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Abstract 
 

This report covers the distribution of genetic technology in today's society. Through an analysis of 

the technology using the TRIN-model, we have discovered the advantages and disadvantages of 

genetic technology in society. Our empirical data consists of two interviews concerning two 

women who have knowledge about their genetic predisposition as a result of genetic testing. 

Through the analysis of our empirical data we have identified some of the human consequences 

regarding the use of genetic technology. In order to understand the impact of the genetic 

technology, both the technological and human aspects must be looked into. The examination of 

our issue; (How is genetic technology for testing BRCA1 and BRCA2 mutations understood, 

furthermore whether the genetic technology is health promoting in relation to society and the 

individual?) has led us to the discussion about whether the genetic technology has a health 

promoting effect on society and individuals. 
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Indledning 
 

I den følgende opgave ønsker vi at undersøge genteknologien bag test for mutationerne BRCA1 

og BRCA2, med udgangspunkt i udvalgte trin fra TRIN-modellen. I forlængelse heraf vil vi 

undersøge, hvad kendskabet til ens egen sygdomsdisponering gør ved individets 

sundhedsopfattelse og livskvalitet, samt om genteknologien egentlig er sundhedsfremmende. 

Indledningsvist vil teori omhandlende gener, DNA og proteiner blive introduceret, for at danne 

grundlag for den videre forståelse af genteknologiens virke, der belyses gennem analyse i TRIN-

modellen. Ydermere introduceres teorien bag salutogenese og patogenese, for at danne grundlag 

for en analyse samt diskussion af de konsekvenser en gentest kan have på et individ. Herefter 

følger et afsnit om sundhedsfremme teorier, til senere diskussion omkring hvorvidt teknologien 

har en sundhedsfremmende effekt. Efterfølgende foretages en analyse af genteknologien i udvalgte 

trin i TRIN-modellen. Ydermere analyseres den indsamlet empiri, i form af vores interviews, med 

udgangspunkt i Steiner Kvales tre tolkningsniveauer og Aaron Antonovskys OAS-model.  

Dette munder ud i en diskussion af de rationelle fordele og ulemper ved teknologien, samt hvilke 

menneskelige konsekvenser brugen af genteknologien kan føre med sig. Afslutningsvis diskuteres 

det, med udgangspunkt i den erhvervede viden, hvorvidt genteknologien er sundhedsfremmende.   
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Problemfelt 
 

Verden i dag er i høj grad præget af digitaliseringen. En digitalisering der også ses i det moderne 

sundhedsvæsen. Som Bent Hansen og Jens Stenbæk påpeger det: ”Udviklingen af ny teknologi på 

sundhedsområdet er eksploderet de sidste ti år, og den danske sundhedssektor står foran en 

dramatisk transformation i de kommende år.” (Danske Regioner, 2017). Denne udvikling kan 

tydeligt ses inden for genteknologien. Siden biokemikeren Fred Sanger for første gang i 1977 

publicerede den totale genomkortlægning af en bakterie virus, er der sket meget på området (Den 

store danske, 2017). Indenfor sundhedsvæsenet bruges genteknologien i dag til flere formål. En af 

disse, kaldes prædiktiv gen undersøgelse (Rigshospitalet). Hvis det mistænkes at en person er 

genetisk disponeret for at udvikle en bestemt sygdom, anvendes den prædiktive test til at lokalisere 

eventuelle sygdomsfremkaldende gener (Rigshospitalet, genetiske undersøgelser).  

Ved udførelsen af den prædiktive gentest, medfølger en række følelsesmæssige, etiske 

konsekvenser og dilemmaer. Den testede person skal igennem et længere forløb, med 

følelsesmæssige rutsjeture. Ved udførelse af testning for mutationer i BRCA1 og BRCA2 

medfølger desuden en række konsekvenser og tvungne overvejelser. Hvis man som kvinde bliver 

vidende om en familiær disponering for at udvikle brystcancer eller æggestokcancer, kan man i en 

meget ung alder bliver tvunget til at tage stilling til en række dilemmaer. Hvis man er vidende om, 

at man selv har stor risiko for at udvikle cancer, kan man som konsekvens heraf opleve ændringer 

i sundhedsopfattelsen omkring sig selv. For at belyse dette finder vi det relevant at analysere 

teknologien bag test for mutationer i BRCA1 og BRCA2. Herved skabes en forståelse af 

genteknologiens indre mekanismer, de omstændigheder teknologien indgår i, hvilke utilsigtede 

effekter gentesten kan føre med sig, samt hvordan genteknologien udbredes i samfundet. Desuden 

ønskes det, med udgangspunkt i en grundlæggende forståelse for genteknologien, samt en teoretisk 

baggrund om sygdoms- og sundhedsopfattelse, at diskutere de etiske dilemmaer genteknologien 

fører med sig (Det etiske råd, 2013). Hvilket munder ud i følgende problemformulering, som vi 

ønsker at besvare igennem vores projektrapport.  
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Problemformulering 
 
Hvordan kan genteknologien for test af BRCA1 og BRCA2 mutationer forstås i dens virke samt 

hvorvidt er genteknologien sundhedsfremmende i relation til individ og samfund? 

 

Vi ønsker at besvare overstående problemformuleringen med udgangspunkt i nedenstående 

arbejdsspørgsmål, der hver især er udformet til at opfylde semesterbindingerne i henholdsvis, 

Teknologiske systemer og artefakter (TSA) og Subjektivitet, teknologi og samfund (STS). 

 

Arbejdsspørgsmål 
 

- Teknologiske systemer og artefakter (TSA): 

Hvilke rationelle fordele og ulemper er der ved integrering af genteknologien i 

samfundet? 

 

- Subjektivitet, teknologi og samfund (STS):  

Hvad gør sygdomsbevidstgørelsen ved individet? 
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Semesterbinding 
 

I vores 2. semester projekt på den humanistisk teknologiske bacheloruddannelse, stilles der krav 

til at inddrage minimum to dimensioner. I dette semester er det obligatorisk at forankre rapporten 

i dimensionen, Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA).  

Dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter er beskrevet således i studieordningen: 

 

“Dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter er forankret i en teknisk 

videnskabelig tradition. Dimensionen trækker derfor især på teorier og begreber inden for 

teknisk videnskab, samt videnskabs- teoretiske problemstillinger knyttet hertil. 

Dimensionen har fokus på metoder som indgår i konstruktionen af teknologiske systemer 

og artefakter og som har betydning for disses funktion, materialitet og livscyklus. 

Dimensionen omfatter teknologiske systemer og artefakters indre mekanismer og 

processer samt de effekter disse skaber” (Study.ruc.dk, 2016). 

 

Vi vil med brug af dimensionen Teknologiske systemer og artefakter (TSA) analysere gentesten 

for undersøgelse af mutationerne BRCA1 og BRCA2. I denne dimension er vi blevet præsenteret 

for TRIN-modellen, som er udviklet af tre professorer på Roskilde Universitet (RUC). TRIN-

modellen har været en grundlæggende metode på kursuset i TSA, som i følgende opgave vil blive 

brugt til at analysere og arbejde med den valgte teknologi. 

    

Udover dimensionen Teknologiske systemer og artefakter, er det et krav at vi skal gøre brug af en 

anden humanistisk-teknologisk dimension. Her har vi valgt at inddrage dimensionen Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund (STS). Dimensionen er beskrevet således i studieordningen: 

 

“Dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund er forankret i en humanvidenskabelig 

tradition og har fokus på relationer mellem teknologier, mennesker, kulturer og samfund. 

Dimensionen trækker derfor især på humanvidenskabelige teorier og begreber samt 

videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet hertil, og fokuserer på metoder og værktøjer 

til analyse og forståelse af historiske, kulturelle, subjektive og samfundsmæssige 

sammenhænge” (Study.ruc.dk, 2016). 
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Ved brug af dimensionen Subjektivitet, teknologi og samfund ønsker vi at belyse de 

samfundsmæssige og individuelle konsekvenser og omstændigheder, som gentest for 

genmutationerne BRCA1 og BRCA2 fordrer. Herunder hvilken indflydelse den genetiske test har 

på sundhed og sundhedsopfattelsen i et samfundsmæssigt perspektiv og et individuelt perspektiv. 

Dette vil ske på baggrund af opgavens interviewpersoner, som har fået foretaget en gentest, og er 

blevet testet positive for genmutationerne BRCA1 og BRCA2.  

 

Afslutningsvis vil vi koble de to dimensioner sammen. Dimensionen Teknologiske systemer og 

artefakter bruges til at analysere og forstå teknologien i en bredere sammenhæng. Dimensionen 

Subjektivitet, teknologi og samfund bruges til at belyse hvad det vil sige for et individ at få udført 

gentesten.   

 

Tilsammen bidrager de to dimensioner til en nuanceret forståelse for teknologien. Gennem de to 

semesterbindingers bidrag til opgaven, dannes der først et grundlag for kendskab til teknologien, 

ved at forstå dens indre mekanismer. I forlængelse heraf kan teknoliens system, utilsigtede effekter 

samt udbredelse i samfundet belyses. Som bidrag til denne viden, opnår vi gennem analyse af 

vores to indsamlede interviews indsigt i de menneskelige konsekvenser, udførelse af gentesten 

fordrer.  

Endegyldigt opnås en indsigt i de rationelle fordele og ulemper teknologien fordrer, set fra en 

samfundsmæssigt interesse perspektiv samt på hvilke måder teknologien kan have indvirkning på 

et menneskes liv. Denne viden klæder os på til afslutningsvist at diskutere hvorvidt genteknologien 

er sundhedsfremmende.  

 

 



Gruppe nummer: S1924791290 
 

 6 

Skitse af visuel præsentation 

 
 

Den visuelle præsentation skal fungere, som en slags illustration til overblik over hele vores 

projektrapport. Formålet med denne visuelle præsentation er at give læseren et hurtigt og 

overskueligt indblik i de områder projektrapporten omhandler. Opgaven tager udgangspunkt i 

genteknologien, som er centreret i midten. Herudfra forgrener den sig ud i de forskellige elementer, 

som opgaven indeholder. Herunder dimensionen Teknologiske systemer og artefakter, der har til 

formål at analysere selve teknologien. Ydermere illustrerer modellen opgavens anden dimension, 

Subjektivitet, teknologi og samfund, der belyser relationen mellem de mennesker der får udført 

testen og teknologien i sig selv. Samlet viser modellen, hvordan opgavens elementer hænger 

sammen på kryds og tværs.  
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Teori 
 

Den patogenetiske og salutogenetiske tilgange til sundhed  
Afsnittet herunder vil tage udgangspunkt i det patogenetiske og salutogenetiske perspektiv til 

sundhed. Dette vil vi gøre ved at beskrive de forskellige tiltag, så teorierne kan anvendes i den 

videre analyse. Vi vil til start redegøre kort for det patogenetiske perspektiv og derefter for det 

salutogenetiske perspektiv samt Aaron Antonovskys “OAS-model”. Afslutningsvis runder 

afsnittet ud i en sammenligning af det salutogenetiske perspektiv mod det patogenetiske perspektiv 

for at belyse de forskellige opfattelser og syn på sundhed.  

Patogenese 
Det patogenetiske perspektiv søger at forklare, hvorfor mennesker bliver syge, samt hvorfor de 

overgår til en bestemt sygdomskategori (Antonovsky, 1987). Tilgangen udspringer af opfattelse af 

at der som udgangspunkt altid er en årsag til sygdom. Til forskel fra salutogenesen er patogenesen 

dermed den biologiske tilgang til sundhed (Gyldendal — Den store danske, 2014: Patogenese).  

Salutogenese 

Hvem er Aaron Antonovsky? 
Aaron Antonovsky (1923-1994), var en israelsk-amerikansk professor i medicinsk sociologi. Han 

studerede på sociologisk institut på Yale Universitet, hvor hans første interesse for medicinsk 

sociologi opstod. I 1960’erne emigrerede Antonovsky med sin kone til Israel, hvor han fik en 

stilling som “applied social research” ved Israels institut i Jerusalem. 

I de første år underviste han på socialmedicinsk institut. I 1972 blev Aaron Antonovsky tilbudt en 

vigtig rolle i etableringen af et samfundsorienteret medicinsk fakultet på universitetet “Ben 

Gurion” i Negev (som er et ørkenområde i det sydlige Israel). Her var han formand for udvælgelsen 

af elever til fakultetet, hvor han i udvælgelsesprocessen ikke lagde fokus på karakterer men 

derimod deres engagement for studiet (Antonovsky, 1987).   
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Hvad er salutogenese? 

Det salutogenetiske perspektiv på sundhed blev offentliggjort for første gang i 1979, i Aaron 

Antonovskys bog “Health, stress and coping”. Den salutogenetiske model er udviklet af Aaron 

Antonovsky, på baggrund af hans erfaringer indenfor feltet. Derudover bygger perspektivet på 

hans empiriske resultater (Mikuta, 2011).  

 

Salutogenese er et sundhedsperspektiv. Ordet “salutogenese” er sammensat af det latinske ord 

‘salus’, som betyder velbefindende eller sundhed, samt det græske ord ‘genesis’, som betyder 

oprindelse (Mikuta, 2011). Ordet kan dermed forstås, som at sundhed er noget der udvikles og 

dannes gennem en persons liv. At have et salutogenetisk perspektiv betyder dermed, at man “(...) 

ud fra et helhedssyn på det komplekse system, som det menneskelige individ er, ønsker at studere 

styrke og svaghed ved at fremhæve fremmende, helbredende og rehabiliterende ideer og praksis” 

(Antonovsky, 1979: 13).  Dermed er salutogenesen et perspektiv der går ud på at se patienten, som 

et individ, der har egne individuelle behov og livsopfattelser. Med dette menes der, at alle individer 

har forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at føle sig sund. Derfor fokuserer man med 

salutogenese på at skabe optimal sundhed for det pågældende individ med fokus på dets behov.  

 

Lene Hornbæk Mikuta, fortæller, at Aaron Antonovskys salutogenetiske perspektiv også ser på 

sundhed som andet end fravær af sygdom“(...)et syn på helbred og sygdom, hvor der overvejende 

sættes fokus på menneskets totale livshistorie, på ressourcer og på det generelle problem med aktiv 

tilpasning til et miljø, hvor stressfaktorer uundgåeligt spiller en fremtrædende rolle” (Mikuta, 

2011).  

Her menes der, at sundhed i et salutogenetisk perspektiv ikke kun er rent fysiologisk, men at det 

kulturelle, mentale og sociale også spiller ind.  

 

Når der ses på sundhed med salutogenetiske briller, er det ikke et spørgsmål om man er syg eller 

ej. Lene Hornbæk Mikuta beskriver det som, at hvis der er to poler og den ene pol er sundhed mens 

den anden pol er sygdom, så kan individet befinde sig enten tæt på den ene pol, eller et sted midt 

i mellem. Dertil fremlægger Aaron Antonovsky sin OAS-model, som lægger vægt på individets 

måde at mestre sit sygdomsforløb (Mikuta, 2011).  
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Ifølge salutogenesen er man af den opfattelse, at alle individer kan underlægges den nævnte model. 

Essensen er dog at alle vil have forskellige opfattelser af og komme med forskellige svar på de 

forskellige elementer, modellen repræsenterer, ved stræben efter følelsen af sammenhæng for 

individet. Desuden tages der ikke højde for alder og modellen gælder på dermed på alle — børn 

som voksne (Mikuta, 2011).  

OAS-modellen 

OAS-modellen blev offentliggjort i 1979 i Aaron Antonovsky's bog, “Health, stress and coping”, 

sammen med det salutogenetiske perspektiv. OAS-modellen har fokus på 3 essentielle områder. 

Hvis individet opfylder disse tre fokusområder, vil de få en “følelse af sammenhæng” (sense of 

coherence), og derved lettere mestre et sygdomsforløb (Mikuta, 2011). 

 

Disse 3 fokusområder består af: 

- Begribelighed: Kommer til udtryk i om patienten kan forstå målet med deres 

sundhedssituation.  

 

- Håndterbarhed: Viser sig i forhold til, hvordan individet oplever at der er ressourcer nok 

til de forskellige mål og tiltag der er blevet udarbejdet. 

 

- Meningsfuldhed: Handler om i hvor høj grad individet føler sig involveret og motiveret 

nok til at forsøge at opnå de mål og tiltag der er blevet sat op for individet.  

 

Modellen herunder er en visuel repræsentation af de tre overnævnte fokusområder i OAS-

modellen, som til sammen giver individet en “følelse af sammenhæng” (Mikuta, 2011). 
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Antonovsky OAS-model, 1979. 

 

I den salutogenetiske model bliver der ikke taget højde for alder eller kultur, derfor kan alle 

individer principielt sættes ind i ovenstående model. Vigtigt er det dog at vide, at alle individer vil 

komme med forskellige forestillinger om, hvad det vil sige at noget er meningsfuldt, begribeligt 

samt håndterbart. Ydermere, vil følelsen af sammenhæng variere på baggrund af det enkelte 

menneske. Derfor, er det vigtigt at tage højde for de individuelle behov hos individet, for at fremme 

dets sundhed (Mikuta, 2011). 

  

Når det kommer til individets muligheder for at opnå en stærk følelse af sammenhæng, som 

grundsten for sundhed og trivsel, så er der nogle forskellige faktorer, som spiller ind. Disse faktorer 

består af individets oplevelser, relationer og dets tilbud i miljøet. Evnerne ud fra disse faktorer 

ligger efterfølgende i at kunne se en mening, begribe og handle ud fra disse forhold, og så 

yderligere føre til at individerne oplever en følelse af sammenhæng (Mikuta, 2011). 

Patogenese vs. salutogenese 

Antonovskys salutogenetiske perspektiv står i modsætning med det traditionelle patogenetiske 

biologiske perspektiv — hvor hensigten er at identificere sygdom og derved udvikle 

handlemuligheder til at bekæmpe sygdommen. Salutogenesen flytter dermed fokus til, hvordan vi 

kan udvikle evner til at håndtere risiciene som hverdagslivet byder på. Kort fortalt kan det siges, 

at patogenesen er den biologiske tilgang til sundhed mens salutogenese er den humanistiske samt 

samfundsmæssige tilgang til sundhed (Gyldendal — Den Store Danske, 2014). 
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Jensen og Johnsens figur ”Patogenese og Salutogenese”, 2002. 

 
 

I overstående model holdes de to sundhedsperspektiver op imod hinanden, heraf fremgår det, 

hvorledes Patogensen adskiller sig fra salutogenesen. Patogensen ser på sundhed i et nært biologisk 

perspektiv, modsat salutogenesen der ser på sundhed i en større sammenhæng.  
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Menneskets gener 

Det følgende afsnit har til formål at introducere hvordan menneskets gener er opbygget og 

fungerer. Afsnittet skal anses som en indledende beskrivelse, der vil lægge grundlag for den senere 

forståelse af den genetiske test, ved undersøgelse for mutationerne BRCA1 og BRCA2. I 

forlængelse heraf vil denne baggrundsviden værre nyttig for den senere analyse af genteknologien 

i TRIN-modellen. 

 

 
Figur 1: Hvad er DNA? (Det Etiske Råd 2012: 29). 
 

Alle mennesker er biologisk styret af deres gener, som er at finde inde i enhver celle. Celler er 

bestående af en kerne, der er omkranset af membran. Inde i kernen er en tro kopi af menneskets 

arvemateriale, organiseret i 46 kromosomer og 23 kromosompar — den ene halvdel stammer fra 

mor og den anden fra far. Kromosomer er lange dobbeltstrenge af DNA, der er opbygget af fire 

nukleotider (baser) — Adenin (A), Thymin (T), Guanin (G) og Cytosin (C). Måden hvorpå DNA-
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kæderne er sammensat, kaldes dobbelthelix — her er den ene DNA-streng, den andens stregs 

spejlbillede, det vil sige at Adenin (A) altid vil sidde over for Thymin (T) og Guanin (G) altid vil 

sidde overfor Cytosin (C). Trådene kan dermed sige at være komplementære (Genetik og DNA). 

Dannelsen af proteiner 

I generne ligger de informationer, som bruges i cellen, ved det der kaldes det centrale dogme. Det 

centrale dogme er den proces, som foregår når DNA’ets informationer, afskrives til mRNA, og 

oversættes til et protein. Cellerne gør brug af DNA ved replikation og transkription (BioTech 

Academy). 

 

Replikation: En eksakt kopi af DNA’et, som dannes når en celle deler sig. 

 

Transskription: Den proces der foregår når generne oversættes til proteiner. Da selve DNA'et 

ligger godt beskyttet inde i cellen, sker dette ved at DNA'et danner en afskrift kaldet mRNA. 

mRNA er en enkeltstrenget DNA, der bærer de geninformationer, som cellen har brug for. 

Dannelsen af protein sker fra starten af genet, der med få undtagelser begynder med nukleotiderne 

AUG. U står for uracil og er en erstatning af basen thymin i mRNA. I cellens ribosomer udføres 

selve transskription, ved at nukleotiderne aflæses tre ad gangen. Kombinationen af de tre baser 

koder hver for en given aminosyre. Et protein er opbygget af kæder bestående af minimum 20 

forskellige aminosyre. Enhver aminosyre har sin egen egenskab, som påvirker hvorledes 

proteinmolekylet spiller sammen med de øvrige molekyler i cellerne (BioTech Academy). 
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Figur 2: Det centrale dogme (Biotech Academy) 

 

Den overstående illustration demonstrer dannelsen af protein i det centrale dogme (BioTech 

Academy). 

 

Samlet vil det sige at rækkefølgen af nukleotider bestemmer genernes funktion, da ethvert gen 

koder for et protein, som udfører vigtige funktioner i cellerne. Dermed er generne afgørende for 

individets arv og biologiske udvikling. Et gen kan findes i flere forskellige varianter, alt efter orden 

af nukleotider. Ændringer i genet, også kaldet en mutation, kan hæmme fremstillingen af proteiner, 

hvilket eksempelvis kan gøre et individ mere tilbøjelig til at blive syg. Hermed spiller genet en 

stor rolle for individets sygdomsudvikling (BioTech Academy). 

BRCA1 og BRCA 2 - de to kræftmutationer 

BRCA står for BReast CAncer og betegner de arvelige mutationer BRCA1 og BRCA2, der giver 

forhøjet risiko for at udvikle brystkræft og æggestokkræft (Bühring, Otto. Et al. 2001). 
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BRCA1: Er et kæmpe gen, som er lokaliseret på et bestemt område af kromosom nr. 17. Det koder 

for et protein på 1863 aminosyrer og fylder over 100.000 basepar (Bühring, Otto. Et al. 2001). 

Mutationen i genet har tendens til at forkorte proteinet, hvilket medfører øget risiko for at udvikle 

kræft. Hos kvinder der bærer genet forhøjes sygdomsrisikoen med minimum 60% og kræften 

rammer oftest inden de er fyldt 50 år. Samtidig giver mutationen en lille øget risiko for brystkræft 

hos mænd (Petersen). 

 

BRCA2: Det andet brystkræftgen, som øger risikoen for kræft.  Genet findes på kromosom nr. 13 

og minder på mange måder om BRCA1. Genet giver oftest brystkræft i en højere alder (Bühring, 

Otto. Et al. 2001). Ydermere er genet også kendt for at øge risikoen for brystkræft hos mænd 

væsentligt (Petersen). 

 

Sundhedsfremme 
 
I følgende afsnit redegøres der for hvad sundhedsfremme i et samfund er. Begrebet blev 

introduceret i forbindelse med verdenssundhedsorganisationen WHO’s (World Health 

Organization) verdenskonference om sundhedsfremme i Ottawa, Canada i november 1986. På 

denne konference blev den internationale aftale “Ottawa Charter for Health Promotion” udgivet 

og underskrevet, som i dag står som en af milepælene i sundhedsfremme begrebets historie (WHO, 

1986).  

De to sundhedsterminologier  
To hyppige sundhedsfaglige begreber indenfor sundhedsterminologi er det sundhedsfremmende 

perspektiv og det forebyggende arbejde. Disse to begreber bruges ofte synonymt, men de har to 

forskellige betydninger. I den nedenstående model kan forskellen mellem de to sundheds-

terminologier ses — det sundhedsfremmende perspektiv versus det forebyggende (Gravesen, 

2015). 
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Peter Thybo. (2014). Det dobbelte KRAM: Forebyggelse og sundhedsfremme. 

 

Modellen visualiserer de forskellige fokuspunkter ved begge begreber, hvori forebyggelse 

fokuserer på at formindske risikoen for sygdom. Her fokuserer sundhedsfremme på at styrke 

individets ressourcer og mestringsstrategier. Dette kan også ses i Sundhedsstyrelsens beskrivelse 

af sundhedsfremme: 

“Sundhedsfremme har til formål at fremme menneskers sundhed med et fokus på ressourcer og 

handlekompetencer frem for risici og har et dialogisk udgangspunkt, der undersøger, hvad der 

giver mening for den enkelte” (Sundhedsstyrelsen, 2005).  

 

Dertil, handler sundhedsfremme overordnet set om at individet skal få kontrol over deres egen 

sundhed. Individet skal være i stand til at kunne overskue og forbedre deres sundhedstilstand. En 

af de store teorier indenfor sundhedsfremme er som tideligere nævnt Aaron Antonovskys teori 

salutogenese, som omhandler at kunne mestre eget sygdomsforløb. 
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Metode 
  

TRIN-modellen 

I dette afsnit ønsker vi at introducere TRIN-modellen, som er udviklet af tre forskere fra Roskilde 

Universitet — Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe og Niels Jørgensen. Modellen består af 

seks trin, som har til formål at analysere en teknologi med fokus på dets tekniske videnskaber. 

TRIN er en forkortelse for Teknologi, Radikalt og Inkrementelt design i Netværk (Jørgensen 2018: 

2-3).  

 

Modellen opstiller følgende seks trin — ved brug af disse kan man analyse hvilken som helst 

teknologi. 

                      1. Teknologiers indre mekanismer og processer.  

                      2. Teknologiers artefakter. 

                      3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

                      4. Teknologiske systemer.  

                      5. Modeller af teknologier. 

                      6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologien.  

 

Vi ønsker i det følgende at give en uddybende beskrivelse af modellens trin, hvilket kommer til at 

lægge grundlag for vores senere analyse af genteknologien ved undersøgelse af mutationerne 

BRCA1 og BRCA2. 

TRIN 1. — Teknologiers indre mekanismer og processer 

Det første trin har til hensigt at give klarhed over en given teknologi ved at forklare, hvordan 

teknologien virker. Dette gøres ved at beskrive teknologiens indre mekanismer og processer — 

her, hvordan de individuelle dele spiller sammen. For at teknologien opnår sit samlet formål. Indre 

mekanismer og processer kan bruges til at beskrive hele en teknologi eller udvalgte dele der har 

afgørende betydning for teknologiens funktionalitet (Jørgensen, 2018: 37), (Kursusgang 1: Slides). 
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TRIN 2. — Teknologiers artefakter 

Artefakter henviser til objekter skabt af mennesker med et formål. En teknisk funktion skal dermed 

forstås ved, at genstanden transformerer en given situation eller tilstand om til en anden. Artefakter 

består oftest af flere delelementer og kan beskrives ud fra en række af fysiske egenskaber eks. 

størrelses, form osv. Et artefakt er teknologisk når det har en teknologisk funktion (Jørgensen 

2018: 6), (Kursus gang 2: Slide 3). 

TRIN 3. — Teknologiers utilsigtede effekter 

De fleste teknologier har både ønskede og uønskede effekter. De ønskede effekter er selve 

teknologiens funktioner og formål (Trin 1), hvor de utilsigtede effekter er det der vil klassificeres, 

som negativt. En teknologis utilsigtede effekter kan, have vidt forskellige oprindelse eller karakter 

det kan, have noget at gøre med teknologiens funktion (indre mekanismer), dårligt design eller 

manglende vedligeholdelse. Uønskede effekter kan være en vedvarende del af teknologien, der 

optræder hver gang teknologien bruges, det kan dog også være hændelser der opstår i særlige 

uheldige tilfælde, hvorfor det kan have karakter af risici. Overordnet kan utilsigtede effekter siges 

at være, en uventet konsekvens af teknologien (Jørgensen 2018: 7), (Kursusgang 3: Slides). 

TRIN 4. — Teknologiske systemer 

I et teknologisk system, kigges der på teknologien i en større sammenhæng. De teknologiske 

artefakter identificeres, og på baggrund heraf beskrives det hvordan de enkelte dele arbejder 

sammen for at udføre en bestemt funktion. Samlet har et teknologisk system en struktur, som 

opfylder et menneskeligt behov, ved at omforme natur (Kursusgang 4: slide 3). 

TRIN 5. — Modeller af teknologier 

En model er en abstrakt repræsentation af virkeligheden og kan illustrere et fænomen eller en 

genstand. Der skelnes mellem flere forskellige typer af modeller:  

 

- Visuelle modeller: Bruges til at illustrere, hvordan en ting fungerer og/eller ser ud (2D-

3D-tegninger). 

- Fysiske modeller: Udføres i fysiske materialer og bruges oftest, som prototyper for at se 

systemet virker efter hensigten. 
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- Tekniske modeller: Bruges ofte indenfor økonomi og naturvidenskab til at lave 

beregninger og målinger (Kursusgang 5: Slides). 

TRIN 6. – Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologien 

Den sjette fase af TRIN-modellen fokuserer på implementering af en ny teknologi i sociale 

systemer, samt beskrivelse af hvilke ting (eller faser), der skal til for at en given teknologi bliver 

spredt. Roger M. Everett har udviklet en diffusionsmodel til bedre at forstå denne implementering 

og spredning i et socialt system. Denne model hedder “persuasionfasen”, og indeholder Everetts 

fem kriterier for, hvad en teknologi skal indeholde, for at brugerne kan overtales til at 

implementere og sprede den givne teknologi i samfundet (Everett, R. 1983).  

 

Herunder kommer en uddybende beskrivelse af Roger M. Everetts 5 persuasion faser, som også er 

uddybet i hans bog “Diffusion of Innovations”, der er skrevet i 1983. Hans model handler om 

implementering af en ny teknologi, samt hvilke omstændigheder der skal til for at teknologien 

bliver spredt.  

De 5 faser i persuasionfasen 
 

1. Relative Advantage  

Den første fase, relativ fordel, handler om i hvilken grad at en ide er bedre end en anden 

ide. Dette kan ske på forskellige punkter, hvor der er nogle forskellige faktorer der spiller 

ind. Ydermere er det den individuelle opfattelse, som er vigtig i forhold til om man opfatter 

ændringerne som positive. Jo bedre opfattelsen er, jo større chancer er der for at den nye 

ide bliver adopteret (Everett, 1983).  

 

2. Compatibility 

Den anden fase, kompatibilitet, kommer til udtryk i hvordan at de nye ideer og muligheder 

træder i overensstemmelse, med de muligheder der allerede eksisterer på området. Dette 

bunder i, hvilke tidligere og eksisterende værdier, tidligere erfaringer og hvilke potentielle 

behov der opstår hos mennesket (Everett, 1983).  
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3. Complex  

Kompleksiteten af en innovation omhandler sværhedsgraden af innovationens forståelse og 

brugen. Mens nogle innovationer er letforståelige og brugervenlige, er andre det modsatte 

og vil dermed blive vedtaget langsommere i samfundet. Mennesket har mere tilbøjelighed 

til at blive draget af en ny innovation der er enkel at forstå, end at skulle udvikle ny 

forståelse og/eller færdighed ved en der opfattes som vanskelig (Everett, 1983).  

 

4. Trialability 

En innovation bliver også vedtaget hurtigere ved at dens prøvbarhed er substantiel. 

Innovationer der har mulighed for at blive afprøvet, vil blive vedtaget hurtigere end dem 

der ikke har. Dette kan forklares ved at brugeren typisk ønsker at have muligheden for at 

afprøve innovationen, før de forpligter sig til at implementere den ind i deres hverdag 

(Everett, 1983). Dette kan f.eks. ses i digitale beta modeller, hvor at brugeren vil have 

mulighed for at prøve et produkt før køb. Dette gør brugeren tryg ved dets beslutning og 

vil dermed føre vedtagelse af produktet/innovationen (Yocco, 2015). 

 

5. Observability 

Den sidste fase, observerbarhed, er i hvor høj grad resultaterne af en innovation er synlig 

for andre. Jo lettere brugeren har ved at se resultaterne af en innovation, jo større er chancen 

for at den bliver vedtaget. Synlighed opfordrer nysgerrighed blandt brugere og ikke 

brugere, hvilket naturlig vil føre til evaluering – positiv evaluering vil få flere ikke-brugere 

til at vedtage produktet (Everetts, R. (1983). Ikke-synlige innovationer vil spredes 

langsommere. 
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Fravalg af trin i TRIN-modellen  
Vi har i vores rapport valgt at fravælge to trin i analyseafsnit, som vi ikke føler har relevans for 

undersøgelsen af vores teknologi. De fravalgte trin er trin 2 (teknologiens artefakter), samt trin 5 

(modeller af teknologier). Der findes naturligvis artefakter til genteknologien, såsom nåle til 

blodprøven, sekvenatoren (maskine der sekventerer gener), computer til analysering, etc. Vi finder 

det blot ikke relevant at uddybe. Desuden nævnes artefakterne ved genundersøgelsen i trin 1 og 

trin 4.  Trin 5 bliver dertil også fravalgt, grundet ingen relevante beregninger til og af teknologien. 

Vi har derudover ikke haft mulighed for at opstille modeller, som kunne hjælpe os videre med 

projektet 
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Interview metode 
For at blive klogere på, hvad sygdoms bevidstgørelsen gør ved individet, har vi valgt at tage 

kontakt til to kvinder — Signe og Trine, der begge har fået foretaget gentesten for mutationer i 

BRCA1 og BRCA2. Begge kvinder var villige til at deltage i et personligt interview, som kunne 

være med til at give os et bedre indblik i vores valgte emne. Måden hvorpå vi tilgik 

interviewundersøgelse, vil følgende blive beskrevet ud fra Kvale og Brinkmanns syv faser for 

udarbejdelsen af forskningsinterviews. 

Forsknings interviewets syv faser 
1. Tematisering: Den første fase tematiseringen handler om at identificere, 

interviewundersøgelsens emne og formål (Kvale og Brinkmann, 2015: 154).  Emnet for 

interviewet har i kraft af vores projektemne — Genteknologi ved undersøgelse af BRCA1 

og BRCA2 været fastlagt på forhånd. Selve formålet med vores interviews, kom da vi valgte 

at inddrage dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund i vores projekt. Her ønskede 

vi at få et indblik i, hvad sygdoms bevidstgørelsen gør ved individet og hvilken betydning 

resultaterne af den undersøgte genteknologi har, for det enkelte menneske. 

  

2. Design: Anden fase omhandler selve designet af interviewundersøgelsen. Her skal det 

overvejes, hvorledes interviewet skal udformes for at opnå den ønskede viden (Kvale og 

Brinkmann, 2015: 154-155). Vi valgte at planlægge og udføre undersøgelserne, som et 

semistruktureret interview. Udformningen af vores interviews vil blive uddybet yderligere 

i det nedenstående afsnit, som omhandler design af interviewene.  

 

3. Interview: Tredje fase omhandler selve udførelsen af interviewene, som gennemføres med 

afsæt i en udarbejdet interviewguide. Undervejs og efterfølgende forholder intervieweren 

sig reflekterende til den søgte viden, situationen, kontekst, samt relationen til 

interviewpersonen (Kvale og Brinkmann, 2015: 155). Vores overvejelser omkring 

gennemførelsen af interviewet kan læses i afsnittet omkring refleksion af interviews.  

 

4. Transskribering: Fjerde fase er transskriberingen af interviewene — her transformeres 

lydoptagelserne til tekstmateriale og interviewene gøres klar til analyse. Ved denne 

gengivelse af de virkelige interview, går flere vigtige dele af samtalen tabt, hvilket kan 
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være godt at holde sig for øje. Ved transskriberingen forsvinder nemlig interviewpersonens 

tonefald og kropssprog, hvilket begge er vigtige informationer, som bevidner om hele 

interviewsituationen (Kvale og Brinkmann, 2015: 235-236). Vores transskribering af 

interviewene med Sigen og Trine, fremgår af henholdsvis bilag 2 (Signe) og bilag 3 (Trine).  

 

5. Analyse: Femte fase handler om måden hvorpå vi har valgt at analysere vores interviews. 

Analysemetoden er afhængig af interviewets formål (Kvale og Brinkmann, 2015: 155). 

 

6. Verificering: I denne fase vurderes det hvorvidt, interviewundersøgelsen får undersøgt 

det, det havde til hensigt — også kaldet validiteten af interviewet samt hvor meget 

reliabilitet interview resultaterne har — altså hvor pålidelige undersøgelsens resultater er. 

Ydermere kigges der her på generaliserbarheden af interviewene (Kvale og Brinkmann, 

2015: 155). Læs om interviewenes verificering i vores refleksion over undersøgelserne. 

 

7. Rapportering: Den sidste fase er rapportering af interviewundersøgelserne — her 

behandles og kommunikeres interviewets resultater ud til offentligheden. Selve 

rapportering af interviewet og måden det skrives på har betydning for undersøgelsens 

publikum samt deres opfattelse af interviewet (Kvale og Brinkmann, 2015:339). I 

udarbejdelsen af vores opgave, har vi løbende integreret rapporteringen af interviewene, 

som kan læses i de følgende afsnit. 

 

I det følgende ønsker vi at give en uddybende beskrivelse af, vores tilgang til de udvalgte faser for 

udarbejdelsen af forskningsinterviewet. 

2. Fase — Interview design 
Vi har valgt at udforme og gennemfører vores to interviews efter den semistruktureret interview 

metode. Ved brug af dette interview design, fik vi frie tøjler til at dreje samtalen i den ønskede 

retning, hvilket hjalp os til at opfylde undersøgelsen samlede formål. Nedenstående gives en 

uddybende beskrivelse af metoden bag interview designet.  



Gruppe nummer: S1924791290 
 

 24 

Semistruktureret interview 

Metoden hvorpå vi har interviewet vores respondenter, var ved brug af den semistrukturerede 

interviewmetode. Kendetegnet for et semistruktureret interview er en flydende samtale, som 

foregår inden for forholdsvist åbne rammer. Interviewguiden, som laves på forhånd, danner derved 

denne form for ramme. Den flydende samtale medfører fleksibilitet i interviewet, da spørgsmålene 

ikke er bestemt på forhånd, og der derved kan der gås i dybden med relevante emner. 

Interviewguiden er blot vejledende for, hvordan samtalen kan forløbe, og ikke en række skrevne 

spørgsmål, som intervieweren skal nå igennem. Interviewguiden fungerer herved kun som en 

tjekliste til intervieweren selv, for at sikre at nå igennem alle relevante emner (StrategyLab).  

 

Beskrivelse af Interviewguide med Signe og Trine 

Følgende vil vores fremgangsmåde for udførelsen af vores interviews med Signe og Trine blive 

beskrevet. 

 

Da vi valgte at tage udgangspunk i den semistrukturerede tilgang til interviewene, varierede 

spørgsmålene i de udførte interviews en del, eftersom vores interviewguide blot har fungeret som 

en guideline, til hvad vi ønskede svar på. Som beskrevet overstående, designede vi vores interview 

guide efter den semistruktureret interviewmetode. Vi indledte vores interview med at præsentere 

os selv og vores baggrund for at udføre denne undersøgelse. Efterfølgende, kiggede vores 

interviewpersoner vores spørgsmål igennem. Efter godkendelse fra informanten, startede vores 

interview. Se bilag 1 hvor hele interviewguiden kan læses.  

3. Fase — Interview  
Udførelsen af interviewene og vores overvejelser omkring interview situation. 

Relation til interview person 

I følgende afsnit ønsker vi at beskrive vores relation til interviewpersonerne samt hvilke 

overvejelser vi har gjort, for at skabe gode rammer for interviewene.   
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Forberedelse 

Inden interviewet satte vi os godt ind den genetiske undersøgelse af BRCA1 og BRCA2 for at 

have en bred forståelse, for det emne vi ønskede at undersøge. I forlængelse heraf, diskuterede vi 

hvorvidt vi skulle gøre brug af fagtermer inden for området. Vi valgte at holde fagtermerne ude af 

samtalerne, da vi på denne måde kunne føre en samtale på et lige niveau og opnå en gensidig 

respekt med informanten, hvor ingen var hævet over andre. 

Rammerne for interviewene 

Da vi tog kontakt til vores interviewpersoner, fik vi aftalt en dato for interviewet. Her gjorde vi 

det klart, at vores interviewpersoner stod for at vælge hvor interviewet skulle foregå. Dette valgte 

vi at gøre, da vi ønskede at skabe en tryg atmosfære for vores interviewpersoner. På den måde ville 

vi opnå et behageligt og konstruktivt interview. Da Signe var på sit studie på Frederiksberg, den 

aftalte dag, valgte hun at det var nemmest og rarest for hende at mødes der, i de vante omgivelser. 

 

For at gøre interviewpersonen tryg ved situationen, besluttede vi til en start, at vise informanten 

vores interviewguide med de områder vi ønskede at behandle under samtalen. Dette gav 

henholdsvis Signe og Trine mulighed for at kommentere på guiden, hvis der var punkter de ikke 

ønskede at snakke om. Til slut fik vi deres samtykke til at optage interviewet og skrive feltnoter.  

 

Rollefordeling under interviews 

Signe 

I dette interview snakkede vi med en af gruppemedlemmernes bekendte. Dertil, havde vi en række 

overvejelser inden interviewet om vores rollefordeling. Vi fandt det passende, at vi hver især blev 

tildelt en opgave, som vi individuelt kunne koncentrere os om. Både af hensyn til den interviewede 

og af hensyn til os selv. Vi vurderede at det var godt at være tre personer fra gruppen til stede 

under interviewet. Herunder kan vores rollefordeling ses: 

1. Ordstyrer/interviewer 

2. Feltnoter 

3. Optager 
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Denne fordeling blev valgt da, vi ønskede at der var én, som kunne koncentrere sig om at føre 

interviewet, lytte og stille op følgende spørgsmål. Én der kunne koncentrere sig om at tage 

feltnoter, samt én der optog. Gruppemedlemmet der stod for at optage, kendte tilmed den 

interviewede og vi fandt det, derfor passende at hun også optrådte, som tryghedsskabende element 

for den interviewede Signe.   

 

Trine 

Inden interviewet med Trine havde vi de samme overvejelser, som ved Signe. Ingen af 

gruppemedlemmerne, havde dog en personlig relation til Trine og da dette er et følsomt emne at 

snakke om, gjorde vi os grundige overvejelse om, hvor mange gruppemedlemmer der skulle 

deltage i interviewet. Vi besluttede at det igen var et passende antal med tre, som vi jo erfarede 

havde fungeret godt med Signe. Vi startede interviewet med en intention om samme rollefordeling, 

som ovenstående — der var en som ordstyrer, en stillede de primære spørgsmål og en der optog 

interviewet samt skrev feltnoter. Selvom vi startede ud på denne måde, blev samtalen mere 

flydende jo længere ind i interviewet vi kom. Selvom ordstyreren stadig primært førte samtalen, 

så stillede de øvrige gruppemedlemmer også op følgende spørgsmål. Hvilket resulterede i et 

vellykket semistruktureret interview.  

 

Ved at gøre brug af ovenstående tiltag fik vi opbygget en god relation til henholdsvis Signe og 

Trine. Steinar Kvale og Svend Brinkmann, beskriver i deres bog Interview — Det kvalitative 

forskningsinterview som håndværk, hvorledes en god interviewperson kendetegnes, hvilket 

fremgår af følgende citat. 

“Nogle interviewpersoner kan synes at være bedre end andre. Gode interviewpersoner er 

samarbejdsvillige og velmotiverede, de er velformulerede og kyndige. (...) Gode 

interviewpersoner kan give lange og levende beskrivelser af deres livssituation, de 

fortæller gribende historier, der er vel- egnede til at blive rapporteret” (Kvale og 

Brinkmann, 2015: 223). 

 

Af ovenstående citat fremgår det, at den gode interviewperson er samarbejdsvillig og motiveret til 

at tale åbent om undersøgelsens emne. Ydermere giver informanten spændende og dybdegående 

fortællinger om deres situation og/eller oplevelser. Både Trine og Signe gav lange og uddybende 
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beskrivelser af deres forløb samt deres tanker omkring det at være disponeret for brystcancer. Vi 

oplevede at begge interviewpersoner var enormt samarbejdsvillige, hvilket resulterede i to 

vellykkede interviews. 

5. Fase — Analyse metode  

Ved analysen af vores to interviews, har vi gjort brug af Steiner Kvales tre tolkningsniveauer, der 

anvendes til at analyse kvalitative interviews (Ankersborg, 2011). De tre tolkningsniveauer er 

henholdsvis selvforståelsesniveauet, common sense- niveauet samt teoretisk tolkningsniveau. 

Vores valg af analysemetode bygger på et ønske om en dybdegående forståelse for 

interviewpersonernes udsagn. Med Steinar Kvales tre tolkningsniveauer åbnes der op for en 

gradvis og grundig forståelse af vores respondenters udsagn grundet de tre niveauers gradvise 

gennemgang (Ankersborg, 2011). Selvforståelsesniveauet handler om at belyse informantens egne 

udsagn i målet på at forstå hvad informantens holdning er. Ved dette niveau er det centrale 

informantens selvforståelse, hvilket er udgangspunktet for tolkningskonteksten (Ankersborg, 

2011). Vi har ved dette niveau valgt at inddele de to interviews udfra overskrifter, der belyser de 

fænomener interviewene omhandler. Vi har under hver overskrift uddybet, hvad den enkelte 

respondent gav udtryk for, i forbindelse med det givne fænomen.  

Ved common sense niveauet tages der udgangspunkt i, hvad der siges mellem linjerne. Tolknings-

konteksten er her at der forstås, hvad der egentlig kan tolkes ud fra det informanten siger. Dette 

niveaus formål er således at nå til en bedre forståelse af det fænomen, interviewet har omhandlet 

(Ankersborg, 2011). På dette niveau, har vi valgt at skrive en sammenhængende tekst, med vores 

fortolkning af respondenternes oplevelse af det, at leve med kendskabet til deres egen sygdom 

disponering for cancer. Vi har her stræbt efter at gå niveauet højere i vores forståelse af 

informanternes udsagn.  

 

På det teoretiske tolkningsniveau tages der udgangspunkt i en teori, i tolkningen af interview 

udsagnet (Ankersborg, 2011). Når interviewguiden udarbejdes, tages der højde for, at de stillede 

spørgsmål er formuleret på en sådan måde, at den valgte teori senere kan anvendes til analyse, 

samt forståelse af interviewet (Ankersborg, 2011). Til det teoretiske tolkningsniveau, af de 

foretagende interviews, har vi valgt at tage udgangspunkt i Aaron Antonovsky OAS-model 

(Mikuta, 2011). Modellen bygger på den salutogenetiske tilgang til sundhed (Mikuta, 2011). 

Begrundelsen for tilvalg af denne teori er, at vi finder det relevant at forstå respondenternes egen 
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sundhedsopfattelse, efter de har fået foretaget gentesten. Dette er for at opnå forståelse for, hvad 

det vil sige at leve med konsekvenserne af, at få foretaget en gentest.  

6. Fase — Verificering: 

Vi havde en række forskellige formål og forudsætninger inden vi gik ind til vores interview. Ønsket 

var at belyse, hvordan det er for individet at kende til sin egen sygdoms disponering. Gennem 

interview af vores to respondenter kreerede vi således to profiler af to forskellige personer, der 

kender til dette. Vi oplever selv at vores hensigt med interviewene er lykkedes og er tilfredse med 

udfaldet. Vi oplever desuden, at resultaterne af undersøgelserne er pålidelige. Begge respondenter 

var åbne omkring emnet og engagerede i interviewet. Da interview emnet kan, have været 

tabubelagt for de adspurgte, reflekterede vi tilmed over, om de svar de gav kunne, have været 

blevet korte og ikke fyldestgørende. Dette var dog ikke tilfældet. Det er ikke muligt at generalisere 

på baggrund af de to foretagende interviews. De pointer vi gennem vores analyse kommer frem 

til, er ikke gældende for alle kvinder der har fået foretaget gentesten. Det er derimod en 

portrættering og et eksempel der belyser, hvordan det kan opleves at kende til sin egen 

sygdomsdisponering.  
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Analyse 

Analyse af genteknologien 
I følgende afsnit vil vi analysere genteknologi for undersøgelse af genmutationerne BRCA1 og 

BRCA2 ud fra TRIN-modellen. Der vil blive tage udgangspunkt i den prædiktive undersøgelse 

som har til formål at finde ud af om et givent individ er genetisk disponeret til at udvikle cancer 

der knytter sig til BRCA1 og BRCA2 mutationer (Rigshospitalet). TRIN-modellen har til formål 

at analysere den valgte teknologi trin for trin. Disse trin har forskellige formål som kan læses i 

metodeafsnittet.  

 

TRIN 1. — Centrale processer og indre mekanismer 
Der vil i det følgende blive beskrevet nogle af de indre mekanismer, som er til stede ved en DNA-

sekventering. Dette vil vi bruge til at kunne forstå, hvad der sker under udførelsen af en gentest. 

Ved den targeterede gensekventering kigges der efter eventuelle mutationer i de seks gener, som 

ofte viser mutationerne BRCA1 og BRCA2.  

Gensekvenseringen 
Ved den genetiske test, får patienten taget en blodprøve, som undersøges på laboratoriet. Først 

udvindes DNA’et fra blodcellen gennem oprensning af DNA. Det vil sige, at resterende elementer 

af blodcellen skilles fra og bioanalytikeren står nu med patients rene DNA (Det Etiske Råd, 2013). 

Efterfølgende aflæses generne i en sekventator (Käenhe, et al. 2013). Dette sker ved at kortlægge 

DNA’ets sekvens af nukleotiderne A, C, G og T. Denne proces betegnes som DNA-sekventering. 

DNA-sekventering vil sige at kortlægge rækkefølgen af nukleotider, så man ender med den 

nøjagtige DNA-sekvens (Biotech Academy). Først omformes DNA’et til mindre dobbeltstrengede 

stykker. Dette sker ved, at DNA’et udsættes for lydbølger i sekventatoren (Käenhe et al. 2013). 

Herefter går den egentlige sekventering i gang. Her anvendes sekventering teknikken cyklisk 

reversibel terminering, forkortet CRT. Ved denne proces tilføres først det replikerende enzym 

DNA-polymerase. Ved hjælp af varme, deles den tostrengede DNA-sekvens, så man nu står med 

enkeltstrengede DNA-sekvenser, der fæstnet fast (Biotech Academy). 

 



Gruppe nummer: S1924791290 
 

 30 

Nu tilføjes DNA-polymerase, der forårsager kopiering af den enkeltstrengede DNA nukleotider. 

De ny replikerede nukleotider bærer en fluorescerende gruppe, der muliggør at hvert nukleotid får 

en farvegruppe, der kan aflæses af en laser læser. Desuden har nukleotiderne den funktion, at de 

stopper replikation efter en enkelt formering. Ved brug af laser muliggøres aflæsning af DNA’ets 

struktur (BioTech Academy). 

 

 
DNA-sekventeringen (BioTech Academy). 

 

Overstående illustration demonstrer gensekventeringen 

 

Undervejs processeres den aflæste data fra sekventatoren og gøres tilgængeligt i et software 

program. Her sker der en sortering, hvor bestemte typer af mutationer, der har tilknytning til den 

pågældende sygdom, udvælges og studeres nærmere i softwareprogrammet. I det givne tilfælde 

kaldes de søgte mutationer BRCA1 og BRCA2 (Etisk Råd, forsker interview: 2013).  

Som resultat af testen ender man med patientens private mutation, i de udvalgte gener. Som 

udgangspunkt vælger man at undersøge data fra de seks gener, hvor BRCA1 og BRCA2 

mutationer er hyppigst observeret. Den specifikke undersøgelse af de pågældende 6 gener, kaldes 
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targeteret sekventering. Hvis dette ikke giver et resultat, har lægerne mulighed for at udføre en 

fuld genomundersøgelse, hvor alle generne kortlægges. 

TRIN 3. — Teknologiers utilsigtede effekter 

I det følgende vil der blive beskrevet forskellige utilsigtede effekter, som knytter sig til 

genteknologien og genundersøgelsen for mutationer i BRCA1 og BRCA2. De utilsigtede effekter 

har alle karakter af risikofaktorer. Den utilsigtede effekt, tilfældighedsfund, er knyttet til 

teknologiens indre mekanismer og processer. De efterfølgende utilsigtede effekter knytter sig til 

de konsekvenser det kan medføre at få udført en gentest hos et individ.  

Tilfældighedsfund - knyttet til teknologiens indre mekanismer 

Ved den genetiske test, studeres patientens gener, for at finde eventuelle mutationer i generne 

BRCA1 og BRCA2. Ved denne grundige undersøgelse af store dele af arvematerialet er der risiko 

for såkaldte tilfældighedsfund — hvor der findes mutationer, som kan have forbindelse til andre 

sygdomme, end dem patienten egentlig bliver undersøgt for. Inden den genetiske test skal patienten 

derfor tage stilling til, hvorvidt de ønsker viden om disse fund eller ej. I forlængelse heraf er der 

flere scenarier, som patienten og lægen bør overveje i forhold til patientens ret til viden og ikke 

viden (Det Etiske Råd, 2012). Eksempelvis ville testen kunne vise at borgeren er BRCA1 og 

BRCA2 negativ — det vil sige at de ikke har de nævnte mutationer. Dog ville der stadig kunne 

findes eventuelle mutationer i gener, som ville kunne gøre personen disponibel for andre former 

for sygdomme. Har borgeren takket nej til at blive informeret om eventuelle tilfældighedsfund, 

hvorledes skal og bør lægerne så agere, hvis de opdager mutationer, som har sammenhæng til 

andre sygdomme? Skal patientens ret til ikke-viden overholdes? En vigtig faktor her er, hvor stor 

den vurderet sygdomsrisiko er og hvilke muligheder patienten har, for at forebygge sygdommen 

med behandling. Her vurderes det altså hvorvidt fundet kan have en klar helbredsmæssig relevans 

for den enkelte borger (Det Etiske Råd, 2012). 

Konsekvenser af gentesten  

Samtidig hersker der ved opdagelsen af visse gener, stadig stor usikkerhed om, hvorvidt der er 

forbindelser til en given sygdomsudvikling eller ej. Bør patienten her blive behandlet for noget de 

i virkeligheden ikke fejler? Eller vil den manglende behandling kunne, have fatale konsekvenser 
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for patientens helbredsmæssige tilstand? I denne forbindelse bør lægerne overveje, hvorvidt 

resultaterne i virkeligheden skaber større utryghed, end tryghed for det enkelte individ (Det Etiske 

Råd, 2013). For nogle borgere får utrygheden ved sygdomsdisponeringen store menneskelige 

konsekvenser — frygten for at blive ramt af sygdom kan føre til en række af psykiske reaktioner: 

borgeren kan føle fortvivlelse, håbløshed, og udvikle angst og depression. Dette kan samlet 

medføre at personen oplever en ændret identitetsfølelse (Det Etiske Råd, 2000). Set fra et 

samfundsmæssigt perspektiv kan disse psykiske udfordringer give økonomiske konsekvenser, 

eksempelvis ved hyppigere besøg hos egen læge (Det Etiske Råd 2012, Gen undersøgelser af 

raske: 39).  

TRIN 4. — Teknologiske systemer 

I følgende afsnit vil der blive redegjort for det teknologiske system, som genteknologien indgår i.  

Når man taler om teknologiske systemer, kan man først og fremmest tænke på den konkrete 

udformning af teknologien og hvordan dens artefakter og indre mekanismer muliggør en bestemt 

funktion. Desuden udgør organisationen omkring teknologien et lige så vigtigt element. Det, der 

er rent teknisk kan ikke betragtes alene. Man må derimod se teknologien som en del af en større 

sammenhæng, hvor forskellige omkringværende elementer spiller en rolle for teknologiens 

udbredelse (Buhl, 2005). Måden hvorpå vi vælger at karakterisere det teknologiske system, der 

omgiver selve genteknologien, er ved brug af teknologihistoriker Thomas P. Hughes begrebs-

mæssige ramme, for at forstå større teknologiske systemer (Buhl, 2005). 

Hughes begrebsmæssige ramme 

I sin begrebsmæssige ramme for at karakterisere det teknologiske system, påpeger Hughes at selve 

de materielle artefakter er uundgåelige, når man skal karakterisere et teknologisk system. Hughes 

påpeger dog, at de omkringværende immaterielle artefakter er mindst lige så essentielle for 

forståelsen af et teknologisk system. Hughes betegner de immaterielle artefakter som værende 

“(...) organisationer, selskaber, finansieringsordninger, reklamekampagner, lovgivning og 

uddannelsesprogrammer.” (Buhl, 2005). Yderligere betragtes visse personer som vigtige 

komponenter, herunder “ (...) opfindere, ingeniører, arbejdere, og forbrugere.” (Buhl, 2005).  

 

Det essentielle er ifølge Hughes opfattelse, at de for ovennævnte komponenter, alle er indbyrdes 

afhængige af hinanden og bidrager til teknologisystemets virke (Buhl, 2005).  
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Genteknologiens teknologiske system 

Gentest for mutationerne BRCA1 og BRCA2 indgår i et teknologisk system. 

Først og fremmest indgår en række af de materielle artefakter i teknologisystemet. Når man taler 

om den valgte genteknologi, er det vigtigt at tage højde for, at den kan karakteriseres, som en blød 

teknologi. Det kan derfor i sagens natur, være vanskeligt at karakterisere de involverede materielle 

artefakter, da dele af dem udgør biokemiske dele og kan optræde, som værende abstrakte. 

Genteknologiens materielle artefakter er beskrevet i afsnittet: Trin 1, omhandlende 

genteknologiens indre mekanismer. Der er herunder tale om de artefakter der indgår i den proces 

der gennem genteknologien muliggør at påvise eventuelle genmutationer hos den testede person. 

De omtalte artefakter der indgår i denne proces, er blodprøven, sekventatoren, samt de biokemiske 

tilføjelser, der muliggør DNA sekventeringen. Desuden udgør computeren og den tilhørende 

software, dataen bliver bearbejdet i, ligeledes materielle artefakter. Ved det teknologiske system, 

som genteknologien indgår i kan, man tale om hospitalet som en organisation. Hospitalet er det 

forum hvori teknologien anvendes og testen udføres. For at teknologien skal kunne udbydes, er 

hospitalet altså en essentiel organisation (Det Etiske Råd, 2013). 

Finansiel støtte 

For at hospitalet er i stand til at udbyde gentesten, er hospitalerne nødsaget til at få finansiel støtte. 

Danske hospitaler finansieres gennem statsligt bloktilskud, som udgør ca. 75 procent af 

regionernes indtægter. Bloktilskud beregnes med udgangspunkt i regionernes udgifter samt 

aldersmæssige og socioøkonomiske sammensætning (Regioner.dk). Ydermere udgør 

aktivitetspuljer en del af økonomien. Puljen er udbetalt fra staten, og fordelingen bestemmes med 

udgangspunkt i sygehusvæsenets aktivitet (Regioner.dk). En tredje finansieringsform er 

aktivitetsafhængigt bidrag fra kommunerne. Bidraget er udregnet på baggrund af den konkrete 

aktivitet på hospitalerne og har til hensigt at have en forebyggende samt samarbejdsfremmende 

effekt. Finansieringen fra kommunen udgør ca. 18 procent af den samlede finansiering 

(Regioner.dk). Finansiering af hospitalet, har stor indflydelse på teknologiens overlevelse, 

eftersom teknologien er afhængig af, at hospitalet kan finansiere teknologien. Desuden kan man 

forestille sig, at en række forskningsfonde bevillinger tilmed finansierer teknologiens videre 

udvikling.  Genteknologiske værktøjer er et område der i dag forskes i, da der er interesse i en 

hurtigere og mere præcis sekventering af DNA’et (BioTech Academy). 
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Aktører 

I det teknologiske system optræder der en række aktører som er essentielle for, at systemet 

opretholdes. Aktører spiller en rolle, lige fra teknologien udvikles af ingeniører, til den sættes i 

brug i de omstændigheder, den optræder. Desuden spiller en række interesseorganisationer, såsom 

NGO’ere og private firmaer der finansierer eller på anden vis påvirker teknologiens udvikling og 

brug. I selve anvendelsen af genteknologien er der ligeledes behov for kompetent faguddannet 

personale. Der er behov for en lægefaglig person, som er i stand til at forstå data fra testens resultat, 

evaluere de fundne forandringer og dermed rådgive den testede borger om testens betydningen. 

Yderligere er der behov for bioanalytikere som er i stand til at oprense DNA fra blodcellen, 

foretage DNA sekventeringen samt analysere og påvise testens resultat. Genteknologien er altså 

således en teknologi, der skiller sig ud fra andre teknologier. Teknologien er en type, hvis 

anvendelse i høj grad er afhængig af kompetent, uddannet fagpersonale, der evner at bruge den og 

tolke dens data korrekt (Det Etiske Råd, 2013). 

TRIN 6. – Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologien 

I denne del af analysen vil vi tage udgangspunkt i Roger M. Everett’s definition af de 5 persuasion 

faser og beskrive udbredelsen, drivkræfter og barriererne ved genteknologien.  

Relative fordele 

I takt med at de digitale sundhedsmidler bliver optimeret bliver genteknologien mere avanceret. 

De relative fordele kan ses i mange aspekter, en af disse er at brystcancer kan opdages før det 

bliver livstruende, og dermed vil en gentest af BRCA1 og BRCA2 forekomme forebyggende. 

Kendskabet til om man er bærer af BRCA-genet (om det er 1 eller 2) eller ej, kan i nogles tilfælde 

være en psykisk lettelse. Ikke-bærere af genet kan ånde lettet op, mens bærere kan starte et forløb 

op med hospitalet så bryst og/eller æggestokcanceren har større chance for at blive opdaget i et 

tidligt stadie. Det er også økonomisk fordelagtigt for staten at få borgere til at gå til regulære check-

ups og opdage bryst canceren i det tidlige stadie end at trække dem igennem et kemoforløb.  

Kompatibilitet 

Foretagelse af screening og mammografier er allerede en mulighed for opdagelsen af brystcancer, 

men disse undersøgelser kan først opdage canceren når sygdommen er udviklet i kroppen. Her er 
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gentesten en ny og opdateret mulighed for at opdage BRCA1 og BRCA2 mutationer før canceren 

er en aktualitet. Dette er dog kun muligt når der er tale om en arvelig form for cancer.  

Kompleksitet 

I denne sammenhæng kan man betragte to grupper af bruger af genteknologien. Den ene gruppe 

er de borger, som får udført en gentest. Den anden gruppe er den arena, hvori teknologien 

anvendes, herunder hospitalet og dets personale som anvender den. 

Hvis der opstår en mistanke om arvelig brystcancer, kan den almene borger henvende sig til egen 

læge. Herefter kan hospitalet påbegynde et gentest-forløb. Dette forløb er forholdsvist langt. 

Patienten vil blive indkaldt til en individuel samtale. Derefter vil borgeren få foretaget en 

blodprøve, en kortlægning af stamtræ, og til sidst vil der blive foretaget en gentest. Hvis gentesten 

påviser BRCA1 eller BRCA2 mutationer, vil der efterfølgende blive lagt en individuel 

handlingsplan, med fokus på at opdage eventuel cancer i et tidligt stadie (Det Etiske Råd, 2013). 

I dette forløb vil borgeren typisk blive screenet og/eller mammografiet én gang om året. Patienten 

selv vil desuden typisk løbende skulle mærke efter knuder og andre symptomer hjemme, som 

dermed ofte vil kræve ekstra lægebesøg. For et hospital der skal tilegne sig genteknologien, er der 

en række komponenter, som er nødvendige for at teknologien kan integreres på en afdeling. 

Genteknologien er en dyr og ressourcekrævende teknologi. Da anvendelsen af teknologien kræver 

en række uddannet fagpersonale med den rette ekspertise til at kunne betjene genteknologien. Man 

kan således argumentere for, at det for et hospital er omfattende og krævende at optage 

genteknologien i et system (Det Etiske Råd, 2013). 

Prøvbarhed 

Muligheden for at få foretaget en gentest er kun for borgere, som er i risiko for at have arvelig 

cancer i familien. I forhold til prøvbarhed af teknologien, er problematikken med genteknologi, at 

det er en blød teknologi. Det er derfor ikke muligt at give borgeren, som ønsker en gentest for 

BRCA1 og BRCA2 mutationerne, en betamodel med hjem, for at afprøve teknologien. At få 

foretaget en gentest, er en omfattende affære. Som tidligere nævnt, kræver udførelsen, samt 

forståelsen af resultaterne kompetent uddannet vagtpersonale (Det Etiske Råd, 2013). Testning af 

genteknologien er tilmed vanskelig og rejser en række etiske spørgsmål. I udviklingen af 

teknologien, er man nødsaget til at foretage DNA sekventering af gener, der vil give et resultat. 
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Bioanalytikeren vil således stå med et menneskes DNA-sekvens og kende til personens eventuelle 

mutationer, som resultat af en prøve-sekventering. Det kræver altså forsøg der rejser etiske 

spørgsmål i udviklingen og afprøvningen af genteknologien (Det Etiske Råd, 2013). 

Synliggørelse 

Gentest teknologien er en ikke umiddelbar synlig teknologi for den almene borger, og derfor vil 

dens udbredelse tage længere tid end hvis den var synlig. Det et typisk kun borgere der har 

researchet sig til innovationen, har bekendte der har fået foretaget en test og/eller har ramt familie, 

som er bekendt med gentesten for BRCA1 og BRCA2. Anne-Marie Gerdes, som er overlæge på 

Rigshospitalets Klinisk Genetiske Klinik, fortæller at det er ikke muligt for alle og enhver at blive 

gentestet for eventuelle arvelige former for kræft. Det er en proces der tager tid, og en række 

betingelser skal være opfyldt (Det Etiske Råd, 2013).  
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Analyse af interviews 
Vi har fået kontakt til to forskellige interviewpersoner, der begge har fået foretaget en gentest for 

undersøgelse af genmutationerne BRCA1 og BRCA2. Begge informanter er blevet testet positive 

– altså begge respondenter har forhøjet risiko for at udvikle cancer på et tidspunkt i deres liv. Disse 

interviewpersoner er to forskellige steder i livet og har to meget varierede syn på, hvordan det er 

at leve med sygdomsdisponeringen. Ydermere har de to kvinder fået foretaget testen i forskellige 

aldre. I analysen af de to interviews, tages der som tideligere nævnt udgangspunkt i Steinar Kvales 

tolkningsniveauer af interviews. Først præsenteres selvforståelsesniveauet. Her tages der 

udgangspunkt i at gengive, hvilke meninger vores interviewede selv giver udtryk for. Herefter ses 

der på sommon sense-niveauet hvad de interviewedes udsagn betyder og hvad der står bag deres 

udtalelser. Til sidst fortolkes interviewene på de teoretiske tolkningsniveauer, hvor udsagnene 

analyseres gennem en selvvalgt teori (Ankersborg 2011). Her har vi valgt at tage udgangspunkt i 

Aaron Antonovskys model omhandlende den salutogenetiske tilgang til sundhed. Vi vil benytte 

OAS-modellen, til analyse af vores to respondenters oplevelse af sammenhæng og mulighed for 

at mestre deres kendskab til egen sygdomsdisponering (Antonovsky, 1987). 

Signe (23 år) fik udført gentest som 18-årig 

Vores første interviewperson Signe, er bekendt af et af projektgruppens medlemmer. Hun er 

lærerstuderende og bor sammen med sin kæreste i Skovlunde lidt udenfor København. Hun valgte 

at få foretaget en gentest for genmutationerne BRCA1 og BRCA2, grundet flere tilfælde af cancer 

i hendes nærliggende familie. Gentesten blev foretaget da Signe var 18 år, trods lægernes samt 

forældrenes anbefalinger om, at vente med at få den udført til at Signe var ældre. Signe blev testet 

positiv og har i dag 80 procent chance for at få cancer i bryst og/eller æggestokke. 

Trine (39 år) fik udført gentest som 30-årig 

Vores anden interviewperson, Trine, er 39 år. Hun bor på Nørrebro med sin mand og tre børn. 

Oprindeligt er Trine uddannet som sygeplejerske og har arbejdede i 15 år indenfor feltet med 

patientrettigheder. For et par år siden besluttede Trine sig for at lave et karriereskift og satsede på 

at være blogger på fuldtid. Her skriver hun både om indretning og mode, men også sit hverdagsliv 

og tankerne om, at blive testet positiv for genmutationerne BRCA1 og BRCA2. Trine blev allerede 
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tilbudt at få foretaget den prædiktive gentest for genmutationerne i midten af 20’erne, men takkede 

nej, selvom lægerne pressede på. Da Trine var fyldt 30 år og fødte sit første barn, døde hendes mor 

af brystcancer. Herefter valgte hun at få foretaget gentesten alligevel. Testresultaterne viste at hun 

var positiv for genmutationerne i BRCA1 og BRCA2.  

Selvforståelsesniveauet Signe 

Grund til tilvalg af gentest 
Signe er 23 år og læser til lærer. Hun betegner sig selv som en livsnyder der går meget op i træning 

og god mad. Da hendes mor blev syg, var Signe mellem 7-8 år gammel. Morens sygdomsforløb 

har gjort et stort indtryk på Signe, eftersom hun følte at hendes mor ændrede karakter under og 

efter sygdomsforløbet. Signe beskriver forløbet, som værende en tid, hvor hun oplevede at mistede 

den mor hun kendte til, hvilket også gjorde at Signe blev tilknyttet en sorggruppe hos Kræftens 

Bekæmpelse. Signes mor overlevede forløbet og er i dag erklæret rask, men hun er ifølge Signe 

aldrig blevet den samme igen. Signe beskriver sin mors tilgang og agerende i livet, som værende 

perfektionistisk, med fokus på konstant at skulle nå det hele:   

“Ja, altså min mor blev meget opmærksom på, sådan, at vi skal nå det hele fordi vi ved 

ikke om vi lever i morgen… Vi skal være perfekte og det bliver en meget perfektionistisk 

hverdag som ingen af os kan leve op til“ (Bilag 2).  

I tiden efter sin mors sygdomsforløb, tænkte Signe ikke meget over sin egen mulighed for 

sygdomsdisponering. Dette blev først en realitet da Signe blev ældre, hvor uvisheden omkring 

mulig sygdom, gav hende et stort behov for afklaring om eventuelle arvede gener. Hun valgte 

derfor at få foretaget gentesten som 18-årig. Denne beslutning stod hun ved, trods mange lægers 

anbefalinger om at vente til at hun blev ældre. Testen viste sig i Signes tilfælde at være positiv. 

Resultatet af testen satte nogle tanker i gang hos Signe vedrørende hendes lillesøster, Astrid. Da 

Astrid var lille da moren gennemgik sit cancerforløb, håber Signe at hun ikke har samme behov 

for at få foretaget testen, som Signe havde. 

”Altså, jeg vil jo sige at hun skulle vente. Så hun kunne få lov til at leve hendes ungdom 

uden alle de bekymringer, og så tage den når hun er i midten af tyverne. Fordi det sker der 

nok ikke noget ved. Men, måske stadig være opmærksom og lige sådan være opmærksom 

på om der er noget der ændrer sig. Men ellers, tag det lidt mere ”loose”. Det tror jeg også 

godt at hun måske kan, for hun kan ikke huske alt det her sygdom.” (Bilag 2).  
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Signe håber altså at Astrid ikke kommer til at have samme behov for at få foretaget gentesten lige 

så tidligt som Signe havde. 

Negative og positive aspekter efter testen 
Testresultatet har for Signe medført en række negative og positive aspekter. Grundet hendes 

nyerhvervede kendskab til egen sygdomsdisponering, har Signe valgt at tilegne sig en sund livsstil, 

der kan virke forebyggende på personer med den givne sygdoms disponering. Denne nyerhvervede 

livsstil oplever Signe, som værende både positiv og negativ ladet. På den ene side er Signe glad 

for at hun nu har en motiverende grund til at leve sundt. Signe giver selv udtryk for at hun holder 

af at være aktiv og spise sundt, men det at have kendskab til egen sygdom disponeringen virker 

også, som en ekstra motiverende faktor, når den ellers eksisterende motivation fejler. På den anden 

side oplever Signe dog, at det store fokus på sundheden til tider kan være anstrengende. Hun nyder 

ikke i lige så høj grad at drikke alkohol i sociale sammenhæng eller at spise en usund middag i ny 

og næ. 

”Altså, jeg vil sige det negative det har været meget sådan efterfølgende, at man får at vide 

at man skal leve sundt, at det ikke er så godt at ryge, at det ikke er så godt at drikke alkohol. 

Det gør at når man så er ung, jeg tænker sindssyg meget over når jeg drikker alkohol at 

det er dårligt for mig, på andre måder end måske alkohol er dårligt for alle mulige andre” 

(Bilag 2). 

Kendskabet til hvor vigtig en sund livstil er, gør det vanskeligt for Signe at more sig på lige niveau 

med andre unge mennesker, i hendes omgangskreds. I sin hverdag tænker Signe ikke, som sådan 

på at hun er sygdoms disponeret for bryst- eller æggestokcancer. Hun giver dog udtryk for, at de 

mindste potentielle sygdomstegn, kan skabe utryghed og frygt. Da Signe ved, at hun har højere 

chance for at udvikle cancer, giver hun udtryk for at hun går i en konstant venteposition. Dette 

betyder for hende, at det ikke er et spørgsmål om hvorvidt hun får cancer, men blot et spørgsmål 

om hvornår canceren udvikler sig. Som Signe udtrykker det: 

”(…) det er jo også fordi at jeg kan se på vores sygehistorik at alle i den familie er blevet syge. Så 

hvorfor skulle jeg så ikke?” (Bilag 2). 

Fremtidige overvejelser 
Signe har grundet hendes BRCA-mutationer, gjort sig en række af fremtidige overvejelser. En af 

overvejelserne går på, at Signe føler sig nødsaget til at gøre sig kontemplationer omkring at få børn 
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i en tidlig alder. Denne overvejelse tager udgangspunkt i, at hun muligvis senere i livet skal, have 

foretaget kirurgiske indgreb, for at formindske den forhøjet chance for at udvikle cancer. Disse 

indgreb omfatter fjernelse af underliv (eliminerer chancen for at få børn) samt bryster (så amning 

ikke er mulig). De pågældende overvejelser har tidligere fyldt meget hos Signe, specielt inden hun 

fik sin kæreste. Signe oplever dog en mindre bekymring nu, eftersom hendes kæreste er indforstået 

med hendes beslutning om at få børn tidligt. For Signe er den største grund til først at få fjernet 

sine bryster senere i livet at hun vil være i stand til at amme sin egne børn. Signe giver desuden 

ikke udtryk for, at hun lægger vægt på de kosmetiske og sundhedsmæssige omstændigheder, ved 

at få fjernet sine bryster. Hun udtaler dog en bekymring omkring, hvor stort et indgreb 

operationerne, samt konsekvenserne heraf udgør. 

Håbet om teknologisk fremskridt 
Til Signes konsultationssamtale efter udførelsen af testen, var fremtiden og det videre forløb et 

stort samtaleemne. Lægen lagde stor vægt på, at når og hvis Signe får konstateret brystcancer, så 

ville der på det givne tidspunkt være blevet udviklet flere sundhedsteknologier, til behandling og 

forebyggelse af cancer. Signe satser desuden på, at den sundhedsteknologiske udvikling i 

fremtiden vil være så fremskreden, at hende selv og i særdeleshed hendes lillesøster kunne gøre 

gavn af denne udvikling, i tilfælde, af at lillesøsteren også har arvet mutationen.  

Common sense niveauet Signe 
Signes mor har indirekte haft stor indflydelse på hendes valg om at få foretaget gentesten, men 

også på Signes måde at håndtere resultatet af gentesten på. Herunder Signes valg af livsstil efter 

testen. Signe giver selv udtryk for, at hun til tider er træt af sin mors perfektionistiske livsstil. Dette 

kan tolkes som værende et udtryk for en mulig bekymring, for selv at nå til samme stadie af 

perfektionistisk tilgang til at leve på, grundet et eventuelt sygdomsforløb. Signe ønsker ikke at nå 

til et stadie, hvor alt handler om at leve det perfekte liv — hvor der stræbes efter perfektionismen. 

Denne tilgang til livet virker for Signe stressende. Signe vil leve livet, bare nyde at være ung og 

fejle. Grundet Signes unge alder, er hun endnu ikke klar til at tage den store beslutninger 

vedrørende de forebyggende indgreb, der bliver tilbudt til kvinder, som er i højrisiko for at udvikle 

bryst- og æggestokcancer. Det kan derfor siges at Signes livsstil er et udtryk for, at hun gør, hvad 

hun kan for at forebygge eventuel sygdom, der hvor hun er i livet på nuværende tidspunkt. Det at 

Signe har valgt at få udført testen i en så ung alder, har nemlig den konsekvens, at hun på 

nuværende tidspunkt ikke kan gøre det store for at forebygge sygdomsudviklingen. Vi forestiller 
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os derfor at dette er en af grundende til hendes forøgede opmærksomhed på at spise sundt, dyrke 

motion og undgå alkohol og rygning. For Signe er det vigtigt at hendes sygdomsdisponering ikke 

overtager hendes hverdag og påvirker hende for meget. I forhold til, hvor meget hendes 

opmærksomhed på at leve efter en sund livsstil, kan det tyde på, at sygdomsdisponeringen alligevel 

til tider kan fylde mere end hun selv ønsker det.  

Teoretisk tolkningsniveau  

Begribelighed 
Der kan argumenteres for, at Signe ikke oplever et højt niveau af begribelighed omkring det at få 

udført gentesten og de konsekvenser testen vi have for hendes liv. Signes begrundelse for at få 

foretaget gentesten bunder i at hun følte hun mistede den mor hun kendte til, fordi hun ændrede 

sig, som følge af at have været syg med brystcancer. I forlængelse af dette kan man forestille sig 

at Signe har haft en mindre traumatisk oplevelse i en meget ung alder. Dette resulterer i, at Signes 

beslutning om at få foretaget testen, ikke bygger på en længere refleksion over de konsekvenser 

testen medfører for hendes videre voksenliv. Man kan tværtimod forestille sig, at Signes store 

behov for at få foretaget testen var en reaktion på et akut behov for afklaring, grundet Signes frygt 

for at have arvet det gen, som har forårsaget sin mors sygdom. Dette har på nogle måder skræmt 

hende. Vi tolker det sådan, at tilvalget af testen har bundet i en kombination af Signes umodenhed 

grundet hendes unge alder, samt en oplevelse af frygt for at ende som sin mor. På baggrund af 

dette, til valgte hun testen frem for en længere rationel refleksion over fordele, ulemper og 

konsekvenser. Noget tyder altså på, at Signe på daværende tidspunkt, ikke oplevede den 

nødvendige begribelighed over at få foretaget gentesten. 

Håndterbarhed 
Der kan tilmed argumenteres for, at Signe ej heller oplever et større niveau af håndterbarhed, over 

for det at få udført testen. Eftersom beslutningen kan tolkes, som værende akut og Signe muligvis 

ikke var klar til at stå med den viden hun på daværende tidspunkt modtog. Man kan forestille sig, 

at Signe i forhold til sin mor er blevet præsenteret for en usund måde at håndtere det at have en 

høj sygdomsdisponering. Måden hvorpå hendes mor efter sit sygdomsforløb har håndteret sin 

stadig høje sygdomsrisiko, har muligvis ikke været hensigtsmæssig for de pårørende. Desuden 

spiller Signes unge alder en rolle for hendes evne til at håndtere hendes sygdomsdisponering. Signe 

er bekendt med de muligheder der findes for at kunne mindske chancerne for brystcancer. Disse 
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muligheder omhandler større operative indgreb, hvilket Signe på nuværende tidspunkt ikke er klar 

til at få foretaget. Man kan altså sige, at Signe håndterer sin sygdomsdisponering så godt som hun 

kan, der hvor hun er i livet på nuværende tidspunkt. Dog kan det diskuteres om hendes 

håndterbarhed ville være bedre hvis hun havde ventet til en alder, hvor hun bedre kunne til vælge 

forebyggende behandlinger.  

Meningsfuldhed 
For Signes vedkommende kommer meningsfuldheden til udtryk i et tilvalg af en sund livsstil. 

Signes motivation for at forebygge eventuelt bryst og/eller æggestokcancer er tilstedeværende, da 

hun ikke ønsker gennemgå et sygdomsforløb. På nuværende tidspunkt er Signe dog i en alder, hvor 

hun endnu ikke har fået børn. Dette medfører, at hun endnu ikke er interesseret i at få foretaget 

forebyggende indgreb, nemlig fjernelse af bryster samt æggestokke. Desuden kan hun endnu ikke 

indgå i et screeningsforløb på hospitalet, da det ikke tilbydes til folk under 25 år. Man kan derfor 

sige, at Signes meningsfuldhed er optrædende, men muligvis kunne stå stærkere, hvis hun var et 

sted i livet, hvor det gav bedre mening at kende til sygdomsdisponeringen og tilmed kan til vælge 

flere forebyggende tiltag. 

Selvforståelsesniveauet Trine 

Grunde til tilvalg af gentest? 
Trines mor fik i en alder af 33 år, konstateret brystcancer. Derfor oplevede Trine som ung hendes 

mor gå gennem et hårdt sygdomsforløb. Trines mor overlevede forløbet, men senere blev Trines 

mor igen syg med brystcancer. På daværende tidspunkt opfordrede lægerne på genetisk afdeling 

Trine til at få foretaget en gentest, eftersom der tilsyneladende var tale om en aggressiv form for 

cancer i Trines familie. Trine valgte dog at takke nej til testen i første omgang. Hendes grundlag 

for at takke nej til testen, var at hun på daværende tidspunkt kunne abstrahere fra den eventuelle 

sygdomsdisponerende. Denne opfattelse ændrede sig dog da Trine selv bliver mor. Kort tid efter 

Trine fik sit første barn, døde hendes mor af brystcancer. Dette resulterede i at Trine ikke var i 

tvivl om at hun ville have foretaget testen. Da Trine blot var hende selv, fandt hun det ikke i lige 

så høj grad problematisk at blive syg og muligvis dø, som følge af sygdom. Dette ændrede sig dog, 

da det ikke længere kun er hende selv hun skal tage stilling til, men i lige så høj grad hendes børn.  
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Fordele og ulemper 
Trine var på forhånd meget afklaret med at hun, havde BRCA-genmutationen, da der havde været 

så mange tilfælde af cancer i hendes nærliggende familie. Derfor kom det ikke, som et stort chok, 

da gentesten var positiv. Som følge af den nedarvede mutation, måtte Trine dog tage stilling til 

udførelsen af en række forebyggende indgreb. Herunder fjernelse af underlivet, hvilket Trine for 

nyligt valgte at få foretaget. Trine tog beslutningen om at få fjernet sit underliv da hun var færdig 

med at få børn. Desuden overvejer hun i nærmeste fremtid at få fjernet sine bryster. Begge indgreb 

har været – og er en stor beslutning. Trine har været utryg (og stadig er) ved de store indgreb. 

Yderligere, følger en række konsekvenser ved at få fortaget operationerne. En af følger Trine har 

ved fjernelse af underlivet, er at hun dagligt skal tage hormontilskud.  

  

Fjernelsen af brysterne medfører for Trines vedkommende, en række følelsesmæssige refleksioner. 

Som Trine udtrykker det, vil hun være meget ked af ikke at have nogen bryster. Hun synes hun er 

for ung til at være bryst løs og ønsker derfor at få lavet et par nye bryster, som ser pæne ud med 

tøj på.  

Desuden er de hyppige hospitalsbesøg opslidende. Hendes kontrolbesøg fyldte mere end Trine 

ønskede de skulle fylde. De forebyggende undersøgelser foregik på forskellige afdelinger og var 

ikke lokaliseret samme sted, hvilket var en stressfaktor for Trine. Ydermere er de årlige screeninger 

altid en udfordring for Trine, som skaber utryghed i perioden op til. Hun beskriver det selv som, 

at hun er nervøs for om lægerne “frikender” hende når hun er til sit årlige tjek. Som Trine udtrykker 

det: 

”(…) her inden jeg skal til min årlige kontrol, der er jeg altid ved at skide i bukserne. Jeg 

sover ikke ugen op til og fordi det er så, det er så vildt den der med, jeg bor lige ved 

rigshospitalet, så det der med at cykle derover alt er godt også fordi jeg altså får svar lige 

med det samme. Så de kan i princippet sige til mig “der er noget” og det er bare sådan, 

det ville ændre hele mit liv.” (Bilag 3).  

 

Desuden oplever Trine en konstant opmærksomhed. Hvis hun har en almen sygdom, så frygter 

hun at det er canceren der er kommet. Tanken om sygdomsdisponeringen kommer op indimellem, 

men Trine betragter ikke sig selv som sygdomsangst. Selvom at Trine ser den viden hun har om 
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hendes sygdomsdisponering som værende eksistentiel samt at en sådan viden har stor indflydelse 

på ens liv, mener Trine at det er essentielt at man er i stand til at gemme sygdomsdisponeringen 

væk til daglig, så det ikke fylder for meget i ens liv. Trine betragter genteknologien som en brugbar 

mulighed for aktivt at kunne forebygge et eventuelt sygdomsforløb.  

Fremtidige overvejelser 

Ydermere giver Trine udtryk for hendes oplevelse af, at sundhedsvæsenet bliver bedre og bedre til 

at behandle kræft. Hun håber på, at når hendes datter kommer op i alderen, og muligvis står over 

for valget at kunne have taget en gentest eller står over for potentiel brystcancer, så er sygdommen 

ikke så farlig længere. Hun håber og satser altså på den teknologiske udvikling indenfor 

sundhedsområdet. 

Common sense Trine 

Trine er en kvinde, der virker til at, have reflekteret en del over sin sygdoms disponering og på, 

hvilke måder og hvor meget hun vil lade disponeringen fylde i sit liv. Trine har været igennem en 

del ting, siden hendes sygdom genmutationer blev opdaget. Man kan sige, at hun er erfaren i at 

leve med kendskabet til sin egen sygdomsrisiko. Dette afspejler sig også i hendes egne refleksioner 

over sygdommens indflydelse på hendes liv. Trine siger selv, at hun ikke vil lade det fylde i sit liv, 

hvilket det heller ikke virker til at gøre, der hvor hun nu befinder sig. Man kan dog forestille sig, 

at Trines holdning til eksponeringens indflydelse, er grundet hendes tidligere oplevelser, der har 

været relateret til hendes kendskab til risikoen. Trine har nemlig tidligere oplevet en del 

komplikationer i sit liv udelukkende på baggrund af genmutationen. Undersøgelser, operationer 

og bekymringer har tidligere fyldt meget, hvilket muligvis er grunden til hendes nuværende 

indstilling. Det er dog ikke muligt totalt at abstrahere fra sygdomsdisponeringen. Trine oplever 

stadig utryghed når hun skal til sit årlige tjek på Rigshospitalet. Desuden har Trine bevidst valgt 

aldrig at tjekke sine bryster for knuder, da hun ved hvilke modstridende tanker, det kan sætte i 

gang hos hende, hvis hun mærker noget. Dette fremgår også ud fra følgende citat: 

”Det gør jeg faktisk aldrig. Det er måske rigtig dumt men det kan jeg faktisk ikke. Det 

kommer nok også af, at fordi så er jeg bange for at det faktisk er noget. Det gør jeg ikke. 

Så kommer det nemlig til at fylde for meget.” 
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Trine opfatter ikke sig selv, som værende sygdomsangst og mener ikke sygdommen fylder meget 

i hendes liv. Man kan dog diskutere, om Trine ubevidst oplever en større uoverensstemmelse over 

det at leve med sygdomsdisponeringen, end hun egentlig er klar over. Trine giver nemlig udtryk 

for, at i enhver situation, hvor hun muligvis kan blive konfronteret med sygdom disponeringen og 

eventuel udvikling af sygdom er noget hun bevidst undgår. Desuden gør det hende bange og meget 

utryg, når hun bliver tvunget ud i konfrontation. Er det i virkeligheden et udtryk for, at hendes 

kendskab til sin egen sygdomsrisiko har større indflydelse på hendes liv, end hun umiddelbart 

tænker det? 

 

Teoretisk tolkningsniveau Trine 

Begribelighed 
Her kan det siges, at Trine har en god begribelighed, da hun har reflekteret over hendes grunde til 

at få foretaget gentesten. Hun er indforstået med hvad testen vil betyde for hende. Trine har 

desuden sagt nej til en test tidligere i sit liv, da hun ikke oplevede et stort nok behov for at kende 

til sin sygdomsdisponering på daværende tidspunkt. Desuden giver Trine udtryk for, at hun har 

gjort sig mange overvejelser omkring hvad det vil sige for hende at få foretaget testen og hvorfor 

hun vælger at få den foretaget. Hun finder det at få foretaget gentesten relevant for hende, eftersom 

hun kan se muligheder i at kunne forebygge et eventuelt sygdomsforløb. Hun siger tilmed, at hun 

aldrig ville have foretaget en gentest for en sygdom hun ikke kunne forebygge. Man kan således 

sige, at Trine har begribelighed omkring hvad det vil sige for hendes liv, men alligevel til vælger 

gentesten, fordi hun finder det nødvendigt, så hun kan forebygge sygdommen og i sidste ende ikke 

at dø fra sine børn.  

Håndterbarhed 
For Trines vedkommende kommer håndterbarheden af hendes sygdomsdisponering til udtryk ved, 

at hun i høj grad forsøger at forholde sig positivt til situationen. Trine giver selv udtryk for at hun 

var meget afklaret omkring hvad resultatet af testen ville være og hvad det ville have af fremtidige 

konsekvenser for hendes liv. For Trines vedkommende har hun altid været afklaret med at testens 

resultat betød at hun på et tidspunkt skulle have foretaget forebyggende operative indgreb. 

Grunden til at Trine oplever en høj grad af håndterbarhed, kan skyldes hendes modne alder samt 
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at hun fra et tidligt tidspunkt var afklaret omkring beslutningen, men at det skulle først ske når hun 

var færdig med at få børn.  

Meningsfuldhed 
Trine oplever desuden en mening i det at have fået foretaget testen. Som hun selv udtrykker det, 

var hun inden hun fik børn egentlig ligeglad om hun selv skulle dø. Den dag Trine fik børn ændrede 

denne holdning sig. Trine ville ikke dø fra sine børn og besluttede sig for at få foretaget testen, i 

den tro, at hun ville være i stand til at forebygge et sygdomsforløb, hvis hun havde genmutationen. 

Meningsfuldheden går altså på, at Trine grundet gentesten kan forebygge sygdom og dermed kan 

overleve, så hun kan være der for sine børn og sin familie.  
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Diskussion 
 
Vi har gennem brug af dimensionen teknologiske systemer og artefakter, ved hjælp af trinmodellen 

tilegnet os forståelse for genteknologien for testning af BRCA1 og BRCA2 mutationer, i bred 

forstand. Som udgangspunkt er der redegjort for, hvordan teknologiens indre mekanismer og 

processer bidrager til forståelsen af teknologiens overordnede funktion. Et indblik i teknologiens 

indre, har bidraget til en indledende og overbliks dannende forforståelse for, hvad teknologien 

omhandler. En sådan forståelse giver et vigtigt grundlag for den videre indsigt i teknologiens 

systemer, utilsigtede effekter og udbredelse. Teknologien rejser desuden en række etiske 

spørgsmål, hvilket er tydeliggjort gennem en analyse af teknologiens utilsigtede effekter. 

Genteknologien kan medføre en række menneskelige konsekvenser, der kan resultere i 

efterfølgende samfundsmæssige problematikker. Der ses desuden på genteknologien i en større 

sammenhæng. Gennem en analyse af det system, som genteknologien indgår i, dannes der et 

overblik over de omstændigheder der danner rammer for genteknologien. Det skaber en forståelse 

for, hvordan alle de involverede aktører, organisationer, samt økonomiske omstændigheder indgår 

i et indbyrdes, gensidigt afhængigt system. Der er tale om en ressourcekrævende teknologi, der er 

en del af et omstændigt system. 

Afslutningsvist har vi gennem persuasion fasens fem stadier, belyst på hvilke måder og om 

teknologien er værd at anvende i et samfund. Teknologiens anvendelighed kan ses i mange 

sammenhænge. Teknologiens udbredelse og brug har en række rationelle fordele og ulemper for 

både individ, hospital og samfund. Dette munder ud i en diskussion af hvilke rationelle fordele og 

ulemper er der ved integrering af teknologien i samfundet?   

 

Yderligere har vi ved brug af dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund fået indblik i, 

hvordan det er at få foretaget en gentest ved at lave interviews. Her blev der belyst, hvordan det er 

at leve med viden om sin egen sygdoms disponering, ud fra to forskellige perspektiver. Dette 

kommer til udtryk igennem vores interviews med to kvinder, der begge er testet positive og 

befinder sig forskellige steder i livet. Vores første interviewperson, Signe på 23 år, fik foretaget 

gentesten, som 18-årig trods lægernes og forældrenes anbefalinger om at vente. I dag er Signe 

meget afklaret omkring, sin sygdomsdisponering og hun prøver på at forberede hendes krop på et 

eventuel sygdomsforløb, ved at leve en sund livsstil. Vores anden interviewperson, Trine på 39 år, 

fik foretaget gentesten som 30-årig. Trine er, som Signe, også afklaret med at hun er testet positiv 
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for genmutationerne BRCA1 og BRCA2. Trine er i gang med forebyggende behandling og går 

årligt til tjek på Rigshospitalet. Hun har også som forebyggende operation fået fjernet underlivet, 

da hun har fået de børn hun gerne vil have.  

 

Hertil har vi brugt subjektivitet, teknologi og samfund dimensionen til at belyse forskellige 

sundhedsopfattelser ved at benytte Aaron Antonovskys teori salutogenese. Ydermere har vi 

anvendt Aaron Antonovskys OAS-model til at skabe forståelse for individets håndterbarhed, 

meningsfuldhed, samt begribelighed i forhold til deres sygdomsdisponering. Dette gøres der brug 

af i vores analyse af begge interviewpersoner, som i det følgende afsnit vil munde ud i en 

diskussion af hvad sygdoms bevidstgørelsen gør ved individet? 

 

Hvilke rationelle fordele og ulemper er der ved integrering af 
teknologien i samfundet?   

Ved at integrere den genetiske undersøgelse af BRCA1 og BRCA2 i samfundet, er det vigtigt at 

se på, hvilke fordele og ulemper teknologien rejser. Integrationen af teknologien er enorm 

økonomisk udgift for hospitalsvæsenet der kræver penge til relevant hospitalspersonale, samt 

videre forskning inden for genteknologi. Genteknologiens hovedformål i sig selv fokuserer på at 

opdage cancer i et så tidligt stadie, som muligt. Derfor ville man reelt kunne kalde teknologien en 

fordel for den gruppe mennesker, som går med et ønske om at forebygge canceren.  

Økonomi 

Økonomien spiller en stor rolle i forhold til integreringen af genteknologien. For er det egentligt 

det værd at integrere teknologien i det danske sundhedsvæsen, uden der er garanti for, at gen-

teknologien er sundhedsfremmende? Som tidligere nævnt, så rækker genteknologien over en lang 

række omstændigheder (læge, bioanalytiker, sekvenator etc.), hvilket er med til at danne det 

samlede system. Det er et individuelt økonomisk ressourcekrævende system, som er en del af noget 

større, nemlig hele hospitalsvæsenet. Men, er det overhovedet muligt at kunne få stor økonomisk 

tung teknologi, til at være en naturlig del af hele hospitalsvæsenet? For det er ikke kun økonomien 

ved gentesten der er krævende. Hele systemet er en krævende proces, og varierer fra individ til 

individ, hvilket også påvirker hele system som enhed.  
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Tilfældighedsfund  

Når man skal have taget en genetisk undersøgelse for BRCA1 og BRCA2, undersøger lægerne 

som udgangspunkt de seks gener hvor mutationerne oftest bliver opdaget. Denne undersøgelse 

kaldes targeteret sekventering. Hvis man ikke finder BRCA1 eller BRCA2 ved denne undersøgelse 

udfører lægerne en fuld genomundersøgelse. Ved denne undersøgelse kan lægerne opdage diverse 

tilfældighedsfund. Er det værd at få taget en gentest for BRCA1 og BRCA2, når det er ydermere, 

er muligt at få at vide at man er disponeret til en uhelbredelig arvelig sygdom? Dette er en stor 

problematik for hospitalsvæsenet såvel som patienten. Lægerne står med problematikken om at 

fortælle patienten, hvad de har fundet, selvom de ikke har bedt om opdagelsen. Hertil skal lægerne 

informere forsikringsselskaber mm. om de genetiske fund, så patienten potentielt ikke længere har 

muligheder for at blive yderligere forsikret.  

 

Patienten derimod står potentielt over for en sygdomsdisponering, som ikke kan blive forebygget 

(f.eks. Alzheimers eller Huntingtons), og derved vil genteknologien ikke være sundheds-

fremmende. Her kan man diskutere om resultaterne (tiltænkte fund samt tilfældighedsfund) 

potentielt skaber utryghed i stedet for tryghed? 

Utilsigtede effekter 

Derudover kan viden om ens egen sygdomsdisponering føre til mentale udfordringer (Det Etiske 

Råd, 2013). Selvom genteknologien kun kan tilbyde individets chancer for sygdomsdisponeringen 

procentvis, så tolker individet resultatet typisk, som at sygdommen indtræffer med 100 procent 

sikkerhed. Dette fører til en række negative psykiske reaktioner hvor patienten har svært ved at 

mestre deres sygdomsforløb; med mindre de har en følelse af sammenhæng. Her burde 

hospitalsvæsenet overveje, om gentesten skaber større utryghed end tryghed for patienterne (Det 

Etiske Råd, 2013).  

Hvad gør sygdomsbevidstgørelsen ved individet? 
Hvis man ser på de to interviewpersoner Trine og Signe, har man at gøre med to forskellige 

historier om kvinder, der har fået udført test for BRCA1 og BRCA2 mutationer. De to kvinder 

repræsenterer to forskellige livssyn, i to forskellige livssituationer. De erhvervede erfaringer, på 

baggrund af den viden de to kvinder har formidlet, kan fortælle noget om, hvad det vil sige at leve 
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med en eksistentiel viden, der på nogle måder kan ændre ens liv. De to kvinder formidler en række 

refleksioner man kan have inden en gentest udføres, samt de nutidige og fremtidige refleksioner, 

man som kvinde kan stå med i en sådan situation.  

 

De to kvinder har to vinkler på situationen, men udviser også visse ligheder. Begge har oplevet 

deres mødre i et brystcancer sygdomsforløb. Trine lægger dog ikke større vægt på, at hendes mors 

sygdomsforløb har påvirket hende til at tage testen som ung. Trine vælger dog at få udført 

gentesten grundet sin mors død. Selve årsagen er dog ikke en frygt for at skulle gennemgå samme 

sygdomsforløb, som sin mor eller frygten for selv at dø af eventuel cancersygdom, men en frygt 

for at hendes børn skal opleve samme tab af deres mor, som Trine selv har oplevet. Dette fremgår 

af følgende citat. 

“(...) Selvfølgelig skulle jeg testes, fordi jeg kunne se hvad det havde gjort ved os, at min 

mor var død.  Jeg var selv lige blevet mor og stod med alle de her følelser. For ikke at dø 

fra mit barn, ville jeg gøre hvad som helst. Så det var lidt ligesom, da det bare var mig, så 

tænkte jeg lidt, nårh ja, men så dør jeg. Men nu vil jeg ikke dø, for jeg vil ikke dø for mine 

børn, så derfor fik jeg lavet testen, midt i sorg og baby og alt muligt helvede (...)” (Bilag 

3). 

Her nævnes det at store ændringer i Trines liv, førte til hendes tilvalg af gentesten. I modsætning 

til Trine kan man argumentere for, at Signes oplevelse af hendes mors sygdomsforløb på mange 

måder er grunden til sit eget tilvalg af at få gentesten udført. Signe er på nogle måder blevet skræmt 

af den måde sin mor valgte at mestre sit sygdomsforløb og den måde hendes mor har ændret 

karakter på. På den ene side står vi med en kvinde, der har overvejet nøje og længe de konsekvenser 

og omstændigheder der følger med udførelsen af en gentest. På den anden side har vi en kvinde, 

der muligvis har taget en forhastet beslutning, som hun på daværende tidspunkt i livet ikke var 

rustet til at tage.  

 

“Da vi sad og snakkede med lægen, var det også sådan okay(...) men da jeg så kom hjem, 

så ramte det mig bare, altså sådan, som lyn fra en klar himmel og så blev jeg mega ked af 

det. Jeg synes det var mega uretfærdigt og mega unfair. Der kunne jeg godt mærke at det 

med min alder spiller ind — måske at man var ung og har fået noget at vide, som kommer 

til at påvirke en resten af livet (…)” (Signe, bilag 2)  
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Ud fra ovenstående citat fremgår det at gentestens resultater, medførte en uventede efterreaktion 

for Signe. Hvilket fik hende til at reflektere over, om hun nu alligevel var for ung til at håndtere 

denne viden om sin sygdomsdisponering. 

Alderen spiller en rolle 

Er alder derfor en vigtig faktor i forbindelse med udførelse af gentesten? I Signes tilfælde står vi 

med en kvinde, der kender til hendes forhøjede risiko for cancer. Signe kan dog grundet hendes 

unge alder ikke tage sig mange forholdsregler. Hun føler sig ikke klar til at få foretaget et 

forebyggende kirurgisk indgreb, eftersom hun ikke har fået de børn, hun ønsker at få. Ydermere, 

kan Signe ikke påbegynde et screeningsforløb før hun fylder 25 år. Det eneste Signe omtaler som 

værende positivt, ved at kende til sygdomsdisponeringen, er at hun kan have større fokus på at leve 

sundt. Bliver formålet med teknologien i realiteten så egentlig opfyldt til fulde, hos en så ung 

kvinde? – Teknologiens formål er at identificere genmutationerne, der kan fremprovokere sygdom. 

Herefter kan den testede få foretaget drastiske indgreb, for at mindske chancerne på bedste vis. I 

Signes tilfælde kan man se på, i hvor høj grad teknologiens formål har været gavnligt for hende i 

en så ung alder. Signe kan få foretaget kirurgiske indgreb, men hun ønsker det først senere i livet. 

I Signes nuværende livssituation kan hun ikke bruge den viden teknologien kan give hende, til 

andet end at leve sundt samt være opmærksom på knuder i brystet. Hvis man ser på de ulemper, 

som Signe opridser, kan der komme tvivl om hvorvidt det egentlig har kunne betale sig for hende 

at få udført testen så tidligt i livet.  

Forholdsregler ved brugen af genteknologien  

Grundet Trines velovervejede refleksioner, over det at få udført gentesten, kan der argumenteres 

for, at Trine er mere rustet til at håndtere de konsekvenser udførelsen af gentesten fører med sig. 

Trines oplevelse af sammenhæng set fra et salutogenetisk perspektiv, er stærkt i modsætning til 

Signe. Dette kan skyldes, at Trine var ældre da hun fik udført testen. Ydermere har Trine gjort sig 

flere overvejelser omkring testen inden hun fik den udført. Hun har tilmed takket nej til en gentest 

tidligere i livet. Det at være velreflekteret og overveje de konsekvenser testen fører med sig, kan 

altså, med udgangspunkt i de to interviewpersoner, ses som en vigtig faktor for at kunne mestre 

det at kende til egen sygdomsdisponering.  
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En tikkende bombe 

Både Trine og Signe giver udtryk for, at de har gjort sig en række overvejelser omkring deres 

meget forhøjede sygdomsrisiko. De taler om følelsen af at gå rundt med en tikkende bombe. Signe 

mærker ofte efter knuder i sine bryster og uddyber, at hun bliver bange når hun mærker noget 

mistænksomt. I forlængelse heraf er det interessant, at Trine bevidst undgår at mærke efter knuder 

i brystet, simpelthen for at undgå paranoide tanker og frygt. Desuden udpeger Trine, at det var en 

stor lettelse at få fjernet sit underliv, da hun havde en bange tanke om, at det blot var et spørgsmål 

om tid, før der opstod kræft. Begge kvinder har tilsyneladende gjort sig mange tanker om hvorvidt 

de bliver syge eller ej. Signe udtrykker det selv sådan, at hun er helt sikker på, at hun en dag vil få 

cancer. Trine er dog mere optimistisk, men undgår at konfrontere sig selv med frygten i sin 

hverdag. Dette peger altså på, at man som BRCA1 eller BRCA2 positiv, som en del af sit liv, 

oplever en mere eller mindre underliggende frygt for sygdomsudvikling. 

Egen sundhedsopfattelse og genteknologi  

I de to interviewpersoners tilfælde, gør kendskabet til sygdomsdisponeringen således en række 

ting ved det individ, som får foretaget gentesten. Teknologien har altså en effekt, der peger i en 

retning af, at det kan få essentielle konsekvenser for den person, der får udført testen. På den ene 

side, kan man argumentere for, at disse konsekvenser ikke er årsag til helt at fravælge testen. I 

andre tilfælde, kan man argumentere for, at konsekvenserne burde være en grund til at testen bør 

udføres på et tidspunkt i livet, hvor individet kan gøre noget fundamentalt for at forebygge et 

sygdomsforløb. Teknologien kan medføre negative aspekter, der potentielt kunne mindske 

livskvaliteten for det testede individ. Teknologien kan tilmed medføre en række positive 

konsekvenser, der kan forbedre individets livskvalitet. Hvis man ser på den salutogenetiske tilgang 

til sundhed, kan man argumentere for, at et individ der evner at håndtere, forstå og finde mening i 

det at få udført en gentest, også kan mestre konsekvenserne.  

Hvorvidt er genteknologien sundhedsfremmende? 

På den ene side står vi med en teknologi der rationelt set er sundhedsfremmende****. 

Teknologiens formål er at lokalisere genmutationerne BRCA1 og BRCA2 for at kunne forebygge 

eventuel udvikling af cancer. Set ud fra et patogenetisk perspektiv giver udbredelsen af 

genteknologi god mening, eftersom den kan bidrage til be- eller afkræfte fravær af sygdom, hvilket 

fra en patogenetisk synsvinkel vil betyde at et menneske er sundt. På baggrund af dette kan man 
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argumentere for at genteknologien er sundhedsforbyggende. På den anden side, kan der 

argumenteres for at fravær af sygdom ikke nødvendigvis er ensbetydende med at et individ kan 

defineres som værende sund. Det kan derfor diskuteres hvorvidt genteknologien egentlig er 

sundhedsfremmende. Set fra det salutogenetiske perspektiv kan man mene at genteknologi per 

automatik ikke er sundhedsfremmende udelukkende fordi at det kan fordre fraværet af sygdom. 

Da man her også kigger på individets evne til at mestre sin fysiske sundhedstilstand. Ud fra 

interviews med Signe og Trine ses det blandt andet hvordan de forskellige mestringsstrategier har 

indflydelse på deres måde at håndtere deres sygdomsdisponering. Ud fra dette kan der 

argumenteres for at sundhedsteknologien hverken er, eller ikke er sundhedsfremmende. Hvorvidt 

genteknologien er sundhedsfremmende, skal ses i relation til det enkelte individ og dets behov. 
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Refleksion 
 
I det følgende afsnit ønsker vi at reflektere over, vores egen arbejdsproces samt de metodiske 

tilgange vi har gjort brug af i projektet. I forlængelse heraf vil vi beskrive, hvordan de brugte 

metoder har formet rapporten samt, hvad vi kunne, have gjort anderledes i forsøget på at forberede 

vores opgave. 

 

Igennem hele projektforløbet har vores overordnet fokus været på den genetiske undersøgelse for 

mutationer i BRCA1 og BRCA2. Emnet er blevet behandlet med udgangspunkt i vores to 

semesterbindinger — Teknologiske systemer og artefakter (TSA) og subjektivitet teknologi og 

samfund (STS). Med TSA-vinklen har vi analyseret den genetiske undersøgelse, med fokus på 

teknologiens tekniske videnskaber. Herigennem har vi fået belyst selve teknologien og de felter 

der knytter sig til den. Ved at inddrage STS vinklen, har vi søgt at sætte fokus på, hvad 

genteknologien og bevidstgørelse af eventuel sygdomsdisponeringen gør ved individet.  

Dette er blevet gjort ved at udfører to personlige interviews, med kvinder der begge er testede 

BRCA1 og BRCA2 positive. Trine og Signe er hver deres sted i livet og har grundet deres 

baggrund og alder tacklede sygdomsdisponeringen på forskellige vis. I kraft af de valgte 

interviewpersoner har vi fået et varieret syn på, hvad sygdomsbevidstgørelsen blandt andet kan 

gøre ved individet. Dog kunne vi have varieret vores undersøgelser yderligere ved at foretage flere 

interviews, med personer der både var gentestede positive og negative. Ved at gøre dette ville 

vores besvarelse af STS spørgsmålet (hvad sygdoms bevidstgørelsen gør ved individet) have stået 

stærkere. Samtidig kunne vi ud fra en større gruppe af informanter, have draget reelle konklusioner 

om, hvordan det er at leve med et positivt resultat fra gentesten. 

I projektforløbet tog vi også kontakt til flere forskellige eksperter indenfor området, da vi ønskede 

at få en større indsigt i genteknologien og høre hvilke fordele og ulemper de som fagpersoner 

mener genteknologien medfører. Vi fik desværre ikke svar fra nogle af eksperterne og det lykkedes 

os derfor ikke at få interviewene op at stå. At inddrage ekspertviden i projektet ville kunne have 

givet et mere nuanceret syn på gentesten i vores rapport, og yderligere givet os en dybere forståelse 

af hvordan de håndterer de borgere, som bliver testede positive for BRCA1 og BRCA2.   
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Konklusion 
 

Vi har i dette projekt arbejdet ud fra nedenstående problemformulering:  

 

Hvordan kan genteknologien for test af BRCA 1 og 2 mutationer forstås i dens virken, samt 

hvorvidt er genteknologien sundhedsfremmende i relation til individ og samfund? 

 

Ud fra ovenstående opgave, kan det konkluderes at genteknologiens virke skal forstås på flere 

planer. Ved vores analyse af genteknologien i TRIN-modellen fremgår det, hvorledes 

genteknologien fungerer lige fra dets indre mekanismer, til systemet som helhed og hvilke 

drivkræfter og barriere der hænger sammen med integreringen af genteknologien. 

Samlet kan det siges at analysen belyser de omstændigheder, som teknologien er en del af. 

Herunder både de positive og negative aspekter ved indførelse af genteknologien. 

 

Den klare fordel ved indførelsen af genteknologi for BRCA1 og BRCA2 er at den fordrer 

forebyggelsen af cancer. Ulemperne ved integreringen af genteknologien er de utilsigtede effekter, 

som kan have betydning for både samfund og individ.  

 

Med udgangspunkt i vores to interviews har vi fået indsigt i, hvad det vil sige at leve med kendskab 

til egen sygdomsdisponering. Vi har ud fra vores to interviews kun fået et indikativ indblik i, hvad 

det vil sige at leve med viden om egen sygdomsdisponering. Dermed er vores datagrundlag ikke 

repræsentativt. På baggrund heraf kan det nævnes at oplevelsen af sammenhæng er afgørende for 

kvindernes sundhedsopfattelse.  

Afslutningsvis kan det konkluderes at hvorvidt teknologien er sundhedsfremmede, afhænger af 

individets egen evne til at mestre sygdomsdisponeringen og at alderen for udførelsen af testen her 

kan spille en afgørende rolle.  
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