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Baggrund for projektet 

 For mennesker, der lever med en fremskreden kræftsygdom, 

er det af stor betydning, at de kan blive i eget hjem så længe 

som muligt og opretholde en dagligdag med meningsfulde 

aktiviteter.  

 

 For cirka 80 % er deres hjem det foretrukne sted at dø. 

 

 Deres hjem er det sted, hvor de opholder sig det meste af 

dagen og udfører størstedelen af deres daglige aktiviteter. 

Juni 2009 4 



Formålet med projektet 

 Undersøgelsen har til formål, at undersøge 

hvordan kræftsygdoms indvirkning på de daglige 

aktiviteter og behandling, støtte og pleje modtaget 

i hjemmet påvirker identiteten hos mennesker 

med fremskreden kræft. 
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Centrale begreber i undersøgelsen 
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Grounded Theory Method 

 Grounded Theory er velegnet 

til at generere viden om, 

hvordan kontekstuelle forhold 

kan påvirke processer.  

 

 Grounded Theory er derfor 

relevant i forhold til at 

undersøge, hvordan aktiviteter i 

hjemmet, daglige gøremål, 

sociale relationer, behandling, 

støte og palliative indsatser kan 

påvirke identitet.  
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Design og metoder 

 Det empiriske materiale skal 

indsamles over en periode på cirka 

et år. Grounded Theory Method 

bruges til at guide indsamling og 

analyse af empiri. 

 

 Hver deltager skal følges over en 

periode på tre uger. Empirien skal 

indsamles via:  

 Dagbogsskrivning 

 Dybdeinterviews 

 Deltagerobservationer 

 

 



Deltagerne  

Deltagerne i projektet skal være 

personer, der 

 lever med en fremskreden 

kræftsygdom. 

 som følge af deres kræftsygdom 

modtager støtte og eller 

palliation i deres hjem. 

 bor i eget hjem 

 er mindst 18 år 
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Rekruttering 

 Deltagerne rekrutteres via 

udekørende hjemmesygeplejeteams i 

Københavnsområdet. 

 

 Via de udvalgte rekrutteringssteder 

søges der variation i: 

 Alder 

 Køn 

 Boligtype (lejlighed, hus, eje, leje) 

 Socialgruppe 

 Familiemæssige forhold 
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Forløb for hver deltager 
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Interviews 

Indledende interview 

 Tager udgangspunkt i en 

semistruktureret 

interviewguide. 

 
 Er der sket ændringer i dit hjem som 

følge af den behandling, støtte eller hjælp 

du modtager? (Boligændringer, 

ommøbleringer, hjælpemidler, opsætning 

af greb, mm.) 

 Har disse ændringer i dit hjem 

påvirket den betydning dit hjem har 

for dig? - Hvordan og hvorfor? 

 

Opsamlende interview 

 

 Tager udgangspunkt i: 

 Deltagerobservationer 

 Dagbøger 

 Indledende interview 
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Deltagerobservationer 

 Deltagerobservationerne har til formål at indfange situationer eller 

handlinger, som ikke umiddelbart ville fremkomme under et interview. 

 

 Deltagerobservationerne har fokus på at beskrive det hjem, som 

deltagerne lever i, herunder hjemmets indretning og genstande. 

 

 Deltagerobservationerne opdeles i;  

 1) Deskriptive beskrivelser af deltagernes hjem, hjemmets genstande 

og mellemmenneskelige interaktioner, hvor der så vidt muligt ikke laves 

fortolkninger og hvor værdiladede ord udelades.  

 

 2) Refleksioner og beskrivelser af de følelsesmæssige reaktioner og 

personlig meningsdannelse, der opstår i forbindelse med de gjorte 

deltagerobservationer.  
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Dagbøger 

Dagbogsspørgsmål 

Beskriv en situation hvor din 

sygdom, eller den behandling 

og støtte du modtager, har 

påvirket dig i dag i dit hjem: 

 Beskriv situationen? 

 Hvor fandt situationen 

sted? 

 Hvem var du evt. sammen 

med? 

 Hvordan påvirkede 

situationen dig? 
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Identitets forståelser 

Occupational 
Identity 

(Kielhofner, 
2008). 

Place Identity 
(Twigger-
Ross & 

Uzzell, 1996). 



Grundlæggende antagelser om 

identitet 

 Identitetsformation er  en 

kontinuerlig proces, der 

fortsætter hele livet igennem. 

 

 Identitet kan formes gennem 

engagement i aktiviteter – 

omvendt kan identitet påvirke 

engagementet i aktiviteter. 
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Grundlæggende antagelser om 

identitet 

 Identitet kan skabes gennem 

tilknytning til og interaktion med 

hjemmet og dets genstande – 

omvendt kan tilknytning og 

interaktion med hjemmet og 

dets genstande blive påvirket af 

identitet.  
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Status på projektet 

 Dataindsamling er 

påbegyndt. Pt. 8 

deltagere. 

 

 Åben og fokuseret 

kodning af de første 

interviews er 

påbegyndt. 
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Projektets resultater….. 
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Kontakt 

 

For yderligere informationer om 

projektet kontakt Jesper Larsen 

Mærsk på jlm@ucsj.dk 
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