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I NDL E DNI NG  V E D NI NA  R E I NH OL T  

Hvert år dør mere end 15.000 mennesker på grund af kræft1. Det betyder, at 

mere end 15.000 familier oplever at miste en nærtstående kræftsyg 

pårørende. Den kræftsyge efterlader sig en familie, måske en ægtefælle, 

børn, forældre og andre nærtstående, som alle berøres af dødsfaldet. 

 

Forud for dødsfaldet ligger som oftest et længerevarende sygdomsforløb og 

et terminalt forløb, hvor den syge har været plejekrævende. Mange 

pårørende tager plejeorlov og varetager plejen af den kræftsyge i 

samarbejde med hjemmepleje og hospital. På den måde påtager den 

pårørende sig en stor opgave og oplever potentielt en stor belastning ved på 

nært hold at se en nærtstående dø (hvilket kan virke traumatiserende). Dette 

begrunder en antagelse om, at denne gruppe af efterladte har en særlig 

risiko for at udvikle symptomer på traumatisk sorg/PTSD. 

 

Til trods for at flere og flere mister på grund af kræft, og at tallet i forvejen 

er højt, findes der ikke undersøgelser, der viser, i hvilken grad efterladte til 

kræftpatienter er belastede af tabet af en nærtstående. Det vil sige, om de 

efterladte er traumatiserede af tabet og den belastning, de oplever under 

sygdomsforløbet. Denne undersøgelse er den første af sin art, som 

undersøger forekomsten af symptomer på PTSD blandt efterladte til 

kræftpatienter. 

 

Pilotundersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem Psykologisk 

Institut, Aarhus Universitet og Kræftens Bekæmpelses Rådgivning i 

Odense i perioden december 2004 til december 2006. 

                                                 
1 Tallet baseres på Sundhedsstyrelsens statistik for 2002/2003. 
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Rådgivere i Kræftrådgivningen i Odense: Jens Christian Juul, Erling 

Lehnskjold og Nina Reinholt har gennemført visiterende samtaler med 

deltagerne i undersøgelsen. Nina Reinholt har været projektleder. Sekretær 

i Kræftrådgivningen Lis Søgaard har varetaget praktiske opgaver i 

forbindelse med undersøgelsen. Professor Ask Elklit, Psykologisk Institut, 

Aarhus Universitet har udarbejdet undersøgelsesredskaber og –analyser.  

 

F or mål og mål  

Formålet med pilotundersøgelsen er at afdække, i hvilken grad efterladte til 

kræftpatienter oplever at være belastede af tabet, målt som forekomst af 

Posttraumatisk Stresssyndrom (PTSD, se bilag 1), samt hvilke faktorer der 

bidrager til udvikling af PTSD såsom tidligere traumer, nyligt stressende 

livsbegivenheder, omstændigheder ved dødsfaldet, social støtte (dengang 

og nu), oplevelse af egenkontrol, selvfølelse, negativ affektivitet og 

somatisering. 

 

Det er målet, at Kræftens Bekæmpelse får mulighed for at systematisere, 

nuancere og præcisere den eksisterende viden om efterladte – samt for at 

opnå ny viden. Følgelig vil ny viden kunne påpege behov for støtte til 

pårørende over for offentlige institutioner, der er i kontakt med de 

efterladte, med henblik på at disse institutioner kan skabe støttemuligheder. 

 

Desuden er det målet, at rådgivere i Kræftrådgivningen i Odense får 

erfaringer med at anvende screeningsinstrumenter i forbindelse med 

visitation til det rette tilbud til den efterladte, herunder grupper. Det vil 

sige, om screeningsinstrumenter kan anvendes til at understøtte de kliniske 
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skøn, der foretages i forbindelse med visitation, og på den måde opnå en 

mere nuanceret og præcis visitation2. 

 

På sigt er det ønsket at kunne opstille risikofaktorer med høj 

forudsigelsesværdi i forhold til udvikling af PTSD. Risikofaktorerne skal 

anvendes præventivt i arbejdet med pårørende til kræftpatienter. Konkret 

håber vi på at kunne udarbejde et kortere spørgeskema, der kan anvendes af 

relevant sundhedspersonale i primær- og sekundærsektoren.  

 

Endelig håber vi på at kunne pege på relevante behandlingstiltag over for 

efterladte med symptomer på PTSD.  På denne måde skaber vi en 

sammenhæng mellem diagnostik, screening og behandling og dermed en 

kvalitetssikring og udvikling af rådgivningsarbejdet med efterladte i 

Kræftrådgivningen i Odense.  

 

B aggr und for  under søgelsen 

Kræftens Bekæmpelse har 14 rådgivningscentre i hele landet. 

Rådgivningerne yder rådgivning til kræftpatienter, pårørende, efterladte og 

professionelle, herunder korterevarende rådgivningsforløb til kræftpatienter 

og pårørende. Hvert år modtager rådgivningerne 26.000 henvendelser fra 

mennesker, der på den ene eller anden måde er berørt at kræft. Heraf er 

1.600 henvendelser fra efterladte, der har mistet en nærtstående på grund af 

kræft. Kræftrådgivningen i Odense modtager årligt omkring 100 

henvendelser fra efterladte. Som minimum tilbydes alle der henvender sig 

en afklarende samtale, hvor en rådgiver sammen med klienten vurderer 

                                                 
2 Der foreligger en beskrivelse af et delprojekt, der omhandler, i hvilket omfang RAAS- skalaen i 
nærværende undersøgelses spørgeskema kan anvendes som prædiktor ifm med gruppeegnethed. 



 7 

behovet for støtte. Derudover er der mulighed for at deltage i sorggrupper 

for efterladte, og hvor det skønnes relevant tilbydes i begrænset omfang et 

korterevarende rådgivningsforløb eller viderehenvisning til 

privatpraktiserende psykolog. 

 

Siden 2003 har Kræftrådgivningen i Odense haft et samarbejde med 

Professor Ask Elklit, Aarhus Universitet. Efter et seminar med Dr. 

Margaret og Dr. Wolfgang Stroebe fra Utrecht Universitet omhandlende 

forståelse af sorgreaktioner og behandling af disse, begyndte vi at 

diskutere, hvilken forståelse rådgiverne havde af efterladte i rådgivningen, 

og hvordan rådgivningens tilbud svarede overens med denne forståelse. 

 

I denne diskussion blev vi opmærksomme på, at rådgiverne har en mere 

eller mindre tavs viden om, at det er en stor belastning at være pårørende til 

en kræftpatient, dog uden at vi havde systematiseret og dokumenteret 

denne viden. Vi blev også opmærksomme på, at rådgiverne ikke havde en 

funderet viden om, i hvilket omfang de efterladte havde patologiske 

sorgreaktioner/symptomer på PTSD og dermed behov for støtte, der ligger 

udover, hvad der kan varetages i vores eksisterende tilbud. Dermed fandt vi 

også ud af, at rådgiverne heller ikke havde en funderet viden om, hvorvidt 

tilbudet til efterladte er tilstrækkeligt og relevant for de efterladte. Dette har 

en særlig betydning, idet grupperne varetages af frivillige, som ikke 

nødvendigvis har tilstrækkelige kvalifikationer til at opdage særlige behov 

hos deltagerne.  

 

Endelig fandt vi ud af, at visitationen til grupperne i høj grad var præget af 

rådgivernes individuelle kliniske skøn. I og med at de ikke havde den store 

viden om, i hvilken grad de efterladte havde patologiske 
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sorgreaktioner/symptomer på PTSD, blev de klar over, at den viden, de 

baserede deres kliniske skøn på, ikke var tilstrækkelig til at foretage en 

systematisk, kvalificeret vurdering af den efterladte. Det har en stor 

betydning for visitering til grupperne, idet personer med symptomer på 

PTSD kan få en forværring i symptomer ved at deltage i grupper og/eller 

forsøge at obstruere samtale om dødsfaldene i grupperne. Desuden kræver 

behandling af patologisk sorg/PTSD egentlig terapeutisk intervention, 

hvilket ikke varetages i grupperne i Kræftrådgivningen i Odense. 

 

På baggrund af diskussionen opstod fra rådgivernes side et ønske om at 

opnå større viden om efterladtes reaktioner og behov – for på den måde at 

kunne begrunde tilbudene til efterladte og visitationen til tilbudene.  

 

Ask Elklit foreslog et samarbejde om at kvalitetssikre arbejdet med 

efterladte ved at udarbejde et screeningsinstrument til brug for at finde ud 

af, hvilke reaktioner/behov for hjælp de efterladte har, og om tilbudene til 

efterladte skal forbedres. 

 

DE N F OR SK NI NG SM Æ SSI G E  B A G G R UND F OR  PR OJ E K T E T  

At miste en nærtstående er en af de mest belastende begivenheder et 

menneske kan opleve. Det er en begivenhed, som ofte har store 

konsekvenser for den efterladte (O’Connor, 2003; Stroebe & Stroebe, 

1987). I en undersøgelse blandt ældre efterladte viser Maja O’Connor, at 

35-50% af de efterladte inden for det første år udviser reaktioner på tabet, 

som ikke ligger inden for, hvad der kan betragtes som normal sorg. Inden 

for det andet år efter dødsfaldet ses kroniske sorgreaktioner på tabet hos 

15% af de efterladte (O’Connor, 2003). 
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Indtil videre har der ikke været særlig stor forskningsmæssig 

opmærksomhed på pårørende og efterladte til kræftpatienter. De få 

undersøgelser, der er foretaget, viser en tendens til, at pårørende til 

kræftpatienter er lige så belastede af sygdomsforløbet som kræftpatienterne 

(Love et al., 2004) og i visse tilfælde også mere belastede (Tuinmann et al., 

2004). Desuden tyder det på, at det er behandlingsforløbet, der er 

belastende og ikke tiden efter (ibid), ligesom den oplevede belastning øges 

i takt med at den kræftsyge mister sine funktioner og autonomi (Dumont et 

al., 2004). 

Undersøgelser har desuden vist, at efterladte til kræftpatienter kan have 

komplicerede sorgreaktioner (Koop & Strang, 1997). Det er imidlertid ikke 

undersøgt, om det er symptomer på PTSD, der bidrager til deres 

komplicerede sorgforløb. 

 

En litteratursøgning i PsycINFO i marts 2007 med søgeordene 

”bereavement and cancer and PTSD” i “abstracts” gav ingen resultater. 

Hovedparten af den eksisterende litteratur om efterladte til kræftpatienter 

har fokuseret på sorgreaktioner og depression. Ingen har tilsyneladende 

undersøgt tilstedeværelsen af PTSD hos denne gruppe efterladte, selv om 

PTSD diagnosens stressorkriterium eksplicit indeholder denne mulighed: 

”Personen oplevede, var vidne til eller blev konfronteret med en 

begivenhed eller begivenheder, som indebar død eller trusler om død eller 

alvorlig kvæstelse eller trusler mod egen eller andres fysiske integritet” (se 

bilag 1). 

Det er ikke mindst relevant at undersøge forekomsten af PTSD hos 

efterladte, idet i hvert fald 1/3 og op imod 2/3 af efterladte med symptomer 
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på PTSD risikerer at vedblive med at have disse symptomer, såfremt de 

ikke får professionel hjælp (Kessler et al., 1995). 

 

Maja O’Connor (2003) sætter netop fokus på nødvendigheden af at 

undersøge omfanget af PTSD hos efterladte. Ifølge O’Connor er der et stort 

overlap mellem det, vi almindeligvis kalder patologisk sorg, kompliceret 

sorg mv. og symptomer på depression, angst og PTSD. Hun argumenterer 

for, at der ikke nødvendigvis skal en ny diagnose til for at beskrive den 

ikke-normale sorgreaktion, men at man kategoriserer patologiske 

reaktioner efter tab ud fra kendte diagnoser som generaliseret angst, 

depression og PTSD frem for at opfinde nye diagnostiske kategorier. Dels 

fordi der er ligheder mellem patologiske reaktioner på sorg og disse 

diagnoser, og dels fordi teorierne om patologisk sorg ikke synes at kunne 

underbygges empirisk (Bonanno & Kaltman, 2001). Desuden er der ofte 

høj komorbiditet hos efterladte. Således er der et overlap mellem angst og 

depression på 63%. Komorbiditeten mellem PTSD og depression er relativ 

lav 13%. Det betyder, at depression og angst ofte eksisterer side om side 

hos efterladte, der har oplevet traumatiske tab, men at de oftest lider af 

enten PTSD eller depression. Hvis man undersøger for depression, finder 

man ikke dem med PTSD, hvorfor det er nødvendigt også at kortlægge 

omfanget af PTSD. 

 

O’Connor (2003) argumenterer for, at man ikke udelukkende skal se på 

tabsreaktioner, men snarere personlighed, mestring og tilknytning i forhold 

til at beskrive og behandle patologiske/kroniske sorgreaktioner. Aktuelt 

forskes der internationalt i disse faktorers betydning for sorgforløb og 

sorgreaktioner. 
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Ved at sætte fokus på disse faktorer bidrager vi med undersøgelsen også til 

den internationale forsknings aktuelle strømning og til et område i 

sorgforskningen, der ikke er særlig godt belyst. 

 

Interessen for at undersøge sammenhængen mellem personlighed mv. 

skærpes yderligere af, at behandling af efterladte med symptomer på PTSD 

med interventioner baseret på traditionelle sorgteorier ikke nødvendigvis er 

gavnlig i forhold til at lette symptomer på PTSD og i forhold til at 

bearbejde sorgen. (Boelen et al., 2007) 

 

 

Den teoretiske baggrund for projektet 

Psykotraumatologi er et relativt nyt udtryk, der dækker de situationer, hvor 

en person får et ”sår på sjælen” (trauma = græsk for sår) efter en 

livstruende hændelse. Selvom udtrykket er nyt, er selve fænomenet 

selvfølgelig gammelt i og med, at voldsomme livstruende begivenheder 

altid har fundet sted. 

 

I 60'erne i USA voksede en arbejdsform frem, som blev kaldt 

krisepsykologi. Grundideen var, at man ved at være støttende i korte 

perioder på kritiske tidspunkter kunne forhindre, at krisereaktionerne 

udviklede sig til vedvarende lidelser. Disse tanker, som blev sammenfattet 

af Gerald Caplan, fik stor udbredelse og nåede Skandinavien via den 

svenske psykiater Johan Cullberg (1934-), som skrev bogen ”Krise og 

udvikling”. Krisepsykologien har betydet, at flere forskellige faggrupper 

fik øjnene op for værdien af tidlig og målrettet intervention, men den 

rummer imidlertid også en mængde problemer, idet der ikke findes en 
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systematisk opsamling af teori, viden og praktiske erfaringer. 

Krisebegrebet er cirkulært, idet krisetilstanden identificeres udfra den 

efterfølgende adfærd og bliver et bevis på ineffektiv mestring. Kriser 

beskrives som selvbegrænsende og fortløbende i faser. Kriser antages at 

have ensartede virkninger på vidt forskellige personer, uanset 

begivenhedernes forskellige art. Krisepsykologien har hverken nogen 

etableret meningskerne eller formel teoretisk basis. Endvidere inddrager 

den ikke psykologiske processer. 

 

Efter et grundigt forarbejde nåede man i USA, i 1980, frem til at foreslå en 

diagnose kaldet ”Posttraumatic Stress Disorder” (PTSD), som tog 

udgangspunkt i, at personen havde oplevet en voldsom hændelse, som 

”kunne fremkalde betydningsfulde symptomer på belastning hos næsten 

enhver”. Dette normative stressorkriterium blev i 1994 ændret til et 

subjektivt stressorkriterium, hvor vægten blev lagt på, at personen havde 

overværet en livstruende begivenhed, eller havde mødt en trussel mod egen 

eller andres fysiske integritet. Hertil kom det supplerende kriterium, at 

personen havde reageret med stor frygt eller hjælpeløshed. Tre grupper af 

kernesymptomer skal ligeledes være til stede:  

• Genoplevelse af begivenheden i form af invaderende erindringer, 

mareridt og ”flashbacks” (dvs. genoplevelser, hvor man kortvarigt tror, 

at begivenheden sker igen). 

• Undgåelse, omfattende bevidst undgåelse af tanker og aktiviteter, der 

minder om begivenheden; hukommelsestab; reduceret interesse for 

aktiviteter, man tidligere var optaget af; en oplevelse af adskilthed fra 

andre; et reduceret følelsesrepertoire (især for positive følelser overfor 

andre) og manglende fremtidsorientering. 
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• Forhøjet vagtsomhed, som giver sig udslag i forskrækkelsesreaktioner 

(f.eks. ved uventede lyde), dårlig koncentration, søvnproblemer og 

irritabilitet. 

 

To supplerende kriterier drejer sig om funktionsforringelse (socialt og 

arbejdsmæssigt) og varighed (mindst en måned). I relation til tidsaspektet 

findes tre former for PTSD: akut (varighed: mindre end tre måneder), 

kronisk (varighed: mindst tre måneder) og forsinket (udvikler sig først 

mindst seks måneder efter begivenheden). 

 

I WHO's diagnosesystem (ICD-10), som bruges i Danmark, kaldes PTSD 

for posttraumatisk belastningsreaktion. Her har man valgt at fastholde det 

normative stressorkriterium, og undgåelseskriteriet er udifferentieret. 

Andre vigtige forskelle ligger i tidsafgrænsninger og den manglende 

mulighed for at få flere samtidige diagnoser, som det amerikanske 

diagnosesystem tillader. Da stort set al forskning og udvikling foregår på 

basis af det amerikanske diagnosesystem (DSM), vil der i det efterfølgende 

blive refereret til dette. 

 

Følgende figur giver et overblik over, hvilke faktorer der påvirker 

udviklingen af PTSD. Øverst i figuren optræder fem faktorer, der er til 

stede, når begivenheden indtræffer, og som anskues ud fra et 

ressourcesynspunkt:
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Figur 1: Model for udviklingen af psykologiske forstyrrelser efter en livstruende begivenhed  
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Modellen inddrager en række baggrundsfaktorer, der kan opfattes både som ressourcer 
(modstandsdygtighed) og sårbarhedsfaktorer. 
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Demografi omfatter alder, køn, uddannelse, civilstand og økonomi. 

Længerevarende uddannelse og god økonomi indebærer adgang til flere 

informationsmæssige og materielle ressourcer, som giver større 

modstandskraft, når ulykken indtræffer. Hvad angår alder og civilstand er 

billedet mindre entydigt. Et ægteskab eller parforhold vil ofte kunne afbøde 

negative virkninger, men partneren vil ofte selv belastes af at have været 

tæt på at miste den anden, og af den grund stå med færre ressourcer til at 

støtte sin ægtefælle. I en dansk undersøgelse af ældre (gennemsnitlig alder 

75 år) som mistede deres ægtefælle, fandt man en forekomst af PTSD på 

31%, som i det næste halve år dalede til 24% (Elklit & O’Connor, 2005). 

 

Personlighed er en faktor, som i mange år kun er blevet lidt undersøgt, 

fordi man har været bange for at gentage tidligere tiders sekundære 

viktimisering (dvs. at man forholder sig til ofret på en måde, som fastholder 

eller forstærker den oprindelige traumatisering). I de senere år er 

forskningen så småt begyndt at nærme sig emnet, som har stor betydning 

for, hvorledes behandlingen skal tilrettelægges. Problemerne er imidlertid 

betydelige, fordi vi ikke er ubeskrevne blade, når ulykken indtræffer. Et 

stort forskningsmæssigt problem er, at der sjældent findes base-line (dvs. 

fra før traumet) data om personlighedsmønstre eller -træk. I enkelte 

undersøgelser har man fundet, at neuroticisme, udadvendthed og antisocial 

personlighed var forbundet med større sårbarhed overfor PTSD, men der er 

stor usikkerhed forbundet med disse undersøgelser, da de metodiske 

problemer er betydelige. Følgende sammenhænge er mulige:  

• Forskellige personlighedstyper kan have forskellige 

sårbarhedstærskler mht. at udvikle PTSD 

• Personlighedstypen kan påvirke graden og forløbet af 

PTSD 
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• PTSD kan påvirke personligheden og efterlade forskellige 

ar (jf. ovenfor hvor det blev omtalt, at mange oplever flere 

livstruende situationer i løbet af deres liv)  

• bestemte bagvedliggende processer kan påvirke både 

personlighed og PTSD på samme tid.  

 

Kropslig tilstand: Syge, svækkede og misbrugende personer må antages at 

være mere sårbare end raske, når de udsættes for traumatisering, hvilket er 

et område, som stort set ikke er undersøgt. 

 

Sociale tilhørsforhold: Familien, det sociale netværk, arbejdspladsen og 

den kulturelle kontekst. Gennem vores socialisering skabes de indstillinger, 

forventninger og holdninger, som vi møder livets tilskikkelser med. Tætte, 

integrerede relationer kan fungere som en ”traume-membran”, der 

beskytter os, men som i nogle undersøgelser har vist sig at kunne virke som 

en barriere mod at skaffe relevant viden og hjælp udefra. I en række miljøer 

er psykisk sygdom ensbetydende med social stigmatisering, og man finder 

ofte mange tegn på somatisering (som er langt mere socialt accepteret), når 

de pågældende er traumatiserede. 

 

Andre livsbegivenheder refererer til tidligere traumer og større belastninger 

indenfor det sidste år. Ovenfor er nævnt, at tidligere traumer øger 

sårbarheden, når en ny voldsom hændelse indtræffer. Det samme gælder 

belastninger såsom skilsmisse, dødsfald, fyring, sygdom o.l. Danske unge, 

der kun bor sammen den ene forælder, er langt mere udsat for at blive udsat 

for livstruende begivenheder og PTSD end unge, der har en intakt familie. 

Nogle undersøgelser tyder dog på, at det at have været udsat for et enkelt 

traume eller hændelse øger ens modstandskraft sammenlignet med de 
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situationer, hvor en person aldrig har været udsat for noget traume eller har 

oplevet flere voldsomme begivenheder. 

Sammenfattende for de fem områder er som nævnt et ressourceperspektiv: 

Hvad har personen at stå imod med, når ulykken indtræffer? De enkelte 

faktorer er ikke uafhængige, men hænger sammen for den enkelte person. 

Faktorerne adskilles her for at tydeliggøre dem. 

 

I centrum står den voldsomme begivenhed, der opleves som livstruende 

eller truende ens fysiske integritet. En vigtig psykologisk pointe er, at 

begivenheden (og alle efterfølgende reaktioner) fortolkes af personen, og at 

disse fortolkninger er afgørende ifm., hvilke handlinger personen foretager. 

Registreringen af begivenheden udløser typisk, men ikke nødvendigvis, en 

chokreaktion, og afhængig af den konkrete situation og forskellige 

handlinger, som har til hensigt at sikre egen og/eller andres overlevelse. 

Efterfølgende ses nogle typiske reaktioner, som udgør de centrale 

komponenter i akut stressforstyrrelse og senere hen i posttraumatisk 

stressforstyrrelse: genoplevelse, undgåelse og forhøjet vagtsomhed. 

Udviklingen af disse tre elementer er meget afhængig af den sociale støtte 

og mulighederne for hensigtsmæssig mestringsadfærd. Et vigtigt element i 

den sociale støtte er omgivelsernes fortolkning og reaktion på 

begivenheden. Et klassisk eksempel på en uhensigtsmæssig reaktion fra 

omgivelserne er sekundær viktimisering, som er den situation, hvor den 

ramte mødes af mistænkeliggørelse og må forsvare sig selv og sine 

handlinger på et tidspunkt, hvor man almindeligvis er meget sårbar og har 

brug for uforbeholden støtte. 

 

Muligheden for at kunne gøre noget under og lige efter begivenheden 

varierer i sagens natur meget. I det omfang det er muligt at foretage sig 
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noget, som afbøder virkningerne, ser man ofte en mere gunstig udvikling 

efterfølgende. Personens forsvar er naturligvis ofte aktiveret som en 

beskyttelse mod at indse begivenhedens fulde omfang og konsekvenser, 

hvilket i mange tilfælde vil kunne lamme personen og forhindre ham eller 

hende i at foretage sig noget konstruktivt. Nogle gange kan forsvaret 

paradoksalt nok udarte sig som en slags motorisk lammelse (som ved nogle 

former for stærk dissociation). Dette kan have en overlevelsesværdi, idet 

man netop intet foretager sig. 

 

Når man er kommet ud af den oprindelige situation og føler sig i sikkerhed, 

kommer der hos de fleste en stærk følelsesmæssig og fysisk reaktion, en 

afreagering, hvor man f.eks. ryster over hele kroppen, græder el.lign. Det 

er, som om kroppen søger at komme af med den ophobede spænding. I de 

følgende dage og uger sker der hos mange det, at bestemte scener fra 

hændelsen genopleves meget intenst og i en bestemt rækkefølge, en såkaldt 

fortætning (kondensering), mens andre scener eller detaljer glider ud af 

bevidstheden (amnesi). Gentagelsen af de udvalgte scener får en 

tvangspræget karakter, som man meget betegnende kalder invaderende. 

Disse gentagelser er ubehagelige, fordi ofret ikke længere kan kontrollere 

sit eget bevidsthedsindhold, men føler sig styret og domineret af de 

invaderende scener. Dagligdagsaktiviteter synes ligegyldige, 

koncentrationen bliver dårlig, og afslapning er ikke længere mulig, fordi de 

voldsomme hændelser hele tiden trænger sig på. Parallelt med 

genoplevelsen vil der være en forhøjet vagtsomhed. Det er, som om 

organismen hele tiden er i forhøjet beredskab for at forebygge en 

gentagelse. Vagtsomheden (og den bagvedliggende angst) kan brede sig og 

omfatte mange former for livsudfoldelse – andre gange begrænses den og 

tager måske form som en fobi (f.eks. vandskræk efter en badeulykke). 
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Ofret prøver at skåne sig selv (bevidst og ubevidst) ved at tænke på noget 

andet og undgå kontakt med aktiviteter, steder og personer, der kunne 

minde om begivenheden. Selvmedicinering, f.eks. i form af alkohol, er en 

almindelig metode til at prøve at undslippe genoplevelser og 

vagtsomheden, hvilket samtidig indebærer en fare for på sigt at udvikle sig 

til et nyt selvstændigt problem for ofret. Hos størsteparten af de 

traumeramte aftager symptomerne en del i løbet af de første tre uger og 

fortsætter med at aftage de næste tre måneder. Herefter er der en tendens 

til, at symptomerne stabiliseres og udvikler sig til en kronisk tilstand. I en 

meget stor amerikansk befolkningsundersøgelse (National Comorbidity 

Survey, Kessler et al., 2005) viste dette sig at være tilfældet for godt 1/3 af 

de traumeramte. 

 

I tilknytning til PTSD ses en høj forekomst af andre samtidige lidelser 

(komorbiditet). De hyppigste er depression, dysthymi (nedtrykthed), 

forskellige former for fobi, generaliseret angstforstyrrelse samt stofmisbrug 

og alkoholmisbrug. I NCS var kun 12% med PTSD fri for andre lidelser, 

mens hele 60% havde tre eller flere supplerende diagnoser. I den 

amerikanske befolkning som helhed var de tilsvarende tal for de, der ikke 

led af PTSD, at 45% var fri for andre lidelser, mens 16% havde tre eller 

flere diagnoser, altså en forskel i størrelsesordenen 1:4. 

 

Af forskellige grunde kan det være svært for ofret at indtage sin gamle 

plads i det sociale fællesskab. De invaderende genoplevelser, 

selvbebrejdelse, angst for gentagelser, sorg over det mistede, følelsen af de 

andres overfladiskhed på baggrund af det, ofret har været igennem, kan alt 

sammen bidrage til en social tilbagetrækning, som kan udvikle sig til en 

selvforstærkende proces. To socialpsykologiske teorier bidrager yderligere 
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til at forstå mange ofres situation. Udvekslingsteori fremhæver, at ofret 

typisk kommer i underskud, fordi han/hun hele tiden skal hjælpes/lyttes til 

og på en måde kommer i en uoverstigelig psykologisk gæld til 

omgivelserne. Ved at trække sig begrænses gælden. Sammenligningsteori 

har på baggrund af undersøgelser vist, at mange ofre har en tendens til at 

søge kontakt og information fra velfungerende rollemodeller – og til at 

bruge andre dårligere fungerende ofre som målestok, hvor de 

sammenligner sig mht. funktionsmåde og styrker sig ved, at de selv klarer 

sig relativt bedre. 

Over tid vil de nævnte processer i bedste fald betyde, at begivenheden kan 

arkiveres som en sammenhængende begivenhed, der trækkes frem og 

fortælles om, når personen vil det. I værste fald udvikler man en 

posttraumatisk tilstand (PTSD, se bilag 1), som kan være invaliderende. 70-

80 % af de, der udvikler PTSD, udvikler samtidig andre lidelser så som 

depression, angst, somatisering eller misbrug. Efter nogle år kan man 

udvikle en personlighedsforstyrrelse, som er kendetegnet ved forringede 

relationer til omgivelserne og et dårligt funktionsniveau. I en del tilfælde 

accepterer den pågældende og omgivelserne den nye tilstand og forbinder 

måske ikke længere ændringer med den oprindelige begivenhed. Modellen 

har den svaghed, at den ikke beskriver det serielle perspektiv, dvs. de 

forandringer der opstår i tidens løb pga. samspillet mellem de faktorer, der 

er i modellen, og de påvirkninger der kommer fra omgivelserne. Dels er 

vores viden på disse områder begrænset, dels vil det medføre en utrolig 

kompleksitet i modellen. 

 

Et andet væsentligt forhold, som modellen ikke udfolder, er den sociale, 

arbejdsmæssige og kulturelle kontekst, personen befinder sig i. Dette 
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forhold kan også beskrives ud fra et ressourceperspektiv i relation til 

livsmål, opgaver eller værdier, som personen har ift. sine nærmeste, de 

subgrupper og den kultur, den pågældende er en del af. På hvilken måde 

forhindrer dødsfaldet én i at fortsætte sin livsførelse? Og vil man vælge 

anderledes nu, da dødsfaldet har ramt én? Dette aspekt er indenfor sorgteori 

beskrevet som ”to-sporsmodellen” (O’Connor & Elklit, 2004), hvis pointe 

er, at der ud over tabet (tabene) også er et liv, en ny hverdag, der skal 

etableres, og at der hele tiden foregår en vekselvirkning mellem 

tabsoplevelsen og de nye udfordringer. 

 

På baggrund af ovenstående overvejelser opstilles følgende 

hypoteser/forventninger: 

I) Det at være kvinde, at have oplevet flere tidlige traumer, at have 

oplevet andre større livsændringer (udover dødsfaldet), at have 

relativ kort uddannelse og at være på overførelsesindkomst er 

forbundet med øget forekomst af PTSD symptomer 

II) Peritraumatiske (situationsbetingede i relation til sygdomsforløbet) 

faktorer er ikke forbundet med øget forekomst af PTSD symptomer 

III) Tidlige psykologisk behandling og medicinering er forbundet med 

øget forekomst af PTSD symptomer 

IV) Ingen eller få nære fortrolige er forbundet med øget forekomst af 

PTSD symptomer 

V) Lav grad af social støtte er forbundet med øget forekomst af PTSD 

symptomer 

VI) Usikre tilknytningsmønstre er forbundet med øget forekomst af 

PTSD symptomer 

VII) Lav grad af oplevet egenkontrol og lav selvfølelse er forbundet med 

øget forekomst af PTSD symptomer 
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M E T ODE R  

 
Procedure 

Undersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse og falder i 2 

dele: 

 

1. del af undersøgelsen består i udsendelse af et spørgeskema til efterladte, 

når de henvender sig i rådgivningen minimum 1 måned efter dødsfaldet. 

Denne del af undersøgelsen har til formål at undersøge, hvor mange af de 

efterladte der har PTSD samt undersøgelse af øvrige belastningskriterier 

(og gruppeegnethed).  

 

2. del af undersøgelsen består i udsendelse af opfølgende spørgeskema til 

efterladte, der har deltaget i 1. del af undersøgelsen. Denne del af 

undersøgelsen har til formål at finde ud af, hvor mange af de efterladte, der 

efter ½ år har symptomer på fortsat eller opstået PTSD. 

 

Redskaber 

Spørgeskemaet (se bilag 2) indledes med otte demografiske spørgsmål 

vedrørende alder, civilstand, uddannelse og børn. Herefter følger syv 

spørgsmål om omstændighederne ved sygdomsforløbet, om alvorlige 

livsbegivenheder inden for det sidste år. Tidligere traumer belyses gennem 

12 kategorier, som er udviklet ifm. National Comorbidity Survey (Kessler 

et al., 1995). 

 

Endvidere spørges der til pasningshjælp og belastning ved pasning, 

medicinforbrug, tidligere modtaget psykologhjælp før henvendelsen samt 

oplevet belastning og evt. udbytte ved at skulle udfylde skemaet. 
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Desuden indeholder spørgeskemaet to spørgsmål (2 og 8) fra Rosenbergs 

Self-esteem Scale (RSES), (Rosenberg, 1965) til at belyse graden af 

selvfølelse. En visuel analog skala beskriver den subjektive oplevelse af 

oplevelsen af egenkontrol versus oplevelse af at blive styret af ydre forhold. 

Og, på baggrund af Raphaels undersøgelse (1993) omhandler et enkelt 

spørgsmål, hvem der er nærmeste fortrolige. 

 

Endelig indeholder spørgeskemaet 4 standardiserede skalaer: 

 

Harvard Trauma Questionnaire (HTQ), (Mollica et al., 1992) er et enkelt 

og pålideligt screeningsinstrument, som er kulturelt sensitivt, har god indre 

og ydre validitet – og er mere præcist end f.eks. HSCL-25 til at identificere 

PTSD. 

Skemaet består af i alt 30 spørgsmål, der relaterer sig til de tre 

hoveddimensioner ved PTSD: Invasion, undgåelse og forhøjet vagtsomhed. 

Svarene angives på en 4-punkts Likert-skala, der spænder over 

svarmulighederne: "For det meste", "noget af tiden", "sjældent" og 

"overhovedet ikke". I den foreliggende version er der benyttet de 

oprindelige 16 items, der svarer til DSM-III-Rs PTSD diagnosekriterier; 

hertil er føjet et ekstra item, således at der nu er overensstemmelse med 

DSM-IVs kriterier for PTSD. Positive besvarelser bruges kun diagnostisk, 

hvis svarværdien er større end eller lig med 3. 

 

The Crisis Support Scale (CSS), (Joseph, Andrews, Williams & Yule, 

1992) bliver brugt til at måle oplevelsen af social støtte, dels lige efter den 

traumatiske begivenhed (7 spørgsmål) og dels på tidspunktet for 

undersøgelsen (7 spørgsmål). Svarene angives på en 7-punkts Likert-skala, 

som rækker fra "aldrig" til "altid". CSS er bl.a. brugt i forbindelse med en 
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stor eksplosionsulykke (Elklit, 1997c) og i en valideringsundersøgelse af 

flere tusinde besvarelser (Elklit, Pedersen & Jind, 2001), hvor skalaen viste 

sig reliabel med god indre konsistens og god diskriminationsevne.  

 

Trauma Symptom Checklist (TSC) er udviklet af Briere & Runtz (1989). De 

35 spørgsmål, som skemaet består af, måler forekomsten af: Negativ 

affektivitet og somatisering. Svarene angives på en 4-punkts Likert-skala 

fra: "Nej", "ja - nogle gange", "ja - ofte" til "meget tit". TSC har gode 

psykometriske kvaliteter og ser ud til at være et validt måleredskab for 

virkningerne af traumatisering (Elklit, 1990, 1994). Den foreliggende 

version bygger på Duel og Krogh (2003), som via en faktoranalyse af over 

4000 skemaer viste, at skalaen indeholder to faktorer: Negativ affektivitet 

og dissociation samt somatisering byggende på 23 af de oprindelige 35 

spørgsmål. I tråd med Duel og Kroghs anbefalinger er skalaen udvidet med 

tre items, der yderligere styrker dissociationsdimensionen. 

 

Revised Adult Attachment Scale (RAAS) er udviklet af Collins & Read 

(1990) og Collins (1996) på baggrund af tilknytningsteorier (Bowlby, 

1988; Main, Kaplan & Cassidy, 1985; Bartholomew & Horowitz, 1991). 

Via 18 spørgsmål om relationer til andre kan tre subskalaer (nærhed, angst 

og afhængighed) beregnes. Disse danner udgangspunkt for udregningen af 

fire tilknytningsformer (sikker, ængstelig, afvisende og overinvolveret). 

Spørgsmålene bygger på en 5-punkts Likert-skala. Skemaets reliabilitet og 

validitet virker tilfredsstillende (jf. Collins & Read, 1990). 
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Tabel 1  Belastningsområder og de tilsvarende psykologiske måleredskaber 

Belastningskriterier Måleredskaber Forkortelse 

Erfaringer med traumetyper National Comorbidity Survey NCS 

Traumatiseringsområder (genoplevelser, 

undgåelse og vagtsomhed) 

Harvard Trauma Questionnaire HTQ 

Social støtte (dengang og nu) Crisis Support Scale CSS 

Negativ affektivitet og somatisering Trauma Symptom Checklist TSC 

Selvværd Rosenbergs Self Esteem Scale 

– 2 items 

RSES 

Oplevelse af egen kontrol Visuel analog skala VAS 

 

A NA L Y SE M E T ODE R  

Fordelinger beskrives ved hjælp af procenter og gennemsnit. Procenter kan 

i nogle tilfælde beløbe sig til mere end 100 i en tabel pga. afrunding. 

Herudover bruges middelværdi, som er den værdi, der deler en fordeling i 

to lige store dele til at udtrykke den centrale tendens i et sæt observationer. 

Hvis gennemsnit og middelværdi afviger meget fra hinanden, skyldes det, 

at få ekstremværdier trækker gennemsnittet op eller ned. Middeltallet er 

ikke så påvirkeligt af sådanne ekstremværdier.  

 

En standardafvigelse (SD) er en matematisk defineret afvigelse fra 

gennemsnittet og et udtryk for normalfordelingskurvens form. 

Chi-i anden (χ2)–testen bruges til at undersøge, om fordelingen i en tabel er 

tilfældig, eller om der er en interaktion mellem to variabler. χ2 siger intet 

om retningen af denne sammenhæng. Det gør derimod gamma, γ, der 

ligesom Pearsons ‘r’ er en korrelationstest, som udtrykker sammenhængen 

mellem to variabler. Sammenhængen udtrykkes med et tal mellem ÷ 1,00 
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og + 1,00. En positiv sammenhæng betyder, at jo mere der er af den ene 

variabel, jo mere er der også af den anden variabel. En negativ 

sammenhæng betyder derimod, at jo mere der er af denne ene faktor, jo 

mindre er der af den anden. Jo tættere på ± 1,00, jo stærkere er 

sammenhængen. 

 

ANOVA er en variansanalyse, hvor gennemsnitsværdier for f.eks. 

testresultater sammenlignes ud fra én to- eller flerdelt uafhængig variabel. 

Den uafhængige variabel kan f.eks. være køn, civilstand eller aldersgruppe. 

ANOVA muliggør mere komplekse analyser af samspil mellem variabler. 

Men ANOVA indebærer også, at den information, der ligger i kontinuerte 

variabler, går til spilde.  

 

Derfor kan man anvende regressionsanalyse, hvor mange kontinuerlige, 

uafhængige variabler relateres til én enkelt afhængig variabel. 

Regressionsanalyse er en videreudvikling af korrelationsanalysen, en 

multipel korrelation. I regressionsanalysen udregnes, hvor megen vægt den 

enkelte uafhængige faktor bidrager med til at forklare slutresultatet. 

 

Signifikansniveau (p-værdi) er et statistisk udtryk for, om en given 

sammenhæng skyldes tilfældige faktorer. Hvis sandsynligheden er mindre 

end 5%, taler man om, at sammenhængen er signifikant, dvs. 

videnskabeligt betydningsfuld - på 0,05-niveauet. Jo højere 

signifikansniveauet er, jo mindre risiko er der for, at man tager fejl 

vedrørende sammenhængen. 
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R E SUL T A T E R  

Deltagelse i undersøgelsen og intervention 
 
I den samlede undersøgelsesperiode (1-12-2004 til 20-12-2006) deltog i alt 

2 psykologer og 2 socialrådgivere fra Kræftens Bekæmpelse i Odense i den 

afklarende samtale, der dannede baggrund for at inddrage klienter i 

undersøgelsen. Rådgivningen fik i perioden 198 henvendelser fra 

efterladte, hvoraf 169 (85%) personer deltager i undersøgelsens første del, 

akutdelen, og 77 (46%) af disse deltager i den opfølgende 

efterundersøgelse seks måneder senere. 

Demogr afi 

Aldersfordeling 

Gennemsnittet er 40,8 år, spredningen er fra 14-76 år (SD = 17,2). 

Middeltallet3 er 38 år, hvilket betyder, at den ene halvdel er yngre end dette 

tal, og den anden halvdel er ældre. Den yngste fjerdedel er op til 26 år, og 

den ældste fjerdedel er fra 55 år og ældre.  

 

Kønsfordeling 

46 (27%) er mænd og 123 (73%) er kvinder.  

Antal børn 

Det gennemsnitlige antal børn er 1,2 (spredning fra 0-4).  

 

Relation til afdøde 

Fordelingen ses i tabel 2.  
 
                                                 
3 Da relativt få meget høje værdier påvirker gennemsnittet betydeligt, er middeltalsværdier her nok så 
relevante. Vi har ikke særskilte oplysninger om recidiv, som sandsynligvis ligger bag tilfældene med 
meget høje værdier. 
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Tabel 2  Relation til afdøde (n=92) 

Relation Antal (%) 

Ægtefælle 62 (37) 

Forældre 28 (17) 

Barn 60 (36) 

Andet 19 (11) 

Total 169 (101) 

 

 

Uddannelse 

Det gennemsnitlige antal skole- og uddannelsesår er 12,4 (SD = 3,54) med 

en spredning fra 2 - 21 år. Middeltallet er 13,0 år. 

 

Aktuel beskæftigelse 

93 (55%) af alle er i arbejde. 39% er på overførselsindkomst eller 

studiestøtte. 10 (6%) har ikke besvaret spørgsmålet. 

 

L ivsændr inger  og tr aumer  

Andre større livsændringer 

Indenfor det sidste år har 103 personer været ude for andre større 

livsændringer såsom dødsfald, sygdom, skilsmisse, flytninger, 

familieændringer, jobændringer eller andet. Antallet af sådanne ændringer 

varierer fra 0-5. I gennemsnit er der 1,0 pr. person. 66 (39%) har ikke 

oplevet nogen af disse større livsbegivenheder. 61 (36%) har oplevet én, 22 

(13%) har oplevet to, og 20 (12%) har oplevet tre eller flere af disse 

begivenheder.  
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Tidligere traumer 

Fordelingen af andre traumatiske begivenheder i svarpersonernes liv vises i 

tabel 3. Eksempler på andre traumer er ”tæt på at miste en nærtstående”, 

”tæt på at miste livet”, ”sygdom” og ”alvorlige tilfælde af mobning”. 51 

personer (30%) har ikke været udsat for traumatiske begivenheder; 72 

(43%) angiver en traumatisk begivenhed; 20 (12%) angiver to og 17 (10%) 

angiver tre begivenheder, mens 9 personer (5%) har været udsat for mellem 

4 og 7 traumer. Gennemsnittet er 1,2 begivenhed pr. person. Til 

sammenligning er anført de tilsvarende procenttal fra ”Falck-

undersøgelsen”, som omhandler personer, der har modtaget psykologhjælp 

– i de fleste tilfælde efter dødsfald eller vold på arbejdspladsen. Det ses af 

tabellen, at de to grupper ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden mht. 

oplevelse af tidligere voldsomme oplevelser, idet de personer, der opsøgte 

Falck-psykologerne, dog har en større hyppighed af overfald, trusler med 

våben og ulykker, hvilket kunne tænkes, at have med deres 

erhvervssituation at gøre. 
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Tabel 3  Har du oplevet nogle af de følgende begivenheder tidligere i dit liv?   

 Falck (Elklit, 

2000) % 

KB Odense 

% (Antal) 

1. Voldtægt1)  1,4 1,8 (3) 

2. Seksuelt misbrug2)  3,8 3,0 (5) 

3. Overfald/vold1)  12,7 5,3 (9) 

4. Chok fordi nærtstående var i livsfarlig 

situation 

 13,1 10,1 (17) 

5. Trusler med våben1)  5,6 3,0 (5) 

6. Ulykke  28,2 12,4 (21) 

7. Brand  8,5  4,7 (8) 

8. Vidne til andres kvæstelse eller livstrussel  5,6 7,7 (13) 

9. Fysisk mishandling2)  5,2 1,2 (2) 

10. Omsorgssvigt som barn2)  7,6 8,3 (14) 

11. Mistet en nærtstående tidligere  57,3 52,7 (89) 

12. Andre traumer  8,0 11,2 (19) 

 
1) Samles i én variabel: ”Tidligere vold”.   

(Total = 14 (8,8%), idet 3 har oplevet 2 voldstyper) 
2)   Samles i én variabel: ”Opvækstsvigt”.   

(Total=18, (11%), idet 2  har oplevet 2 el. 3 opvækstsvigt) 

 

Omstændigheder  ved sygdommen og dødsfaldet 

I tabel 4 vises de nærmere omstændigheder ifm. sygdommen og dødsfaldet. 

Da relativt få meget høje værdier påvirker gennemsnittet betydeligt, er 

middeltalsværdier her nok så relevante. Vi har ikke særskilte oplysninger 
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om recidiv, som sandsynligvis ligger bag tilfældene med meget høje 

værdier. 
 

Tabel 4  Varighed af forskellige aspekter ifm sygdommen og dødsfald 

 

Gns. varighed 

(SD) 
Middeltal 

Antal 

svarpersoner og 

(rækkevidde i 

tid) 

Sygdommens varighed 

(mdr.) 

18,6 (25,8) 10 161 (0-180) 

Hospitalsindlæggelse 

(dage) 

40,8 (56,7) 25 154 (0-500) 

Sengeliggende (mdr.) 3,5 (14,5) 1 147 (0-185) 

Tid ml. diagnose og 

dødsfald (år) 

2,6 (3,8) 1 163 (0-18) 

Tid fra dødsfald til 

deltagelse i undersøgelse 

(mdr.) 

10,7 (25,2) 2 165 (0-192) 

Varighed af pasning 

(mdr.) 

3,9 (5,6) 2 165 (0-24) 

 

Lokalitet 

For 60 (36%) sker dødsfaldet hjemme; for 88 (52%) sker dødsfaldet på 

sygehuset og for 21 (12%) et andet sted (oftest hospice). 

 

Pasning 

105 (62%) svarer bekræftende på, at de har deltaget i pasningen af det syge 

familiemedlem, mens 60 (36%) svarer, at de ikke har deltaget i pasningen. 

4 har ikke besvaret spørgsmålet. 91 (54%) har modtaget hjælp til 

pasningen, mens 75 (45%) svarer ”nej” til at have modtaget hjælp. 5 har 
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ikke besvaret dette spørgsmål. På en 4-punkts Likert-skala afkrydsede de 

efterladte, hvor stor en belastning pasningen havde været for dem: 48 

(28%) svarede ”ingen”; 38 (23%) svarede ”lille”; 45 (27%) svarede 

”nogen”, og 32 (19%) svarede ”stor”. 

 

Medicin og psykologhjælp 

16 personer (10%) tog psykofarmaka før sygdommen mod 36 (22%) efter 

dødsfaldet. 48 personer (29%) har modtaget psykologhjælp efter 

dødsfaldet. 

 
Angst for egen sikkerhed i relation til dødsfaldet 
 

På en 7-punkts Likert-skala skulle svarpersonerne tilkendegive, i hvilket 

omfang de var bange for selv at få kræft. Gennemsnittet var 4,30 (SD = 

1,53), med en middelværdi på 4, dvs. skalaens midtpunktsværdi. 

 

Mangel på nære fortrolige 

Som mest fortrolige nævnte 126 (75%) familiemedlemmer og 30 (18%) 

nævnte venner (og kollegaer), mens 13 (8%) skrev ”ingen” eller 

professionelle (fx bankrådgiver, klasselærer, psykolog, læge). Som 

næstmest fortrolige skrev 95 (56%) familiemedlemmer, 44 (26%) venner 

og 30 (18%) ”ingen”. 
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Det vær ste i for bindelse med dødsfaldet 

Alle svarpersonerne blev bedt om at svare på, hvad der var det mest 

ubehagelige, de oplevede under sygdommen eller dødsfaldet. 127 personer 

(75% af de deltagende pårørende) har besvaret dette åbne spørgsmål. 

 

Herunder følger besvarelserne på det åbne spørgsmål om, hvad der var det 

værste ved dødsfaldet. Vi har analyseret besvarelserne i tre omgange. Den 

tredje kategorisering omfatter fire store (1-4) og to mindre (5 og 6) 

kategorier:  

 

1) Magtesløshed - den pårørendes oplevelse af ikke at kunne gøre noget 

såvel som til lægernes magtesløshed. 

 

2) Oplevet svigt på hospitalet - den pårørendes oplevelse af, at lægerne ikke 

gjorde nok for patienten, at sundhedspersonale ikke havde respekt for 

kræftpatienten og dennes familie samt forvirring og frustration på grund af 

mangelfuld information og dårlig kommunikation med skiftende læger. 

 

3) At være vidne til, at patienten mister autonomi - den pårørendes 

oplevelse af, at sygdommen "æder" patienten på kort tid, og at patienten 

ændrer sig fysisk og psykisk og lider/har smerter. 

 

4) At være vidne til, at patienten dør - den pårørendes oplevelse af selve 

dødsøjeblikket og/eller når diagnosen og terminalerklæringen gives samt til 

oplevelsen af at skulle forholde sig til at skulle miste den kræftsyge. 
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5) Psykisk belastning for den pårørende - den efterladtes oplevelse af at 

være uforberedt og belastet i forbindelse med sygdomsforløbet og den 

uvished, som er en del af et sådant forløb. 

 

6) Reaktioner for den efterladte - de følelser, som den efterladte oplever 

efter dødsfaldet, herunder sorg, savn og ensomhed samt følelsen af, at intet 

bliver det samme som før. 

 

De 127 svar på det åbne spørgsmål: ”Hvad var det værste ved dødsfaldet?” 
 

At man er magtesløs. (1A) 

Magtesløsheden, kunne ikke gøre noget. Chok. Uvirkeligt. Han og jeg fik 

ikke den støtte, vi skulle have. Sygehuset tacklede det forkert, opfyldte ikke 

aftalen, gjorde for lidt. (2A) 

Når hun hostede, og jeg ikke kunne hjælpe hende. (3A) 

Afmagt - hjælpeløshed - angst. (5A) 

En stor afmagt. (6A) 

At miste min mor!! Afmagt. At se to du elsker lide. At intet er eller bliver, 

som det var. At håbe uden at tro. Ensomheden bag kulissen. De evige 

tilbagefald. Ikke længere at være den gamle jeg. (7A) 

Sorg, afmagt, vrede, forandring. Tabet ved at miste sin mor og veninde. 

Bange for hvordan min far ville reagere. (8A) 

At se min mand sidde med så mange smerter, og jeg ikke kunne gøre noget, 

og se at når han ville sige noget, ikke kunne formulere sig, og de sidste 5 

dage lå og kiggede på mig og hev efter vejret og ikke kunne sige noget, og 

se at livet langsomt ebbede ud på den, man holdt af. (10A) 

Afmagt - skyld. (11A) 
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At se, en sygdom som denne kunne gå så stærkt og simpelthen æde en 

person på denne måde. (12A) 

Det hele. (13A) 

At sygdommen udviklede sig så hurtigt. Se sin mand blive dårligere dag for 

dag - og at sundhedsvæsenet svigtede - ikke holdt hvad de lovede. For dem 

tæller livskvalitet ikke. (14A) 

Smerten ved at se, far ikke kunne gå eller tale. Den manglende behandling 

og mangel på respekt! (15A) 

Når min mand var urolig om natten, drømte noget mærkeligt - han kunne 

ikke skille det fra virkeligheden. Når min mand virkede bange. (16A) 

Selve dødens indtræden. (18A) 

De sidste par dage, da han lå inde i stuen og talte sort. (19A) 

Gik med stok og sov meget. (20A) 

Det har været godt at være ensom. (21A) 

Tomheden, både den indre og den ydre. (22A) 

I sygdommens forløb var der frustration over, at de ikke rigtig vidste, hvad 

de skulle gøre. Mor prøvede 2 forskellige kemoer på Næstved, og vi fik at 

vide, at mor ikke kunne få strålebehandling. I sommeren 2004 kom mor til 

OUH. Til den første samtale fik vi at vide, at mor skulle have 10 

strålebehandlinger. Vi var forvirrede! Vi fik ikke nok information om, hvor 

slemt det egentlig var. Hver gang vi var til samtale, var det en ny læge, nye 

informationer osv. Det psykiske pres for mor og familien (hvad blev det 

næste, der ventede mor og os?). At sygdommen pludselig bredte sig, og 

derefter gik det meget stærkt. At vi ikke har fået svar på alle 

undersøgelserne her til sidst. (23A) 

At jeg først så hende 3 dage efter dødsfaldet pga. afstanden. (24A) 

Hjælpeløshed, min kones sorg, mine sønners sorg. (25A) 

Afmagt + ensomhed. (27A) 
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Psykiske op- og nedture. Angsten for: Er det nu? (28A) 

At man skulle vente, indtil hun døde, imens hun fik masser af morfin! 

(30A) 

At min mor ikke kunne passe på mig mere - at det nærmest blev omvendt. 

Og så at jeg savner hende. (31A) 

Den første dag hvor hun fik sat diagnosen! Den sidste dag hvor hun døde! 

(32A) 

At der intet blev gjort, at jeg ikke fik så meget tid med ham. (41A) 

At se min mor bare ligge på hospitalssengen, uden der kunne gøres noget. 

(74A) 

At jeg ikke fik sagt farvel - at jeg ikke fik gjort noget mere - at jeg ikke var 

opmærksom på sygdomssymptomer. (34A) 

De voldsomme smerter min mand havde, og afmagten jeg følte ved at stå 

ved siden af uden at kunne gøre noget, og at leve med angsten for, hvad vej 

det gik. Men også det pres det er at skulle holde modet oppe for 2 personer. 

(40A) 

Usikkerheden omkring forløbet. Dødstruslen hele tiden, angst for 

spredning, afmagt, intet at kunne gøre. (42A) 

Følelsen af ikke at kunne gøre noget, afmagt. (44A) 

Magtesløshed, ikke at kunne være alle steder på en gang. Ikke at kunne 

kommunikere med min mor, hospitalssystemet - dårlig kommunikation 

med læge. (45A) 

Forvirring, jeg ved ikke hvilken vej mit liv går. Nærer ikke stor tiltro til 

fremtiden (jeg har også en høj tinitus, der gør, at jeg ikke kan gøre mange 

ting, jeg før nød - den kan kun blive værre på sigt). (46A) 

Det sidste halve år gik tingene meget ned ad bakke for min mor, og hun fik 

sværere og sværere ved at se, gå og lave de huslige ting, som hun plejede. 

Det var meget hårdt at se hende få de nederlag. (47A) 
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At hun blev lagt til at sove under respiratorforløbet. At hun blev pustet op 

til sprængningsstørrelse. At høre lægernes magtesløshed og naturligvis at 

se hende dø. (36A) 

At jeg ikke kunne holde/sidde med Victoria den sidste uges tid pga. C-

pap/respirator. At Victoria blev dårligere og dårligere + overgrebene på 

hende. Det at så dejlig en tøs kunne blive så syg + at miste Victoria. At hun 

skulle fyldes med stærk medicin. (35A) 

Anettes angst for at dø. (48A) 

Magtesløshed, chokket, savnet. (49A) 

At jeg slet ikke vidste, hun var syg før om torsdagen, hvor min mor døde 

om søndagen. Allerede fra fredag kunne jeg ikke tale med min mor. (50A) 

Magtesløsheden! Ikke at være klædt på til sådan en situation. Ensomheden. 

(51A) 

"Ventetiden" de sidste 14 dage på hospice. (52A) 

Den sidste time. Det var voldsomt. (53A) 

Hvor hurtigt det gik. (54A) 

At se far en time, før han døde + føle magtesløshed, når han ikke kunne 

trække vejret. Behandlingen ude fra. OUH i al almindelighed. (55A) 

Magtesløshed, når han var indlagt på sygehuset eller hospice, lukkede han 

sig inde i sig selv. Den sidste dag, hvor han lige pludselig holder op med at 

trække vejret og bliver iskold, og man kan ingenting gøre. (57A) 

1. Hun blev erklæret rask, og 3 mdr. efter er der ikke mere at gøre. 2. At 

bære på liv samtidig med, man mister. (58A) 

At min mand mistede sit selvværd og blev afhængig af mig. Det gjorde 

ondt, når man har kendt sin mand som stærk og sund. (59A) 

Afmagt over ikke at kunne hjælpe. En forfærdelig smerte. (60A) 

At hun døde selvfølgelig! (61A) 
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At han døde, fordi det gik så hurtigt, og jeg ikke regnede med, at han skulle 

dø. (62A) 

Stresset over, hvad der skulle ske. At vide, min far skulle dø, og min søns 

morfar skulle dø. Selve dødstidspunktet. (64A) 

Magtesløshed. (65A) 

Afmagt - skræk - sorg - uvirkelighed. (67A) 

At han havde så mange smerter. (68A) 

Det at se min mor i hjælpeløs tilstand samt ikke at kunne gøre noget for 

hende! Hendes beklagende "skrig"!!! (69A) 

At se min mor sidde der og ikke kunne bevæge sig, og jeg ikke kunne 

hjælpe hende til at blive rask. Hun har aldrig i sit sygdomsforløb siddet så 

hjælpeløs hen. (71A) 

At ingen kunne gøre noget for hende. (72A) 

Smerterne, uvisheden, døden. (73A) 

Det var det svigt, der var på sygehuset og ved egen læge. (76A) 

Oplevelsen på sygehuset, reaktion bagefter. (77A) 

Magtesløshed, ville gerne gøre alt. (75A) 

Den første måned ikke at blive hørt af egen læge samt slutningen med de 

frygtelige smerter, som ikke kunne afhjælpes nok. (80A) 

At min far lå på hospitalssengen og led, fordi lægerne ikke kunne dække 

ham nok ind med smertestillende, og at lægen ikke vækkede ham, når han 

skulle have sine smertestillende. (81A) 

Se hende skrumpe ind til ingenting. (82A) 

Kropssprog - læger/plejen i den sidste fase på R1-amb. (83A) 

At en krop/et menneske på så kort tid kan ændre sig så meget/voldsomt, og 

der ingenting kan gøres. (85A) 

Ikke at vide hun skulle dø. Det blev ikke fortalt til mig (måske for at skåne 

mig). (86A) 
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At jeg skulle acceptere og tillade, at min far døde. (87A) 

At se min mor "svinde ind". At tænke på, hvad der skulle ske med min far, 

når mor døde. At være magtesløs. (88A) 

Det er, at min mand havde det så dårligt de sidste 14 dage, han levede, og 

samtidig at skulle passe vores 3 børn. (89A) 

Diagnose + terminalerklæring samme dag af fortravlet læge - men der gik 

1½ år, til min mand døde. 

De sidste 2 døgn. (91A) 

Det sidste sygehusophold (og tiden op til) var under al kritik!! (92A) 

Svigtende omsorg for Poul i hans sidste timer og en total mangel på lidt 

menneskelig forståelse. En traumatisk oplevelse, der stadig giver mareridt. 

(93A) 

At mor var meget lukket, talte sjældent om sine ønsker/sygdom. At mor 

overgik til andet sygehus - hvis hun blev indlagt igen. (142A) 

Uvished om: Hvor længe er sygdomsforløbet. Diagnosen uhelbredelig, 

selve dødsfaldet, sygdommens tiltagende omfang. (135A) 

Ved jeg ikke. (136A) 

At se min mor ændre personlighed. Afmagt. (156A) 

At en man holder så meget af langsomt bliver ringere og ringere 

kropsmæssigt, uden at man kan gøre noget. Selve døden/dødsfaldet. Det at 

man ikke kunne være der hele tiden. (127A) 

At miste den umiddelbare tryghed ens mor er samt miste en, der altid 

troede på, at det vil gå godt med mig. (133A) 

At se min mor være så lille og skrøbelig i en hospitalsseng og skulle 

forlade hende der. (111A) 

Den sidste dag, hvor det gik så stærkt. (128A) 

Da jeg kom ind og så min mand ligge meget underligt på sengen, da han 

lavede de sidste udåndinger. (122A) 
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Dødsfaldet, begravelse. (121A) 

De sidste 3 mdr., da hun ikke kunne spise noget, og hun begyndt at tabe sig 

samt ventetiden på svar fra undersøgelser. Den "tid" lever man ikke. 

(120A) 

At se min mor miste kontrollen over sig selv. (119A) 

Da jeg ikke følte min mor var som en mor for mig mere. Det var svært at 

tackle. (118A) 

At se min mor blive skrøbelig og sårbar. (117A) 

Uvisheden. (116A) 

Magtesløsheden ved ikke at kunne hjælpe. Ikke at vide om hun var i live, 

når jeg kom hjem fra skole. De store op- og nedture samt uvisheden. 

(109A) 

At far selv var klar over, at han skulle dø, og at han selv syntes, det var så 

uværdigt, at mor og jeg skiftede ham de 2 gange, han sked i sengen + 

selvfølgelig at se sin far lide så meget, og vi var magtesløse. (99A) 

Magtesløsheden. Erkendelse af at hun var væk. (98A) 

Chokket og det at være vidne til, at min far havde så ondt. (97A) 

Min søster døde meget pludseligt af hjertestop. Det var meget svært at se 

alle de læger, sygeplejersker løbe ind på hendes stue uden at kunne gøre 

noget. (186A) 

Med min mor var det, at hun blev rask og så syg igen et år senere og så rask 

og så syg, og så var der ikke mere at gøre. (147A) 

På Rigshospitalet: At min mand var uhelbredelig syg, det var svært. Et er at 

man har haft sine tanker og så at få det at vide. (138A) 

Frustration, magtesløshed, for mange mennesker i huset - fik ikke nogle 

ordentlige forhold - det gør man nu aldrig. Alt gik for stærkt. (131A) 

Konsekvensen. (129A) 

At miste og sige farvel. (123A) 
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At kræften kunne æde et menneske op på så kort tid. (150A) 

Det var ikke muligt at kunne få en forklaring om, hvad der var sket før 

længe efter. (149A) 

Da de lagde det hvide lagen over hende og kørte hende væk. (84A) 

At jeg ikke var helt forberedt, og at der skulle komme noget mere til, som 

fremskred sygdomsforløbet. (106A) 

Tabet af min trygge base. (124A) 

At det hele gik så stærkt, lige pludselig var han død. (125A) 

Det gik så hurtigt, trods det at min mand mange gange har været ved hans 

egen læge. Jeg kunne godt tænke mig at se hans journal hos hans egen 

læge, om min mand kunne have kommet hurtigere i behandling. (137A) 

Hospitalsopholdet. (143A) 

Min far, som døde på OUH om natten, hele aftenen følte jeg, der var noget 

galt. Var hos min mor de sidste 6 timer - døden er afskyelig grim og ond. 

(154A) 

Diagnosen i 1991. Forløbet med tilbagegang i 2005. Ekstra slemt siden 

indlæggelse inden dødsfaldet. (155A) 

Ved dødsfaldet følte jeg det ydmygende, at personalet absolut skulle tage 

forlovelsesringen af afdøde og sende den til skifteretten, da vi ikke var gift 

(en kvittering bør dog være nok). Jeg havde brug for den dengang. (158A) 

At det meste af min familie svigtede, da der var mest brug for dem. At 

døden kom så hurtigt - startede fredag eftermiddag med at få det rigtig skidt 

- døde søndag morgen. Havde i mellemtiden fået meget morfin. Ville gerne 

ha' været bedre forberedt. (171A) 

At det skete så pludseligt. (174A) 

Stort set det hele, men det ikke at kunne sige farvel. (188A) 
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Min far og jeg var alene på stuen, han lå der meget tynd, og så kiggede han 

på mig, stirrede nærmest lige igennem mig og sagde: "Jeg har kræft, 

Nicoline!". (189A) 

Følelsen af afmagt. (191A) 

Min mands mange smerter, hver gang han fik sygdomstilbagefald. Op til 

hans sidste indlæggelse i januar 06 var vi igennem et rædselsdøgn, jeg 

aldrig vil glemme. (193A) 

Noget af det sværeste var at se min mor græde over, at hun skulle dø. Da 

hun ikke kunne kende mig, og da hun troede, vi forgiftede hende med 

medicinen. (194A) 

Da hun døde. Da vi fik at vide, at de ikke kunne gøre mere på sygehuset. 

(195A) 

De forskellige lægers behandling af min far, og de sidste 14 dage min far 

var her! Den 6. april fik vi at vide, det var lungekræft, og blev sendt hjem 

med et kort/mødetid om 1 måned (14 dage efter er min far gået bort). 

(196A) 

Det er det, at man skal miste en, man har elsket og holdt af i så mange år, 

og at man har så mange minder. Hjernedød - manglende talegaver og 

forståelse. (134A) 

Bortset fra et utilgiveligt dårligt hospitalsophold var det oplevelsen af, at 

ens kæreste eje forsvinder for en, og det at der hver dag var en forværring 

var ubærligt. (140A) 

Det var, da vi fik at vide, at hun ikke kunne helbredes. (151A) 

At det pludselig gik hurtigt ned ad bakke, følte mig magtesløs og meget 

alene, manglende forståelse fra andre. (152A) 

En stor magtesløshed. (153A) 
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Svigt fra sygehuslæger: Behandling som burde være startet i okt. skubbet 

til 21.12. = for sent. Stor arrogance fra overlægen på Radiumafdelingen. 

(166A) 

Jeg havde fortrængt virkeligheden og blev pludselig konfronteret med den. 

Jeg var meget umulig og skældte min mor meget ud - råbte af hende, selv 

om hun var døende! (144A) 

Magtesløshed over ikke at kunne hjælpe. At overvære min brors nederlag 

efter nederlag. At se ham opgive kampen. At jeg de sidste 2 døgn ikke 

kunne være tæt på Erling pga. hans vejrtrækning. (187A) 

I perioden inden dødsfaldet var alle enormt positive, og det passede ikke 

helt med, at patientens tilstand blev synligt forringet. Det gav en del 

frustration ikke at vide besked. (185A) 

Da bomben faldt, at hun var syg igen – og så i knoglerne. At man skulle gå 

og vente på, ens mor skulle dø, uden man kunne gøre noget som helst. At 

se hende ligge helt hjælpeløs med så mange smerter, og så var det en 

utrolig forskrækkelse, da min mor fik så meget morfin, at hun snakkede 

"sort". Det var også forfærdeligt, at vi ikke snakkede om tingene 

derhjemme (følelser). (176A) 

Bortset fra afdeling A4 på OUH. Tanken om når man kom hjem fra et 

givent sted, at ens mor måske ikke var der mere. (178A) 

Under sygdommen (alle de hvis'er). Efter dødsfaldet, den tomhed. (78A) 

Til tider magtesløsheden over ikke at kunne fjerne sygdommen og dens 

følger (smerte, utilpashed osv.) hos den syge. (177A) 

At se min kone få det dårligere og dårligere og følelsen af at være 

hjælpeløs. (175A) 

At jeg ikke kan huske så meget, da jeg var meget ung. (163A) 

Afmagt, følelsen af ikke at kunne gøre noget. 

Det er den afmagt, du har over for en kræftsygdom. (164A) 
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Hendes smerter, at hendes sygdom var så alvorlig. (160A) 

Det var, at jeg ikke fik snakket med min søster den dag, hun døde. (159A) 

Da min pige skulle i respirator, og jeg var ved hende under forløbet, havde 

lovet hende, at det var min hånd i hendes hele tiden (græder lige nu). 

(161A) 

At sygdommen var i det skjulte (ikke noget vi talte om). Jeg fik aldrig taget 

ordentlig afsked med hende. (167A) 

At min mand havde så stærke smerter og kramper, så han var svær at 

smertedække trods s.c. smertepumpe samt iv-behandling. (168A) 

At snart alle min kones søskende er taget af kræft 40 - 51 - 56, men der er 

heldigvis en tilbage. (198A) 

Det at stå magtesløs på sidelinien og se Niels have smerter og mangle ilt. 

At føle, at jeg ikke gjorde tingene, som han havde behov for det. Ikke at 

tage afsked. (37A) 

Overraskelsen ved, at han fik kræft, og at den var uhelbredelig. (139A) 

At se sin mor sådan og ikke kunne gøre noget. Ikke at vide, om hun var død 

eller levende, når jeg kom fra skole. (110A) 
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ST A NDA R DI SE R E DE  SPØR G E SK E M A E R  

Harvard Trauma Questionnaire 

I tabel 5 vises rækkevidde, gennemsnit, standardafvigelse, antal personer 

og antal items samt et mål for skalaernes interne konsistens (α) og deres 

diskriminationsevne i form af inter-item korrelationer. For HTQ’s 

vedkommende drejer det sig om subskalaerne invasion, undgåelse, 

vagtsomhed samt en HTQ totalscore. Set i forhold til hinanden, når man 

deler gennemsnittet med antal, er den relative score: invasion = 2,73, 

undgåelse = 2,23 og vagtsomhed = 2,54. Vi ser her, at omfanget af invasion 

er et niveau højere end omfanget af vagtsomhed, mens omfanget af 

undgåelse er et trin mindre end omfanget af vagtsomhed. Dette svarer godt 

til den overordnede models (figur 1) antagelse om, at undgåelse er et 

sekundært fænomen i forhold til de to andre kernesymptomområder 

indenfor PTSD, som med tiden vil udvikle sig i det omfang, traumet ikke 

bliver bearbejdet. Den interne konsistens for to af de tre subskalaer er 

overraskende nok ikke tilfredsstillende, hvorfor resultater baseret på 

subskalaerne, invasion og undgåelse bør fortolkes med forsigtighed. 

Diskriminationsevnen i form af inter-item korrelationen for de enkelte 

subskalaer og for totalscoren er gode. 

På basis af HTQ beregnes forekomsten af PTSD, idet kun item-scoringer ≥ 

3 medregnes. I tabel 6 ses fordelingen af PTSD-symptomer efter antal og 

art. Det ses, at hele 99% opfylder PTSD-diagnosens invasionskriterium, 

som er ≥ 1/5 symptomer. 51% opfylder undgåelseskriteriet, som er ≥ 3/7 

symptomer, og 81% opfylder vagtsomhedskriteriet, som er ≥ 2/5 

symptomer. I alt opfylder 50% alle tre kernekriterier for PTSD, mens 32% 

kan betegnes som havende symptomer på subklinisk PTSD (dvs. mangler 

ét enkelt symptom for at få den fulde diagnose).  
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Tabel 5  Deskriptiv statistik for akutundersøgelsen 

  Række-

vidde 

Genne

msnit 

SD n Antal 

items 

α Inter-

item 

HTQ Invasion 7-20 13,62 2,64 162 4 ,60 ,27 

 Undgåelse 7-35 15,61 4,12 162 7 ,60 ,18 

 Vagtsomhed 5-20 12,68 3,27 167 5 ,68 ,30 

 Total 22-66 41,95 8,09 157 16 ,78 ,18 

TSC Negativ 

affektivitet 

10-38 20,01 5,02 158 10 ,80 ,28 

 Somatisering 11-43 21,27 6,25 165 11 ,79 ,25 

 Dissociation  5-17 8,56 2,40 165 5 ,57 ,21 

 Total 29-97 49,61 11,80 155 26 ,89 ,24 

RAAS Nærhed 9-30 22,47 3,89 157 6 ,62 ,21 

 Afhængighed 6-30 18,51 4,61 164 6 ,69 ,27 

 Ængstelighed 6-30 12,44 4,37 161 6 ,70 ,28 

 Close-

dependency 

21-60 41,05 7,34 155 12 ,76 ,21 
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Tabel 6  Fordelingen af PTSD-symptomer på personer efter dødsfaldet efter art 

(%) 

Symptomgruppe (n) 0 1 2 3 ≥4 

Invasion (163)  4 (3) 36 (22) 50 (31) 51 (31) 22 (14) 

Undgåelse (162) 18 (11) 24 (15) 37 (23) 21 (13) 62 (38) 

Vagtsomhed (167) 15 (9) 16 (10)                   40 (24) 37 (22) 59 (35) 

 Antal symptomklynger til PTSD diagnosen i n (%) 

 0 1 2 

Sub-

klinisk 

3 

Fuld 

PTSD 

 

Grad af PTSD (158) 2 (1) 27 (17) 50 (32) 79 (50) 

 

Trauma Symptom Checklist 

I tabel 5 vises en række mål for de enkelte subskalaer i TSC samt i TSC-

total. Den interne konsistens for de enkelte subskalaer og for TSC-

totalscoren er god. Diskriminationsevnen for de enkelte subskalaer og for 

TSC-totalscoren er også tilfredsstillende. 

Set i forhold til hinanden (gennemsnit delt med antal spørgsmål) er den 

relative score for de enkelte subskalaer således: Negativ affektivitet = 2,00, 

somatisering = 1,93 og dissociation = 1,71. Uden behandling vil man 

normalt forvente, at disse værdier stiger efter nogen tid. 

 

Adult Attachment Scale Revised 

I tabel 5 vises ligeledes de statistiske værdier for Adult Attachment Scale 

Revised. Nærhed og afhængighed er langt mere fremtrædende dimensioner 

end ængstelighed. Den interne konsistens for nærhedsdimensionen er ikke 
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helt tilfredsstillende. ”Close-dependency” er summen af nærheds- og 

afhængighedsdimensioner, som bruges som en del af grundlaget for at 

beregne tilknytningsmønstre. Diskriminationsevnen for alle dimensionerne 

er gode. Fordelingen af tilknytningsmønstre ses i tabel 7. 146 ud af 169 

(86%) besvarelser kan kategoriseres – 14 besvarelser er mangelfulde og 9 

har midtpunktsværdier og kan af den grund ikke kategoriseres. 

 

Tabel 7  Fordelingen af tilknytningsmønstre 

(n = 146) 

Sikker Overinvolveret 

111 (72%) 5 (3%) 

Distanceret  Ængstelig  

26 (17%) 4 (3%) 

 
 
Crisis Support Scale 

I tabel 8 vises gennemsnitsværdier og spredningen for Crisis Support Scale. 

Værdierne er gennemgående pæne, dvs. de pårørende oplever en del social 

støtte; de har relativt få kontakter med andre i samme situation, og en del 

føler sig svigtet af deres sociale netværk. 
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Tabel 8  Fordeling af svar på Crisis Support Scale 

Item Gns. SD 
Række

-vidde 

Antal 

svar 

1) Lytter andre? 5,63 1,60 1-7 167 

2) Kontakt med andre? 2,84 1,90 1-7 168 

3) Udtrykke dig? 5,09 1,58 1-7 169 

4) Sympati? 5,48 1,39 1-7 168 

5) Praktisk hjælp? 5,38 1,87 1-7 162 

6) Svigtet?* 3,50 1,75 1-7 167 

7) Samlet tilfredshed? 5,17 1,51 1-7 168 

Total 34,01 7,19 10-48 160 

* vendes ved beregning af totalscore 

 

Rosenbergs Selfesteem Scale 

To spørgsmål fra denne skala er summeret, efter det ene spørgsmål er 

blevet vendt. Summen af de to spørgsmål udtrykker den oplevede 

selvfølelse. Gennemsnit for den oplevede selvfølelse (n = 165) er 5,70 (SD 

= 0,84) med en rækkevidde på 4-8 ud af en mulig svarfordeling fra 2-8 – 

hvor værdien ”8” udtrykker høj selvfølelse. 

 

Oplevet kontrol 

Gennemsnit for oplevet kontrol (n = 164) er 4,29 (SD = 2,92) med en 

rækkevidde på 0-100 mm., hvor den lave ende udtrykker ”Hvad der sker 

mig, har jeg overvejende selv kontrol over” og den høje ende udtrykker 

”Jeg føler ikke, at jeg har nogen kontrol over, i hvilken retning mit liv går”. 
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Belastning ved skemaudfyldelse 

Gennemsnit for oplevet belastning ved skemaudfyldelse (n = 164) er 6,3 

(SD = 2,93) med en rækkevidde på 0-10 cm., hvor lave værdier udtrykker, 

at det har været meget belastende at udfylde skemaet. 10% ligger mellem 0 

og 2,5 cm.; 28% mellem 2,6 og 5 cm.; 29% mellem 5,5 og 7,5 cm. og 33% 

mellem 8 og 10 cm. 

 

 

A NA L Y SE  A F  SA M M E NH Æ NG E  

I tabel 9-12 vises sammenhænge mellem en række demografiske faktorer, 

stressorer, tilknytningsstil og afhængige faktorer. 

 

Køn 

Kvinder scorer højere på alle belastningsmål, har mindre følelse af 

egenkontrol og lavere selvværd end mændene. 

 

Alder 

Alder er kun relateret til genoplevede erindringer, idet man med stigende 

alder har et højere antal invaderende erindringer og billeder fra 

sygdomsforløbet. 
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Tabel 9  Sammenhæng mellem demografiske faktorer og afhængige faktorer 

 Køn Alder Antal børn* Uddannelse Arbejde 

HTQ Genoplevelse 14,35 2,71 1,9 0,2 1,0 

HTQ Undgåelse 0,9 2,6 0,6 0,5 7,62 

HTQ Vagtsomhed 7,42 0,7 2,0 3,61 2,1 

HTQ Total 8,23 1,3 1,5 1,2 3,2 

TSC Neg. aff. 8,03 2,6 1,1 1,6 3,7 

TSC Somatisering 8,53 1,3 0,4 7,24 0,8 

TSC Dissociation 7,32 0,4 0,2 2,0 0,4 

TSC Total 10,23 0,4 0,0 5,12 2,4 

CSS Total 0,9 0,5 0,6 0,8 0,4 

Kontrol 5,81 1,0 0,9 1,5 0,1 

Selvværd 9,33 1,3 0,3 1,6 3,3 

Sikkerhed 1,7 1,6 5,32 0,8 0,0 

1) p < ,05    2) p < ,01    3) p < ,005    4) p < ,001   5) p < ,0005  *Tukey B forskelle i underste linje 

 

Antal børn 

Antal børn er sammenhængende med en oplevelse af ikke at blive ramt af 

kræft på den måde, at de, der har to børn, er langt sikrere, end de der har et 

barn. 

 

Uddannelse 

Mængden af uddannelse er forbundet med færre symptomer. 
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Tabel 10  Sammenhæng mellem relation til afdøde, aflastning, medicin, psykologhjælp og 

afhængige faktorer 

 Rel. afdøde Hjælp udefra Medicin før Medicin efter Psykologhjælp 

HTQ Genoplevelse 2,1 0,7 2,7 2,7 1,1 

HTQ Undgåelse 1,1 0,5 2,3 4,81 1,3 

HTQ Vagtsomhed 0,4 0,7 10,43 8,73 0,3 

HTQ Total 1,3 0,3 7,52 8,73 1,6 

TSC Neg. aff. 4,43 1,3 3,6 8,23 4,21 

TSC Somatisering 0,8 0,9 9,83 17,55 2,8 

TSC Dissociation 1,6 0,5 2,2 3,5 2,8 

TSC Total 1,9 0,5 6,21 18,24 3,91 

CSS Total 0,9 1,9 3,7 0,2 0,0 

Kontrol 0,6 0,4 3,5 12,54 1,8 

Selvværd 0,7 4,51 4,61 6,41 0,2 

Sikkerhed 4,53 0,8 0,4 0,0 0,0 

1) p < ,05    2) p < ,01    3) p < ,005    4) p < ,001   5) p < ,0005    

 

Relation til afdøde 

Efterladte børn til kræftramte viser højere grad af negativ affektivitet, end 

”forældre”, ”ægtefælle” eller ”anden”. Børn, der har mistet, er også mere 

bange for selv at blive ramt af kræft. 

 

Hjælp til pasning 

De, der har modtaget hjælp til pasning, har bedre selvværd, end de der ikke 

har modtaget nogen hjælp. 
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Medicinforbrug 

Medicinforbrug for psykiske problemer før og efter sygdom og dødsfald er 

forbundet med et højere symptomniveau, lavere selvværd og mindre 

oplevelse af egenkontrol (ved medicinforbrug efter dødsfaldet). 

 

Mangel på fortrolige 

Den gruppe, der ikke havde nogen nærmeste fortrolige, var kendetegnet 

ved følgende i forhold de, der angav familie eller venner som mest 

fortrolige: Det syge familiemedlem havde været sengeliggende meget 

længe (gennemsnit 23 måneder), og de kom sent til rådgivningen 

(gennemsnit 29 måneder). De havde oplevet mange opvækstsvigt i 

barndommen, havde ikke en sikker tilknytningsstil, oplevede begrænset 

social støtte, havde udpræget undgåelsesadfærd og en høj score på negativ 

affektivitet. 

De, der ikke opgav nogle næstmest fortrolige, havde følgende kendetegn i 

forhold til de, der angav familie eller venner som mest fortrolige: oplevelse 

af begrænset social støtte (forholdsvis flest mænd), udfyldelsen af skemaet 

var en relativ stor belastning, selvrespekten var relativ lav; oplevelsen af 

egenkontrol var begrænset; mangel på sikker tilknytning; udpræget 

undgåelsesadfærd og en høj score på negativ affektivitet. De statistiske 

værdier er ikke vist. 
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Tabel 11  Sammenhæng mellem tidligere traumer og afhængige faktorer 

 Opvækst
-svigt Chok Ulykke Brand Livsbegivenheder* Traumetotal* 

HTQ Genoplevelse 1,2 0,5 0,2 1,2 0,4 1,7 

HTQ Undgåelse 5,51 0,7 1,7 2,0 1,9 1,9 

HTQ Vagtsomhed 6,51 1,7 4,61 2,9 
1,4 
2>0,1 

9,05 

2>0,1 

HTQ Total 6,72 1,8 1,9 3,4 2,2 
5,02 

2>0,1 

TSC Neg. aff. 17,55 4,51 0,8 1,7 3,21 
4,92 

2>0,1 

TSC Somatisering 11,24 2,9 4,01 6,72 0,9 
10,95  

2>0,1 

TSC Dissociation 13,45 2,4 5,81 1,8 1,8 2,8 

TSC Total 18,05 4,91 4,01 1,7 2,2 
7,24 

2>0,1 

CSS Total 4,21 0,3 0,2 0,0 1,1 1,2 

Kontrol 4,41 2,5 1,3 2,7 
4,01 

2>0 

6,13 

2>0,1 

Selvværd 2,6 1,5 0,7 0,1 0,9 2,4 

Sikkerhed 2,0 0,3 1,6 5,41 
3,91 

2>0 
1,5 

1) p < ,05    2) p < ,01    3) p < ,005    4) p < ,001   5) p < ,0005   * Tukey B forskelle i underste linje 

 

Psykologhjælp 

Psykologhjælp efter dødsfaldet er forbundet med højere grad af negativ 

affektivitet og total symptomscore. 
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Lokalitet for dødsfald, deltagelse i pasning og oplevet belastning ved 

pasning 

Disse faktorer var helt urelateret til de afhængige faktorer. 

 

Tidligere traumer 

Forekomsten af en række tidligere traumer (se tabel 11) er 

sammenhængende med højere scores for traumatisering, negativ 

affektivitet, somatisering og dissociation, oplevelse af mindre social støtte 

og mindre kontrol (ved opvækstsvigt), og større angst for selv at blive ramt 

af kræft (ved brand). Tidligere udsættelse for vold, tidligere vidne til 

kvæstelse eller død og tidligere tab var ikke forbundet med de afhængige 

mål. 

 

Antal livsbegivenheder 

De, der havde været udsat for flere livsbegivenheder det seneste år, havde 

en højere score på negativ affektivitet, oplevede en mindre grad af 

egenkontrol og var mere bange for selv at blive syge af kræft. 

 

Antal traumer 

De, der tidligere i deres liv har oplevet flere traumatiske begivenheder, 

havde højere scores på vagtsomhed, negativ affektivitet, somatisering, samt 

de samlede HTQ og TSC skalaer, og de oplevede en mindre grad af 

egenkontrol. 

 

Tilknytningsmønstre 

De fire tilknytningsmønstres sammenhænge med demografiske faktorer og 

stressorer er analyseret med χ2 test. 
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Sikker tilknytning var forbundet med færre livsbegivenheder (χ2 = 6,38; df 

2; p < ,05), mindre medicinforbrug før sygdommen (χ2 = 8,85; df 1; p < 

,005) og efter dødsfaldet (χ2 = 4,78; df 1; p < ,05) samt færre tilfælde af 

opvækstsvigt (χ2 = 9,07; df 1; p < ,005). 

 

Overinvolveret tilknytning var forbundet med et større antal tidligere 

traumer (χ2 = 7,72; df 2; p < ,02), flere opvækstsvigt (χ2 = 25,03; df 1; p < 

,0005), større medicinforbrug før sygdommen (χ2 = 14,73; df 1; p < ,0005), 

mere hjælp til pasning (χ2 = 4,29; df 1; p < ,05) og større oplevet belastning 

ved pasningen (χ2 = 13,39; df 1; p < ,005). 

 

Distancerende tilknytning var forbundet med mindre modtaget hjælp til 

pasning (χ2 = 3,33; df 1; p < ,07), få tilfælde af tidligere dødsfald (χ2 =4,06; 

df 1; p < ,05) og ulykker (χ2 = 4,40; df 1; p < ,05). 

 

Ængstelig tilknytning er forbundet med flere opvækstsvigt (χ2 = 6,35; df 1; 

p < ,02), relativt flere ulykker (χ2 = 5,39; df 1; p < ,02) og tidligere tab (χ2 = 

3,70; df 1; p < ,06). 
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Tabel 12  Sammenhæng mellem tilknytningsstil og afhængige faktorer 

 Sikker Distancerende Overinvolveret Ængstelig 

HTQ Genoplevelse 2,4 2,8 1,2 0,0 

HTQ Undgåelse 17,25 1,3 3,0 4,81 

HTQ Vagtsomhed 5,31 0,3 6,11 0,9 

HTQ Total 11,64 0,5 5,11 2,3 

TSC Neg. aff. 41,65 2,3 6,92 8,72 

TSC Somatisering 6,21 0,3 2,1 3,01 

TSC Dissociation 9,72 0,1 2,2 6,11 

TSC Total 21,25 0,2 5,01 9,02 

CSS Total 53,05 10,02 2,0 7,12 

Kontrol 11,04 1,0 0,7 3,4 

Selvværd 11,54 5,51 0,7 1,9 

Sikkerhed 2,0 1,1 0,5 0,3 

1) p < ,05    2) p < ,01    3) p < ,005    4) p < ,001   5) p < ,0005   * Tukey B forskelle i underste linje 

 

 

Analyse af sammenhænge mellem afhængige faktorer 

Korrelationsanalyserne i tabel 13 viser, at der er stærke, positive 

sammenhænge mellem subskalaerne indbyrdes og mellem subskalaerne og 

totalskalaerne i HTQ og TSC. 

 

Social støtte målt med CSS er negativt forbundet med genoplevelser, 

undgåelse og HTQ-totalscore, mens vagtsomhed ikke er knyttet til graden 

af oplevet social støtte. På samme måde er social støtte forbundet med alle 
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TSC mål: negativ affektivitet, somatisering, dissociation og totalscore. 

Social støtte er også forbundet med lavere grad af oplevet egenkontrol og 

lav selvfølelse. 

 

Sikker tilknytning er forbundet med færre symptomer (HTQ og TSC), en 

højere grad af egenkontrol og en bedre selvfølelse. Overinvolveret 

tilknytning er forbundet med mange vagtsomhedssymptomer og høj HTQ 

totalscore. Distanceret tilknytning er forbundet med en lav grad af oplevet 

social støtte og en lav selvfølelse. Og ængstelig tilknytning er forbundet 

med en høj grad af undgåelse, alle TSC mål og en lav grad af oplevet social 

støtte. 

 

Tabel 13  Pearsons korrelationer mellem de forskellige subskalaer og totalscores 

Skala HTQ 
Undgå 

HTQ 
Vagts 

HTQ 
Total 

TSC 
Negaff 

TSC 
Soma 

TSC 
Disso 

TSC 
Total 

CSS 
Total 

Sikker- 
hedsføl. 

Kontrol-
lokus 

Selv- 
følelse 

HTQ 
Genoplevelse ,355 ,465 ,695 ,445 ,505 ,585 ,575 -,191 ,335 ,405 ,264 

HTQ 
Undgåelse  ,515 ,855 ,505 ,475 ,455 ,545 -,295 ,161 ,425 ,285 

HTQ 
Vagtsomhed   ,835 ,475 ,625 ,425 ,625 -,14 ,315 ,375 ,09 

HTQ 
Total    ,605 ,675 ,615 ,725 -,264 ,315 ,505 ,264 

TSC 
Neg. affektivitet     ,605 ,615 ,875 -,365 ,285 ,555 ,335 

TSC 
Somatisering      ,595 ,905 -,232 ,315 ,485 ,222 

TSC 
Dissociation       ,775 -,202 ,15 ,425 ,202 

TSC 
Total         -,325 ,325 ,595 ,315 

CSS total         -,09 -,274 -,222 
Sikkerhedsfølelse          ,355 ,171 
Kontrollokus           ,274 

1) p < ,05    2) p < ,01    3) p < ,001    4) p < ,0005 
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R E SUL T A T E R  F R A  E F T E R UNDE R SØG E L SE N 

Seks måneder efter udfyldelsen af første skemaer blev alle deltagere bedt 

om at udfylde et opfølgningsskema (se bilag 3). 

 

På alle de afhængige mål (HTQ og TSC) var der signifikant faldende 

værdier (alle F > 14,0; alle p < ,0005), således at graden af traumatisering, 

negativ affektivitet, somatisering og dissociation var blevet mindre. Graden 

af PTSD faldt også fra 50% til 26% (se tabel 14). 

 

Tabel 14  Fordelingen af PTSD symptomer (%) hos efterladte seks måneder 

efter udfyldelse af 1. skema 

Symptomgruppe (n)  0 1 2 3 ≥4 

Invasion (76) 13 (17) 23 (30) 23 (30) 13 (17) 4 (5) 

Undgåelse (76) 23 (30) 19 (25) 11 (15) 10 (13) 13 (17) 

Vagtsomhed (76) 16 (21) 20 (26)                   13 (17) 11 (15) 16 (21) 

 Antal symptomklynger til PTSD diagnosen i n  (%) 

 0 1 2 

Sub-

klinisk 

3 

Fuld 

PTSD 

 

Grad af PTSD (74) 10 (14) 24 (32) 21 (28) 19 (26) 

 

Følelsen af egenkontrol var steget signifikant (F = 6,2; p < ,05), mens der 

ikke var nogen signifikante forandringer mht. tilknytningsmønster, 

selvværd, oplevet sikkerhed mht. ikke selv at få kræft samt antal større 

livsbegivenheder. 
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Hvad angår social støtte, var der sket to signifikante ændringer: Kontakten 

med andre i samme situation var steget (F = 13,2; p< ,005), og oplevelsen 

af sympati og støtte var faldet (F = 6,4; p< ,05). 

 

De forudgående analyser har undersøgt forklaringsværdien af bestemte 

grupper af faktorer ift traumatisering (HTQ) og mellemliggende faktorer, 

som kan tænkes at bidrage direkte eller indirekte (såkaldte ”moderatorer”) 

til graden af traumatisering. I dette afsnit vil vi gennemføre en mere 

omfattende form for analyse, en såkaldt regressionsanalyse, hvor grupper af 

faktorer bliver undersøgt samtidig, idet vi på den måde kan få et billede af 

deres relative betydning. Selvom en faktor i de foregående variansanalyser 

viste sig at have en vis betydning for udvikling af psykiske symptomer, kan 

denne betydning vise sig at være beskeden, når vi samtidig inddrager andre 

faktorer. 

 

Den såkaldte hierarkiske, lineære regressionsanalyse inviterer til, at vi på 

forhånd gør os antagelser om rækkefølgen for de faktorer, der skal ind i 

modellen. Det er naturligt at placere de ældste og mindst påvirkelige 

faktorer først: 1) demografi, 2) traumer/ livsbegivenheder som har fundet 

sted før dødsfaldet og 3) tilknytningsmønstre. Herefter kommer 4) de 

peritraumatiske faktorer (faktuelle forhold vedr. og oplevelser af 

sygdommen og dødsfaldet under og lige efter forløbet) og 5) social støtte, 

som sandsynligvis påvirkes af sygdomsperioden og dødsfaldet, og som 

sandsynligvis er afhængig af 6) personlige faktorer, såsom negativ 

affektivitet, somatisering, dissociation, selvværd og kontrollokus. Disse 

personlige faktorer påvirkes sandsynligvis også af tabene og den oplevede 

sociale støtte.  
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I den hierarkiske analyse er placeringen vigtig, idet det bliver sværere og 

sværere at komme ind i modellen, jo flere faktorer denne indeholder, og 

idet de forudgående faktorer allerede har forklaret en del af variationen i 

belastningsmålet4 (HTQ - den afhængige faktor), som bliver forklaret/kan 

forudsiges i et vist omfang. I tabel 15 vises resultaterne for HTQ totalmålet, 

idet svage faktorer (dvs. faktorer som allerede ved udførelsen af det 

efterfølgende eller de to efterfølgende analysetrin presses ud, fordi de ikke 

længere er signifikante) er udeladt for overskuelighedens skyld. Enkelte af 

de medtagne faktorer mister til sidst også deres signifikansniveau på ,05, 

men det sker efter, at et stort antal andre faktorer er inddraget i modellen. 

Disse faktorer er alligevel relativt robuste. 

 

Analysen resulterer i en F-ratio værdi, der danner udgangspunkt for at 

bestemme signifikansniveauet for modellen på de forskellige analysetrin. 

Antal frihedsgrader beskrives med forkortelsen df, som fortæller, hvor 

mange faktorer og personer (ex: 2,70 = to faktorer og 70 personer) der 

indgår i modellen på hvert analysetrin. Adjusted R² er et udtryk for, hvor 

meget modellen kan forklare af variationen i den afhængige variabel, mens 

R²ch (= change) beskriver tilvæksten i forklaringsværdi med det nye 

analysetrin. P-værdien længst til højre angiver signifikansniveauet for 

analysetrinnet, mens kolonnen længst til venstre (β = beta) angiver den 

relative styrke af den enkelte faktor på det pågældende analysetrin. 

p-værdien i kolonne 2 fortæller om den enkelte faktor er signifikant. Det 

mål i tabellen, der hedder ”adjusted R2”, er udtryk for, hvor stor en del af 

variansen denne gruppe kan forklare. R2change er den tilvækst, som det 

nye trin i modellen tilføjer. 

                                                 
4 HTQ-variation er valgt i stedet for PTSD for at bevare flere informationer i analysen. 
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Tabel 15  De relative bidrag fra alle faktorer til at forudsige variansen i grad af HTQ-total. 

Hierarkisk Multiple Regression Analyse.  

Step Variable β p F df Adj. R2 R2ch p 

1 Antal livsbegivenheder ,27 ,02 7,71 2,70 ,16  ,001 

Opvækstsvigt ,34 ,002 

2 Antal livsbegivenheder ,16 ,09 9,80 5,64 ,39 ,23 ,0005 

 Opvækstsvigt ,11 ,30      

 Sikker tilknytning -,26 ,03      

 Distancerende 

tilknytning 

,28 ,01      

 Ængstelig tilknytning ,27 ,02      

3 Antal livsbegivenheder ,13 ,17 9,56 6,59 ,44 ,05 ,0005 

 Opvækstsvigt ,04 ,73      

 Sikker tilknytning -,18 ,16      

 Distancerende 

tilknytning 

,19 ,10      

 Ængstelig tilknytning ,23 ,05      

 Social støtte -,32 ,01      

4 Antal livsbegivenheder ,13 ,06 23,39 8,56 ,74 ,24 ,0005 

 Opvækstsvigt -,18 ,05      

 Sikker tilknytning ,10 ,28      

 Distancerende 

tilknytning 

,15 ,07      

 Ængstelig tilknytning ,23 ,005      

 Social støtte -,04 ,62      

 Negativ affektivitet ,56 ,0005      

 Somatisering ,37 ,0005      
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Flere af de områder, vi ønskede at inddrage i modellen kunne slet ikke gøre 

sig gældende (var ikke signifikante): De demografiske faktorer (køn, 

uddannelseslængde, arbejde/ikke arbejde, antal børn og type af relation 

(forældre, ægtefælle, barn)) havde ingen signifikant forudsigelseskraft ift 

den samlede varians i HTQ-total. Det samme gjaldt de peritraumatiske 

faktorer (sygdomslængde, plejehjælp, hospitalsindlæggelse, oplevet 

belastning ved pleje mfl.), tidligere traumer, selvværdsfølelse, modtaget 

psykologhjælp, psykofarmaka, oplevet usikkerhed mht. selv at få kræft –

samt mangel på fortrolige, oplevet hjælpeløshed og angst under 

sygdomsforløbet. 

Samlet skal fremhæves, at en meget stor del (74%) af den foreliggende 

variation kan forklares af de opstillede modeller. Oplevet svigt i opvæksten 

i form af incest, fysisk mishandling og omsorgssvigt samt antal større 

livsbegivenheder forklarede 16% af den samlede HTQ variation. Når 

tilknytning introduceres i modellens næste trin, er ingen af de to faktorer 

fra trin længere signifikante, dvs. at de tre tilknytningsstile medierer eller 

påvirker betydningen af disse to faktorer i en sådan grad, at de ikke længere 

kan forklare eller forudsige HTQ varians, som de kunne tidligere. Den 

sandsynlige forklaring er, at specielt opvækstsvigt påvirker 

tilknytningsmønstret hos en person i retning af det ængstelige (Elklit, 

2002). Et sikkert tilknytningsmønster virker som en beskyttende faktor (da 

fortegnet for β-værdien er negativt), mens distancerende og ængstelig 

tilknytning optræder som risikofaktorer (dvs. forbundet med højere HTQ 

scores). Når social støtte introduceres, kan man se i tabellen, at sikker og 

distancerende tilknytning heller ikke længere er signifikante bidragydere til 

at forklare HTQ varians. Fraværet af social støtte (negativ β-værdi) 

svækker effekten af disse tilknytningsmønstre i betydelig grad, mens 
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ængstelig tilknyttede er meget mindre påvirkelige af fraværet af social 

støtte (måske pga. lavere forventninger). I analysens sidste trin sker der 

noget spændende, idet negativ affektivitet og somatisering ophæver 

virkningen af social støtte og ”geninstallerer” betydningen eller 

forklaringsværdien af de fleste af faktorerne i modellen. Oplevelsen af 

social støtte er således styret af de to personlighedsmæssige egenskaber: 

Hvis personen er ængstelig og/eller depressiv, eller somatiserer meget, vil 

vedkommende opleve en meget begrænset social støtte. 

Overordnet set støtter analyserne de teorier og tidligere undersøgelser, der 

har fremhævet betydning af 1) prætraumatiske forhold i form af betydelige 

svigtoplevelser i barndommen og nylige større livsbegivenheder, som 

antages at være særligt belastende (eksempelvis Brewin et al., 2002; Elklit, 

2002), 2) de tidligt etablerede tilknytningsmønstre, som kan ses som 

personlige ressourcer (sikker tilknytning) eller problemfaktorer 

(distancerende og ængstelig tilknytning) (eksempelvis Bartholomew & 

Horowitz, 1991; Pedersen, 2006), og 3) graden af negativ affektivitet og 

somatisering, som er ”klassiske” faktorer i forklaringen af psykologiske 

vanskeligheder (eksempelvis Krog & Duel, 2003; Watson & Clark, 1984).  

Meget slående er den stærke sammenhæng mellem social støtte og 

tilknytningsmønstre på den ene side samt negativ affektivitet og 

somatisering på den anden. Graden af oplevet social støtte spiller på et 

niveau en betydningsfuld rolle, men denne ophæves fuldkomment af 

personlige egenskaber på det første undersøgelsestidspunkt.  

 

Mens vi med den ene hånd kan pege på forklaringsfaktorer, kan vi med den 

anden hånd samtidig pege på noget, der er nok så vigtigt: At en lang række 

forhold ikke har nogen væsentlig betydning, nemlig alle de undersøgte 
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faktorer som ikke kunne ”stå distancen” i den afsluttende analyse. Blandt 

disse faktorer er køn, uddannelse, relation til afdøde, sygdomslængde, 

oplevet belastning ved pleje, antal tidlige traumer og selvværd, som en 

række tidligere undersøgelser har fundet er belastnings- eller 

modstandsdygtighedsfaktorer. I den foreliggende undersøgelse har disse 

faktorer vist sig ikke at have nogen særlig betydning mht. at forudsige 

traumatisering hos efterladte ca. 8 måneder efter dødsfaldet. I tabel 16 er de 

på side 15 opstillede hypoteser sammenholdt med undersøgelsens 

resultater. 

 

Gennem sine positive og negative fund bidrager undersøgelsen til en 

erfaringsopsamling, som kan betyde, at bestemte myter om, hvilke faktorer 

der er særligt afgørende for udvikling af psykiske forstyrrelser, må aflives, 

og at behandlere og hjælpere kan koncentrere sig om de forhold, som er 

centrale for at genvinde en psykisk balance. Da analyserne ”kun” forklarer 

¾ af den forekomne variation, er det sandsynligt, at andre forhold, som 

ikke er undersøgt her, kunne have en betydning (eksempelvis 

mestringsstrategier, attributioner (særlige kognitive forklaringer af 

årsagsforhold eller kognitive strategier), personlighedspsykologiske 

forhold, fysiologiske forhold). 
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Tabel 16.  Opstillede hypoteser og de svar, som undersøgelsen gav 

 Hypoteser Resultat 

I Det at være kvinde, at have oplevet flere 

tidlige traumer, at have oplevet andre større 

livsændringer (udover dødsfaldet), at have 

relativ kort uddannelse og at være på 

overførelsesindkomst er forbundet med øget 

forekomst af PTSD symptomer 

Kun opvækstsvigt og større 

livsændringer havde en effekt i den 

afsluttende analyse  

II Peritraumatiske (situationsbetingede i relation 

til sygdomsforløbet) faktorer er ikke forbundet 

med øget forekomst af PTSD symptomer 

Ja 

III Tidlige psykologisk behandling og 

medicinering er forbundet med øget forekomst 

af PTSD symptomer 

I variansanalyserne havde 

medicinering, men ikke tidlig 

psykologisk behandling en effekt. 

Den forsvandt i de afsluttende 

analyser 

IV Ingen eller få nære fortrolige er forbundet med 

øget forekomst af PTSD symptomer 

I variansanalyserne havde mangel på 

fortrolige en sammenhæng med 

PTSD. Den forsvandt i de afsluttende 

analyser 

V Lav grad af social støtte er forbundet med øget 

forekomst af PTSD symptomer 

Ja, men effekten heraf forsvinder, når 

negativ affektivitet og somatisering 

inddrages 

VI Usikre tilknytningsmønstre er forbundet med 

øget forekomst af PTSD symptomer 

Ja, specielt distancerede og ængstelig 

tilknytning 

VII Lav grad af oplevet egenkontrol og lav 

selvfølelse er forbundet med øget forekomst af 

PTSD symptomer 

I variansanalyserne havde 

egenkontrol og selvværd en 

sammenhæng med PTSD. Den 

forsvandt i de afsluttende analyser 
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A F R UNDI NG  

Nærværende pilotundersøgelse har haft til formål at undersøge forekomsten 

af PTSD-symptomer blandt efterladte til kræftpatienter samt hvilke 

faktorer, der bidrager til udviklingen af disse symptomer. Undersøgelsen er 

den første af sin slags, der fokuserer på netop denne problemstilling Den er 

blevet gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt efterladte, der 

har henvendt sig til Kræftrådgivningen i Odense min. 1 måned efter 

dødsfaldet med en opfølgende undersøgelse 6 måneder efter. 169 personer 

ud af i alt 198 mulige (85%) har deltaget i undersøgelsens 1. del og 77 af 

disse (46%) i efterundersøgelsen. 

Undersøgelsens 1. del viste, at 50% af deltagerne i undersøgelsen havde 

symptomer på PTSD. Yderligere 32% havde subkliniske symptomer på 

PTSD på tidspunkter for henvendelsen. 26% af de efterladte havde stadig 

symptomer på PTSD 6 måneder efter 1. henvendelse. Yderligere 28% 

havde stadig subkliniske symptomer på PTSD 6 måneder efter 1. 

henvendelse. 

 

Undersøgelsen viste en overraskende stor forekomst af symptomer på 

PTSD blandt efterladte og bidrager på den måde med ny viden om 

efterladtes sorgreaktioner. Fundene danner god baggrund for at lignende 

undersøgelser kan foretages blandt et bredere udsnit af efterladte til 

kræftpatienter, hvilket vil kunne generalisere undersøgelsens resultater. 

Resultaterne peger på, at den eksisterende viden om efterladtes 

sorgreaktioner bør udvides til også at sætte fokus på eventuelle traumatiske 

elementer i sorgen.  

 



 68 

Erfaringsmæssigt ved vi, at symptomer på PTSD kræver professionel 

behandling. Undersøgelsens resultater peger derfor også på vigtigheden af 

at sikre, at alle med et behov opnår den rette hjælp. Det vil være af stor 

betydning at påpege dette behov over for eksempelvis privatpraktiserende 

læger, som oftest har kontakten til de efterladte, og som har mulighed for at 

henvise til privatpraktiserende psykologer. Det vil i den forbindelse være af 

lige så stor betydning at formidle undersøgelsens resultater til de 

privatpraktiserende psykologer, således at de kan anvende denne viden 

behandlingsmæssigt. Ud fra undersøgelsens resultater er det muligt at 

påpege de traumatiske elementer i sorgen samt personlighedsmæssige 

faktorer som væsentlige fokuspunkter i behandlingen af efterladte til 

kræftpatienter.  

 

I undersøgelsen har det været muligt at identificere de faktorer, der direkte 

eller indirekte bidrager til udviklingen af PTSD-symptomerne hos de 

efterladte, der har deltaget i undersøgelsen. Dét at have oplevet svigt i 

opvæksten (incest, fysisk mishandling og omsorgssvigt), at have oplevet 

mange større livsbegivenheder inden for det sidste år, at have en ængstelig 

tilknytningsstil samt høj negativ affektivitet og somatisering er alle 

risikofaktorer i forbindelse med udvikling af symptomer på PTSD. Sikker 

tilknytningsstil har en beskyttende effekt i forhold til udvikling af PTSD, 

men medieres af oplevelse af social støtte. Social støtte har ligeledes en 

beskyttende effekt, men medieres af graden af negativ affektivitet og 

somatisering.  

Faktorer såsom demografi, peritraumatiske faktorer, tidligere traumer, 

selvværdsfølelse, modtaget psykologhjælp, brug af psykofarmaka, oplevet 

usikkerhed mht. selv at få kræft – samt mangel på fortrolige og oplevet 
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hjælpeløshed under sygdomsforløbet, viste sig i undersøgelsen derimod 

ikke at have signifikant betydning for udvikling af symptomer på PTSD.  

De udpegne risikofaktorer nuancerer den eksisterende viden om hvad, der 

bidrager til udvikling af PTSD.  

 

På baggrund af de opstillede risikofaktorer vil det være muligt at udvikle et 

kortere og mere effektivt screeningsinstrument, der kan anvendes i klinisk 

praksis – eventuelt præventivt til at udpege pårørende i risiko for at udvikle 

symptomer på PTSD. Vi planlægger i øjeblikket at udvikle og standardisere 

et sådant screeningsinstrument til brug for professionelle, der har kontakt 

med de efterladte, herunder privatpraktiserende læger og 

privatpraktiserende psykologer.  

 

Undersøgelsen har fungeret som et udviklingsprojekt i Kræftrådgivningen i 

Odense, hvor rådgiverne har ønsket at få erfaring med anvendelse af 

screeningsinstrumenter. Rådgivernes erfaringer med anvendelsen af 

screeningsinstrumentet i undersøgelsen er, at visitation af de efterladte er 

blevet gjort mere præcis og funderet i en forskningsmæssig baggrund. På 

den måde er den enkelte rådgivers evne til at foretage en vurdering af den 

efterladtes behov blevet væsentligt forbedret, og det har vist sig, at 

screening er en meget effektiv og hurtig måde at optage information på. 

Det har betydet en væsentlig faglig opkvalificering af rådgivernes viden og 

rådgivningens tilbud og forventes på længere sigt at bidrage til faglig 

opkvalificering af relevante samarbejdspartnere.  

De efterladte har desuden udtrykt tilfredshed med at udfylde skemaet, fordi 

det har givet dem mulighed for at se, hvordan de har det ”sort på hvidt”, og 

fordi de har følt sig genkendt i spørgsmålene i spørgeskemaet. Derfor vil 
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det være oplagt også at implementere screeningsinstrumentet i alle 

Kræftens Bekæmpelses rådgivninger. 

 

I Kræftens Bekæmpelses Patientstøtteafdeling er der i øjeblikket stor fokus 

på, hvordan man på systematisk måde kan udvikle tilbud til kræftramte og 

henvise til rette tilbud. Undersøgelsen tjener som et eksempel herpå.  

Samarbejdet med Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, har betydet, at 

Kræftens Bekæmpelse for relativt få midler har tilegnet sig ny viden og 

faglig udvikling i rådgivningsarbejdet. Samarbejdets styrke ligger i, at den 

viden, som er resultat af undersøgelsen, er direkte anvendelig i det daglige 

rådgivningsarbejde. Med den planlagte udvikling af et kort 

screeningsinstrument gøres denne viden desuden meget let tilgængelig for 

de professionelle, der skal varetage de efterladtes behov.  
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