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Baggrund 
Brug af religiøse og spirituelle ressourcer kan tænkes at blive særligt aktuelt i forbindelse med 
mestring for patienter med en livstruende sygdom som kræft. Udenlandske undersøgelser viser, at 
religiøs/spirituel mestring er forbundet med både positiv og negativ effekt på livskvalitet og 
sygdomstilpasning blandt kræftpatienter, hvor positiv religiøs mestring, så som at søge social og 
spirituel støtte er forbundet med bedre livskvalitet, mens mere maladaptive mestringsstrategier som 
at tolke kræft som guds straf er forbundet med mere negative effekter på livskvalitet. Man har dog 
kun i begrænset omfang undersøgt, hvilke psykosociale faktorer, der er forbundet med brugen og 
effekten af religiøs/spirituel mestring. 
 
Formål 
Projektet søger at afdække 1) i hvor høj grad danske lungekræftpatienter gør brug af religiøse 
og/eller spirituelle mestringsstrategier i forhold til en rask populationen, 2) om brugen ændres over 
tid, 3) om bestemte psykosociale faktorer kan forudsige brugen og effekten af religiøs og/eller 
spirituel mestring, og 4) om religiøse og/eller spirituelle mestringsstrategier kan forudsige 
patientens psykosociale- og eksistentielle velvære. 
 
Design/metode 
Projektet er en spørgeskemaundersøgelse af to grupper, hhv. en lungekræftgruppe som følges over 
tid, og en rask gruppe af danskere som fungerer som kontrolgruppe til patientgruppen. Det 
undersøges og sammenlignes hvorvidt de to grupper anvender tro og spiritualitet i mestring af 
kriser, om dette har betydning for den enkeltes livskvalitet, samt hvilke psykosociale faktorer der er 
forbundet med brug og effekt af religiøs/spirituel mestring. Patientgruppen rekrutteres via Dansk 
Lungekræftregister og modtager baselinespørgeskema kort tid efter diagnosen, samt ved 12 
måneders follow-up. Kontrolgruppen rekrutteres via et udtræk fra Danmarks Statistik og tilsendes 
baselinespørgeskema.  
 
Perspektiver 
I lyset af den voksende interesse for feltet tro og helbred nationalt og internationalt vurderes 
projektet at kunne bidrage med unik viden om brugen af religiøs og/eller spirituel mestring under 
alvorlig, livstruende sygdom i en sekulær kontekst, og dennes mulige indvirkning på livskvalitet. 
En øget viden om prævalensen af religiøs og/eller spirituel mestring vil give de 
sundhedsprofessionelle øget indsigt i behovet for åbenhed om og opmærksomhed på patienternes 
spirituelle, religiøse og eksistentielle behov. Projektet vurderes desuden til at kunne bidrage med ny 
viden i forhold til, hvilke psykosociale faktorer der muligvis forudsiger brug af religiøs og/eller 
spirituel mestring, og ligeledes give indsigt i hvorvidt nogle religiøse/spirituelle mestringsstrategier 
er forbundet med lavere livskvalitet. 
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