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Henrik 
August 2018

Michal: ” Altså jeg ved jo 
ikke rigtig noget om dig 
andet, end at du har den 
her forandring...”

Henrik afbrød, “Så ved du 
mere end mig”.

Jeg grinede.
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Henrik 

Noduli <10 mm

>50 år, CT detekteret ved 20-60%
DLCG 2020, Guldbrandt et al. 2014

Kræft risiko ca. 1-3%
McWilliams et al. 2013

Hvordan opleves dette fra 
individets perspektiv?
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Baggrund

Stigning i “at risk” eller “præ-kræft” tilstande

• Flere undersøgelser, bedre teknologi, fokus på “tidlig diagnostik”

Omstrukturering af sundhedssystemet

• 4 nationale kræftplaner, 30 kræftpakke-forløb

• Screenings-programmer, oplysningskampagner

Tørring 2014, Vedsted and Olesen 2015,

Aronowitz 2007, Hamilton 2009

Oplevelsen af at leve i kontinuerlig forventning om kræft
Offersen et al. 2018, Andersen 2017, Jain 2013

Adams, Murphy, and Clarke 2009



Metode etnografisk feltarbejde

• To diagnostiske lungekræft-
klinikker

• Efteråret 2015, Aug. 2018-Feb. 
2020

• ~ 80 dage i klinikkerne

• ~ 40 hjemmebesøg

• Strække feltarbejdet over tid 
• plads til at udvikle tillid og relationer

• plads til subtil og varierende 
tvetydighed

Foto: Michal Frumer, 2019



Metode etnografisk feltarbejde

• Hjemmebesøg

• 13 hovedinformanter med 
lungeforandringer

• 7  kvinder

• Alder: 50-88 år

Foto: Michal Frumer, 2019
med samtykke



Foregribelse/forventning om kræft
Cancer as anticipation

• Anticipation: an affective future-oriented state giving 
“speculation the authority to act in the present” Adams, Murphy, and Clarke 

2009, 249

• En krop under løbende mistanke for kræft, midlertidige og 
foreløbige fortolkninger
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Kontrol af ’sandsynligvis ingenting’

• Modstridende forventninger, skjult og flydende foregribelse af 
kræft

• Lungeforandringen og kontrollen er både
• betydningsfuld og ubetydelig

• forstyrrende/skræmmende og betryggende
Frumer et al. 2021, Frumer in press

• Spor af tvetydighed – kontinuerlig refleksion



3 budskaber

1) Hjælp til at forstå små lungeforandringer:

• Hvad er det? Hvad betyder det?

• En alders-relateret forandring, en meget lille risiko for kræft

2) Påvirker mange – og flere
• Ressourcer og spm. om hvornår det er nødvendigt

3) Psykosociale konsekvenser og bekymring

• Risikerer at overse subtil påvirkning, den generelle men lette uro, 
diffuse uvished
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Tak!

• Deltagere i mit projekt: Mennesker med lungeforandringer, 
medarbejdere på de diagnostiske klinikker

• Kræftens Bekæmpelse

• Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus

• Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet

• Den antropologiske forskningsgruppe på CaP, Aarhus
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