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Dansk resumé 
Baggrund 
Det overordnede formål med dette ph.d. projekt er at forstå hvordan selvet hos mennesker, der lever med 
fremskreden kræft, er influeret og formet af de udfordringer de oplever i deres dagligdag. I dette ph.d. projekt 
er der især fokus på de daglige aktiviteter, hjemmets betydning og opretholdelsen af de daglige vaner.  

I de Europæiske lande er der en fortsat stigning i antallet af mennesker, der lever med livstruende 
sygdomme, såsom fremskreden kræft. I Danmark bliver behandling og pleje i stigende grad flyttet væk fra 
institutionelle rammer til de hjemlige omgivelser. 

Empirisk og teoretisk funderer forskning har vist, at menneskers selv formes og vedligeholdes gennem deres 
engagement i daglige aktiviteter, interaktion med de hjemlige omgivelser og de habituelle måder hvorpå de 
lever og håndterer dagligdagens forhold og udfordringer. På nuværende tidspunkt er der begrænset viden 
om hvordan udfordringerne forbundet med at opretholde dagliggen i hjemmet og at skulle håndtere 
behandling og støtte influerer selvet hos mennesker med fremskreden kræft. 
 
 
Formål 
Dette ph.d. projekt består af tre delstudier: 

I. Formål: At forstå hvordan selvet hos mennesker med fremskreden kræft er influeret og formet af 
deres engagement i de daglige aktiviteter.  

II. Formål: At forstå hvordan udfordringerne forbundet med at leve og være i de hjemlige omgivelser 
understøtter eller udgør en trussel mod identiteten hos mennesker med fremskreden kræft. 

III. Formål: At forstå hvordan tabet af færdigheder og håndtering af behandling og støtte influerer på 
selvet og de daglige vaner hos mennesker med fremskreden kræft. 

 
Metode 
Grounded Theory metode guidede indsamling og analyse af empiri. Empiri blev overvejende indsamlet ved 
brug af dybdeinterviews og deltagerdagbøger fra 22 mennesker med fremskreden kræft, fire 
familiemedlemmer og tre sundhedsprofessionelle.  
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