ikke få 25 

gange stråler. Og lever med den (sygdommen) stadigvæk, 14 år. 
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Og så har jeg fået en knude mere, som er det samme. De har så fundet ud af, at den er 

hormonfølsom” – Inge, 56-65 år, Brystkræft  

  

Resultater  

I dette formålsopdelte afsnit vil rapportens forfatter fremlægge undersøgelsens 

resultater med udgangspunkt i patientudsagn. Afslutningsvis vil rapportens forfatter 

samle op på patienternes hovedbudskaber.  

 

Alternativ behandling i kræftforløbet  

Patienterne har flere forskellige grunde til at tilvælge brug af alternativ behandling i 

deres kræftforløb. Disse præsenteres i nedenstående.  

 

Alternativ behandling som supplement til konventionel behandling 

Langt de fleste patienter ønsker, at mindske bivirkningerne ved den konventionelle 

behandling og opsøger derfor diverse alternative behandlingsformer.  

 

Lise-Lotte siger: ”Jeg havde så mange bivirkninger efter den konservative behandling, at 

jeg havde brug for noget til at hjælpe mig med at blive regenereret. Og det, der har hjulpet 

mig allermest, det er akupunktur. Lige efter afslutningen af mine behandlinger havde jeg 

det jo næsten, som havde jeg influenza i hele kroppen. Og hvor man bare får at vide, at det 

er jo prisen for, at jeg er blevet sygdomsfri. Og der fandt jeg ud af, at ved at bruge 

alternativ behandling kunne jeg få det så meget bedre.”  

 

Lise-Lotte fortsætter: ”Jeg har været utrolig glad for akupunktur, fordi det fik mig op igen 

i energiniveau og humør og det hele. Jeg kunne mærke, at mit immunforsvar blev aktiveret, 

og at mit generelle velbefindende blev meget bedre. Og jeg synes også, da jeg havde fået 

akupunktur ind lige her (hun peger på halsen), at 20 minutter efter kunne jeg mærke en 

lille smule øget spyt. Og så var det væk igen, så det er jo ikke nok. Det er jo også fordi, det er 

jo dyrt.” 
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Charlotte siger: ”Anden gang jeg blev syg, der mødte jeg én, der havde gået til akupunktur 

for ligesom at tage nogle af bivirkningerne. Så det tænkte jeg, det vil jeg prøve. Og det 

gjorde jeg så. Ikke sådan vildt meget for det var ret dyrt faktisk. Jeg gjorde det en lille 

smule, og jeg ved ikke, om det havde nogen effekt.”  

 

Charlotte fortsætter: ”Jeg lagde mærke til, at når jeg havde været der (til akupunktur), så 

kunne jeg sove om natten. Men desværre så var effekten væk igen den efterfølgende nat. 

Men jeg oplevede det faktisk hver gang. Jeg kunne simpelthen sove. Og det var nok det 

bedste. Den effekt havde det, og så var det jo dejligt afslappende også.”  

 

Muriel siger: ”Da jeg fik kræft, hørte jeg om cannabisolie. Jeg prøvede først nogle 

medicinske svampe, men man skal drikke flere kopper om dagen. Nu er jeg begyndt på 

CBD-olie, fordi jeg kender én, hvor smerterne forsvandt, efter at vedkommende var begyndt 

på CBD-olie. Jeg håber, det vil hjælpe. Det er ret nyt.”  

 

Jesper fortæller: ”Da jeg blev diagnosticeret i 2005, der fik jeg (navn på præparat 

udeladt), og det giver nogle bivirkninger. Det gav mig nogle bivirkninger med min mave. 

Jeg fik simpelthen oppustet mave og havde utrolig svært ved at komme af med afføringen. 

Og jeg ville ikke rende rundt og spise afføringspiller hele tiden. Så hvad gør man ved det? 

Og så fik jeg forbindelse med én, der kunne reiki-healing, og hun var rigtig god til det. Det 

må man sige.  Selvfølgelig kan man sige, jeg troede jo også selv på det. Altså, at det ville 

virke mod min mave. Og det gjorde det altså. Og det var jo så egentlig indgangen til, at jeg 

begyndte på noget alternativt.”  

 

Henrik beskriver: ”Jeg har jo ikke gået en alternativ vej sådan set. Jeg har jo fulgt forløbet, 

som de anbefalede på Rigshospitalet. Jeg må indrømme, at jeg turde ikke andet. Måske hvis 

jeg havde haft de erfaringer, som jeg har nu, så var det ikke sikkert, jeg havde gjort det, 

men jeg var simpelthen for bange for, hvordan det ville udvikle sig. Så jeg turde ikke andet 

end at blive opereret og håbede jo, at så var den klaret. Og bagefter turde jeg ikke andet, 

end at tage strålebehandlingen og håbede jo så, at det ikke blev så slemt, som de sagde. Det 

gjorde det så. Det er virkelig det mest rædselsfulde, jeg har prøvet i mit liv.  
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Men det jeg har gjort, det er jo, at jeg har ligesom følt, at jeg var nødt til at supplere med 

nogle ting. Også fordi jeg har haft en oplevelse af, at når jeg kom på sygehuset så kiggede 

de stort set kun på mig her (han peger på munden) og stort set ingen andre steder.  

Det er jo ikke, det der helhedssyn, som jeg tror på. At man skal sørge for at leve sundt og på 

alle mulige måder sådan vedligeholde sig selv osv. Men jeg har i mange år lavet de fem 

tibetanere, altså yoga. Så atter et par dage efter operationen på Rigshospitalet så var jeg i 

gang på gulvet hjemme i stuen, fordi jeg tænkte - det her, det skal simpelthen ikke få bugt 

med mig. Jeg skal have min krop – hele min krop - til at virke, så godt som den plejer helst.” 

 

Alternativ behandling som et reelt alternativ til konventionel behandling  

Nogle patienter fravælger helt eller delvist konventionel behandling til fordel for 

alternativ behandling. 

 

Birgitte uddyber: ”Jeg opsøgte det (alternative behandling) med det samme, fordi jeg 

sagde nej til kemo. Og min mand er også biokemiker, så vi brugte simpelthen 2 dage, hvor 

vi bare gik på nettet og søgte – altså rigtige artikler – altså inde fra PubMed. Og der fandt 

jeg så en del om kinesisk malurt og gurkemeje. Men det er ikke noget, jeg har taget som 

sådan en kur. Jeg lever bare sundere. Du ved sådan grøn te, motion og så de der stoffer.” 

 

Inge fortæller: ”Altså nu har jeg jo altid været alternativ. Jeg var jo ikke i tvivl om, at jeg 

ville prøve noget andet (end konventionel behandling), efter at jeg havde sundet mig. Nå ja, 

jeg skal ikke dø i morgen. Så var der tid til at prøve noget andet. Og det ligger så stærkt til 

mig at tage ansvar for mig selv. Jeg er overbevist om, at der ligger noget god energi i at 

tage ansvar selv.” 

 

Egenindsats i behandlingsforløbet  

Behovet for aktiv deltagelse i behandlingsforløbet er udtalt blandt denne gruppe af 

patienter. Samtidig giver de udtryk for det helhedssyn, hvor krop og psyke er forbundne.  

 

Jette beskriver betydningen af selv at være aktiv i behandlingsforløbet således: ”For mit 

vedkommende der var det at gøre noget. Ikke bare læne sig tilbage og overlade det hele til 

lægerne. Jeg savnede, at man på sygehuset kiggede på det hele menneske.  
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Og det var også derfor jeg trak stikket 100 % arbejdsmæssigt, fordi nu skulle jeg have fokus 

på mig selv og fokus på at blive rask.   

Det (at gøre noget selv) gav mig noget styrke, og det er jo egentlig det, du skal finde på en 

eller anden måde.” 

 

Annemarie fortæller: ”Det, at gøre noget aktivt selv, det føler jeg, er vigtigt. For der må jo 

være et eller andet, siden der er så mange mennesker, der får den her sygdom. Der må være 

noget i vores livsstil. Jeg kan godt lide det med at være i gang med at gøre noget selv. Jeg 

laver også frivilligt arbejde. Det giver nogle nye muligheder.” 

 

Annemarie fortsætter: ”Og så har jeg læst, at man også skal tage hånd om sig selv, man 

skal gøre noget godt for én. Og der har jeg så fundet noget yoga og mindfulness, som jeg 

synes, det hjælper mig. Det er ikke sikkert, at det hjælper andre. Det er jeg helt med på. Men 

for mig er det okay at gøre sådan nogle ting. Jeg er ikke fanatisk, vil jeg så sige, hvad det 

angår. Men det kan engang imellem lige hjælpe med at få tankerne væk.” 

 

Henrik uddyber: ”Det gjorde noget for mig, at jeg ligesom kunne gøre noget, der var godt 

for mig selv, samtidig med at jeg syntes, at det andet (strålebehandlingen) mest gjorde 

noget ondt ved mig. Strålebehandling er meget sådan med ondt skal ondt bekæmpes. Og 

jeg tænker, at om ikke ret mange år, så tror jeg, man kommer til at forstå kræft på en helt 

anden måde, og så vil man ryste på hovedet af den der strålebehandling. Men i øjeblikket er 

det jo fantastisk effektivt, det må vi jo sige.”  

 

Kropskontrol  

Flere patienter oplever, at alternativ behandling gør dem i stand til at mærke og 

fornemme deres krop på nye måder.  

 

Jette fortæller: ”Meditation har jeg brugt meget i forbindelse med operationer, og når jeg 

skulle have lagt dræn ind – noget hvor jeg ligesom mistede kontrol over kroppen. Jeg 

bruger meditation, fordi jeg er hovedmenneske, til at komme ned og mærke kroppen. Og 

det har også bevirket at to gange, hvor de ville sende mig hjem efter operation, der kunne 

jeg mærke, at der var noget galt i kroppen, men jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg kunne 
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bare mærke, at der var et eller andet galt, så jeg sagde, jeg skal ikke ville sendes hjem. Så 

på den måde så har jeg virkelig lyttet til min krop.”  

 

Annemarie siger: ”Jeg prøvede engang yoga for mange, mange år siden. Jeg syntes det var 

noget underligt noget. Det var ikke lige mig. Nu synes jeg, at det giver mening. Nu kan jeg 

se fornuften i, at man sørger for at holde sin krop, at man er god ved den.  

Og mindfulness, det var simpelthen noget, jeg bad om for at kunne koble fra. Der gik jeg på 

sådan et kursus, hvor jeg kunne lære om det. Fordi, jeg havde simpelthen brug for at 

komme væk fra det helvede, hver gang man havde fået kemo. Men ellers ville jeg ikke have 

brugt det.”  

 

Søgen efter årsager til sygdom  

Patienterne gør sig mange tanker om mulige årsager til sygdommens opståen, og valget 

af en given alternativ behandlingsform er ofte et forsøg på at behandle årsagen snarere 

end specifikke symptomer.  

 

Annemarie: ”Som sagt så troede jeg jo, at jeg var rask, da jeg første gang var blevet 

helbredt. Jeg fik virkelig et chok anden gang. Jeg var også igennem en lille depression, hvor 

jeg så også lidt fandt ud af, hvad der kunne gøre mig glad. Og så gjorde jeg nogen af de 

ting, der gjorde mig glad. Men så dér anden gang, så tænkte jeg: ”Nej, der må kunne gøres 

noget. Der må være en grund til, at de der celler åbenbart bliver ved med at vokse eller 

kommer igen, fordi de (lægerne) havde jo sådan set fjernet det”. Og så var det eneste, jeg 

sådan kunne se på, at det kunne være, det var kosten. Så gik jeg ind og undersøgte rigtig 

mange ting om det.” 

 

Annemarie fortsætter: ”Vores krop er rigtig god til at helbrede sig selv, hvis bare vi giver 

den lov. Mange af os går måske rundt med kræft, men fordi vi ikke lige mærker det, så går 

det væk igen, fordi vores krop får den behandlet selv. Hvis du så får de rette ting til at slå 

det inflammatoriske ned, så kan det forsvinde igen. Det tror jeg på.”  
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Henrik siger: ”Jeg er også overbevist om, at jeg har fulgt den der model med at være alt 

for belastet i en årrække, og så reagerer kroppen på et tidspunkt, når man får fred og ro til 

det. Altså den (kroppen) har ikke været i stand til at bekæmpe alle de forstadier (til kræft), 

der dukker op rundt omkring i kroppen hele tiden, fordi der har været for meget stress på.”  

 

Troens betydning for behandlingsresultatet 

Undervejs i fokusgrupperne kom flere af patienterne ind på betydningen af at tro på 

virkningen af den behandling, man vælger.  

 

Charlotte fortæller: ”Der er jo meget fup og fidus i den her branche, så det handler jo også 

om at tro på det. Jeg tror meget på placebo, lad mig sige det sådan.”  

 

Jesper fortsætter i samme spor: ”Jeg tror meget på, at man skal tro på det selv også, for at 

det måske kommer til at hjælpe noget. Om det så er placebo, eller hvad det er, det ved jeg 

ikke, men det er jo også ligegyldigt, hvis det virker. Og man synes, det virker. Fuldstændig.”  

 

Jesper siger videre: ”Der er jo også mange, der siger, vi har aldrig forstået, hvad den her 

sygdom går ud på. Vi tror fuldt og fast på det, lægerne siger, og det er det, vi gør. Og det 

har vi det godt med. Og det er jo egentlig også fint nok. Og de tror så på, at det er det, der 

har gjort, at de er kommet så langt, som de er kommet.”  

 

Inge siger: ”Jeg tror, at det er rigtig godt at tage vitaminer og mineraler. Helt sikkert. Det 

er rigtig godt. Men der skal noget andet til også. Det er min erfaring. Og vi skal i hvert fald 

tro på det. Så jeg er jo varm fortaler for, hvis du vil opereres, og hvis du vil have kemo og 

stråler, og du tager hele pakken, så skal du gøre det. Jeg siger aldrig til nogen, at de skal 

gøre ligesom mig.” 

 

Inge fortsætter: ”Det er det, det handler om. Det er simpelthen at bakke op om den 

behandling, du tager, med alt hvad du har i dig. Og så er det næsten lige meget, hvilken 

slags behandling du vælger. Tror jeg på.” 
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Ansvar for egen behandling 

Vigtigheden af og behovet for at tage ansvar for sin egen behandling blev italesat 

gentagne gange i de 3 fokusgrupper. 

 

Inge uddyber: ”Jeg har taget ansvaret fuldstændig selv for min behandling, og jeg bliver 

selvfølgelig støttet af (navn på læge udeladt), og det er rigtig fint. Men det er mit ansvar, 

og det bliver ingen andres. Og der er ikke nogen Gud her på jorden, der ved, hvornår jeg 

skal dø. Det ved vi ikke, og det ved (læges navn udeladt) heller ikke.  

Og det er nok det, der har drevet mig. Jeg tror simpelthen på, at der er en grund til, at man 

får kræft. Der er et eller andet i os, som jeg tror, man kan arbejde med.” 

 

Birgitte fortæller: ”Dengang jeg blev opereret, og de sagde, at jeg skulle hele pakken 

igennem, så sagde jeg: ”Det skal I ikke sige til mig. Jeg skal bruge et par dage. Jeg skal hjem 

og undersøge det.” Jeg har aldrig bare troet på, når nogen sagde noget. Så er jeg gået hjem 

og undersøgt det.”  

 

Birgitte fortsætter: ”Jeg har kontrol over min egen helbredelse. Og hvis jeg dør, fordi jeg 

ikke har taget kemo, så har jeg selv taget beslutningen.” 

 

Charlotte bemærker: ”Folk får en fornemmelse af, at de gør noget selv, og det kan måske 

være det, der er det helbredende. Se det tror jeg på.” 

 

Jette tilføjer: ”Man skal finde sin egen vej, og det er hårdt arbejde.” 

 

Eksistentielle overvejelser   

Selve kræftdiagnosen har sat gang i mange tanker om liv og død hos flere af patienterne.  

 

Annemarie uddyber: ”Så man kan også sige at det at have fået kræft og lige pludselig 

skulle til at kæmpe for sit liv, det har jo så også været en øjenåbner. Men det sker i små 

etaper.” 
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Inge fortæller: ”Selvfølgelig har jeg arbejdet meget med det der med, at jeg skal dø og 

sluttet fred med det. Og det tror jeg, at vi alle sammen har glæde af, fordi så bliver vi lidt 

mere til stede og ikke så bange, uanset hvad det er, der sker.”  

 

Inge fortsætter: ”Jeg har hørt mange kræftpatienter sige, de ville aldrig undvære det, de 

har været igennem. Mig selv inklusiv. Fordi livet er bare blevet så dejligt intenst. Vi ved 

ikke, hvor længe vi skal være her, vel. Altså, det er der jo ingen, der ved, og det synes jeg 

bare, det er gaven i det. Hvis man kan sige, at man har en gave.” 

 

Jette fortæller: ”Det jeg også tænker, det er, at nu har vi jo mange forskellige ting med i 

rygsækken, og nogen er gode til at få ryddet op, og andre er ikke. Og når så du bliver ramt 

af en kræftdiagnose, så kan læsset vælte fuldstændig. Altså, hvor man skal have mere fokus 

på den psykiske del fra start af.” 

 

Henrik siger: ”Der må have været nogle grunde til, at jeg skulle prøve det her. Min kone 

siger, at det var fordi, jeg skulle lære at tage den med ro og se at komme på efterløn, og det 

er jeg så kommet.” 

 

Dialog med sundhedspersonale om alternativ behandling  

Der er stor forskel på, hvordan patienterne oplever dialogen med sundhedspersonalet 

om alternativ behandling. Nogle patienter involverer slet ikke deres læger i hvilke 

alternative behandlingsformer, de benytter, mens andre fortæller om et meget positivt 

samarbejde med deres læger i relation til deres behandlingsforløb.  

 

Den gode dialog med sundhedspersonalet om alternativ behandling  

En positiv dialog med sundhedspersonalet om patientens brug af alternativ behandling 

har stor betydning for, hvordan den enkelte patient oplever sit behandlingsforløb.  

 

Jette fortæller: ”Alt det jeg har foretaget mig, det har jeg fortalt mine læger. Så de ved, 

hvad jeg har gjort og støtter op omkring det. Og min leverlæge har sagt til mig 2 gange: 

”Jette jeg har den påstand, jeg kan ikke bevise det, men jeg tror på, at det er en 

kombination af det hele, der gør at du er her i dag”. Og det er jo stort af en læge at sige.” 
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Jette siger videre: ”Nu har jeg så været så heldig at have den samme lungelæge og 

leverlæge, og det, er jeg slet ikke i tvivl om, har gjort en kæmpe forskel. På den måde så 

kender vi jo hinanden rigtig godt, og det tror jeg også er en af de medvirkende årsager til, 

at vi er nået hertil.” 

 

Jette fortsætter: ”Jeg har gjort de ting, der gjorde mig noget godt. Jeg har været ved en 

homøopat, hvor jeg havde listen med til lægen, for at høre hvad han mente om det. Så siger 

han til mig: ”Jette, hvis du har det godt med det, så synes jeg, du skal gøre det.””  

 

Jette siger afslutningsvis: ”De vil gerne samarbejde og sparre, lægerne. Det er i hvert fald 

det, jeg oplever.” 

 

Inge fortæller: ”Så derfor har jeg været utrolig privilegeret af at have (lægens navn 

udeladt), synes jeg. For han er ikke bange for at snakke om det, og han har bedt om mine 

planer. Og jeg har prøvet mange forskellige ting, og det ligger så i min journal derude. Det 

har han været interesseret i.”  

 

Inge fortæller videre: ”Altså, vi (lægen og Inge) er uenige om behandlingen, men han har 

virkelig indlevelse og snakker med sine patienter og rummer sine patienter.”  

 

Inge fortsætter: ”Han (lægen) respekterer mig som menneske. Det er der ingen tvivl om. 

Og han er nysgerrig. Jeg synes ikke, at han er fordømmende. Han skal jo sige, at jeg skal 

opereres.”  

 

Inge siger afslutningsvis: ”Jeg har ikke noget imod, at lægen har autoritet, så længe han 

lytter til mig og respekterer, hvad jeg siger. Det er jo mit liv. Det bliver aldrig hans liv.”  

 

Udfordringer i dialogen med sundhedspersonalet om alternativ behandling  

En del patienter har oplevet udfordringer i dialogen med sundhedspersonalet om 

alternativ behandling. Disse udfordringer har blandt andet medført frustration og 

mistillid i relationen mellem læge og patient.   
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Birgitte fortæller: ”De spørger ikke, de er ligeglade. Hvis du ikke tager imod deres piller, så 

gider de faktisk ikke se dig mere. Så jeg er blevet droppet. Jeg tager jo ikke deres 

antihormoner.”  

 

Birgitte siger videre: ”De (lægerne) behøver ikke selv at være alternative. De skal bare 

lytte til, hvorfor jeg ikke vil have kemo, og hvorfor jeg holdt op med strålerne.”  

 

Birgitte fortsætter: ”Det er en ny læge hver gang. Jeg har ikke set den samme læge i de 3 

år, jeg gik der. Og så skal du jo ligesom begynde forfra hver gang.” 

 

Annemarie har også haft dårlige oplevelser forbundet med hyppige lægeskift: ”Hver 

gang man er inde til kontrol og til efterfølgende samtale, så er det jo en ny læge. Man når jo 

heller ikke at kende hinanden. Jeg er for eksempel blevet spurgt. Jeg har fået fjernet hele 

mit underliv. Så kommer der sådan en ung blond læge. ”Nå er du gravid?” spørger han så. 

Jeg tog det lidt morsomt og begyndte at grine og sagde: ”Nej, det tror jeg sgu ikke lige, jeg 

kan.” Og så blev han helt rød i hovedet.”  

 

Annemarie tilføjer: ”Det, der irriterer mig rigtig, rigtig meget, det er, at man sidder til 

nogle samtaler, og man får noget at vide, når man er til kontrol. Og så, når man så, som 

den person jeg nu er, så beder jeg også om at få tingene på skrift. Så jeg vil gerne have både 

billeder og alle de der ting. Og så læser jeg jo faktisk, at jeg jo er dødssyg. Det har de jo ikke 

sagt. Altså, det bliver jeg chokeret over, og der mister jeg jo tilliden til folk også. For jeg er 

sådan en, jeg skal bare have det at vide. Så kan jeg forholde mig til det, og så kan jeg gøre 

noget ved det. Når de skriver der, så er det jo lige før, at man står med det ene ben i graven. 

Det har været svært, fordi man så ikke kan forholde sig til det. Så ville man måske gøre 

endnu mere selv. Klar tale, det synes jeg, er vigtigt.”  

 

Lise-Lotte siger: ”Han (overlægen) kendte ikke noget til det (alternativ behandling), men 

hvis det ville hjælpe mig, så var det okay. Så hver gang man træder bare et lille skridt uden 

for det, de kender til, så er de fuldstændig ligeglade. Det er ikke noget, de tager til sig på 

nogen måde.”  
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Jesper fortæller: ”En gang prøvede jeg at snakke med min læge om det (alternativ 

behandling). Jeg havde været i Kræftens Bekæmpelse inde på Nørre Allé, og der havde jeg 

været i en gruppe, hvor vi sad 10 og snakkede sammen. Os, der havde noget kronisk cancer. 

Og der var flere, der havde brugt cannabisolie. Der var så en rigtig sød ung pige med 

hjernecancer, og hun sagde, det skal du tage og prøve. Det sagde jeg så til min læge. 

Hvordan hun (lægen) så på det. Hun så fuldstændig vild ud i øjnene. Hvad mener du? Og så 

i stedet for at jeg skulle have en samtale med hende, så begyndte hun at slå op på 

internettet. Det kan godt være, at hun ikke vidste så meget om det. Så begyndte hun at slå 

op. Hun brugte mindst halvdelen af den tid, hvor vi skulle have snakket sammen på at slå 

op på internettet. Det var sgu specielt. Og efter det så tænkte jeg, at så må du nok hellere 

lade være med at fortælle, hvad du ellers går rundt og laver.”  

 

Inge bemærker: ”De (lægerne) er ikke uddannet til at være i dialog, og det er et kæmpe 

problem.” 

 

Forslag til forbedringer af dialogen mellem sundhedspersonale og patienter 

Patienterne har flere forslag til, hvordan dialogen mellem sundhedspersonalet og 

patienterne om alternativ behandling kan forbedres.  

 

Charlotte uddyber her, hvorfor hun mener, at sygeplejersker vil være bedre at snakke 

med end læger: ”Jeg tror, at det ville være nemmere at tale med en sygeplejerske om det, 

fordi jeg oplever, at de (sygeplejerskerne) mange gange selv er alternativt interesserede, 

hvad egentlig undrer mig. At der kan være den forskel på læger og sygeplejersker. Men det 

er bare noget, jeg har oplevet, synes jeg. At der egentlig er mange sygeplejersker, der selv 

anvender alternativ behandling. Det kan jeg næsten ikke forestille mig, at nogen læger gør. 

Altså, med det syn de har. Så derfor så tror jeg, at hvis man skal kigge på nogle løsninger, 

så tror jeg mere, at man kunne åbne op for den samtale dér. Og så er det jo så sådan, at når 

man får sådan en kemoterapi, så er det jo en sygeplejerske, der giver det. Det er meget 

mere naturligt. Der kunne det sagtens passe ind, at man kunne snakke om sådan nogle 

ting. Der snakker man jo om løst og fast.”  
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Jette fremsætter her et ønske om et mere helhedsorienteret menneskesyn: ”Noget af det 

jeg har savnet, og det var helt fra start, der sagde jeg også til sygeplejersken på sygehuset: 

”Jeg mangler, at der bliver kigget på det hele menneske.” Fordi tingene hænger sammen.”  

 

Henrik siger samstemmende: ”Det er måske det, vi mangler i behandlingssystemet. At vi 

får nogle tilbud, der er mere helhedsorienterede. At vi ikke bare kurerer det (sygdommen) 

der, hvor det nu måtte sidde i kroppen.”  

 

Henrik fortsætter: ”Jeg savner den der tilgang, der hedder, hvad kan vi gøre for at 

reparere eller bremse eller kurere. Man går ligesom til de mest radikale løsninger med det 

samme. Og i hvert fald i forhold til de her senfølger, der synes jeg, det er vigtigt at tænke i. 

Hvordan kan man lindre det? Hvordan kan man forebygge, at de her henfald sker og sådan 

nogle ting? Og det synes jeg ikke, at jeg har mødt særlig meget interesse for eller åbenhed 

om (i lægeverdenen). Hvad kan vi gøre for at styrke kroppens eget forsvar? Altså, den 

tilgang at kroppen egentlig kan så meget selv. Den savner jeg nogle gange at møde i 

lægeverdenen. Og egentlig er de jo fuldstændig afhængige af, at kroppen kan en masse 

ting. For hvis ikke man var i stand til at regenerere de celler, der har fået strålebehandling 

eller kemo, så var det jo lige meget. Det glemmer man nogle gange. Man udnytter jo 

kroppens eget forsvar i næsten alle de behandlinger, der er tale om, men man glemmer at 

sige – hvad skal der til for at stimulere det forsvar?”  

 

Jette understreger: ”De (lægerne) skal anerkende, at som patient er det vigtigt, at man 

selv gør noget også. Og hvad det egentlig gør ved os som patienter. Og det er jo meget 

individuelt.”  

 

Annemarie ønsker mere patientinddragelse i behandlingsforløbet: ”De (lægerne) kunne 

jo spørge i forløbet her: ”Hvad tror du kunne hjælpe? Hvad kunne du have lyst til at prøve? 

Eller har du nogen ideer? Har du selv været inde og undersøge noget?” Og så kunne man 

sige, hvad man måske havde undersøgt. Jeg har læst om det og det, og så kan de jo enten 

slå sig for panden, eller de kan sige: ”Det lyder måske som en meget god ide.” Altså, sådan 

så man ligesom har lidt opbakning. Jeg føler, at det er lidt en kamp, vi har, når jeg sidder til 

de samtaler.” 
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Jesper mener, at en del af ansvaret for den gode dialog ligger hos patienterne: ”Jeg tror 

måske også, at vi som patienter skal blive bedre til at fortælle om det til vores læge. Fordi 

man kan jo ikke forlange, at de skal kunne hele det her store område. Men altså, man 

kunne jo godt fortælle dem det, måske sige det. Og det kan måske godt være, at vi også som 

patienter har forsømt det. Men det er nok en god vej at gå, at vi bliver mere åbne over for 

lægerne og fortæller om det.”  

 

Henrik udtrykker et behov for mere betænkningstid på diagnosetidspunktet: ”Det, der 

ville have været fantastisk for mig, det var, hvis man efter, man havde fået diagnosen 

oprindeligt, at man så havde mødt en psykolog eller en psykiater, som kunne sige til én: 

”Nu er du så et nyt sted i dit liv. Prøv at give dig tid til at tænke igennem selvom du er 

fuldstændig desperat her. Så prøv lige at give dig tid og tænk igennem hvad kommer det 

her så til at betyde, og hvad vil du så i den her situation.” I virkeligheden støtte folk i at 

tage det ansvar. Fordi man får næsten ikke lov til at tage noget ansvar.”  

 

Lise-Lotte efterlyser mere patientinddragelse i forbindelse med de undervisningsforløb, 

der finder sted på sygehuset: ”Der var aldrig en ex-patient. Og det kunne være så godt, 

hvis der var tidligere patienter, der havde været igennem det forløb, der stod sammen med 

de der læger og underviste.”  

 

Forskelle i sygdoms- og verdensopfattelser  

Patienterne er opmærksomme på forskelle i sygdoms- og verdensopfattelse blandt dem 

selv og sundhedspersonalet, og hvordan disse forskelle kan vanskeliggøre dialogen om 

brug af alternativ behandling.  

 

Lise-Lotte uddyber: ”Det hører jo til hele deres (lægernes) verdensbillede. At noget, man 

ikke kan forklare, det kan man ikke have med at gøre.”  

 

Charlotte fortæller: ”Jeg tror, de (lægerne) har den holdning, at bare det ikke skader ens 

behandling, så er det – ikke fint med dem – men så er det da ok. Det, tror jeg ligesom, er 

deres holdning. Men jeg oplever heller ikke, at det har deres interesse. Og jeg tænker 

egentlig, at det kan jeg godt forstå. Jamen, det er jo klart. De abonnerer ikke på den 
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sygdomsopfattelse, altså, det gør de ikke. Altså, de er jo uddannede i et helt andet system, 

og de kan jo ikke tro på det alternative. Så derfor kan jeg sådan set godt forstå det.”  

 

Jette konstaterer: ”Ligeså snart der ikke er noget evidens, så rører de (lægerne) det ikke.  

Jeg synes jo, at jeg er et levende bevis på, at en kombination af alt det, jeg har gjort, har 

virket.”  

 

Henrik fortæller: ”Hver gang jeg har snakket med ham (lægen), så spørger jeg ham: 

”Jamen, er der ikke noget, jeg kan gøre? Er der noget, jeg kan spise eller drikke? Er der 

nogen som helst kur for at modvirke det der knoglehenfald?” Nej, du skal bare leve sundt. 

Lad være at ryge og drikke. Det virker jo som om – det interesserer ham ikke. Og det er 

derfor, det er dødspændende at følge den her homøopat, som siger: ”Jamen, selvfølgelig er 

der noget, man kan gøre ved knoglehenfald. Vi skal bare finde det rigtige til dig.” Det er en 

helt anden tilgang, hvor man siger, vi prøver at reparere, inden vi går ind og hakker det 

hele i stykker – eller udnytter kroppens egne ressourcer til at reparere. Fordi det er jo det, 

der er homøopatens tilgang. Selvfølgelig kan kroppen selv reparere det her.”  

 

Kræftens Bekæmpelse og alternativ behandling  

Patienterne kom med input og kommentarer til Kræftens Bekæmpelses rolle og 

engagement i relation til alternativ behandling. Især Cancerforum og Cancer.dk var til 

debat.  

  

Cancerforum  

Flere patienter har benyttet Cancerforum til at udveksle erfaringer om blandt andet 

alternativ behandling.  

 

Birgitte fortæller: ”Jeg vil gerne rose én ting – jeres Cancerforum, hvor du kan vælge de 

grupper, du har lyst til. Hvis du ikke er til alternativt, så kan du vælge den gruppe, der 

hedder for eksempel ”brystkræft”. Men hvis du vil have noget andet, så kan du vælge en af 

de andre. Det kan jeg godt lide, at folk de kan snakke sammen derinde. Og der får man så 

sine ideer. Man skal jo nok finde dem.”  
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Lise-Lotte siger: ”Den der Cancerforum, hvor hoved-halskræft-patienter har deres 

afdeling, og hvor de giver en masse råd, og hvor jeg har læst, der har været meget at hente, 

synes jeg. De fortæller jo, hvad de bruger de forskellige, så jeg synes ikke, det er separat 

alternativt, men bare du skal vide, at du kan gøre sådan og sådan.”  

 

Inge fortæller: ”Jeg har kun brugt Cancerforum, hvor jeg har en gruppe, der hedder: 

”Patienter, der siger nej tak til behandling”. Problemet er, at alt bliver læst. Kræftens 

Bekæmpelse har folk ansat til at læse alt, hvad vi skriver. Og et eller andet sted så er det jo 

også nødvendigt, for folk kan skrive rigtig meget lort dér faktisk. Men det sidste, der gjorde 

mig lidt oprørt, det var, at de skød nogle undersøgelser ned, som der var én, der havde 

fundet i udlandet. Og det skød de så ned med, at ”det er ikke rigtigt”. Og der har jeg det 

bare sådan: ”Hallo altså, hvor ved Kræftens Bekæmpelse fra, at det ikke er rigtigt? Og der 

bliver det sådan lidt – det bliver svært at komme videre med vores viden og dele den, når 

Kræftens Bekæmpelse sidder og lukker ned for snakken. Jeg synes, at de må gerne sikre 

(kvalitet): ”Jamen hvad er det, du deler på nettet her? Hvor har du det fra?” I stedet for at 

sige: ”Det passer ikke”. Fordi der sker så meget ude i verden.”  

 

Cancer.dk  

Patienterne havde ligeledes kommentarer til indholdet på Kræftens Bekæmpelses 

hjemmeside cancer.dk.  

 

Jette siger: ”Altså, da jeg blev ramt og gik ind på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, der 

var der jo ikke så meget om alternativ behandling. Det er der så kommet noget mere af. 

Men altså, jeg bruger Kræftens Bekæmpelses hjemmeside meget, også fordi jeg er med i en 

gruppe på Cancerforum om tarmkræft. Jeg bruger den (hjemmesiden) tit og henviser også 

tit til den.”  

 

Birgitte fortæller: ”Jeg synes kun, at de (Kræftens Bekæmpelse) advarer imod alle mulige 

ting derinde. Jeg har ikke set, at der står: ”Nu skal I høre, der er faktisk nogen, der har haft 

rigtig god erfaring med et eller andet.””  

 

Birgitte foreslår: ”Måske lidt mere fokus på dem, der siger nej til behandling. Det er jo 

også en slags alternativ. Det er der slet ikke fokus på. Man gør bare, hvad der bliver sagt.”  



Kræftens Bekæmpelse  Juni 2017 

Side 23 af 26 
 

Birgitte efterlyser flere litterære henvisninger: ”I (Kræftens Bekæmpelse) behøver ikke 

tage stilling, I skal bare sige: ”Der er en masse her, der henviser til den her artikel. Take it 

or leave it.” Lad os selv læse den. Ordentlige artikler – ikke et eller andet fra helsebladet.”  

 

Lise-Lotte fortæller: ”Når jeg går ind og kigger i forhold til alt den viden, jeg har om det 

alternative, så synes jeg, at Kræftens Bekæmpelse er sådan ret konservative i sin holdning 

til mange ting. Det er ikke Kræftens Bekæmpelse, der træder nye stier.  

Jeg synes, at Kræftens Bekæmpelse skal vågne lidt op omkring det alternative.”  

 

Lise-Lotte foreslår: ”Så hvis Kræftens Bekæmpelse siger: ”Vi kan ikke tage ansvar for det 

(alternative).” Så kan de (Kræftens Bekæmpelse) jo i hvert fald indikere, at der er det 

traditionelle, og så er der det alternative. Du må selv vurdere, hvad du vil gøre. Det er en 

måde.”  

 

Charlotte indvender: ”Jeg synes, det er godt, I (Kræftens Bekæmpelse) ikke går ud og 

fortæller om alternativ behandling, som der ikke er dokumentation for. Det, synes jeg 

faktisk, er godt. Fordi jeg tror desværre, at folk vil opfatte det som om, at det kan anbefales 

af jer. Desværre, men det tror jeg.”  

 

Annemarie fortæller: ”Jeg har ikke søgt information omkring noget alternativt. Jeg 

kontakter (Kræftens Bekæmpelse) om andre ting. Altså, jeg har været inde og læse meget 

også. Altså artikler, der bliver skrevet. Jeg læste blandt andet en artikel om antioxidanter. 

Jeg var meget glad for den artikel.” 

 

Annemarie kommer med et forslag til indholdet på cancer.dk: ”Bogforslag og måske 

også hvor de (Kræftens Bekæmpelse) lige beskriver kort, hvad det er, der står i dem. Og så 

ved jeg ikke, om de (Kræftens Bekæmpelse) kan have en holdning til det. Kan de det? Må 

Kræftens Bekæmpelse have en holdning til alternativ behandling?” 

 

Jesper tilføjer: ”Jeg har slet ikke brugt Kræftens Bekæmpelse til at kigge på alternativt – 

overhovedet. Og jeg bruger faktisk ikke den hjemmeside ret meget. Jeg tror, at det eneste 

jeg har været inde og kigge på, det har været min egen sygdom.” 
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Brug af patienterfaringer  

Patienterne påpeger, at brugen af patientudsagn på eksempelvis cancer.dk kan gøre 

kommunikationen om alternativ behandling mere brugervenlig.  

 

Birgitte uddyber: ”Patienthistorier for eksempel. Her er der én, der har takket nej, hun har 

gjort sådan og sådan i stedet. Og så nogle links. Fordi så kommer der et ansigt på. Det 

kunne være rart med nogle forhenværende patienter. Nogle, der har fulgt det 

(behandlingen) fuldstændig. Nogle, der sådan har fulgt (behandlingen) lidt, og hvordan de 

har det.” 

 

Annemarie tilføjer: ”Altså, jeg tror nok, at hver gang jeg ser ordet ”livmoderhalskræft”, så 

kigger jeg. Hvis jeg ser ”tarmkræft”, så kigger jeg ikke. Så interesserer det ikke mig. Så det 

(patienterfaringerne) skal være i sådan nogle diagnosespecifikke fora.”  

 

Annemarie fortsætter: ”Jeg synes for eksempel at Jette, der sad her, hun bestyrkede mig i, 

at det hun gør. Jeg gør ikke det samme, men jeg kæmper stadigvæk også og synes, at jeg 

gør noget. Jeg vil tro, at sådan nogle historier vil være gode at komme ud med. Ikke at man 

skal gøre det samme, men bare at man kan høre på folk, at det hjælper på en eller anden 

måde.”  

 

Kræftrådgivningerne  

Nogle af patienterne har været i kontakt med kræftrådgivninger rundt omkring i landet, 

hvor de også har drøftet alternativ behandling ved forskellige lejligheder. 

 

Jesper fortæller: ”Det du siger med, at Kræftens Bekæmpelse ikke vil have så meget at 

gøre med det, der ikke er evidens i, det har jeg jo oplevet, da jeg gik et halvt år i den der 

gruppe, hvor vi var 10, der snakkede sammen. Og når vi snakkede alternativt, når vi 

snakkede cannabisolie og sådan noget, så sagde de to fra Kræftens Bekæmpelse: ”Ja, nu er 

det jer, der snakker – det ved vi ikke noget om.” Fordi de må hverken anbefale eller fraråde 

det. Og der kunne de måske godt træde lidt mere i karakter.” 
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Jesper tilføjer: ”Noget af det, der undrer en som mand, det er jo altid kvindernes 

intromarch. Man er altid i mindretal – stort set. Og der har man (Kræftrådgivningen) jo 

lavet noget, hvor det kun er mænd. Og det er jo en fordel. Det er faktisk også rigtig godt. 

Fordi vi snakker faktisk om noget andet, end kvinder gør.”  

 

Henrik siger: ”Jeg synes, at jeg har oplevet, at der er tydelig åbenhed i Kræftens 

Bekæmpelse overfor alternativ behandling. Jeg synes aldrig, jeg har oplevet, at de 

(Kræftens Bekæmpelse) har sagt: ”Hold dig til det etablerede system.” Jeg gik til noget 

mindfulness oppe i Hillerød (kræftrådgivningen), og det var faktisk også meget værdifuldt. 

Vi havde også nogle samtaler, hvor jeg fik lov til at snakke og tude og hvad, der ellers var 

brug for. Det var faktisk godt.”  

 

Dialog er vejen frem  

Samtlige patienter gav udtryk for, at de var glade for initiativet til dialog mellem 

patienter og Kræftens Bekæmpelse om alternativ behandling.   

 

Inge fortæller: ”Jeg synes, at der påligger Kræftens Bekæmpelse et stort ansvar. Og det er 

derfor, jeg er kommet her i dag. For at få lov til at sige det igen og igen. I (Kræftens 

Bekæmpelse) er så store, og I (Kræftens Bekæmpelse) har så meget viden og kontakter.”  

 

Inge pointerer: ”Jeg bliver ved med at være i dialog. Det er så vigtigt, at vi forsøger at 

komme i dialog med hinanden. Uanset hvad man egentlig tænker om behandling og 

sygdom og sådan noget.”  

 

Inge tilføjer: ”Jeg mener bare, at der skulle være plads til det i en stor organisation, at man 

faktisk har en enhed, som tør sige noget om alternativ behandling. Fordi da jeg fortalte det 

i gruppen, at jeg skulle herind, så blev det nærmest latterliggjort, at jeg gad at tage herhen 

og snakke med Kræftens Bekæmpelse. Men jeg bliver ved med at være i dialog. Jeg bliver 

ved med at stille op, for det er den eneste måde, vi kan komme rundt om tingene. Det er ved 

at blive ved med at være i dialog.”  

 

Inge siger videre: ”Der så mange (patienter), der er søgende og ved ikke, hvad de skal. Og 

der tænker jeg, Kræftens Bekæmpelse er så store, så de kunne godt være dem, der ligesom 
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var ansvarlige for at der inde på alle kræftafdelinger, der ligger der brochurer om 

alternativ behandling. Fordi, folk går jo ud, og så søger de på nettet, og så prøver de måske 

20 forskellige ting og bruger en masse penge.”  

 

Opsummering 

Som det fremgår af resultatsafsnittet, så havde patienterne mange guldkorn, som de 

ønskede at dele med Kræftens Bekæmpelse.  

Et af de helt centrale budskaber er, at disse patienter er aktive patienter, der ønsker 

information og inddragelse i behandlingsforløbet. For dem er det vigtigt selv at kunne 

gøre noget for at få det bedre. Patienterne ser på sig selv som hele mennesker, hvor krop 

og psyke hænger uløseligt sammen, hvilket afspejles i deres valg af behandling. De søger 

at tage ansvar for deres egen behandling og har en stærk tro på det, de gør.  

Patienterne påpeger ligeledes vigtigheden af at kunne tale med sundhedspersonalet om 

deres brug af alternativ behandling. Dog er det ikke alle patienter, der finder det 

naturligt at tage emnet op med de sundhedsprofessionelle, som det fremgår ovenfor. De 

oplever, at forskelle i sygdomsopfattelser besværliggør dialogen. Samtidig nævner de 

gensidig respekt og rummelighed som vigtige elementer i den gode kommunikation 

mellem læge/sygeplejerske og patient.  

Endelig påpeger patienterne vigtigheden af, at Kræftens Bekæmpelse påtager sig et 

ansvar for formidling og oplysning om alternativ behandling. Flere af patienterne har 

således haft positive oplevelser med erfaringsudveksling patienter imellem på 

Cancerforum samt i Kræftrådgivningerne. Patienterne understreger imidlertid, at 

Kræftens Bekæmpelse gerne må være mere progressive og åbne i deres tilgang til emnet 

– dog uden at gå på kompromis med fagligheden. Samtidig mener patienterne, at en 

fortsættelse af dialogen mellem patienter, der benytter alternativ behandling, og 

Kræftens Bekæmpelse er vejen frem.  

 

 


