
	  

Kampen	  om	  kræftmidlerne	  
	  

-‐	  Et	  speciale	  om	  hvordan	  patientforeninger	  
søger	  indflydelse	  på	  kræftområdet	  

Af:	  Kathrine	  Frost	  Rasmussen	  

November 2013	  
	   	  

Copenhagen	  Business	  School	  
	  
Vejleder:	  Henrik	  Køhler	  Simonsen	  -‐	  Institut:	  IBC	  
Uddannelse:	  Cand.ling.merc.	  Engelsk	  og	  Kommunikation	  	  
	  
60,9	  NS	  138.500	  anslag	  
	  



2	  

Summary	  
This	  thesis	  sees	  to	  investigate	  how	  Danish	  patient	  organizations	  seek	  influence	  on	  public	  policy	  related	  

to	  cancer.	  It	  is	  based	  on	  the	  topical	  question	  of	  resources	  and	  their	  influence	  on	  the	  distribution	  of	  

power	  between	  interest	  groups.	  To	  get	  a	  better	  understanding	  of	  this	  topic	  the	  thesis	  analyses	  four	  

cancer-‐related	  patient	  organizations	  with	  a	  narrow	  focus	  on	  what	  resources	  they	  hold	  and	  what	  

strategies	  they	  have	  made	  use	  of	  in	  their	  attempts	  to	  influence	  the	  public	  policy	  related	  to	  cancer.	  

Public	  affairs	  are	  in	  this	  thesis	  considered	  as	  a	  form	  of	  strategic	  communication.	  The	  selected	  theory	  is	  

therefore	  a	  combination	  of	  communication	  theory,	  media	  theory	  and	  social	  science	  theory.	  The	  study	  

design	  is	  based	  on	  a	  combination	  of	  quantitative	  and	  qualitative	  method	  in	  which	  quantitative	  surveys	  

form	  the	  basis	  for	  more	  in-‐depth	  case	  studies	  and	  qualitative	  semi-‐structured	  research	  interviews	  

conducted	  from	  four	  Danish	  patients	  organisations:	  Dansk	  Brystkræft	  Organisation	  (Danish	  Breast	  

Cancer	  Organization),	  Blæreforeningen	  (The	  Bladder	  Association)	  Prostatakræftforeningen	  (The	  

Prostate	  Cancer	  Association)	  and	  Stomiforeningen	  COPA	  (The	  Ostomy	  Association).	  

	  

It	  is	  found	  that	  these	  patient	  organizations	  face	  a	  challenging	  task	  when	  they	  want	  to	  influence	  the	  

public	  policy	  related	  to	  cancer,	  but	  it	  also	  appears	  that	  the	  studied	  patient	  organizations	  have	  a	  strong	  

motivation	  to	  become	  organized	  and	  that	  they	  are	  dedicated	  to	  influence	  the	  public	  policy.	  The	  cancer-‐

related	  patient	  organizations	  seek	  influence	  through	  different	  arenas;	  the	  parliamentary	  arena,	  the	  

administrative	  arena	  and	  the	  media	  arena.	  The	  investigation	  has	  shown	  that	  patient	  organizations	  

often	  focus	  on	  one	  arena,	  and	  that	  the	  choice	  of	  arena	  largely	  is	  determined	  by	  what	  resources	  the	  

organization	  holds.	  The	  analysis	  shows	  that	  the	  patient	  groups	  use	  different	  strategies	  depending	  on	  

what	  resources	  they	  possess	  and	  where	  these	  are	  most	  valuable.	  Finally,	  it	  has	  been	  shown	  that	  there	  

is	  a	  potential	  to	  further	  strengthen	  the	  position	  of	  patient	  groups	  by	  creating	  alliances	  with	  others,	  by	  

ensuring	  a	  broader	  member	  group	  and	  by	  getting	  a	  better	  understanding	  of	  the	  situation	  of	  the	  cancer	  

patients	  they	  represent.
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Kapitel	  1	   	  

1.0.	  Indledning	  
	  

I	  uge	  43,	  2013,	  rullede	  Kræftens	  Bekæmpelse	  og	  TV2s	  store	  kampagne	  Knæk	  Cancer	  for	  andet	  år	  i	  

træk	  over	  skærmen	  og	  ud	  i	  landets	  tv-‐stuer.	  Kampagnen	  blev	  i	  ugerne	  op	  til	  annonceret	  igennem	  

reklamespots	  hvor	  kendte	  mennesker	  gav	  udtryk	  for	  deres	  støtte	  til	  indsamlingen1.	  I	  hele	  ugen	  havde	  

TV-‐kanalen	  ryddet	  programmet	  for	  at	  sætte	  fokus	  på	  kræft.	  Der	  blev	  sendt	  quizzer,	  dokumentarfilm	  og	  

danseshows	  med	  fokus	  på	  kræft,	  og	  det	  hele	  kulminerede	  i	  et	  stort	  indsamlingsshow,	  hvor	  

skuespillere,	  politikere	  og	  andre	  berømtheder	  sad	  klar	  ved	  telefonerne	  for	  at	  modtage	  seernes	  bidrag.	  

Knæk	  Cancer	  2013	  indbragte	  143	  millioner	  kroner	  til	  Kræftens	  Bekæmpelse.	  Knæk	  Cancer	  2012	  

indbragte	  100	  millioner.	  	  

Knæk	  Cancer-‐ugen	  er,	  ligesom	  Støt	  Brysterne	  og	  Movember,	  et	  eksempel	  på	  et	  af	  de	  værktøjer,	  som	  

Kræftens	  Bekæmpelse	  benytter	  for	  at	  gøre	  opmærksom	  på	  sin	  sag,	  indsamle	  penge	  og	  ikke	  mindst	  

skabe	  politisk	  indflydelse,	  og	  det	  tyder	  på,	  at	  patientforeninger	  som	  Kræftens	  Bekæmpelses	  

indflydelse	  vokser.	  På	  bare	  fem	  år	  har	  ti	  af	  landets	  største	  patientforeninger	  fået	  125.000	  nye	  

medlemmer.	  (Touhou	  &	  Toft,	  2012)	  Denne	  udvikling	  skyldes	  blandt	  andet	  at	  flere	  og	  flere	  danskere	  får	  

og	  lever	  med	  en	  sygdomsdiagnose,	  og	  at	  der	  i	  hele	  den	  vestlige	  verden	  er	  en	  voldsomt	  stigende	  

interesse	  for,	  hvordan	  man	  kan	  forblive	  sund	  eller	  leve	  bedst	  muligt	  med	  sin	  sygdom.	  	  (Touhou	  &	  Toft,	  

2012)Patientforeningerne	  bliver	  i	  takt	  med,	  at	  de	  får	  flere	  medlemmer	  også	  mere	  interessante	  for	  

politikerne,	  da	  de	  udgør	  vigtige	  meningsdannere	  og	  samarbejdsparter	  på	  det	  sundhedspolitiske	  

område.	  	  

I	  2011	  undersøgte	  man	  for	  første	  gang	  danske	  politikeres	  holdning	  til	  lobbyister.	  Undersøgelsen,	  der	  

blev	  gennemført	  af	  Dansk	  Journalistforbund	  og	  Altinget,	  viste,	  at	  danske	  politikere	  mener,	  at	  

lobbyisterne	  er	  gavnlige	  i	  forhold	  til	  den	  politiske	  udvikling,	  og	  at	  politikerne	  i	  høj	  grad	  bruger	  

lobbyisterne	  til	  at	  navigere	  i	  komplekse	  politikområder	  (Johannesen,	  2011)Den	  seneste	  undersøgelse	  

på	  området	  blev	  gennemført	  i	  juni	  2012	  af	  kommunikationsbureauet	  Advice.	  Denne	  konkluderer,	  at	  

halvdelen	  af	  de	  danske	  politikere	  mener,	  at	  lobbyister	  påvirker	  deres	  beslutninger.	  Herunder	  at	  

folketingsmedlemmerne	  ser	  lobbyisterne	  som	  en	  fordel.	  (Advice,	  2012)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Kilde:	  http://www.youtube.com/watch?v=JqKKBbGbe8s	  
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Men	  hvad	  betyder	  det	  at	  en	  enkelt	  patientforening	  får	  så	  massiv	  mediedækning	  som	  Kræftens	  

Bekæmpelse	  får	  under	  Knæk	  Cancer-‐ugen?	  Og	  hvordan	  påvirker	  dette	  mulighederne	  for	  at	  skabe	  

indflydelse	  hos	  de	  mere	  specialiserede	  patientforeninger,	  der	  også	  beskæftiger	  sig	  med	  

kræftsygdomme?	  Denne	  undren	  udgør	  motivationen	  for	  dette	  speciale,	  hvor	  formålet	  har	  været	  at	  

zoome	  ind	  på	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger,	  der	  i	  dag	  kan	  synes	  at	  stå	  i	  skyggen	  

af	  Kræftens	  Bekæmpelse,	  og	  undersøge	  hvilken	  rolle	  de	  spiller	  i	  den	  politiske	  beslutningsproces	  på	  

kræftområdet	  .	  	  

Specialets	  fokus	  er	  stærkt	  inspireret	  af	  Anne	  Binderkrantz,	  forsker	  på	  Aarhus	  Universitet,	  som	  i	  

forbindelse	  med	  forskningsprojektet	  INTERARENA2	  har	  vist,	  at	  der	  hos	  danske	  

interesseorganisationer	  er	  en	  sammenhæng	  imellem	  ressourcer,	  mediedækning	  og	  politisk	  

indflydelse.	  De	  interesseorganisationer,	  der	  har	  mange	  ressourcer	  er	  typisk	  også	  dem,	  der	  optræder	  i	  

medierne,	  og	  dem	  som	  bliver	  inviteret	  indenfor	  på	  Christiansborg.	  	  (Munk	  Christiansen	  &	  

Binderkrantz,	  2010)	  Men	  der	  har	  i	  hidtidige	  undersøgelser	  kun	  været	  et	  begrænset	  fokus	  på	  

patientforeningerne	  som	  særlig	  gruppe	  af	  interesseorganisationer.	  Vi	  ved	  altså	  ikke	  særlig	  meget	  om,	  

hvordan	  patientforeninger	  påvirker	  den	  måde	  hvorpå	  ressourcerne	  bliver	  fordelt	  i	  sundhedsvæsnet.	  	  

Derfor	  er	  det	  oplagt	  at	  benytte	  den	  viden,	  der	  nu	  findes	  på	  området,	  til	  at	  gå	  yderligere	  i	  dybden,	  og	  se	  

på	  de	  mekanismer,	  der	  er	  i	  spil,	  når	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  søger	  at	  opnå	  

indflydelse	  på	  de	  politiske	  beslutninger	  der	  træffes	  på	  kræftområdet.	  	  

1.	  1.	  Afgrænsning	  
	  
Dette	  speciale	  fokuserer	  altså	  på	  patientforeninger	  indenfor	  kræftområdet.	  Kræftområdet	  er	  valgt,	  da	  	  

det,	  på	  grund	  af	  sygdommens	  udbredelse,	  er	  genstand	  for	  stor	  interesse	  fra	  medier,	  politikere	  og	  

befolkningen	  generelt.	  Samtidig	  dækker	  kræftområdet	  en	  lang	  række	  af	  meget	  forskelligartede	  

sygdomsdiagnoser	  og	  dermed	  også	  forskelligartede	  patientinteresser.	  	  

Interessevaretagelsen	  på	  kræftområdet	  er	  domineret	  af	  Kræftens	  Bekæmpelse,	  som	  varetager	  

interesser	  for	  alle	  former	  for	  kræftpatienter	  og	  pårørende.	  Men	  der	  findes	  derudover	  en	  lang	  række	  

specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger,	  der	  varetager	  interesser	  for	  de	  enkelte	  grupper	  af	  

kræftpatienter.	  Det	  er	  foreninger	  som	  Dansk	  Brystkræft	  Organisation,	  Blæreforeningen,	  

Prostatakræftforeningen	  PROPA	  og	  COPA	  Stomiforeningen.	  	  

De	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  er	  typisk	  organiseret	  på	  frivillig	  basis.	  De	  varierer	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Se:	  http://interarena.dk/	  
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i	  antal	  af	  medlemmer	  og	  de	  har	  ofte	  begrænsede	  økonomiske	  ressourcer.	  Samtidig	  skal	  de	  forsøge	  at	  

skabe	  indflydelse	  på	  et	  område	  hvor	  Kræftens	  Bekæmpelse	  i	  årtier	  har	  domineret	  mediebilledet	  og	  

den	  politiske	  dagsorden.	  

Formålet	  med	  dette	  speciale	  er,	  at	  undersøge	  hvilke	  strategier	  og	  taktikker	  disse	  specialiserede	  

kræftrelaterede	  patientforeninger	  benytter	  i	  deres	  arbejde	  med	  politisk	  interessevaretagelse,	  og	  

hvordan	  ressourcer	  påvirker	  deres	  muligheder	  for	  at	  opnå	  politisk	  indflydelse.	  	  

1.2.	  Problemformulering	  
	  
Specialet	  tager	  udgangspunkt	  i	  følgende	  problemformulering:	  	  

	  

Hvordan	  søger	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  indflydelse	  på	  

den	  førte	  sundhedspolitik,	  og	  hvilke	  ressourcemæssige	  parametre	  spiller	  en	  rolle	  i	  

forhold	  til	  deres	  muligheder	  for	  at	  påvirke	  de	  politiske	  beslutninger,	  der	  træffes	  på	  

kræftområdet?	  
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Kapitel	  2	  

2.0.	  Metode	  
	  

I	  det	  følgende	  afsnit	  præsenteres	  afhandlingens	  videnskabelige	  ståsted	  og	  metodiske	  valg.	  Derudover	  

præsenteres	  og	  diskutere	  afhandlingens	  empiriske	  genstandsfelt,	  der	  sammen	  med	  det	  teoretiske	  

genstandsfelt	  skal	  danne	  grundlang	  for	  analysen.	  	  

2.1.	  Videnskabeligt	  ståsted	  
	  

Specialet	  stiller	  skarpt	  på	  den	  situation,	  som	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  

befinder	  sig	  i,	  når	  de	  søger	  politisk	  indflydelse.	  Den	  forståelse	  jeg	  tilskriver	  de	  centrale	  begreber	  

herunder	  indflydelsesstrategier	  og	  ressourcer	  er	  præget	  af	  et	  konstruktivistisk	  blik.	  Derfor	  opfattes	  

socialkonstruktivisme	  som	  et	  overordnet	  perspektiv.	  Herunder	  at	  viden	  ikke	  er	  noget	  endegyldigt	  men	  

noget	  der	  skabes	  i	  mellem	  mennesker.	  ”I	  et	  socialkonstruktivistisk	  perspektiv	  er	  viden	  en	  social	  aktivitet	  

på	  linje	  med	  andre	  former	  for	  social	  aktivitet,	  hvor	  der	  udvikles	  sproglige	  og	  begrebsmæssige	  kategorier,	  

som	  vi	  igen	  benytter	  os	  af	  for	  at	  forstå	  det	  vi	  observerer.”	  	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013)	  Det	  betyder,	  at	  

virkeligheden	  bør	  undersøges	  med	  inddragelse	  af	  individets	  oplevede	  virkelighed.	  Derfor	  er	  der	  

anvendt	  spørgeskemaundersøgelser	  kombineret	  med	  casestudier	  og	  semistrukturerede	  

forskningsinterviews.	  	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009)	  

	  

Dette	  har	  givet	  mulighed	  for	  at	  kombinere	  konkrete	  målinger	  af	  foreningernes	  ressourcer	  og	  resultater	  

(antal	  medlemmer,	  samlede	  årlige	  indtægter,	  medieomtale	  etc.)	  med	  erfaringer	  og	  konkrete	  eksempler	  

fortalt	  i	  interviewsene	  af	  udvalgte	  foreningers	  formænd.	  Spørgeskemaundersøgelsen	  omfattede	  ni	  

specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger,	  hvoraf	  fire	  blev	  valgt	  ud	  til	  mere	  dybdegående	  

interviews.	  Disse	  fire	  foreninger	  betegnes	  fremover	  som	  	  de	  fire	  case-‐foreninger.	  
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2.1.	  Undersøgelsesmetode	  
	  
Specialets	  undersøgelsesdesign	  bygger	  på	  en	  kombination	  af	  kvantitativ	  og	  kvalitativ	  metode,	  hvor	  

den	  kvantitative	  spørgeskemaundersøgelse	  udgør	  grundlaget	  for	  de	  mere	  dybdegående	  casestudier	  og	  	  

kvalitative	  semistrukturerede	  forskningsinterviews.	  	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  Herudover	  benyttes	  

sekundær	  empiri	  og	  optælling	  af	  medieklip	  omhandlende	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  

patientforeninger	  (Infomediaundersøgelse,	  Bilag	  3).	  

	  

I	  casestudierne	  af	  de	  fire	  udvalgte	  patientforeninger	  har	  fokus	  været	  at	  afdække	  foreningernes	  formål,	  

ressourcer,	  arbejdsgange	  og	  benyttede	  strategier.	  Casestudiet	  er	  valgt,	  da	  det	  blandt	  andet	  giver	  

mulighed	  for	  at	  lave	  en	  empirisk	  undersøgelse,	  der	  kan	  give	  en	  forståelse	  af	  fordelingen	  af	  ressourcer	  

blandt	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger,	  og	  graden	  af	  mediernes	  betydning	  for	  

beslutningsprocessen	  indenfor	  det	  sundhedspolitiske	  område.	  (Hjarvard,	  2008).	  Samtidig	  er	  

casestudier	  særligt	  velegnede	  til	  at	  studere	  institutioners	  udvikling	  i	  relation	  til	  deres	  omgivelser	  	  

(Denzin	  &	  Lincoln,	  2011)	  og	  netop	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeningers	  relation	  til	  de	  

øvrige	  institutioner	  på	  kræftområdet,	  er	  det	  som	  specialet	  ønsker	  at	  redegøre	  for.	  	  

	  

Den	  viden,	  der	  skabes	  i	  gennem	  casestudier	  er	  kontekst-‐afhængig,	  hvilket	  betyder,	  at	  den	  ikke	  

nødvendigvis	  kan	  bruges	  som	  en	  forklarende	  eller	  forudsigende	  teori	  	  (Denzin	  &	  Lincoln,	  2011).	  	  

Derimod	  kan	  casestudier	  udgøre	  eksempler,	  der	  uden	  at	  generalisere	  kan	  give	  en	  værdifuld	  deskriptiv	  

redegørelse	  over	  en	  proces-‐orienteret	  teori,	  som	  specialet	  bygger	  på.	  	  (Denzin	  &	  Lincoln,	  2011)	  	  

	  

I	  casestudier	  er	  det	  afgørende	  hvordan	  man	  definerer	  afgrænsningen	  af	  sine	  cases.	  Det	  er	  nemlig	  her	  

det	  bestemmes	  hvad	  der	  er	  case	  og	  hvad	  der	  er	  er	  kontekst.	  	  (Denzin	  &	  Lincoln,	  2011)	  I	  det	  følgende	  

beskrives	  undersøgelsens	  design	  og	  afgrænsning	  mellem	  cases	  og	  kontekst.	  

	  

Det	  første	  skridt	  i	  undersøgelsen	  var	  at	  udforme	  et	  spørgeskema	  (Se	  bilag	  1),	  der	  skulle	  give	  et	  

overblik	  over	  fordelingen	  af	  ressourcer	  blandt	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger.	  

Spørgeskemaet	  blev	  sendt	  ud	  til	  17	  af	  de	  22	  kræftrelaterede	  patientforeninger,	  der	  er	  oplyst	  på	  

Kræftens	  Bekæmpelses	  hjemmeside3.	  Fem	  foreninger	  blev	  valgt	  fra,	  da	  de	  blev	  vurderet	  til	  ikke	  at	  have	  

et	  reelt	  politisk	  formål,	  men	  i	  højere	  grad	  være	  sociale	  foreninger.	  Formålet	  med	  

spørgeskemaundersøgelsen	  har	  været	  at	  klarlægge	  fordelingen	  af	  ressourcer	  imellem	  foreningerne.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3http://www.cancer.dk/Hjaelp+viden/raadgivning/patientforeninger/	  
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Spørgsmålene	  gik	  således	  på	  foreningernes	  medlemstal,	  årlige	  indtægter,	  indtægtskilder,	  antal	  af	  

ansatte,	  antal	  af	  pladser	  i	  råd	  og	  nævn,	  samt	  hvor	  jævnligt	  foreningen	  har	  kontakt	  med	  politikere,	  

embedsmænd	  og	  journalister.	  (Se	  bilag	  1).	  Spørgeskemaet	  er	  inspireret	  af	  Tordenskjolds	  Soldater,	  hvor	  

Munk	  Christansen	  og	  Binderkrantz	  redegør	  for	  fordelingen	  af	  ressourcer	  blandt	  danske	  

interesseorganisationer.	  	  (Munk	  Christiansen	  &	  Binderkrantz,	  2010).	  

	  

Ni	  ud	  af	  de	  17	  foreninger	  besvarede	  spørgeskemaet,	  og	  disse	  besvarelser	  udgør	  grundlag	  for	  

udvælgelsen	  af	  de	  fire	  case-‐foreninger.	  	  

	  

Ressourcer	  kan	  være	  mange	  forskellige	  ting	  i	  forskellige	  sammenhænge.	  I	  dette	  tilfælde	  blev	  antallet	  af	  

medlemmer	  og	  foreningernes	  indtægt	  udvælgelseskriterierne	  ud	  fra	  den	  antagelse,	  at	  netop	  disse	  

ressourcer	  er	  afgørende	  i	  det	  politiske	  arbejde.	  Dermed	  blev	  foreningen	  med	  færrest	  medlemmer	  

(Blæreforeningen)	  og	  foreningen	  med	  flest	  medlemmer	  (COPA	  Stomiforeningen)	  udvalgt	  som	  case-‐

foreninger.	  (Se	  tabel	  1)	  I	  forhold	  til	  årlige	  indtægter	  udvalgtes	  to	  forholdsvis	  ligeværdige	  og	  

sammenlignelige	  foreninger,	  Prostatakræftforeningen	  PROPA	  og	  Dansk	  Brystkræft	  Organisation	  

(DBO).	  (Se	  tabel	  2)	  Der	  også	  begge	  lægger	  navn	  til	  en	  årlig	  kampagne	  (Movember	  og	  Støt	  Brysterne),	  

og	  hvis	  sygdomsområde	  derfor	  må	  antages	  at	  være	  kendt	  af	  offentligheden.	  	  

	  

På	  den	  måde	  blev	  det	  afgjort,	  at	  Blæreforeningen,	  Stomiforeningen	  COPA,	  Prostatakræftforeningen	  

PROPA	  og	  Dansk	  Brystkræft	  Organisation	  udgør	  cases.	  Konteksten	  udgøres	  af	  de	  øvrige	  undersøgte	  

specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger,	  Kræftens	  Bekæmpelse,	  de	  relevante	  offentlige	  råd	  og	  

nævn	  på	  kræftområdet,	  de	  offentlige	  beslutningstagere	  på	  kræftområdet	  (den	  parlamentariske	  arena)	  

og	  medierne	  (mediearenaen).	  	  

	  

Se	  fordelingen	  af	  medlemmer	  og	  indtægter	  i	  de	  fire	  case-‐foreninger	  herunder:	  
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Tabel	  1:	  Medlemmer	  per	  organisation	  

	  
	  

Kilde:	  Spørgeskemaundersøgelse,	  se	  bilag	  2.	  

	  
	  
	  
Tabel	  2:	  Kroner	  per	  organisation	  
	  

	  
	  

Kilde:	  Spørgeskemaundersøgelse,	  se	  bilag	  2.	  
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2.2.2.	  De	  fire	  case-‐foreninger	  
	  

De	  fire	  udvalgte	  case-‐foreninger	  var	  genstand	  for	  en	  mere	  omfattende	  undersøgelse	  af	  værdigrundlag,	  

formål	  og	  historik.	  

	  

Formændene	  for	  de	  fire	  foreninger	  indvilgede	  i	  at	  stille	  op	  til	  et	  dybdegående	  interview,	  hvorigennem	  

den	  enkelte	  organisations	  politiske	  udfordringer	  og	  strategivalg	  kunne	  uddybes.	  Disse	  blev	  

gennemført	  over	  telefonen	  ud	  fra	  en	  semi-‐struktureret	  interviewguide,	  der	  tog	  udgangspunkt	  i	  den	  

enkelte	  forenings	  besvarelse	  af	  spørgeskemaet.	  	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009)	  Denne	  løsning	  gav	  

mulighed	  for	  en	  mere	  dybdegående	  undersøgelse	  af	  foreningernes	  strategivalg	  og	  ressourcemæssige	  

udfordringer	  i	  forhold	  til	  det	  politiske	  arbejde.	  Styrken	  ved	  denne	  form	  for	  undersøgelse	  er,	  at	  det	  

giver	  mulighed	  for	  at	  beskrive	  konkrete	  eksempler,	  detaljer	  og	  variationer,	  der	  kan	  fortælle	  hvad	  der	  

er	  sket	  og	  hvorfor.	  	  (Denzin	  &	  Lincoln,	  2011)	  	  

	  

Specialets	  resultater	  har	  altså	  ikke	  til	  formål	  at	  sige	  noget	  generelt	  om	  politisk	  interessevaretagelse	  

hos	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger,	  men	  derimod	  at	  tegne	  et	  billede	  af	  den	  

virkelighed,	  som	  disse	  patientforeninger	  skal	  agere	  i,	  som	  den	  ser	  ud	  lige	  nu.	  	  

	  

2.2.3.	  Infomediaundersøgelse	  
	  

Til	  at	  afdække	  de	  undersøgte	  patientforeningers	  optræden	  i	  medierne	  blev	  alle	  medieklip	  i	  perioden	  

01.05.12-‐	  01.05.13	  talt	  op.	  (Se	  bilag	  3)	  Undersøgelsen	  blev	  gennemført	  i	  Infomedia	  og	  dækkede	  

kategorierne	  Landsdækkende	  dagblade,	  Regionale	  dagblade	  og	  Radio-‐	  og	  TV-‐indslag.	  For	  at	  øge	  

sandsynligheden	  for,	  at	  den	  enkelte	  patientforening	  havde	  spillet	  en	  aktiv	  rolle	  i	  at	  få	  artiklen	  i	  

medierne,	  var	  det	  et	  krav	  at	  patientforeningens	  navn	  fremgik	  i	  artiklen.	  Denne	  udvælgelsesmetode,	  vil	  

dog	  også	  frasortere	  andre	  artikler	  der	  handler	  om	  den	  specifikke	  kræftform	  eller	  relevante	  

behandlingsmetoder,	  som	  vil	  fremstå	  som	  kommunikation	  fra	  en	  patientforening,	  men	  hvori	  navnet	  

ikke	  fremgår.	  Derfor	  skal	  resultaterne	  fra	  denne	  undersøgelse	  ses,	  som	  det	  mindst	  mulige	  antal	  af	  

medieklip	  i	  perioden.	  	  
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Kapitel	  3	  

3.0.	  Teori	  
	  

Politisk	  interessevaretagelse	  anskues	  i	  dette	  speciale	  som	  værende	  en	  form	  for	  strategisk	  

kommunikation.	  Den	  valgte	  teori	  er	  således	  en	  kombination	  af	  kommunikationsteori,	  medieteori	  og	  

samfundsvidenskabelig	  teori	  om	  organiseringen	  af	  samfundets	  politiske	  interessenter/institutioner.	  	  

	  

Teoriafsnittet	  redegør	  for	  specialets	  teoretiske	  ståsted	  ved	  at	  beskrive	  de	  to	  dominerende	  paradigmer	  

indenfor	  kommunikationsteorien:	  transmissionsparadigmet/det	  samfundsvidenskabelige	  paradigme	  

og	  interaktionsparadigmet/det	  humanistiske	  paradigme.	  	  (Frandsen,	  Halkier,	  &	  Johansen,	  2002;	  

Sepstrup	  &	  Fruensgaard,	  2010;	  Shockley-‐Zalabak,	  2012)	  For	  at	  redegøre	  for	  det	  strategiske	  arbejde,	  

som	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  bygger	  deres	  kommunikation	  på,	  inddrages	  

også	  Preben	  Sepstrups	  beskrivelse	  af	  kommunikationssituationen,	  og	  der	  redegøres	  for	  hvordan	  dette	  

strategiske	  værktøj	  kan	  sikre	  en	  vellykket	  kommunikation.	  	  

	  

Efterfølgende	  gives	  der	  en	  beskrivelse	  af	  den	  udvikling,	  der	  er	  sket	  i	  samarbejdet	  mellem	  de	  politiske	  

beslutningstagere	  og	  samfundets	  organiserede	  interesser	  fra	  1940erne	  og	  frem	  til	  i	  dag,	  herunder	  en	  

beskrivelse	  af	  de	  fire	  dominerende	  skoler,	  der	  eksisterer	  indenfor	  dette	  felt,	  samt	  en	  redegørelse	  for	  

hvordan	  situationen	  i	  det	  danske	  samfund	  opfattes	  i	  dag.	  I	  forlængelse	  heraf	  beskrives	  Anne	  

Binderkrantz	  og	  Peter	  Munk	  Christiansens	  teori	  om	  interesseorganisationers	  indflydelsesstrategier,	  

samt	  hvordan	  relationen	  imellem	  politiske	  beslutningstagere	  og	  interesseorganisationer	  opfattes	  heri.	  

	  

Endelig	  inddrages	  Stig	  Hjarvard	  og	  Jesper	  Strômbâcks	  teori	  om	  hvordan	  mediernes	  mellemkomst	  i	  den	  

offentlige	  debat	  påvirker	  kommunikationen	  i	  alle	  samfundets	  institutioner.	  De	  der	  ønsker	  at	  skabe	  

indflydelse	  på	  den	  virkelighed,	  som	  vi	  alle	  dagligt	  præsenteres	  for	  i	  medierne,	  må	  indordne	  sig	  under	  

mediernes	  dagsorden,	  og	  det	  påvirker	  indholdet	  og	  formen	  på	  kommunikationen.	  (Stig,	  2009;	  

Strömbáck,	  2008)Mediernes	  udvælgelsesproces	  er	  hård,	  og	  det	  påvirker	  også	  de	  specialiserede	  

kræftrelaterede	  patientforeningers	  muligheder	  for	  at	  påvirke	  den	  politiske	  proces.	  
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Specialets	  bevæger	  sig	  altså	  på	  tværs	  af	  teoretiske	  felter.	  Målet	  med	  denne	  tilgang	  er	  at	  anskueliggøre	  

problemformuleringen	  fra	  flere	  forskellige	  vinkler	  og	  i	  spændingsfeltet	  af	  disse	  at	  opnå	  et	  stærkt	  

teoretisk	  fundament,	  jf.	  Tabel	  3.	  	  

	  

Tabel	  3.	  Teoretiske	  felter	  

(Egen	  tilblivelse)	  

	  

	  
	  
	  

	  

3.1.	  Strategisk	  kommunikation	  i	  organisationer	  
	  

I	  følgende	  afsnit	  redegøres	  der	  for	  de	  to	  dominerede	  paradigmer	  indenfor	  kommunikationsteorien.	  

transmissionsparadigmet/det	  samfundsvidenskabelige	  paradigme	  og	  interaktionsparadigmet/det	  

humanistiske	  paradigme.	  	  (Frandsen,	  Halkier,	  &	  Johansen,	  2002;	  Shockley-‐Zalabak,	  2012)Disse	  

beskrives	  for	  at	  give	  læseren	  en	  forståelse	  for	  den	  udvikling	  der	  er	  sket	  indenfor	  feltet,	  fra	  de	  første	  og	  

simpleste	  kommunikationsmodeller,	  der	  blot	  omfatter	  afsender,	  budskab	  og	  modtager	  til	  de	  senere	  og	  

langt	  mere	  komplicerede	  teorier,	  der	  inddrager	  kontekst,	  fortid	  og	  fremtid.	  På	  baggrund	  af	  

beskrivelsen	  af	  de	  to	  paradigmer	  redegøres	  der	  for	  specialets	  teoretiske	  ståsted.	  Efterfølgende	  
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præsenteres	  Preben	  Septrups	  analyse	  af	  kommunikationssituationen,	  der	  blandt	  andet	  kan	  fungere	  

som	  værktøj	  i	  det	  strategiske	  kommunikationsarbejde.	  

	  

3.1.1.	  To	  paradigmer	  
	  

Indenfor	  kommunikationsteorien	  eksisterer	  der	  to	  dominerende	  paradigmer,	  der	  beskriver	  den	  

vellykkede	  kommunikationshandling:	  transmissionsparadigmet/det	  samfundsvidenskabelige	  

paradigme	  og	  interaktionsparadigmet/det	  humanistiske	  paradigme.	  	  (Frandsen,	  Halkier,	  &	  Johansen,	  

2002;	  Sepstrup	  &	  Fruensgaard,	  2010;	  Shockley-‐Zalabak,	  2012)	  

	  

Fra	  1930erne	  og	  frem	  til	  1970erne	  dominerede	  transmissionsparadigmet.	  Her	  ses	  kommunikation	  

som	  overførsel	  af	  et	  budskab	  fra	  afsender	  til	  modtager.	  Kommunikation	  ses	  altså	  som	  en	  afgrænset	  

handling,	  hvor	  afsender	  er	  den	  aktive	  part.	  Dette	  paradigme	  tager	  udgangspunkt	  i	  behaviorismen,	  der	  

ser	  menneskers	  adfærd	  som	  reaktioner	  på	  omverdenens	  påvirkninger.	  Modtageren	  er	  passiv	  og	  

kommunikationen	  vurderes	  som	  værende	  lykkes,	  hvis	  afsender	  opnår	  den	  ønskede	  effekt/reaktion	  

hos	  modtageren.	  	  (Frandsen,	  Halkier,	  &	  Johansen,	  2002;	  Sepstrup	  &	  Fruensgaard,	  2010)Desuden	  ser	  

man	  i	  transmissionsparadigmet	  teksten	  som	  et	  selvstændigt	  element,	  der	  kan	  forstås	  alene	  uden	  

inddragelse	  af	  konteksten,	  ligesom	  mediet	  vurderes	  som	  værende	  neutralt.	  Paradigmet	  er	  

udgangspunktet	  for	  de	  tidligste	  og	  simpleste	  kommunikationsteorier,	  kendt	  som	  kanyleteorier,	  hvor	  

fokus	  er	  på	  afsender	  og	  modtagers	  adfærd,	  men	  ikke	  på	  følelser	  eller	  holdninger.	  	  (Sepstrup	  &	  

Fruensgaard,	  2010)	  Teorierne	  fra	  denne	  periode	  benytter	  sig	  ofte	  af	  kvalitative	  undersøgelser.	  De	  har	  

begrænset	  anvendelse,	  men	  de	  kan	  til	  en	  vis	  udstrækning	  redegøre	  for	  personlig	  kommunikation,	  

kommunikation	  i	  organisationer	  og	  massekommunikation.	  	  (Frandsen,	  Halkier,	  &	  Johansen,	  2002)	  

	  
Fra	  1970	  udvikledes	  interaktionsparadigmet,	  og	  dermed	  en	  mere	  differentieret	  opfattelse	  af	  medie	  og	  

bruger.	  Teorierne	  begynder	  nu	  at	  inddrage	  samspillet	  mellem	  modtager	  og	  tekst	  og	  den	  følgende	  

effekt.	  Kommunikation	  opfattes	  ikke	  som	  en	  	  overførsel	  af	  budskaber,	  men	  som	  en	  kompleks	  og	  

dynamisk	  proces,	  der	  ikke	  har	  nogen	  reel	  begyndelse	  eller	  afslutning.	  Her	  ses	  både	  afsender	  og	  

modtager	  som	  aktive	  og	  teksten	  kan	  ikke	  forstås	  udenfor	  sin	  kontekst.	  Det	  betyder	  også,	  at	  mediet	  får	  

betydning	  for	  kommunikationens	  budskab	  og	  effekt.	  Man	  går	  ikke	  længere	  ud	  fra	  entydige	  

sammenhænge	  mellem	  årsager	  og	  effekt,	  da	  teksten	  får	  betydning	  igennem	  den	  individuelle	  

situationsbestemte	  oplevelse	  	  (Sepstrup	  &	  Fruensgaard,	  2010)	  Formålet	  med	  kommunikation	  

defineres	  nu	  som	  en	  måde	  at	  styre	  sin	  sociale	  virkelighed	  -‐	  til	  at	  skabe,	  bevare,	  ændre	  ens	  

samfundsmæssige,	  kulturelle	  og	  personlige	  identitet,	  interpersonelle	  relationer	  og	  den	  sociale	  

rangorden.	  	  (Frandsen,	  Halkier,	  &	  Johansen,	  2002)Det	  større	  fokus	  på	  processen	  gør	  det	  svære	  at	  lave	  
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modeller	  for	  kommunikationen.	  Dem	  der	  findes	  er	  ofte	  cirkler	  eller	  spiraler,	  der	  symboliserer	  den	  

konstante	  udvikling	  i	  interaktionen,	  og	  den	  ikke	  eksisterende	  begyndelse	  og	  slutning.	  	  (Frandsen,	  

Halkier,	  &	  Johansen,	  2002)	  Teorierne	  har	  større	  anvendelse	  og	  kan	  redegøre	  for	  personlig	  

kommunikation,	  kommunikation	  mellem	  organisationer	  og	  massekommunikation.	  De	  trækker	  oftest	  

på	  en	  kulturel	  og	  kvalitativ	  tilgang,	  som	  også	  nutidens	  kommunikationsstrategier	  tager	  udgangspunkt	  

i.	  

	  

Dog	  kritiseres	  begge	  paradigmer	  for	  ikke	  at	  have	  frembragt	  overbevisende	  forklaringer	  eller	  

anvisninger	  på	  hvordan	  målrettet	  eller	  strategisk	  kommunikation	  skal	  tilrettelægges.	  Når	  der	  arbejdes	  

med	  strategisk	  kommunikation	  i	  organisationer	  kan	  det	  derfor	  være	  nødvendigt	  at	  trække	  på	  det	  

bedste	  fra	  begge	  paradigmer,	  og	  udvælge	  metode	  og	  teori	  i	  forhold	  til	  det	  problem	  der	  skal	  løses.	  	  

(Sepstrup	  &	  Fruensgaard,	  2010)	  

	  

I	  dette	  speciale	  anskues	  kommunikation	  som	  et	  samspil	  imellem	  afsender	  og	  modtager,	  hvor	  

kommunikation	  opfattes	  som	  påvirkelig	  af	  relationen,	  af	  konteksten	  og	  af	  den	  situation	  der	  er	  gået	  

forud/følger.	  Dermed	  falder	  specialets	  ståsted	  under	  transmissionsparadigmet,	  hvor	  konteksten	  

opfattes	  som	  havende	  stor	  betydning	  for	  modtagers	  opfattelse	  af	  budskabet,	  og	  analysen	  af	  

kommunikationssituationen	  vil	  således	  fokusere	  på	  relationen	  mellem	  modtager	  og	  afsender,	  budskab	  

og	  kontekst.	  

	  

3.1.2.	  Kommunikationssituation	  
	  
Med	  udgangspunkt	  i	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  gennemgås	  her	  Preben	  

Sepstrups	  analyse	  af	  kommunikationssituationen,	  med	  det	  formål	  at	  give	  en	  forståelse	  af	  det	  arbejde,	  

der	  udføres	  i	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  og	  de	  udfordringer,	  som	  de	  møder	  i	  den	  

strategiske	  kommunikationsproces.	  

	  

Når	  interesseorganisationer	  søger	  politisk	  indflydelse	  handler	  det	  om	  kommunikation,	  og	  om	  evnen	  til	  

at	  formulere	  et	  budskab,	  der	  har	  den	  ønskede	  effekt	  hos	  modtager.	  Udover	  relationen	  mellem	  afsender	  

og	  modtager	  er	  der	  en	  lang	  række	  af	  paramenter	  i	  konteksten,	  der	  kan	  påvirke	  modtagers	  opfattelse	  af	  

buskabet.	  For	  at	  øge	  sandsynligheden	  for	  succes	  skal	  disse	  paramenter	  inddrages	  i	  udformningen	  af	  

budskabet	  og	  i	  den	  strategiske	  planlægning	  af	  kommunikationen.	  Det	  overordnede	  formål	  med	  at	  

analysere	  kommunikationssituationen	  er	  at	  identificere,	  beskrive	  og	  forstå	  den	  ændring	  som	  afsender	  

ønsker	  af	  den	  eksisterede	  situation.	  	  (Sepstrup	  &	  Fruensgaard,	  2010)	  	  
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Igennem	  situationsanalysen	  bliver	  organisationen	  i	  stand	  til	  at	  klarlægge	  hvilken	  slags	  problem	  de	  har,	  

om	  problemet	  kan	  løses	  med	  kommunikation	  og	  hvilken	  kommunikationsindsats,	  der	  med	  størst	  

sandsynlighed	  vil	  kunne	  løse	  problemet.	  	  

	  

3.1.3.	  Situationsanalysens	  tre	  faser	  
En	  situationsanalyse	  kan	  deles	  op	  i	  tre	  faser.	  Første	  fase	  er	  at	  beskrive	  afsenders	  nuværende	  situation	  

og	  ønskede	  situation,	  anden	  fase	  er	  at	  beskrive	  og	  analysere	  karakteren	  af	  den	  ændring	  som	  afsender	  

ønsker,	  og	  tredje	  fase	  er	  at	  afklare	  hvorvidt	  målet	  kan	  nås	  indenfor	  de	  gældende	  politiske	  og	  

økonomiske	  rammer.	  En	  gennemgang	  af	  de	  tre	  faser	  sikrer,	  at	  de	  ressourcer	  der	  investeres	  i	  

kommunikationen	  også	  vil	  være	  i	  stand	  til	  at	  løse	  det	  aktuelle	  problem.	  	  (Sepstrup	  &	  Fruensgaard,	  

2010).	  	  

	  

Fase	  1:	  Afsenders	  nuværende	  situation	  og	  ønskede	  situation	  

Første	  fase	  i	  situationsanalysen	  er	  at	  klarlægge	  hvilken	  situation	  afsender	  befinder	  sig	  i	  og	  hvilken	  

situation	  afsender	  ønsker	  af	  nå	  frem	  til.	  Formålet	  er	  at	  konstatere	  om	  organisationen	  befinder	  sig	  i	  en	  

tilstand	  der	  stemmer	  overens	  med	  organisationens	  overordnede	  mål.	  Men	  også	  at	  undersøge	  hvorfor	  

organisationen	  befinder	  sig	  i	  den	  situation	  den	  er	  i,	  og	  hvorfor	  den	  ønskes	  ændret.	  (Sepstrup	  &	  

Fruensgaard,	  2010)	  Det	  kan	  være	  svært	  at	  vurdere	  afsenders	  situation	  uden	  at	  tage	  hensyn	  til	  hvilken	  

situation	  modtager	  befinder	  sig	  i,	  og	  derfor	  kan	  det	  ofte	  være	  relevant	  at	  inddrage	  denne	  her.	  I	  alle	  

sammenhænge	  vil	  målet	  i	  sidste	  ende	  altid	  vedrøre	  en	  ønsket	  ændring	  i	  adfærd	  hos	  modtager.	  	  

(Sepstrup	  &	  Fruensgaard,	  2010).	  	  

	  
Fase	  2:	  Beskrive	  karakteren	  af	  den	  ændring	  som	  organisationen	  ønsker	  

Anden	  fase	  er	  at	  beskrive	  og	  analysere	  karakteren	  af	  den	  ændring	  som	  organisationen	  ønsker.	  Her	  er	  

formålet	  at	  vurdere	  hvorvidt	  der	  er	  tale	  om	  en	  situation,	  der	  kan	  løses	  med	  kommunikation.	  Er	  der	  tale	  

om	  en	  kommunikationssituation?	  	  

	  

”En	  kommunikationssituation	  eller	  et	  kommunikationsproblem	  er	  en	  situation,	  der	  kan	  ændres	  helt	  eller	  

delvist	  med	  (mediebåret	  eller	  interpersonel)	  kommunikation,	  eller	  hvis	  ændring	  har	  forudsætninger,	  der	  

helt	  eller	  delvis	  kan	  opnås	  med	  kommunikation”.	  	  (Sepstrup	  &	  Fruensgaard,	  2010)	  

	  

Dermed	  også	  sagt,	  at	  ikke	  alle	  problemer	  kan	  løses	  med	  kommunikation.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  der	  arbejdes	  

med	  at	  identificere,	  beskrive	  og	  analysere	  situationen,	  da	  det	  gør	  organisationen	  i	  stand	  til	  at	  vurdere,	  

om	  den	  ønskede	  ændring	  kan	  opnås	  med	  kommunikation.	  Denne	  vurdering	  gør	  det	  også	  muligt	  at	  
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udvælge	  den	  rette	  strategi	  og	  opstille	  realistiske	  mål	  for	  kommunikationsindsatsen.	  (Sepstrup	  &	  

Fruensgaard,	  2010)	  

	  

Fase	  3:	  Er	  målet	  opnåeligt	  indenfor	  de	  gældende	  politiske	  og	  økonomiske	  rammer	  

I	  fase	  3	  skal	  organisationen	  vurdere	  om	  målet	  er	  opnåeligt	  indenfor	  de	  gældende	  politiske	  og	  

økonomiske	  rammer.	  Kommunikation	  er	  ikke	  nødvendigvis	  den	  mest	  effektive	  måde	  at	  ændre	  en	  

situationen	  på,	  og	  muligheden	  for	  at	  opnå	  den	  ønskede	  effekt	  kan	  i	  høj	  grad	  påvirkes	  af	  de	  politiske	  og	  

økonomiske	  rammer,	  som	  organisationen	  må	  agere	  indenfor.	  	  (Sepstrup	  &	  Fruensgaard,	  2010)	  Det	  kan	  

f.eks.	  være	  at	  organisationen	  ikke	  har	  de	  økonomiske	  ressourcer	  som	  arbejdet	  vil	  kræve	  eller	  den	  

nødvendige	  tid.	  I	  sådanne	  tilfælde	  bør	  organisationen	  vurdere	  om	  der	  findes	  andre	  muligheder	  i	  form	  

af	  mere	  direkte	  handlinger	  hvorigennem	  målet	  kan	  nås.	  	  

	  

For	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  vil	  en	  analyse	  af	  kommunikationssituationen	  

være	  en	  hjælp	  til	  at	  vurdere	  hvorvidt	  et	  givent	  problem	  kan	  løses	  med	  kommunikation	  og	  om	  de	  

besidder	  de	  ressourcer,	  som	  den	  strategiske	  kommunikationsindsats	  vil	  kræve.	  Er	  det	  ikke	  tilfældet	  vil	  

foreningens	  ressourcer	  gøre	  større	  gavn	  andre	  steder,	  og	  på	  den	  måde	  kan	  foreningen	  sikre	  at	  de	  

tilstedeværende	  ressourcer	  bruges	  der,	  hvor	  der	  er	  størst	  sandsynlighed	  for	  at	  de	  vil	  gøre	  en	  forskel.	  	  

	  	  

Når	  det	  kommer	  til	  kommunikation,	  der	  har	  til	  formål	  at	  påvirke	  den	  politiske	  proces	  eller	  de	  

offentlige	  beslutningstagere,	  er	  der	  fra	  samfundets	  side	  sat	  en	  række	  politiske	  rammer	  op,	  som	  

ligeledes	  er	  nødvendige	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  for	  at	  vurdere	  om	  organisationen	  besidder	  de	  nødvendige	  

ressourcer	  det	  vil	  kræver	  at	  ændre	  den	  eksisterende	  situation.	  I	  det	  følgende	  kigges	  der	  nærmere	  på	  

traditionen	  for	  	  at	  inddrage	  samfundets	  organisationer	  i	  den	  politiske	  proces.	  	  

3.2.	  De	  organiserede	  interesser	  –	  En	  teoretisk	  gennemgang	  
	  
Inddragelse	  af	  samfundets	  organiserede	  interesser	  i	  den	  politiske	  proces	  kan	  ske	  på	  mange	  niveauer	  

og	  forgå	  i	  såvel	  formelle	  som	  uformelle	  rammer.	  For	  at	  forstå	  den	  parlamentariske	  arena,	  som	  de	  

specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  skal	  agere	  i,	  beskrives	  her	  hvordan	  samspillet	  

mellem	  de	  politiske	  beslutningstagere	  og	  samfundets	  organiserede	  interesser	  har	  udviklet	  sig	  i	  det	  20.	  

århundrede,	  og	  hvordan	  samspillet	  er	  blevet	  forstået	  i	  en	  samfundsteoretisk	  kontekst.	  	  
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3.2.1.	  Politiske	  arenaer	  
	  
Interesseorganisationernes	  rolle	  i	  den	  politiske	  proces	  er	  blevet	  diskuteret	  lige	  så	  længe	  som	  

interesseorganisationer	  har	  eksisteret.	  I	  forskningen	  har	  særligt	  politikernes	  påvirkelighed,	  og	  

interesseorganisationernes	  indflydelse	  på	  demokratiet	  været	  genstand	  for	  stor	  interesse.	  	  (Andersen	  &	  

Kaspersen,	  2013;	  Blom-‐Hansen,	  1999)	  

	  

Den	  organiserede	  inddragelse	  af	  interesseorganisationer	  i	  forbindelse	  med	  politikudvikling,	  blev	  

særligt	  udbredt	  i	  tiden	  efter	  anden	  verdenskrig.	  Det	  er	  også	  fra	  denne	  tid	  de	  første	  teorier	  om	  emnet	  

stammer	  fra.	  	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013)	  Indenfor	  samfundsteorien	  findes	  der	  forskellige	  

opfattelser	  af,	  hvordan	  samspillet	  imellem	  stat	  og	  interesseorganisationer	  skal	  forstås,	  og	  hvorvidt	  

staten	  skal	  opfattes	  som	  en	  neutral	  eller	  ikke	  neutral	  arena.	  Der	  er	  fire	  dominerende	  skoler	  inden	  for	  

dette	  felt.	  De	  er:	  

	  

• Den	  klassiske	  pluralisme	  

• Korporatismen	  

• Netværksanalysen	  	  

• Ny-‐institutionalismen.	  	  

(Blom-‐Hansen,	  1999)	  

	  

For	  at	  forstå	  samspillets	  karakter	  i	  nutidens	  danske	  politiske	  system	  gives	  her	  en	  kort	  gennemgang	  af	  

de	  fire	  dominerende	  skoler	  indenfor	  samfundsteorien	  omkring	  stat	  og	  de	  organiserede	  interesser.	  	  

	  

3.2.2.	  Den	  klassiske	  pluralisme	  
	  

Den	  klassiske	  pluralisme,	  som	  er	  en	  af	  de	  ældste	  skoler	  på	  feltet,	  ser	  samspillet	  imellem	  samfundets	  

interessegrupper	  og	  selve	  dannelsen	  af	  nye	  grupper	  som	  essensen	  i	  al	  politik.	  Ifølge	  den	  klassiske	  

pluralisme	  spiller	  interesseorganisationer	  en	  afgørende	  rolle	  i	  demokratiets	  beståen,	  da	  deres	  

tilstedeværelse	  skaber	  modvægt	  til	  andre	  interessegrupper.	  Grundtanken	  er,	  at	  der	  i	  et	  liberalt	  

demokratisk	  samfund	  naturligt	  findes	  forskellige	  mekanismer,	  der	  gør	  at	  én	  gruppe	  ikke	  får	  for	  meget	  

magt.	  	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013;	  Blom-‐Hansen,	  1999)	  F.eks.	  vil	  overlappende	  medlemmer	  af	  

grupper	  forhindre	  at	  én	  gruppe	  udfører	  magtudøvelser,	  der	  vil	  skade	  den	  anden	  gruppe,	  som	  de	  

repræsenterer.	  En	  anden	  mekanisme	  er,	  at	  en	  gruppes	  utilfredse	  medlemmer	  vil	  melde	  sig	  ud	  og	  

oprette	  en	  ny	  gruppe,	  der	  vil	  udgøre	  modvægt.	  Det	  vil	  igen	  skabe	  balance	  i	  de	  repræsenterede	  
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interesser.	  Endelig	  virker	  embedsmænd	  som	  modvægt	  i	  samfundet,	  da	  de	  opfattes	  som	  værende	  

repræsentanter	  for	  de	  uorganiseredes	  interesser.	  	  (Blom-‐Hansen,	  1999)	  

	  

I	  den	  klassiske	  pluralisme	  anerkender	  man	  dog,	  at	  der	  i	  perioder,	  eller	  på	  specifikke	  områder,	  også	  

kaldet	  sektorer,	  kan	  være	  én	  gruppe	  der	  bliver	  dominerende.	  Men	  henover	  tid	  mener	  man,	  at	  magten	  

vil	  fordele	  sig	  lige.	  På	  den	  måde	  sikres	  det,	  at	  den	  førte	  politik	  vil	  afspejle	  folkets	  vilje.	  	  (Andersen	  &	  

Kaspersen,	  2013;	  Blom-‐Hansen,	  1999)	  I	  den	  klassiske	  pluralisme	  ses	  staten	  som	  en	  selvstændig	  aktør,	  

der	  udgør	  en	  neutral	  arena.	  Og	  spørgsmålet	  om	  hvem	  der	  dominerer	  et	  område	  ses	  som	  åbent	  og	  

empirisk.	  Teorien	  stammer	  fra	  USA	  og	  er	  bygget	  på	  et	  åbent	  og	  fragmenteret	  politisk	  system.	  	  (Blom-‐

Hansen,	  1999)	  

	  

Et	  sådant	  politisk	  system	  findes	  ikke	  i	  Europa	  og	  derfor	  har	  Europæiske	  pluralister	  udviklet	  nogle	  

mere	  avancerede	  modeller	  til	  at	  forklare	  interesseorganisationernes	  rolle.	  Disse	  betegnes	  som	  den	  

moderne	  pluralisme.	  	  (Blom-‐Hansen,	  1999)	  Her	  tages	  der	  hensyn	  til	  de	  ofte	  mere	  lukkede	  politiske	  

processer,	  der	  findes	  i	  europæiske	  demokratier,	  hvor	  interesseorganisationernes	  inddragelse	  er	  

struktureret	  og	  reguleret	  igennem	  råd,	  udvalg	  og	  kommissioner	  etc.	  	  

	  

Den	  moderne	  pluralisme	  tager	  hensyn	  til,	  at	  den	  moderne	  politiske	  proces	  er	  specialiseret	  inden	  for	  

forskellige	  subsystemer	  (sektorer).	  På	  trods	  af	  mange	  gruppers	  tilstedeværelse	  i	  forskellige	  

subsystemer,	  vil	  der	  sjældent	  være	  fuldstændig	  konkurrence,	  men	  oligopolitiske	  eller	  monopolitiske	  

situationer,	  der	  varer	  ved	  i	  kortere	  eller	  længere	  tid.	  	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013;	  Blom-‐Hansen,	  

1999)	  En	  vigtig	  pointe	  i	  den	  moderne	  pluralisme	  er	  fremhævelsen	  af	  interesseorganisationers	  og	  

embedsmænds	  gensidige	  afhængighed.	  	  

	  

For	  at	  kunne	  udarbejde	  politikker	  har	  embedsmænd	  brug	  for	  den	  specialviden,	  som	  

interesseorganisationer	  sidder	  inde	  med	  og	  omvendt	  ønsker	  interesseorganisationerne	  at	  påvirke	  den	  

indflydelse,	  som	  embedsmændene	  er	  i	  besiddelse	  af.	  	  

	  

3.2.3.	  Korporatismen	  
	  

Som	  en	  anden	  respons	  på	  den	  klassiske	  pluralisme	  er	  korporatismen	  opstået.	  Denne	  er	  opstået	  i	  

Europa,	  og	  er	  derfor	  mere	  anvendelig	  til	  analyse	  af	  den	  danske	  politiske	  proces.	  Det	  kan	  dog	  være	  

svært	  at	  opstille	  en	  præcis	  definition	  af	  korporatismen.	  Alligevel	  er	  der	  særligt	  to	  aspekter	  der	  

adskiller	  den	  fra	  pluralismen,	  og	  det	  er	  fokusset	  på	  interesseorganisationernes	  struktur.	  	  (Blom-‐
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Hansen,	  1999)	  Her	  er	  der	  flere	  betingelser,	  der	  må	  være	  opfyldt	  før	  at	  det	  er	  muligt	  at	  skabe	  

korporative	  beslutningssystemer.	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013;	  Blom-‐Hansen,	  1999)	  

Interesseorganisationerne	  må	  være	  hierarkiske	  enhedsorganisationer	  med	  tvunget	  medlemskab,	  og	  

de	  skal	  have	  monopol	  på	  repræsentationen	  af	  deres	  interesser	  overfor	  staten.	  Dernæst	  lægges	  der	  i	  

korporatismen	  vægt	  på	  interesseorganisationernes	  medansvar	  for	  at	  iværksætte	  de	  forhandlinger,	  

som	  den	  offentlige	  politik	  udformes	  igennem.	  	  (Blom-‐Hansen,	  1999)Interesseorganisationernes	  

medinddragelse	  kan	  variere	  fra	  sektor	  til	  sektor,	  og	  deres	  funktion	  i	  et	  korporativt	  politisk	  system	  er	  

at	  fungere	  som	  mægler	  imellem	  egne	  medlemmer	  og	  staten.	  	  

	  

Her	  opfattes	  relationen	  imellem	  stat	  og	  interesseorganisationer	  som	  et	  magtafhængighedsforhold,	  der	  

betyder,	  at	  den	  ene	  part	  ikke	  vil	  kunne	  gennemtvinge	  sine	  ønsker	  uden	  den	  anden	  parts	  medvirken	  

eller	  accept.	  (Blom-‐Hansen,	  1999)	  

	  

Korporatismens	  modeller	  ligner	  i	  høj	  grad	  principperne	  i	  den	  moderne	  pluralisme,	  og	  den	  er	  blevet	  

kritiseret	  for	  ikke	  at	  være	  andet	  end	  en	  institutionaliseret	  form	  for	  pluralisme.	  (Andersen	  &	  

Kaspersen,	  2013;	  Blom-‐Hansen,	  1999)	  Derimod	  kan	  den	  klassiske	  pluralisme	  og	  korporatismen	  ses	  

som	  to	  alternative	  idealtyper,	  hvor	  den	  klassiske	  pluralisme	  lægger	  sig	  op	  ad	  en	  liberal	  demokratisk	  

tankegang,	  og	  korporatismen	  i	  højere	  grad	  bygger	  på	  en	  mere	  venstreorienteret	  demokratisk	  

tankegang,	  som	  vi	  kender	  den	  fra	  vesteuropæiske	  lande.	  	  

	  

3.2.4.	  Netværksanalysen	  
	  

Netværksanalysen	  udvikledes	  ud	  fra	  erkendelsen	  om,	  at	  hverken	  pluralismen	  eller	  korporatismen	  var	  

fleksible	  nok	  til	  at	  beskrive	  den	  kompleksitet	  der	  ofte	  findes	  i	  forholdet	  mellem	  stat	  og	  

interessegrupper.	  	  

	  

I	  stedet	  for	  interessegrupper	  taler	  man	  inden	  for	  denne	  skole	  om	  politiske	  netværk.	  	  Ifølge	  Blom-‐

Hansen	  defineres	  et	  politisk	  netværk	  som	  ”en	  klynge	  eller	  et	  kompleks	  af	  organisationer	  som	  er	  

forbundet	  med	  hinanden	  som	  følge	  af	  ressourceafhængighed	  og	  som	  er	  adskilt	  fra	  andre	  klynger,	  eller	  

komplekser,	  af	  brud	  i	  ressourceafhængigheden”	  (Blom-‐Hansen,	  1999).	  	  

	  

Netværkenes	  formål	  er	  at	  lette	  samspillet	  mellem	  de	  statslige	  aktører	  og	  interessegrupper	  i	  

udarbejdelsen	  af	  den	  offentlige	  politik.	  De	  politiske	  netværk	  findes	  både	  i	  sektorer	  og	  subsektorer	  og	  
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flere	  organisationer	  kan	  pga.	  ressourceafhængighed	  være	  forbundet	  i	  netværk	  eller	  klynger.	  (Blom-‐

Hansen,	  1999).	  

	  

Netværksanalysen	  fokuserer	  på	  den	  variation,	  der	  kan	  være	  i	  samspillet	  mellem	  stat	  og	  

interessegrupper.	  Et	  politikområdes	  kompleksitet	  og	  typen	  af	  ressourcer,	  som	  en	  interessegruppe	  

besidder,	  afgør	  muligheden	  for	  indflydelse.	  For	  at	  få	  indflydelse	  må	  interesseorganisationerne	  have	  de	  

rette	  ressourcer.	  (Blom-‐Hansen,	  1999)	  Hvert	  politik	  område	  har	  sin	  egen	  dagsorden	  og	  derfor	  er	  det	  

ikke	  er	  alle	  ressourcer,	  der	  er	  attraktive	  indenfor	  alle	  politikområder.	  	  

	  

3.2.5.	  Ny-‐institutionalismen	  
	  
Ny-‐institutionalismen	  er	  opstået	  	  mere	  som	  et	  perspektiv	  end	  en	  egentlig	  sammenhængende	  teori,	  og	  

den	  er	  ikke	  udviklet	  for	  at	  forklare	  samspillet	  mellem	  staten	  og	  de	  organiserende	  interesser.	  

Institutioner	  defineres	  her	  som	  formelle	  eller	  uformelle	  regler	  for	  aktørers	  sammenspil.	  	  (Det	  

demokratiske	  system,	  valg,	  folketing,	  forvaltning	  og	  organisationer2009;	  Blom-‐Hansen,	  1999)I	  ny-‐

institutionalismen	  opfattes	  aktørerne	  i	  den	  politiske	  proces	  som	  rationelle	  og	  egennytte-‐

maksimerende.	  (Blom-‐Hansen,	  1999)	  Interesseorganisationer	  vil	  altså	  arbejde	  på	  at	  skabe	  så	  gunstige	  

forhold	  for	  deres	  egne	  medlemmer	  som	  muligt,	  og	  i	  processen	  vil	  de	  ikke	  skele	  til	  omkostningerne	  for	  

det	  øvrige	  samfund.	  	  

	  

En	  retning	  indenfor	  ny-‐institutionalismen	  er	  den	  rationelle	  institutionalisme.	  Her	  opfattes	  staten	  dog	  

ikke	  som	  neutral,	  og	  interesseorganisationernes	  indflydelse	  ses	  som	  værende	  afhængig	  af	  den	  

institutionelle	  sammenhæng.	  (Blom-‐Hansen,	  1999)	  

	  

Samspillet	  i	  mellem	  stat	  og	  interesseorganisationer	  kan	  reguleres	  af	  nedskrevne	  love	  og	  regler,	  men	  

det	  kan	  også	  påvirkes	  af	  systemets	  uskrevne	  normer	  og	  praksisser.	  Et	  interessant	  perspektiv	  i	  den	  

rationelle	  ny-‐institutionalisme	  er,	  at	  interesseorganisationernes	  eksistens	  ikke	  tages	  for	  givet.	  (Blom-‐

Hansen,	  1999)Etableringen	  af	  en	  organisation	  kræver,	  at	  en	  person	  er	  villig	  til	  at	  investere	  både	  tid	  og	  

penge	  i	  opstarten,	  og	  man	  kan	  altså	  ikke	  forvente	  at	  alle	  interesser	  i	  samfundet	  er	  organiseret.	  	  

	  

Der	  påpeges	  flere	  grunde	  til,	  hvorfor	  politikere	  og	  embedsmænd	  ønsker	  at	  samarbejde	  med	  

interesseorganisationerne.	  F.eks.	  kan	  penge	  til	  valgkampagner	  udgøre	  motivation,	  men	  også	  

muligheden	  for	  at	  få	  stedfastet	  politiske	  beslutninger,	  så	  en	  efterfølgende	  regering	  ikke	  vil	  være	  i	  stand	  

til	  at	  ændre	  dem	  spiller	  en	  vigtig	  rolle.	  (Blom-‐Hansen,	  1999)	  
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Dette	  perspektiv	  har	  ført	  til	  flere	  hypoteser	  omkring	  magtfordelingen	  i	  samfundet.	  F.eks.	  James	  Q.	  

Wilsons	  (1980)	  teori,	  der	  siger,	  at	  når	  en	  politik	  påvirker	  en	  lille	  koncentreret	  gruppe,	  så	  har	  denne	  

gruppe	  en	  stærk	  motivation	  til	  at	  påvirke	  den	  førte	  politik.	  Derimod,	  hvis	  omkostningerne	  af	  en	  politik	  

er	  spredt	  udover	  mange	  forskellige	  grupper,	  er	  der	  ingen,	  der	  vil	  have	  kraftige	  tilskyndelser	  til	  at	  

organisere	  en	  modstand.	  Dette	  vil	  medføre	  at	  mange	  politikker	  vil	  afspejle	  en	  lille	  veldefineret	  gruppes	  

interesser.	  (Blom-‐Hansen,	  1999)	  

	  

Politikere	  ses	  som	  stående	  i	  et	  dilemma,	  når	  interesseorganisationer	  søger	  indflydelse.	  Det	  skyldes	  at	  

de	  nemt	  kan	  komme	  til	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  deres	  valgløfter	  eller	  andre	  formulerede	  synspunkter,	  

hvis	  de	  imødegår	  interesseorganisationernes	  ønsker.	  	  

	  

Den	  rationelle	  institutionalisme	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvor	  stor	  indflydelse	  

interesseorganisationerne	  egentlig	  har.	  Dette	  skyldes	  bl.a.	  at	  det	  generelt	  er	  påvist,	  at	  jo	  mere	  

demokratisk	  pres	  politikere	  er	  under,	  jo	  sværere	  er	  de	  at	  påvirke.	  (Blom-‐Hansen,	  1999)Ofte	  vil	  de	  

politikere,	  der	  har	  indflydelse	  på	  en	  given	  lovgivning	  sidde	  i	  det	  pågældende	  områdes	  udvalg.	  Da	  der	  

generelt	  er	  en	  stor	  åbenhed	  omkring	  udvalgenes	  arbejde,	  ønsker	  politikere	  ikke	  at	  fremstå	  inhabile,	  og	  

derfor	  kan	  de	  være	  svære	  at	  påvirke.	  	  

	  

Fælles	  for	  de	  fire	  skoler	  er,	  at	  interesseorganisationer	  opfattes	  som	  grupperinger,	  der	  ønsker	  

indflydelse	  på	  den	  offentlige	  politik,	  og	  at	  staten	  til	  gengæld	  ønsker	  interesseorganisationernes	  støtte	  

til	  at	  formulere	  eller	  forankre	  politik.	  
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3.2.6.	  Inddragelse	  af	  de	  organiserede	  interesser	  i	  Danmark	  
	  

Inddragelse	  af	  de	  organiserede	  interesser	  er	  udbredt	  til	  næsten	  alle	  områder	  hvor	  politiske	  

beslutninger	  har	  konsekvenser	  for	  afgrænsede,	  organiserede	  grupper.	  	  (Blom-‐Hansen,	  1999)	  Det	  

gælder	  også	  i	  Danmark.	  Interesseorganisationerne	  inviteres	  til	  at	  sidde	  med	  i	  råd,	  udvalg,	  

kommissioner,	  høringer	  eller	  får	  på	  anden	  måde	  mulighed	  for	  at	  bidrage	  med	  deres	  viden	  og	  

holdninger.	  	  

	  

I	  Danmark	  begyndte	  man	  for	  alvor	  at	  inddrage	  de	  organiserede	  interesser	  i	  tiden	  efter	  anden	  

verdenskrig,	  hvor	  velfærdsstaten	  begyndte	  sin	  udvikling.	  Man	  udviklede	  et	  korporativt	  politisk	  

system,	  hvor	  det	  at	  integrere	  interesseorganisationer	  i	  politiske	  beslutninger	  blev	  en	  del	  af	  den	  danske	  

model.	  (Blom-‐Hansen,	  1999)	  Dette	  system	  er	  blevet	  kritiseret	  for	  at	  være	  med	  til	  at	  skabe	  et	  lineært	  

samfund	  (Blom-‐Hansen,	  1999),	  hvor	  det	  kan	  være	  svært	  for	  politikerne	  at	  træffe	  beslutninger,	  der	  

afviger	  meget	  fra	  foregående	  beslutninger,	  på	  de	  områder	  hvor	  interesseorganisationerne	  står	  stærkt.	  	  

	  

Siden	  1980’erne	  er	  der	  dog	  sket,	  om	  ikke	  en	  nedbrydning	  af	  korporatismen	  i	  Danmark,	  så	  en	  ændring	  i	  

rammerne	  for	  den	  strukturelle	  organisering.	  Øget	  integrationen	  i	  EU,	  1980ernes	  decentralisering	  af	  

arbejdsmarkedet	  og	  en	  generel	  reduktion	  af	  den	  offentlige	  sektor	  har	  været	  med	  til	  at	  fjerne	  meget	  af	  

den	  regulerede	  inddragelse	  af	  de	  organiserede	  interesser.	  (Blom-‐Hansen,	  1999)	  Det	  betyder	  dog	  ikke	  

nødvendigvis,	  at	  organisationerne	  har	  fået	  mindre	  indflydelse.	  Indflydelsen	  er	  blot	  flyttet	  til	  nogle	  

mere	  uorganiserede	  områder,	  og	  organisationernes	  placering	  i	  beslutningsprocessen	  er	  blevet	  mere	  

kompleks.	  	  Man	  kan	  derfor	  tale	  om,	  at	  interesseorganisationer	  i	  dag	  skal	  agere	  i	  et	  postmoderne	  

demokrati,	  hvor	  indflydelse	  kræver	  at	  man	  besidder	  ressourcer,	  der	  giver	  adgang	  til	  både	  de	  

organiserede	  og	  de	  uorganiserede	  beslutningsprocesser.	  Denne	  uorganiserede	  inddragelse	  er	  med	  en	  

lidt	  negativ	  undertone	  også	  blevet	  kaldt	  lobbyisme.	  

	  

Hvis	  interesseorganisationer	  skal	  gøre	  sig	  forhåbninger	  om	  at	  påvirke	  de	  politiske	  beslutningstagere	  i	  

dagens	  Danmark.	  Kræver	  det	  altså	  at	  de	  er	  i	  stand	  til	  at	  skabe	  indflydelse	  det	  komplekse	  politiske	  

system	  det	  postmoderne	  demokrati	  udgøres	  af.	  I	  det	  følgende	  afsnit	  præsenteres	  Anne	  Binderkrantzs	  

og	  Peter	  Munk	  Christiansens	  teori	  om	  indflydelsesstrategier	  i	  det	  danske	  politiske	  system.	  
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3.4.	  Politisk	  indflydelse	  i	  et	  postmoderne	  demokrati	  
	  

På	  baggrund	  af	  ovenstående	  analyse	  kan	  det	  konkluseres,	  at	  der	  i	  det	  danske	  samfund	  er	  sket	  en	  

udvikling	  fra	  organiseret	  inddragelse	  (korporatisme)	  af	  samfundets	  organiserede	  interessegrupper	  til	  

en	  mere	  uorganiseret	  inddragelse	  (lobbyisme).	  	  

	  

Den	  hidtidige	  forskning	  i	  interesseorganisationers	  politiske	  indflydelse	  har	  i	  høj	  grad	  taget	  

udgangspunkt	  i	  den	  institutionaliserede	  integration	  af	  interesseorganisationerne	  og	  fokuseret	  på	  

statens	  strategier	  for	  samarbejde	  med	  interesseorganisationer.	  Der	  har	  ikke	  været	  meget	  forskning	  i	  

det	  strategiske	  arbejde,	  som	  interesseorganisationerne	  udfører	  for	  at	  opnå	  politisk	  indflydelse	  i	  form	  

af	  både	  organiseret	  og	  uorganiseret	  inddragelse.	  	  (Binderkrantz,	  2005a;	  Blom-‐Hansen,	  1999).	  Som	  

følge	  af	  udviklingen	  i	  den	  politiske	  proces,	  er	  denne	  tilgang	  ikke	  længere	  fyldestgørende	  for	  at	  forstå	  

de	  faktorer,	  der	  er	  i	  spil,	  når	  interesseorganisationer	  skaber	  indflydelse	  på	  politik.	  	  

	  

I	  det	  danske	  politiske	  system	  har	  der	  igennem	  de	  seneste	  10	  år	  været	  en	  nedgang	  i	  den	  formaliserede	  

korporatisme	  (udvalg,	  råd	  og	  nævn).	  	  (Blom-‐Hansen,	  1999)Det	  er	  sket	  som	  følge	  af,	  at	  folketinget	  har	  

fået	  en	  mere	  central	  placering	  i	  politikudviklingen	  og	  at	  medierne	  i	  dag	  spiller	  en	  langt	  større	  rolle	  i	  

politikudviklingen.	  Den	  udvikling	  har	  fået	  en	  stor	  indflydelse	  på	  hvordan	  interesseorganisationerne	  

arbejder	  strategisk.	  (Binderkrantz,	  2005a)	  

	  

“Mediatization	  of	  politics	  has	  made	  the	  media	  arena	  more	  important	  for	  pursuing	  political	  influence.	  (…)	  

Also,	  members	  of	  interest	  groups	  expect	  to	  see	  their	  representatives	  in	  the	  news	  –	  and	  new	  members	  may	  

be	  attracted	  by	  media	  appearance.”	  

	  

Kilde:	  Binderkrantz,	  Magtens	  midler:	  Danske	  interesseorganisationer	  og	  deres	  indflydelsesstrategier,	  s.	  

2.	  

	  

Der	  	  findes	  stadig	  stærke	  relationer	  mellem	  organisationer	  og	  de	  statslige	  aktører	  i	  Danmark.	  Ligesom	  

der	  stadig	  er	  en	  norm	  om,	  at	  forvaltningen	  inddrager	  de	  berørte	  interessenter	  i	  den	  politiske	  

beslutningsproces.	  Men	  udviklingen	  har	  medført,	  at	  beslutningsprocessen	  er	  blevet	  mere	  kompleks,	  og	  

at	  der	  er	  kommet	  en	  større	  diversitet	  i	  interesseorganisationernes	  roller.	  (Binderkrantz,	  2005a;	  Blom-‐

Hansen,	  1999)	  
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3.4.1	  Indflydelsesstrategier	  
	  
Anne	  Binderkrantz	  og	  Peter	  Munk	  Christiansen	  har	  på	  baggrund	  af	  vidtgående	  undersøgelser,	  af	  

danske	  interesseorganisationer	  udarbejdet	  en	  model,	  der	  klassificerer	  strategivalget	  hos	  forskellige	  

typer	  af	  interesseorganisationer,	  og	  som	  muliggør	  en	  sammenligning	  af	  forskellige	  

interesseorganisationers	  indflydelsesstrategier.	  (Binderkrantz,	  2005a;	  Munk	  Christiansen	  &	  

Binderkrantz,	  2010).	  	  

	  

Interesseorganisationer	  ses	  her	  som	  politiske	  aktører,	  der	  søger	  indflydelse	  på	  offentlig	  politik.	  

Indflydelsen	  kan	  have	  forskellige	  formål	  alt	  efter	  hvad	  interesseorganisationen	  ønsker	  at	  opnå.	  

(Binderkrantz,	  2005a)	  Det	  kan	  være:	  

	  

• Ønske	  om	  en	  politisk	  indgriben	  på	  et	  område	  

• Ønske	  om	  at	  undgå	  politisk	  indgriben	  på	  et	  område	  

• Ønske	  om	  at	  afværge	  politiske	  beslutninger,	  der	  er	  under	  udvikling.	  	  

(Binderkrantz,	  2005a)	  

	  

Den	  politiske	  proces	  foregår	  i	  faser	  og	  interesseorganisationer	  har	  mulighed	  for	  at	  påvirke	  den	  

offentlige	  politik	  i	  alle	  faser	  af	  	  processen,	  men	  for	  at	  skabe	  reel	  indflydelse	  må	  de	  ud	  fra	  deres	  ønske	  

vælge	  hvornår	  i	  processen	  de	  vil	  engagere	  sig,	  hvilke	  aktører	  de	  vil	  fokusere	  på	  og	  hvilke	  metoder	  de	  

vil	  benytte.	  	  (Munk	  Christiansen	  &	  Binderkrantz,	  2010)	  

	  

Binderkrantz	  skelner	  imellem	  indflydelsesstrategier	  og	  taktikker:	  

	  

• Indflydelsesstrategier:	  	  er	  organisationens	  overordnede	  tilgang	  til	  at	  opnå	  et	  politisk	  mål.	  

• Taktikker:	  	  er	  de	  individuelle	  aktiviteter,	  som	  en	  strategi	  består	  af.	  	  

(Binderkrantz,	  2005a)	  

	  

I	  nedenstående	  tabel	  ses	  en	  oversigt	  over	  mulige	  strategier	  (forvaltningsstrategi,	  parlamentarisk	  

strategi,	  mediestrategi	  og	  mobiliseringsstrategi)	  og	  eksempler	  på	  taktikker	  (sikre	  plads	  i	  råd	  og	  nævn,	  

løbende	  kontakter	  til	  embedsmænd	  etc.)	  (Se	  tabel	  4).	  
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Tabel	  4:	  Oversigt	  over	  organisationsstrategier	  og	  eksempler	  på	  taktikker	  	  
	   Direkte	  strategier	   Indirekte	  strategier	  

	   Forvaltningsstrategi	   Parlamentarisk	  

strategi	  

Mediestrategi	   Mobiliseringsstrategi	  

Beredskabs-‐

opbygning	  

Sikre	  plads	  i	  råd,	  
nævn	  og	  udvalg	  

Økonomiske	  bidrag	  til	  
partier	  

Mediedækning	  af	  
aktiviteter	  

Sikre	  højt	  medlemstal	  og	  
aktivitetsniveau	  

	  
Løbende	  kontakter	  
til	  embedsmænd	  

	  
Løbende	  kontakter	  til	  
parlamentsmedlemm
er	  

	  
Løbende	  kontakter	  til	  
journalister	  

	  
Løbende	  kontakter	  til	  andre	  
organisationer	  

Substantiel	  

indflydelse	  

Kontakte	  ministre	  
og	  embedsmænd	  

Kontakte	  
folketingsudvalg	  

Indrykke	  annoncer	  i	  
medier	  

Arrangere	  demonstrationer	  
og	  aktioner	  

Indsende	  
høringssvar	  

Kontakte	  de	  politiske	  
partiers	  ordførere	  	  

Udsende	  
pressemeddelelser	  og	  
holde	  pressemøder	  

Opfordre	  medlemmer	  til	  at	  
kontakte	  beslutningstagere	  

Benytte	  klage-‐	  og	  
ankemuligheder	  

Kontakte	  
partiorganisationer	  

Offentliggøre	  analyser	  og	  
undersøgelser	  

Indgå	  i	  alliancer	  med	  andre	  
organisationer	  

	  
Kilde:	  Binderkrantz,	  Organisationerne	  og	  indflydelsen,	  s.	  80	  

	  

Når	  interesseorganisationer	  søger	  indflydelse	  kan	  det	  enten	  være	  med	  et	  kortsigtet	  mål	  for	  øje	  

(substantiel	  indflydelse)	  eller	  som	  en	  del	  af	  en	  mere	  langsigtet	  målsætning	  om	  at	  opbygge	  relationer	  

og	  positionere	  sig	  som	  en	  vigtig	  stakeholder	  indenfor	  et	  givent	  politikområde,	  (Beredskabsopbygning).	  	  

(Binderkrantz,	  2005b)	  	  

	  

Samtidig	  kan	  der	  også	  skelnes	  imellem	  strategier	  der	  retter	  sig	  direkte	  imod	  embedsværket	  og	  de	  

offentlige	  beslutningstagere,	  (forvaltningsstrategi	  og	  parlamentarisk	  strategi),	  og	  strategier,	  der	  søger	  

at	  påvirke	  politikere	  mere	  indirekte,	  (mediestrategi	  og	  mobiliseringsstrategi).	  Se	  tabel	  4.	  

	  

3.4.2.	  Direkte	  og	  indirekte	  strategier	  
	  
De	  direkte	  strategier	  henvender	  sig	  enten	  direkte	  til	  forvaltningen	  (forvaltningsstrategi)	  eller	  direkte	  

til	  politikerne	  (parlamentarisk	  strategi).	  Ved	  beredskabsopbyggende	  forvaltningsstrategier	  sigter	  

organisationerne	  mod	  at	  skabe	  faste	  institutionaliserede	  relationer	  til	  forvaltningen,	  f.eks.	  ved	  at	  

skaffe	  pladser	  i	  råd	  og	  udvalg.	  Denne	  type	  strategier	  lægger	  sig	  derfor	  tæt	  op	  ad	  korporatismen.	  	  

(Binderkrantz,	  2005a;	  Binderkrantz,	  2005b)	  Ved	  strategier	  målrettet	  substantiel	  indflydelse,	  altså	  
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påvirkning	  af	  enkelte	  beslutninger,	  kan	  der	  både	  benyttes	  korporative	  elementer	  men	  også	  mere	  

direkte	  elementer,	  hvor	  embedsmænd	  og	  politikere	  kontaktes	  på	  ad	  hoc	  basis.	  (Binderkrantz,	  2005a)	  

	  

De	  indirekte	  strategier	  indebærer	  forsøg	  på	  at	  påvirke	  de	  offentlige	  beslutningstagere	  igennem	  et	  

offentligt	  pres,	  enten	  igennem	  medierne	  eller	  igennem	  mobilisering	  af	  ”pressure	  groups”.	  Det	  kan	  også	  

være	  at	  indgå	  alliancer	  med	  andre	  organisationer	  for	  på	  den	  måde	  at	  få	  ressourcer	  til	  at	  gennemføre	  

mere	  omfattende	  lobbykampagner,	  og	  for	  at	  legitimere	  politiske	  ønsker,	  så	  de	  ikke	  i	  så	  høj	  grad	  bærer	  

præg	  af	  at	  repræsentere	  snævre	  særinteresser.	  	  (Binderkrantz,	  2005a)	  	  

	  

Medierne	  spiller	  en	  vigtig	  rolle	  i	  arbejdet	  med	  indirekte	  strategier,	  og	  de	  kan	  både	  benyttes	  til	  at	  skabe	  

synlighed	  om	  organisationen,	  altså	  til	  beredskabsopbygning,	  og	  til	  at	  reagere	  på	  konkrete	  sager	  og	  

derigennem	  søge	  at	  påvirke	  regeringens	  beslutninger.	  (Binderkrantz,	  2005a)	  

	  

3.4.3.	  Bytteforhold	  
	  
Hvad	  enten	  en	  interesseorganisation	  benytter	  direkte	  eller	  indirekte	  strategier	  mener	  Binderkrantz,	  at	  

der	  vil	  være	  tale	  om	  en	  ”byttehandel”	  imellem	  interesseorganisationen	  og	  de	  offentlige	  

beslutningstagere.	  (Binderkrantz,	  2005b)	  Derfor	  må	  organisationerne	  besidde	  en	  form	  for	  ressourcer	  

for	  at	  skulle	  gøre	  sig	  forhåbninger	  om	  at	  opnå	  indflydelse.	  	  

	  

Hvad	  der	  anses	  som	  attraktive	  ressourcer	  varierer	  efter	  emne	  og	  politikområde.	  Det	  kan	  være	  i	  form	  af	  

information	  og	  specifik	  viden	  om	  det	  pågældende	  politikområde.	  Det	  kan	  være	  i	  form	  af	  stemmer	  (hvis	  

det	  er	  en	  stor	  organisation,	  eller	  hvis	  organisationen	  har	  en	  vigtig	  vælgergruppes	  opbakning).	  	  

(Binderkrantz,	  2005a)Det	  kan	  også	  være	  ressourcer	  i	  form	  af	  penge,	  der	  kan	  hjælpe	  et	  parti	  under	  en	  

valgkamp,	  eller	  ved	  at	  tage	  medansvar	  og	  dermed	  forankre	  en	  vedtaget	  politik,	  eller	  ved	  at	  hjælpe	  med	  

implementering	  af	  en	  vedtaget	  politik.	  	  

	  

3.4.4.	  Eksterne	  og	  interne	  faktorer	  
	  
Men	  mulighederne	  for	  at	  opnå	  indflydelse	  påvirkes	  ikke	  kun	  af	  organisationernes	  strategivalg	  og	  

ressourcer.	  De	  påvirkes	  også	  af	  organisationens	  status	  hos	  medierne,	  hos	  de	  offentlige	  

beslutningstagere,	  og	  af	  den	  situation,	  der	  omgiver	  hele	  beslutningsprocessen.	  	  (Binderkrantz,	  2005a)	  

Organisationen	  må	  derfor	  vurdere	  om	  der	  i	  den	  enkelte	  situation	  er	  størst	  mulighed	  for	  at	  opnå	  

indflydelse	  ved	  bruge	  af	  insiderstrategier	  eller	  outsiderstrategier.	  	  
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3.4.5.	  Den	  administrative	  arena,	  den	  parlamentariske	  arena	  og	  mediearenaen	  
	  

Binderkrantz	  beskriver	  de	  forskellige	  veje	  hvorigennem	  patientforeninger	  og	  andre	  

interesseorganisationer	  kan	  søge	  politisk	  indflydelse	  som	  arenaer.	  De	  tre	  arenaer	  der	  udgør	  

platformen	  for	  politisk	  interessevaretagelse	  er	  den	  administrative	  arena,	  den	  parlamentariske	  arena	  

og	  mediearenaen.	  Opnår	  en	  organisation	  ikke	  indflydelse	  i	  én	  arena	  kan	  den	  forsøge	  sig	  i	  en	  anden.	  	  

(Binderkrantz,	  2005a;	  Hjarvard,	  2008;	  Munk	  Christiansen	  &	  Binderkrantz,	  2010):	  

	  

• Den	  administrative	  arena:	  Udgøres	  af	  forvaltningen	  og	  påvirkes	  igennem	  embedsmænd	  

	  

• Den	  parlamentariske	  arena:	  Udgøres	  af	  parlamentet	  og	  påvirkes	  igennem	  de	  folkevalgte	  

politikere	  

	  

• Mediearenaen:	  Udgøres	  af	  medierne	  og	  påvirkes	  igennem	  journalister.	  	  

	  

Kilde:	  	  (Munk	  Christiansen	  &	  Binderkrantz,	  2010)	  

	  

I	  takt	  med,	  at	  politik	  i	  højere	  grad	  påvirkeres	  af	  hvad	  der	  foregår	  i	  medierne	  og	  det	  parlamentariske	  

arbejde	  er	  rykket	  væk	  fra	  korporatismen	  er	  mediearenaen	  blevet	  vigtigere	  for	  at	  opnå	  politisk	  

indflydelse.	  	  (Munk	  Christiansen	  &	  Binderkrantz,	  2010)	  

	  

Der	  findes	  to	  dominerende	  hypoteser	  om	  hvilke	  organisationer,	  der	  ønsker	  at	  komme	  i	  medierne:	  

Kompensationshypotesen,	  der	  siger,	  at	  det	  er	  de	  organisationer,	  der	  ikke	  har	  adgang	  til	  den	  formelle	  

beslutningsarena	  vil	  benytte	  sig	  af	  outsiderstrategier,	  heriblandt	  medierne,	  til	  at	  nå	  de	  offentlige	  

beslutningstagere.	  	  (Binderkrantz,	  2005a;	  Munk	  Christiansen	  &	  Binderkrantz,	  2010)	  Og	  

perceptionshypotesen,	  der	  siger,	  at	  organisationer	  vil	  være	  aktive	  på	  flere	  forskellige	  arenaer,	  hvis	  de	  

besidder	  ressourcer,	  der	  er	  gavnlige	  i	  forskellige	  sammenhænge.	  	  (Munk	  Christiansen	  &	  Binderkrantz,	  

2010)	  

	  

Christiansen	  og	  Binderkrantzs	  undersøgelse	  af	  danske	  interesseorganisationers	  optræden	  i	  medierne	  

fra	  2010	  understøtter	  perceptionsteorien,	  og	  viser	  altså	  at	  de	  ressourcestærke	  organisationer	  benytter	  

forskellige	  ressourcer	  i	  forskellige	  arenaer.	  	  (Munk	  Christiansen	  &	  Binderkrantz,	  2010)	  Medierne	  

udgør	  altså	  ikke	  en	  alternativ	  arena	  for	  de	  organisationer,	  der	  ikke	  inviteres	  indenfor	  hos	  de	  politiske	  
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beslutningstagere,	  de	  udgør	  i	  højere	  grad	  et	  supplement	  for	  de	  indflydelsesrige	  organisationer,	  der	  

besidder	  ressourcer,	  der	  gør	  dem	  attraktive	  i	  forhold	  til	  medierne.	  	  (Munk	  Christiansen	  &	  

Binderkrantz,	  2010)	  

	  

For	  patientforeninger	  spiller	  mediernes	  mulighed	  for	  medlemskommunikation	  og	  

medlemsrekruttering	  også	  ind.	  Den	  politik	  som	  patientforeninger	  oftest	  ønsker	  at	  påvirke	  hvad	  enten	  

det	  er	  lovgivning	  om	  nye	  behandlingstyper,	  øget	  rehabilitering	  eller	  bedre	  hjælp	  til	  pårørende,	  så	  er	  

den	  kendetegnet	  ved	  at	  være	  politik,	  der	  kommer	  en	  mindre	  gruppe	  borgere	  til	  gode	  imens	  udgifterne	  

betales	  igennem	  skattepenge.	  (Munk	  Christiansen	  &	  Binderkrantz,	  2010	  (Binderkrantz,	  2005a))	  

Denne	  type	  politik	  kaldes	  også	  klientpolitik.	  	  (Munk	  Christiansen	  &	  Binderkrantz,	  2010)	  

	  

For	  at	  lære	  mere	  om	  de	  faktorer	  der	  spiller	  ind	  når	  politikere	  og	  interesseorganisationer	  

kommunikerer	  igennem	  medierne,	  og	  når	  mediernes	  mellemkomst	  påvirker	  politiske	  beslutninger	  

inddrages	  her	  teori	  om	  mediering	  af	  politik	  og	  medialisering	  af	  samfundet.	  	  

	  
3.5.	  Medieret	  politik	  i	  et	  medialiseret	  samfund	  
	  

Når	  interesseorganisationer	  benytter	  sig	  af	  indirekte	  taktikker	  og	  kommunikerer	  med	  de	  offentlige	  

beslutningstagere	  og	  deres	  medlemmer	  igennem	  medierne,	  bliver	  der	  i	  form	  af	  medierne	  inviteret	  en	  

tredjepart	  ind	  i	  dialogen.	  Denne	  part	  har	  på	  mange	  måder	  en	  helt	  anden	  dagsorden	  end	  både	  politikere	  

og	  interesseorganisationer.	  	  	  (Hjarvard,	  2008;	  Kepplinger,	  2002;	  Strömbáck,	  2008)	  Det	  er	  derfor	  værd	  

at	  kigge	  nærmere	  på,	  hvordan	  mediernes	  mellemkomst	  påvirker	  forholdet	  imellem	  stat	  og	  

interesseorganisationer	  og	  influerer	  den	  politik,	  der	  udvikles.	  	  

3.5.1.	  Medieret	  politik	  
	  
Ifølge	  medieforsker	  Stig	  Hjarvard	  medieres	  politik	  igennem	  den	  konkrete	  kommunikationshandling,	  

der	  sker,	  når	  medierne	  udgør	  et	  mellemled	  i	  kommunikationen	  imellem	  politikere	  og	  den	  brede	  

befolkning..	  Han	  definerer	  politik	  som	  værende	  medieret	  når	  samfundets	  politiske	  budskaber	  

hovedsageligt	  kommunikeres	  igennem	  medier.	  (Stig,	  2009)	  I	  den	  situation	  er	  der	  risiko	  for	  at	  

budskabet	  og/eller	  relationen	  imellem	  modtager	  og	  afsender	  bliver	  påvirket	  af	  mediernes	  

mellemkomst.	  (Hjarvard,	  2008)	  
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I	  det	  danske	  samfund	  kommunikeres	  størstedelen	  af	  de	  politiske	  budskaber	  igennem	  medier,	  og	  det	  

betyder,	  at	  medierne	  kommer	  til	  at	  udgøre	  et	  kommunikativt	  rum,	  som	  alle	  institutioner	  i	  samfundet	  

bliver	  afhængige	  af.	  	  (Hjarvard,	  2008;	  Strömbáck,	  2008)	  Hvis	  en	  organisation	  ønsker	  at	  kommunikere	  

med	  den	  almene	  offentlighed,	  med	  de	  offentlige	  beslutningstagere	  eller	  endda	  med	  egne	  medlemmer	  

er	  de	  afhængige	  af	  medierne.	  (Hjarvard,	  2008)	  	  

	  

Hjarvard	  mener	  ligesom	  Binderkrantz	  og	  Munk	  Christiansen	  at	  mediernes	  centrale	  rolle	  i	  samfundet	  

betyder,	  at	  der	  igennem	  medierne	  dannes	  en	  politisk	  offentlighed,	  som	  udgør	  en	  arena,	  hvor	  

forskellige	  institutioner	  kan	  arbejde	  for	  at	  fremme	  egne	  interesser.	  	  (Hjarvard,	  2008;	  Munk	  

Christiansen	  &	  Binderkrantz,	  2010)	  For	  interesseorganisationer	  bliver	  taletid	  i	  medierne	  dermed	  en	  

nødvendighed	  for	  at	  skabe	  politisk	  indflydelse	  og	  for	  at	  kunne	  nå	  sin	  målgruppe.	  	  

	  

Jesper	  Strômbâck	  beskriver,	  i	  tråd	  med	  Hjarvards	  opfattelse,	  medieret	  politik	  som	  en	  tilstand	  et	  

samfund	  befinder	  sig	  i,	  når	  medierne	  udgør	  den	  vigtigste	  ressource	  til	  kommunikation	  imellem	  

vælgere	  og	  de	  folkevalgte	  (Strömbáck,	  2008).	  I	  den	  situation	  skabes	  der	  et	  afhængighedsforhold	  hos	  

borgerne	  fordi	  medierne	  kommer	  til	  at	  udgøre	  den	  vigtigste	  kilde	  til	  viden	  om	  samfundet.	  Samtidig	  er	  

politikerne	  afhængige	  af	  medierne	  for	  at	  få	  viden	  om	  befolkningens	  holdninger	  og	  som	  kanal	  for	  at	  nå	  

befolkningen.	  (Strömbáck,	  2008)	  

	  

Medieret	  politik	  kan	  altså	  forstås	  som	  en	  kommunikationshandling	  eller	  situation	  hvor	  mediernes	  

mellemkomst	  bliver	  en	  nødvendighed	  for	  at	  udbrede	  et	  politisk	  budskab	  og	  for	  at	  få	  viden	  om	  

samfundet.	  Konsekvensen	  heraf	  bliver,	  at	  den	  virkelighed,	  der	  præsenteres	  i	  medierne	  er	  den,	  som	  alle	  

samfundets	  institutioner	  må	  forholde	  sig	  til	  og	  agere	  ud	  fra	  og	  taletid	  i	  medierne	  udgør	  dermed	  værdi,	  

som	  samfundets	  institutioner	  er	  villig	  til	  at	  kæmpe	  for	  at	  få.	  (Strömbáck,	  2008)	  

	  

3.5.2.	  Et	  medialiseret	  samfund	  
	  

Udover	  at	  medierne	  udgør	  en	  arena	  og	  en	  fælles	  fortolkningshorisont	  kan	  medierne	  påvirke	  hvordan	  

samfundets	  øvrige	  institutioner	  kommunikerer.	  Graden	  af	  i	  hvor	  stor	  udstrækning	  samfundets	  øvrige	  

institutioner	  indretter	  sig	  efter	  mediernes	  dagsorden,	  kan	  beskrives	  som	  medialisering.	  	  

	  

Begrebet	  medialisering	  beskriver	  de	  dynamikker,	  der	  er	  i	  spil,	  når	  medierne	  får	  en	  dominerende	  rolle	  i	  

den	  politiske	  kommunikation	  fordi	  politikere	  og	  andre	  interessenter	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  

indretter	  deres	  kommunikation	  så	  den	  passer	  ind	  i	  mediernes	  logik.(Strömbáck,	  2008)	  
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3.5.3.	  Medielogikker	  og	  politiklogikker	  
	  
Til	  at	  beskrive	  graden	  af	  medialisering	  benyttes	  begreberne	  medielogikker	  og	  politiklogikker.	  	  

	  

• Medielogikker:	  skal	  her	  forstås	  som	  de	  værdier	  og	  processer	  der	  dominerer	  

nyhedsproduktionen,	  hvor	  der	  stilles	  særlige	  krav	  til	  kommunikationens	  format	  og	  evne	  til	  at	  

tiltrække	  seernes	  opmærksomhed.	  Det	  er	  story	  telling-‐teknikker	  som	  forenkling,	  polarisering,	  

intensivering,	  personalisering	  og	  visualisering	  af	  historier,	  samt	  brug	  af	  stereotyper	  og	  f.eks.	  

beskrivelse	  af	  politik	  som	  en	  kamp	  eller	  et	  strategisk	  spil.	  (Strömbáck,	  2008)	  

	  

• Politiklogikker:	  er	  ikke	  lige	  så	  klart	  defineret,	  men	  Strömbáck	  peger	  på	  at	  politikkens	  

grundlæggende	  logik	  handler	  om	  det	  at	  træffe	  beslutninger	  enten	  kollektivt	  eller	  som	  

myndighed.	  Det	  handler	  både	  om	  distribution	  af	  magt,	  f.eks.	  igennem	  valg,	  og	  om	  at	  finde	  

løsninger	  på	  politisk	  definerede	  spørgsmål	  og	  generere	  opbakning	  til	  den	  valgte	  løsning.	  

(Strömbáck,	  2008)	  

	  

Et	  samfunds	  politiske	  proces	  kan	  altså	  beskrives	  som	  medialiseret	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  alt	  efter	  

hvor	  meget	  de	  offentlige	  beslutningstagere	  lader	  sig	  præge	  af	  medielogikker	  i	  deres	  politiske	  arbejde	  .	  	  

De	  grundlæggende	  strukturelle	  forandringer	  i	  den	  politiske	  kommunikation,	  som	  medialiseringen	  

medfører	  er:	  

	  

• ”Medierne	  fungerer	  som	  opinionsindustri	  og	  strukturerer	  kontakten	  mellem	  politikere	  og	  

befolkning.	  Medierne	  bidrager	  på	  den	  måde	  til	  at	  sætte	  den	  politiske	  dagsorden	  og	  skabe	  

samtykke	  til	  politiske	  beslutninger.	  

• Medierne	  udgør	  en	  arena	  og	  platform	  for	  politisk	  intervention	  

• Mediernes	  logik	  ændrer	  på	  den	  politiske	  kommunikations	  former,	  hvor	  synlighed	  i	  medierne	  

og	  bemestring	  af	  bestemte	  udtryksformer	  bliver	  vigtige	  ressourcer.	  	  

• Mediernes	  logik	  kan	  påvirke	  i	  retning	  af	  en	  demokratisk	  populisme,	  hvor	  populismen	  tidligere	  

havde	  et	  politisk	  udspring,	  er	  den	  i	  dag	  også	  et	  resultat	  af	  mediesystemets	  påvirkning.	  	  

• Mediernes	  logik	  bidrager	  til	  at	  opdele	  offentligheden,	  så	  forskellige	  dele	  af	  befolkningen	  bliver	  

eksponeret	  for	  bestemte	  politiske	  emner	  og	  synspunkter.	  ”	  

	  

Kilde:	  (Hjarvard,	  2008)	  
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Medialiseringen	  har	  altså	  konsekvenser	  for	  handlingsmønstret	  hos	  både	  politikere	  og	  offentligheden,	  

og	  derfor	  bør	  dens	  indflydelse	  inddrages	  i	  udarbejdelsen	  af	  den	  strategiske	  kommunikation	  hos	  de	  

specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger.	  	  

	  

3.5.4.	  Et	  dobbelt	  kommunikationskredsløb	  
	  

Med	  udbredelsen	  af	  medialisering	  skabes	  der	  det,	  der	  kan	  beskrives	  som	  et	  dobbelt	  

kommunikationskredsløb,	  hvor	  publikum	  generelt	  vil	  aflæse	  nyheds-‐	  og	  aktualitetsstoffet	  om	  politiske	  

anliggender	  som	  en	  rapportering	  om,	  hvilke	  emner	  der	  er	  fremherskende	  hos	  de	  politiske	  aktører.	  	  

(Hjarvard,	  2008;	  Strömbáck,	  2008)	  Omvendt	  vil	  de	  politiske	  aktører	  både	  vurdere	  nyheds-‐	  og	  

aktualitetsstoffet	  som	  en	  kilde	  til	  andre	  politiske	  aktørers	  holdninger,	  og	  som	  en	  indikation	  på	  hvilke	  

synspunkter	  og	  emner	  der	  optager	  den	  brede	  befolkning.	  På	  den	  måde	  kan	  nyhedsformidlingen	  præge	  

fortolkningen	  af	  et	  emne,	  igennem	  vinkling	  og	  vedvarende	  omtale	  af	  et	  emne	  på	  en	  bestemt	  måde,	  

hvilket	  i	  sidste	  ende	  kan	  føre	  til	  et	  holdningsskifte	  hos	  politikerne	  eller	  befolkningen.	  (Stig,	  2009)	  

	  

3.6.	  Delkonklusion	  
	  
	  
Den	  teoretiske	  gennemgang	  viser	  det	  fundament	  som	  den	  følgende	  analyse	  bygges	  på.	  I	  tråd	  med	  

specialets	  socialkonstruktivistiske	  tilgang	  ses	  den	  kommunikationssituation,	  som	  de	  specialiserede	  

kræftrelaterede	  patientforeninger	  står	  i	  som	  kontekstafhængig.	  Derfor	  er	  det	  nødvendigt	  at	  forstå	  

hvilken	  kontekst	  disse	  foreninger	  befinder	  sig	  i,	  når	  de	  arbejder	  med	  politisk	  interessevaretagelse.	  	  

	  

For	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  vil	  en	  analyse	  af	  kommunikationssituationen	  

være	  en	  hjælp	  til	  at	  vurdere	  hvorvidt	  et	  givent	  problem	  kan	  løses	  med	  kommunikation	  og	  om	  de	  

besidder	  de	  ressourcer,	  som	  den	  strategiske	  kommunikationsindsats	  vil	  kræve.	  Er	  det	  ikke	  tilfældet	  vil	  

foreningens	  ressourcer	  gøre	  større	  gavn	  andre	  steder,	  og	  på	  den	  måde	  kan	  foreningen	  sikre	  at	  de	  

tilstedeværende	  ressourcer	  bruges	  der,	  hvor	  der	  er	  størst	  sandsynlighed	  for	  at	  de	  vil	  gøre	  en	  forskel.	  

	  
I	  Danmark	  har	  der	  været	  tradition	  for	  at	  staten	  inviterer	  de	  organiserede	  interesser	  med	  til	  

forhandlingsbordet,	  når	  der	  skal	  træffes	  politiske	  beslutninger.	  Dette	  giver	  interesseorganisationer	  

mulighed	  for	  at	  opnå	  politisk	  indflydelse	  via	  direkte	  strategier	  	  (Binderkrantz,	  2005a),	  men	  de	  seneste	  

års	  udvikling	  i	  retning	  af	  mere	  uorganiseret	  inddragelse	  og	  større	  udbredelse	  af	  lobbyisme	  skaber	  
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gode	  muligheder	  for	  også	  at	  opnå	  indflydelse	  igennem	  indirekte	  strategier,	  f.eks.	  er	  medierne	  blevet	  en	  

effektiv	  platform	  til	  at	  påvirke	  de	  offentlige	  beslutningstagere.	  	  	  

	  

	  Men	  det	  er	  nødvendigt	  også	  at	  forstå	  konsekvensen	  af	  mediernes	  mellemkomst.	  	  Igennem	  

præsentation	  og	  fortolkning	  af	  de	  politiske	  budskaber	  kommer	  medierne	  til	  at	  konstruere	  en	  fælles	  

erfaringsverden	  og	  fortolkningshorisont,	  som	  samfundets	  institutioner	  bliver	  nødt	  til	  at	  forholde	  sig	  til	  

og	  agere	  ud	  fra.	  	  (Hjarvard,	  2008;	  Kepplinger,	  2002;	  Strömbáck,	  2008)	  Samtidig	  arbejder	  medierne	  

efter	  en	  anden	  logik	  end	  samfundets	  øvrige	  institutioner.	  En	  logik	  der	  stiller	  krav	  til	  de	  historier,	  der	  

bringes	  og	  bl.a.	  dikterer	  aktualitet	  og	  konflikt.	  	  

	  

Muligheden	  for	  at	  skabe	  politisk	  indflydelse	  er	  i	  høj	  grad	  kontekstafhængig,	  og	  det	  er	  afgørende	  at	  de	  

specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  kan	  udnytte	  deres	  ressourcer	  og	  indgå	  i	  den	  

byttehandel,	  der	  finder	  sted	  når	  politik	  udvikles.	  Samtidig	  skal	  de	  kunne	  agere	  i	  spændingsfeltet	  

imellem	  politiklogikker	  og	  medielogikker.	  
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Kapitel	  4	  

4.0.	  Analyse	  
	  

I	  det	  følgende	  afsnit	  sammenholdes	  den	  indsamlede	  empiri	  med	  de	  koncepter,	  der	  er	  blevet	  

præsenteret	  i	  teoriafsnittet.	  Med	  inddragelse	  af	  de	  relevante	  interessenter	  og	  institutioner	  på	  det	  

sundhedspolitiske	  område	  skitseres	  først	  et	  billede	  af	  den	  virkelighed,	  som	  de	  specialiserede	  

kræftrelaterede	  patientforeninger	  skal	  agere	  i.	  Dernæst	  gennemgås	  den	  specifikke	  

kommunikationssituation	  foreningerne	  står	  i,	  og	  hvordan	  bl.a.	  modtager,	  medie,	  afsender	  og	  kontekst	  

(Sepstrup	  &	  Fruensgaard,	  2010)kan	  påvirke	  mulighederne	  for	  at	  få	  et	  budskab	  igennem	  til	  de	  

offentlige	  beslutningstagere.	  Derpå	  vurderes	  det	  hvilke	  strategier	  og	  taktikker	  foreningerne	  benytter	  

og	  hvordan	  de	  ressourcer,	  som	  foreningerne	  besidder	  benyttes	  i	  bytteforholdet	  til	  de	  offentlige	  

beslutningstagere.	  

4.1.	  Kræftområdet	  
Dansk	  sundhedspolitik	  influeres	  af	  en	  række	  institutioner	  og	  interessenter	  heriblandt	  kommuner,	  

regioner,	  folketinget,	  medicinalvirksomheder,	  læger,	  forskere	  og	  patienter.	  Derudover	  har	  man	  i	  

sundhedssystemet	  flere	  råd	  og	  nævn,	  som	  hver	  især	  påvirker	  de	  beslutninger	  der	  træffes	  på	  

sundhedsområdet	  og	  herunder	  kræftområdet.	  

	  

De	  råd	  og	  nævn	  der	  særligt	  har	  indflydelse	  på	  kræftområdet	  er	  Kræftstyregruppen	  (KSG),	  Rådet	  for	  

anvendelse	  af	  dyr	  sygehusmedicin	  (RADS),	  Amgros	  -‐	  Regionernes	  lægemiddelorganisation	  

Koordineringsrådet	  for	  ibrugtagning	  af	  sygehusmedicin	  (KRIS)	  og	  Lægevidenskabeligt	  selskab	  (LVS).	  

Den	  dominerende	  patientforening	  på	  kræftområdet	  er	  Kræftens	  Bekæmpelse.	  I	  det	  følgende	  

gennemgås	  kort	  hvilken	  rolle	  disse	  interessenter	  spiller,	  når	  der	  træffes	  beslutninger	  på	  

kræftområdet.	  

4.1.1.	  Kræftstyregruppen	  (KSG)	  
	  
KGS	  giver	  forslag	  til	  hvordan	  den	  nationale	  kræftplan	  skal	  tilrettelægges.	  	  I	  2000	  kom	  første	  udspil	  fra	  

KSG	  i	  form	  af	  Kræftplan	  I.	  Denne	  blev	  udvidet	  i	  2005	  med	  Kræftplan	  II,	  som	  havde	  til	  formål	  at	  øge	  

fokus	  på	  tobaksforebyggelse,	  forbedre	  organiseringen	  af	  patientforløbet	  og	  styrke	  kræftkirurgien.	  	  

(www.sst.dk,	  2013).	  I	  2011	  kom	  Kræftplan	  III,	  som	  satte	  yderligere	  fokus	  på	  	  hurtigere	  diagnostik	  ved	  
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mistanke	  om	  kræft	  og	  styrkelse	  af	  den	  tidlige	  opsporing,	  bedre	  efterforløb	  med	  løft	  af	  rehabiliteringen	  

og	  den	  palliative	  indsats,	  øget	  overlevelse	  og	  forbedring	  af	  livskvaliteten	  for	  patienterne	  både	  før,	  

under	  og	  efter	  behandlingen.	  (www.sst.dk,	  2013)	  

4.1.2.	  Rådet	  for	  anvendelse	  af	  dyr	  sygehusmedicin	  (RADS)	  
	  
RADS	  består	  af	  læger	  fra	  de	  fem	  regioner.	  De	  undersøger,	  ud	  fra	  evidens,	  al	  dyr	  medicin	  på	  alle	  

behandlingsområder	  og	  laver	  derudfra	  en	  national	  guideline.	  Dermed	  har	  RADS	  stor	  indflydelse	  på	  

hvilken	  behandling	  sundhedsvæsnet	  tilbyder.	  	  (www.regioner.dk,	  2013;	  www.sst.dk,	  2013)	  

4.1.3.	  Amgros	  –	  Regionernes	  lægemiddelorganisation	  
	  
Amgros	  er	  den	  instans	  der	  indkøber	  medicin	  til	  behandling	  af	  kræftpatienter.	  Det	  foregår	  igennem	  

udbud,	  der	  laves	  for	  et	  år	  ad	  gangen	  på	  den	  medicin,	  som	  RADS	  anbefaler.	  På	  baggrund	  af	  de	  priser	  de	  

får	  ind	  på	  udbuddet	  vælger	  RADS	  den	  billigst	  mulige	  medicin.	  	  (www.amgros.dk,	  )	  

4.1.4.	  Koordineringsrådet	  for	  ibrugtagning	  af	  sygehusmedicin	  (KRIS)	  
	  
KRIS	  kigger	  på	  alle	  nye	  lægemidler,	  særligt	  kræftlægemidler,	  og	  vurderer	  ud	  fra	  effekt	  og	  bivirkninger	  

hvad	  sygehusene	  bør	  have	  til	  rådighed.	  	  (www.regioner.dk,	  2012a)	  

4.1.5.	  Lægevidenskabeligt	  selskab	  (LVS)	  
	  
LVS	  består	  af	  forskellige	  udvalg	  af	  eksperter	  ,	  der	  vurderer	  den	  bedste	  behandling	  indenfor	  de	  

forskellige	  sygdomsområder.	  LVS	  har	  ligesom	  RADS	  stor	  indflydelse	  på	  den	  behandling,	  som	  landets	  

kræftpatienter	  tilbydes.	  	  (www.selskaberne.dk,	  )	  

4.1.6.	  Kræftens	  Bekæmpelse	  
	  
Endelig	  er	  Kræftens	  Bekæmpelse	  en	  vigtig	  og	  indflydelsesrig	  institution	  på	  kræftområdet.	  Kræftens	  

Bekæmpelse	  finansierer	  en	  lang	  række	  af	  forskningsprojekter	  både	  i	  deres	  eget	  Kræftens	  

Bekæmpelses	  Center	  for	  Kræftforskning	  og	  på	  landets	  universiteter	  og	  hospitaler.	  	  

(www.cancer.dk/forskning,	  )Den	  viden	  som	  Kræftens	  Bekæmpelse	  herigennem	  besidder	  betyder,	  at	  

organisationen	  også	  er	  repræsenteret	  i	  f.eks.	  KGS,	  hvor	  formand	  Frede	  Olesen	  sidder	  	  (www.sst.sk,	  

2012)og	  i	  RADS,	  hvor	  direktør	  i	  Kræftens	  Bekæmpelse	  Leif	  Vestergaard	  sidder	  som	  repræsentant	  for	  

”danske	  patienter”.	  	  (www.regioner.dk,	  2012b)Desuden	  kan	  det	  formodes,	  at	  Kræftens	  Bekæmpelse	  

derudover	  er	  i	  dialog	  med	  folketingets	  sundhedsordfører,	  og	  i	  det	  hele	  taget	  tages	  med	  på	  råd,	  når	  der	  

udvikles	  ny	  lovgivning	  på	  kræftområdet.	  	  
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Som	  interesseorganisation	  og	  patientforening	  står	  Kræftens	  Bekæmpelse	  altså	  stærkt	  i	  den	  

parlamentariske	  arena.	  (Binderkrantz,	  2005a),	  men	  også	  i	  mediearenaen	  står	  Kræftens	  Bekæmpelse	  

stærkt.	  Jævnligt	  optræder	  organisationen	  i	  medierne,	  ligesom	  de	  står	  bag	  en	  lang	  række	  af	  kampagner,	  

indsamlinger	  og	  støtteevents.	  	  

	  

Et	  eksempel	  på	  sådan	  et	  event	  er	  Knæk	  Cancer-‐ugen,	  der	  blev	  afviklet	  for	  første	  gang	  i	  2012,	  hvor	  

Kræftens	  Bekæmpelse	  sammen	  med	  TV2	  satte	  fokus	  på	  kræft,	  og	  samtidig	  indsamlede	  penge	  til	  

Kræftens	  Bekæmpelses	  arbejde.	  Kræftens	  Bekæmpelses	  indflydelse	  og	  anerkendelse	  blandt	  Danmarks	  

indflydelsesrige	  beslutningstagere	  kunne	  blandt	  andet	  ses	  i	  de	  reklamespots,	  som	  kørte	  på	  TV2	  op	  til	  

kampagnens	  start.	  Blandt	  de	  kendte	  mennesker,	  der	  gav	  udtryk	  for	  deres	  støtte	  til	  indsamlingen	  var	  

statsminister	  Helle	  Thorning	  Schmidt	  og	  folketingets	  formand	  Mogens	  Lykketoft4.	  	  

	  

I	  hele	  ugen	  bragte	  TV-‐kanalen	  quizzer,	  dokumentarfilm	  og	  danseshows	  med	  fokus	  på	  kræft,	  og	  det	  hele	  

kulminerede	  i	  et	  stort	  indsamlingsshow,	  hvor	  skuespillere,	  politikere	  og	  andre	  berømtheder	  sad	  klar	  

ved	  telefonerne	  for	  at	  modtage	  seernes	  bidrag.	  	  

Knæk	  Cancer	  2012	  indbragte	  100	  millioner	  kroner	  til	  Kræftens	  Bekæmpelse.	  Det	  store	  beløb	  

understeger	  den	  opbakning	  Kræftens	  Bekæmpelses	  arbejde	  oplever	  hos	  befolkningen.	  De	  mange	  

penge	  skal	  ifølge	  Kræftens	  Bekæmpelse	  gå	  til	  forskning	  i	  diagnosticering	  af	  prostatakræft,	  

forskningsprojektet	  Kost	  Kræft	  og	  Helbred	  samt	  bedre	  støtte	  til	  pårørende	  til	  kræftramte.	  (Jakobsen,	  

2012)Knæk	  Cancer-‐ugen	  er,	  ligesom	  oktober	  måneds	  Støt	  Brysterne-‐kampagne	  (brystkræft)	  og	  

novembers	  Movember-‐kampagne	  (prostatakræft),	  eksempler	  på	  de	  indirekte	  taktikker,	  som	  Kræftens	  

Bekæmpelse	  	  benytter	  for	  at	  gøre	  opmærksom	  på	  sin	  sag,	  indsamle	  penge,	  rekruttere	  medlemmer	  og	  

ikke	  mindst	  skabe	  politisk	  indflydelse.	  

De	  arenaer,	  som	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  skal	  agere	  i,	  er	  altså	  influeret	  af	  

en	  række	  offentlige	  institutioner,	  der	  hver	  især	  har	  ansvar	  for	  sit	  område,	  og	  af	  en	  række	  råd	  og	  nævn	  

med	  økonomiske	  og	  videnskabelige	  interesser.	  De	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  

skal	  altså	  agere	  i	  en	  politisk	  virkelighed	  hvor	  beslutninger	  påvirkes	  af	  en	  lang	  række	  indflydelsesrige	  

institutioner,	  hvor	  Kræftems	  Bekæmpelse	  udgør	  den	  dominerede	  

interesseorganisation/patientforening.	  	  

Det	  bekræfter	  teorien	  om	  at	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  skal	  kunne	  agere	  

både	  i	  den	  parlamentariske	  arena,	  i	  den	  administrative	  arena	  og	  i	  mediearenaen.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Kilde:	  http://www.youtube.com/watch?v=JqKKBbGbe8s	  
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4.2.	  Interessevaretagelse	  på	  kræftområdet	  
	  
Man	  kan	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  hvorvidt	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  

overhovedet	  har	  en	  politisk	  eksistensberettigelse.	  Varetages	  alle	  kræftpatienters	  interesser	  ikke	  af	  

Kræftens	  Bekæmpelse?	  

For	  at	  forstå	  de	  specialiserede	  kræftforeningers	  motivation	  for	  at	  arbejde	  med	  politisk	  

interessevaretagelse,	  må	  man	  kigge	  på	  den	  diversitet	  i	  sygdomme,	  der	  findes	  på	  kræftområdet.	  	  

Kræft	  er	  betegnelsen	  for	  en	  sygdom	  i	  kroppens	  celler,	  der	  betyder	  at	  nogle	  celler	  begynder	  at	  vokse	  

ude	  af	  kontrol.	  	  (www.cancer.dk,	  2011)	  Kræft	  dækker	  altså	  en	  lang	  række	  af	  meget	  forskelligartede	  

sygdomsdiagnoser,	  alt	  efter	  hvor	  disse	  celleforandringer	  opstår.	  Det	  kan	  være	  som	  lymfekræft,	  

brystkræft,	  modermærkekræft	  eller	  noget	  helt	  andet.	  Mulighederne	  for	  tidlig	  diagnosticering,	  

behandling	  og	  rehabilitering	  er	  forskellige	  fra	  kræftform	  til	  kræftform.	  Ligesom	  graden	  af	  generelt	  

kendskab	  og	  tabuer	  om	  de	  forskellige	  kræftsygdomme	  varierer.	  	  Det	  betyder,	  at	  kræftområdet	  

omfatter	  nogle	  meget	  forskelligartede	  politiske	  udfordringer	  og	  patientinteresser.	  	  

De	  forskellige	  patientinteresser	  og	  politiske	  mål	  kommer	  blandt	  andet	  til	  udtryk	  i	  de	  undersøgte	  

patientforeningers	  formulerede	  formål.	  

	  

4.2.1.	  Dansk	  Brystkræft	  Organisation	  
	  

Hos	  Dansk	  Brystkræft	  Organisation	  arbejder	  man	  ifølge	  foreningens	  hjemmeside	  for	  ”at	  alle	  

brystkræftpatienter	  i	  Danmark	  kan	  få	  en	  hurtig	  og	  præcis	  diagnostik,	  en	  specialiseret	  behandling	  og	  en	  

effektiv	  genoptræning”.	  (brystkraeft.dk,	  2012)	  

	  

Foreningen	  har,	  ifølge	  formand	  Randi	  Krogsgaard,	  på	  det	  seneste	  blandt	  andet	  arbejdet	  på	  at	  få	  

godkendt	  en	  ny	  type	  medicin	  til	  behandling	  af	  brystkræft	  (Interview	  C)	  og	  forholdt	  sig	  kritisk	  til	  

sundhedsminister	  Astrid	  Krags	  forslag	  om	  at	  individualisere	  kontrollen	  af	  brystkræftpatienter,	  så	  ikke	  

alle	  sendes	  igennem	  det	  samme	  forløb.	  (Interview	  C).	  	  

	  

Brystkræft	  er	  pga.	  af	  sygdommen	  udbredelse	  og	  kampagner	  som	  Støt	  Brysterne	  en	  af	  de	  mere	  kendte	  

kræftsygdomme	  i	  den	  brede	  offentlighed.	  	  
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4.2.2.	  Prostatakræftforeningen	  
	  
Prostatakræftforeningen	  arbejder	  ifølge	  foreningens	  hjemmeside	  for	  at	  ”udbrede	  viden	  og	  information	  

om	  prostatakræft,	  sikre	  ensartede	  behandlingsmuligheder	  af	  høj	  standard,	  og	  påvirke	  politikere,	  

myndigheder	  og	  læger	  til	  at	  forbedre	  vilkårene	  for	  patienter	  og	  deres	  pårørende”.	  (cancer.dk/propa,	  

2013).	  	  Kendskabet	  til	  denne	  kræftform	  er	  også	  blevet	  betydeligt	  større	  de	  seneste	  år,	  hvor	  Movember-‐

kampagnen	  er	  blevet	  udbredt.	  	  

4.2.3.	  Blæreforeningen	  
	  
Hos	  Blæreforeningen,	  som	  repræsenterer	  en	  mere	  ukendt	  kræftform,	  arbejder	  man	  ifølge	  foreningens	  

hjemmeside	  for	  at	  udbrede	  kendskabet	  til	  blærekræft.	  (cancer.dk/blaereforeningen,	  2012)Det	  gælder	  

både	  hos	  befolkningen,	  men	  i	  særdeleshed	  også	  blandt	  fagpersoner,	  læger	  og	  politikere.	  Ifølge	  formand	  

Børge	  Tamsmark	  har	  man	  i	  løbet	  af	  det	  seneste	  år	  særligt	  arbejdet	  med	  at	  sikre	  en	  korrekt	  og	  tidlig	  

diagnosticering	  af	  sygdommen,	  bl.a.	  igennem	  kurser	  for	  praktiserende	  læger.	  Man	  har	  også	  søgt	  at	  

gøre	  offentligheden	  opmærksom	  på	  at	  blærekræftpatienter	  i	  mange	  tilfælde	  ikke	  behandles	  indenfor	  

behandlingsgarantien	  (Interview	  A).	  

	  

4.2.4.	  Stomiforeningen	  COPA	  
	  
Hos	  Stomiforeningen	  COPA,	  der	  adskiller	  sig	  ved	  ikke	  kun	  at	  varetage	  kræftsyges	  interesser,	  arbejder	  

man	  for	  at	  varetage	  interesser	  for	  stomi-‐	  og	  reservoiropererede	  og	  for	  personer	  med	  sygdomme,	  der	  

kan	  føre	  til	  anlæggelse	  af	  stomi/reservoir.(copa.dk,	  )Herudover	  har	  man	  en	  samarbejdsaftale	  med	  

Kræftens	  Bekæmpelse,	  der	  har	  til	  formål	  at	  hjælpe	  og	  forbedre	  forholdende	  for	  kræftpatienter.	  

(copa.dk,	  )	  

	  

Da	  kræftpatienter	  med	  stomi/reservoir	  ofte	  har	  afsluttet	  deres	  behandlingsforløb,	  er	  fokus	  hos	  COPA	  

særligt	  på	  at	  forbedre	  deres	  medlemmers	  muligheder	  for	  at	  leve	  med	  det	  handicap,	  det	  er	  at	  have	  

stomi/reservoir.	  Ifølge	  formand	  Henning	  Granslev	  kan	  det	  f.eks.	  være	  at	  sikre,	  at	  kommunerne	  lever	  

op	  til	  deres	  pligt	  om	  brugerinddragelse,	  når	  de	  indgår	  aftaler	  med	  nye	  hjælpemiddelleverendører.	  

(Interview	  B)	  COPA	  har	  desuden	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  Dansk	  Handicap	  Organisation,	  der	  er	  en	  

paraplyorganisation,	  der	  varetager	  interesser	  for	  alle	  handicappede.	  (Interview	  B)	  

4.2.5.	  Individuel	  interessevaretagelse	  
	  
Denne	  gennemgang	  af	  de	  fire	  case-‐foreningers	  formål	  viser,	  at	  fordi	  disse	  patientforeninger	  engagerer	  

sig	  så	  dybt	  i	  diagnosticering,	  behandling	  og	  rehabilitering	  relateret	  til	  den	  specifikke	  kræftform	  som	  de	  
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repræsenterer,	  så	  er	  Kræftens	  Bekæmpelse	  ikke	  i	  stand	  til	  at	  varetage	  alle	  kræftpatienters	  interesser,	  

og	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeningers	  politiske	  arbejde	  må	  derfor	  i	  høj	  grad	  siges	  at	  

have	  relevans.	  	  

I	  interviewene	  med	  de	  fire	  case-‐foreninger	  bekræftes	  det	  også	  at	  samarbejdet	  med	  Kræftens	  

Bekæmpelse	  ikke	  har	  karakter	  af	  politisk	  interessevaretagelse.	  Formanden	  fra	  PROPA,	  K.B.	  Madsen	  

forklarer:	  	  

”Vi	  arbejder	  ikke	  på	  den	  måde	  (politisk	  red.).	  Patientforeningerne	  arbejder	  helt	  selvstændigt,	  og	  der	  er	  

jo	  stor	  forskel	  på	  størrelserne.”	  (K.B.	  Madsen	  ,	  Interview	  D)	  	  

Den	  samme	  forklaring	  giver	  Randi	  Krogsaard	  fra	  DBO,	  der	  fortæller	  at	  Kræftens	  Bekæmpelse	  ikke	  

formår	  at	  dække	  DBOs	  specifikke	  politiske	  mål	  (Interview	  C).	  	  

Ifølge	  Børge	  Tamsmark,	  formand	  for	  Blæreforeningen,	  er	  politisk	  interessevaretagelse	  ligefrem	  et	  

formuleret	  formål	  i	  foreningens	  aftale	  med	  Kræftens	  Bekæmpelse:	  	  	  

”…	  Vi	  skal	  gøre	  opmærksom	  på	  blærekræft,	  og	  de	  ressourcer	  der	  afsættes	  til	  behandling	  og	  til	  

opdagelse	  af	  sygdommen.”	  (Børge	  Tamsmark	  ,	  Interview	  A)	  

Undersøgelsen	  bekræfter	  altså	  antagelsen	  om,	  at	  der	  foregår	  en	  individuel	  interessevaretagelse	  i	  de	  

enkelte	  specialiserede	  patientforeninger	  og	  at	  deres	  politiske	  arbejde	  spiller	  en	  vigtig	  rolle	  i	  forhold	  til	  

at	  sikre	  de	  enkelte	  patientgruppers	  interesser.	  Dels	  fordi	  de	  forskellige	  kræftformer	  kræver	  forskellig	  

behandling	  og	  medicin,	  men	  også	  fordi	  at	  der	  er	  forskel	  på	  hvor	  udbredt	  kendskabet	  er	  til	  de	  

forskellige	  kræftformer	  og	  hvor	  langt	  man	  er	  nået	  i	  forhold	  til	  diagnosticering	  og	  behandling	  af	  dem.	  

	  

Ambitionen	  om	  at	  påvirke	  de	  politiske	  beslutninger	  findes	  altså	  hos	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  

patientforeninger	  på	  trods	  af,	  at	  Kræftens	  Bekæmpelse	  også	  arbejder	  med	  at	  varetage	  kræftpatienters	  

interesse.	  

4.3.	  Ressourcer	  
	  
For	  at	  gøre	  sig	  forhåbninger	  om	  at	  påvirke	  den	  offentlige	  politik	  må	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  

patientforeninger	  foruden	  ambitionen	  også	  besidde	  ressourcer,	  der	  gør	  den	  i	  stand	  til	  at	  indgå	  i	  den	  

byttehandel,	  der	  finder	  sted,	  når	  der	  skabes	  politisk	  indflydelse.	  	  

En	  gennemgang	  af	  de	  ni	  undersøgte	  foreninger	  giver	  et	  billede	  af	  hvilke	  ressourcer	  de	  specialiserede	  
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kræftrelaterede	  patientforeninger	  besidder	  og	  hvordan	  de	  ressourcer	  påvirker	  foreningernes	  

muligheder	  for	  at	  opnå	  politisk	  indflydelse.	  	  

Hvad	  der	  udgør	  værdifulde	  ressourcer	  afhænger	  af	  situation	  og	  politiskområde.	  I	  denne	  undersøgelse	  

har	  fokus	  været	  på	  økonomi,	  medlemmer	  og	  øvrige	  ressourcer.	  

4.3.1.	  Medlemmer	  
	  

Medlemstallet	  i	  de	  ni	  undersøgte	  foreningerne	  viser,	  at	  der	  sig	  et	  stort	  spring	  fra	  den	  mindste	  forening,	  

Blæreforeningen,	  der	  har	  blot	  134	  medlemmer	  og	  til	  de	  to	  største	  foreninger,	  	  

Prostatakræftforeningen	  med	  3300	  medlemmer	  og	  Stomiforeningen	  COPA	  med	  3500	  medlemmer.	  Se	  

tabel	  5.	  

Tabel	  5.	  Medlemstal	  hos	  de	  undersøgte	  foreninger	  

	  

Kilde:	  Spørgeskemaundersøgelse,	  se	  bilag	  2.	  

	  

Ifølge	  Binderkrantz	  og	  Bolm-‐Hansen	  er	  en	  interesseorganisations	  medlemstal	  en	  vigtig	  faktor	  i	  forhold	  

til	  at	  vinde	  sympati	  både	  hos	  befolkningen,	  men	  også	  hos	  politikere	  og	  embedsmænd.	  Jo	  flere,	  der	  er	  

berørte	  af	  en	  sag,	  jo	  mere	  oplagt	  virker	  det	  at	  forbedre	  forholdene	  for	  denne	  gruppe.	  Og	  et	  højt	  

medlemstal	  er	  derfor	  et	  stærkt	  argument	  overfor	  de	  offentlige	  beslutningstagere.	  	  (Blom-‐Hansen,	  

1999)	  	  	  
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I	  samtalerne	  med	  de	  fire	  case-‐foreninger	  viste	  det	  sig	  også,	  at	  netop	  medlemstallet	  er	  noget	  der	  

optager	  patientforeningerne.	  Særligt	  hos	  den	  mindste	  patientforening,	  Blæreforeningen,	  er	  det	  en	  

udfordring	  at	  fastholde	  medlemmerne:	  (Interview	  A)	  

”Vores	  største	  ressourcemæssige	  udfordring	  er	  at	  opretholde	  kontakten	  med	  vores	  medlemmer.	  

Mange	  melder	  sig	  ind,	  men	  de	  glemmer	  at	  forny	  deres	  medlemskab.”,	  Børge	  Tamsmark,	  

Blæreforenigen.	  (Interview	  A)	  

Ifølge	  Børge	  Tamsmark	  kan	  frafaldet,	  udover	  forglemmelser,	  også	  skyldes	  at	  mange	  

blærekræftpatienter	  søger	  støtte	  i	  den	  akutte	  sygdomsfase.	  Det	  er	  naturligt	  nok	  også	  her,	  at	  mange	  

stifter	  bekendtskab	  med	  Blæreforeningen,	  der	  særligt	  ”rekrutterer”	  sine	  medlemmer	  igennem	  

informationsmateriale	  hos	  praktiserende	  læger	  og	  på	  hospitaler.	  Når	  sygdommen	  er	  under	  kontrol	  er	  

behovet	  for	  støtte	  ikke	  så	  stort	  og	  medlemmerne	  ser	  måske	  derfor	  ikke	  en	  grund	  til	  at	  forny	  deres	  

medlemskab.	  (Interview	  A)	  	  

Hos	  COPA	  svarer	  medlemstallet	  på	  3500	  til	  29,5	  	  procent	  af	  de	  12000	  danskere,	  der	  lever	  med	  stomi.	  

Også	  her	  kendetegnes	  medlemmerne,	  som	  dem	  der	  har	  udfordringer	  i	  forbindelse	  med	  deres	  stomi.	  

Formand	  Henning	  Granslev	  forklarer,	  at	  dem	  der	  ikke	  har	  problemer	  med	  deres	  stomi,	  ofte	  ønsker	  at	  

klare	  sig	  selv.	  (Interview	  B)	  

Hos	  Prostatakræftforeningen	  PROPA	  er	  der	  tilsyneladende	  en	  forståelse	  for	  hvilken	  værdi	  et	  stort	  

medlemstal	  kan	  have.	  Her	  arbejdes,	  der	  målrettet	  på	  at	  skaffe	  flere	  medlemmer:	  	  

”Vi	  ville	  godt	  have	  betydeligt	  flere	  medlemmer.	  De	  sidste	  to	  år	  har	  vi	  haft	  en	  stigning	  på	  10	  procent	  om	  

året,	  men	  det	  er	  stadig	  alt	  for	  lidt,	  for	  vi	  har	  kun	  3300	  medlemmer	  ud	  af	  24000	  patienter.	  Vi	  har	  som	  

mål,	  at	  have	  25	  procent.”	  KB	  Madsen	  (Interview	  A)	  

De	  undersøgte	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  er	  altså	  bevidst	  om	  den	  ressource	  

medlemstallet	  udgør	  i	  det	  politiske	  arbejde.	  Alligevel	  viser	  den	  meget	  store	  forskel	  på	  medlemstallet	  at	  

foreningerne	  har	  meget	  forskellige	  forudsætninger	  for	  at	  bruge	  medlemstallet	  i	  byttehandlen	  med	  de	  

politiske	  beslutningstagere,	  og	  f.eks.	  Blæreforeningen	  risikerer	  med	  det	  meget	  beskedne	  medlemstal	  

at	  fremstå	  som	  repræsentant	  for	  en	  meget	  snæver	  interessentgruppe.	  

4.3.2.	  Økonomi	  
	  
En	  anden	  vigtig	  ressource	  for	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  er	  penge.	  De	  giver	  

mulighed	  for	  at	  finansiere	  medlemsarrangementer,	  løn	  til	  ansatte	  og	  konsulentydelser	  der	  kan	  styrke	  

det	  politiske	  arbejde.	  Derfor	  er	  patientforeningernes	  samlede	  årlige	  indtægter	  en	  anden	  indikator	  på	  
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hvordan	  ressourcerne	  er	  fordelt.	  	  

Ser	  man	  på	  størrelsen	  af	  foreningernes	  årlige	  indtægter	  viser	  det	  sig,	  at	  de	  foreninger,	  der	  har	  flest	  

medlemmer	  i	  høj	  grad	  også	  er	  dem,	  der	  har	  den	  største	  årlige	  indtægt.	  Se	  tabel	  6.	  Går	  man	  yderligere	  i	  

dybden	  og	  ser	  på	  foreningernes	  indtægtskilder	  viser	  det	  sig,	  at	  stabiliteten	  i	  indtægtskilder	  i	  høj	  grad	  

varierer	  på	  tværs	  af	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger.	  Se	  tabel	  7.1	  til	  7.9.	  	  

Tabel	  6.	  Medlemstal	  hos	  de	  undersøgte	  foreninger	  

	  

Kilde:	  Spørgeskemaundersøgelse,	  se	  bilag	  2.	  
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4.3.3.	  Indtægtskilder	  
	  
I	  undersøgelsen	  blev	  de	  ni	  foreninger	  bedt	  om	  at	  svare	  på	  hvor	  deres	  indtægter	  kommer	  fra	  fordelt	  på	  

indtægtskilderne:	  medlemmer,	  Kræftens	  Bekæmpelse,	  Staten	  (inkl.	  Tips	  og	  Lotto-‐midler),	  

medicinalvirksomheder	  og	  øvrige.	  Indtægtskilderne	  fordeler	  sig	  således:	  

	  

	   	  

	   	  

	   	  

12	  

29	  

4	  

55	  

Tabel	  7.1.	  Blæreforeningen	  
Fordeling	  af	  indtægter	  i	  pct.	  

Kræ>ens	  
Bekæmpelse	  

Staten	  

Medlemmer	  

Øvrige	  

29	  

18	  32	  

11	  
10	  

Tabel	  7.2.	  Dansk	  BrystkræC	  OrganisaEon	  
Fordeling	  af	  indtægter	  i	  pct.	  

Kræ>ens	  Bekæmpelse	  

Staten	  

Medlemmer	  

Medicinalvirksomhed
er	  (projektaIængig)	  

Øvrige	  

33	  

22	  

1	  

44	  

Tabel	  7.3..	  Dansk	  Myelomatose	  Forening	  
Fordeling	  af	  indtægter	  i	  pct.	  

Kræ>ens	  Bekæmpelse	  

Medlemmer	  

Medicinalvirksomheder	  
(projektaIængig)	  

Øvrige	  

26	  

74	  

Tabel	  7.4.	  PaEentnetværket	  for	  TarmkræC	  
Fordeling	  af	  indtægter	  i	  pct.	  

Kræ>ens	  Bekæmpelse	  

Medicinalvirksomheder	  
(projektaIængig)	  

18	  

18	  

41	  

15	  
8	  

Tabel	  7.5..	  ProstatakræCforeningen	  
PROPA	  

Fordelingen	  af	  indtægter	  i	  pct.	  
Kræ>ens	  Bekæmpelse	  

Staten	  

Medlemmer	  

Medicinalvirksomheder	  
(projektaIængig)	  

Øvrige	  

16	  

20	  

3	  

61	  

Tabel	  7.6.	  Foreningen	  Cancerramte	  Børn	  
Fordelingen	  af	  indtægter	  i	  pct.	  

Kræ>ens	  
Bekæmpelse	  

Staten	  

Medlemmer	  

Øvrige	  
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Kilde:	  Spørgeskemaundersøgelse,	  se	  bilag	  2.	  

	  

Kræftens	  Bekæmpelse	  er	  den	  eneste	  indtægtskilde	  der	  går	  igen	  hos	  alle	  de	  ni	  undersøgte	  foreninger.	  

Den	  næst	  hyppigste	  indtægtskilde	  er	  medlemmer,	  som	  alle,	  med	  undtagelse	  af	  Patientnetværket	  for	  

tarmkræft,	  modtager	  medlemskontingent	  fra.	  Derefter	  kommer	  staten,	  som	  udgør	  indtægtskilde	  hos	  

syv	  af	  de	  ni	  undersøgte	  foreninger,	  og	  endelig	  medicinalvirksomheder,	  der	  udgør	  indtægtskilde	  i	  fem	  

af	  de	  ni	  foreninger.	  	  

	  

Ser	  man	  på	  den	  procentvise	  fordeling	  af	  indtægterne	  på	  tværs	  af	  indtægtskilder	  viser	  der	  sig	  et	  

differentieret	  billede.	  Indtægten	  fra	  medlemmer	  varierer	  fra	  at	  udgøre	  helt	  ned	  til	  3	  procent	  hos	  

Foreningen	  Cancerramte	  Børn	  og	  4	  procent	  hos	  Blæreforeningen	  til	  at	  udgøre	  op	  til	  32	  procent	  hos	  

Dansk	  Brystkræft	  Organisation	  og	  41	  procent	  hos	  PROPA.	  	  

	  

Kræftens	  Bekæmpelse	  er	  en	  vigtig	  indtægtskilde	  hos	  alle	  foreningerne.	  Beløbet	  fra	  Kræftens	  

Bekæmpelse	  udgør	  mellem	  12	  procent	  (Blæreforeningen)	  til	  33	  procent	  (Dansk	  Myelmatose	  Forening)	  

5	  

41	  

17	  

38	  

Tabel	  7.7.	  Stomiforeningen	  COPA	  
Fordeling	  af	  indtægter	  i	  pct.	  

Kræ>ens	  
Bekæmpelse	  

Staten	  

Medlemmer	  

Øvrige	  

12	  

43	  20	  

25	  

Tabel	  7.8..	  DALYFO	  -‐	  Dansk	  Lymfødem	  
Forening	  

Fordeling	  af	  indtægter	  i	  pct.	  

Kræ>ens	  
Bekæmpelse	  

Staten	  

Medlemmer	  

Øvrige	  

19	  

19	  

6	  

56	  

Tabel	  7.9.	  PaEenRoreningen	  for	  
LymfekræC	  og	  Leukemi	  (Lyle)	  
Fordeling	  af	  indtægter	  i	  pct.	  

Kræ>ens	  Bekæmpelse	  

Staten	  

Medlemmer	  

Medicinalvirksomheder	  
(projektaIængig)	  
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af	  de	  samlede	  indtægter.	  Stomiforeningen	  COPA	  skiller	  sig	  dog	  ud	  her,	  	  hvor	  Kræftens	  Bekæmpelse	  

kun	  udgør	  5	  procent	  af	  de	  samlede	  årlige	  indtægter.	  Det	  kan	  skyldes,	  at	  en	  stor	  del	  af	  COPAs	  

medlemmer	  ikke	  er	  eller	  har	  været	  kræftsyge,	  og	  at	  Kræftens	  Bekæmpelse	  derfor	  har	  valgt	  at	  give	  et	  

mindre	  beløb	  til	  foreningens	  arbejde.	  

	  

Hos	  de	  syv	  foreninger	  der	  modtager	  penge	  fra	  staten	  (inkl.	  Tips	  og	  Lotto-‐midler),	  udgør	  disse	  fra	  18	  

procent	  (DBO	  og	  PROPA)	  op	  til	  43	  procent	  (Dansk	  Lymfødem	  Forening)	  af	  de	  samlede	  årlige	  

indtægter.	  	  

	  

Det	  kan	  undre	  hvorfor	  hverken	  Patientnetværket	  for	  tarmkræft	  eller	  Dansk	  Myelmatoseforening	  

modtager	  midler	  fra	  Staten,	  da	  de	  samtidig	  er	  de	  to	  foreninger	  med	  den	  lavest	  samlede	  indtægter.	  Hos	  

Blæreforeningen,	  der	  har	  færre	  medlemmer	  end	  både	  Patientnetværket	  for	  tarmkræft	  og	  Dansk	  

Myelmatoseforening	  ,	  udgør	  indtægter	  fra	  staten	  hele	  29	  procent.	  Man	  kan	  derfor	  forestille	  sig,	  at	  det	  

ville	  stille	  Patientnetværket	  for	  tarmkræft	  og	  Dansk	  Myelmatose	  Forening	  betydeligt	  stærkere,	  hvis	  de	  

også	  fik	  andel	  i	  disse	  offentlige	  midler.	  

	  

Medicinalvirksomheder	  er	  også	  en	  indtægtskilder,	  der	  kun	  kommer	  en	  del	  af	  de	  undersøgte	  foreninger	  

til	  gode.	  Denne	  type	  indtægt	  vil	  altid	  være	  projektafhængig.	  Helt	  naturligt	  må	  patientforeningen	  

udgøre	  en	  mere	  eller	  mindre	  værdifuld	  interessent	  for	  at	  en	  medicinalvirksomhed	  motiveres	  til	  denne	  

type	  af	  sponsorat.	  Medicinalvirksomheder	  som	  indtægtskilde	  må	  derfor	  siges	  at	  være	  mere	  ustabil	  end	  

de	  øvrige	  indtægtskilder.	  Medicinalvirksomheder	  udgør	  fra	  1	  procent	  hos	  Dansk	  Myelmatose	  Forening	  

helt	  op	  til	  74	  procent	  hos	  Patientnetværket	  for	  Tarmkræft.	  	  

	  

Under	  øvrige	  indtægtskilder	  optræder	  f.eks.	  donationer	  og	  lign.	  engangsbeløb.	  Kun	  Patientnetværket	  

for	  tarmkræft	  og	  Patientforeningen	  for	  Lymfekræft	  og	  Leukemi	  (Lyle)	  har	  ikke	  noteret	  noget	  indtægt	  i	  

rubrikken	  ”øvrige”.	  	  

	  

Et	  eksempel	  på	  en	  sådan	  ”øvrig”	  indtægt	  er	  en	  arv,	  som	  Blæreforeningen	  har	  modtaget.	  Denne	  gør	  

foreningen	  i	  stand	  til	  at	  afholde	  et	  gratis	  seminar	  for	  alle	  foreningens	  medlemmer.	  (Interview	  A)	  

Denne	  type	  bidrag	  kan	  altså	  have	  stor	  værdi	  for	  hele	  foreningen,	  men	  samtidig	  må	  de	  antages	  at	  være	  

uregelmæssige	  og	  er	  derfor	  ikke	  en	  indtægt	  man	  for	  alvor	  kan	  bugettere	  med.	  	  

	  

Gennemgangen	  af	  foreningernes	  økonomi	  viser,	  at	  der	  er	  stor	  variation	  i	  indtægtskilder.	  

Patientnetværket	  for	  Tarmkræft	  skiller	  sig	  særligt	  ud	  ved	  kun	  at	  have	  to	  indtægtskilder,	  nemlig	  

Kræftens	  Bekæmpelse	  og	  medicinalvirksomheder.	  Generelt	  fordeler	  indtægterne	  sig	  over	  mange	  
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indtægtskilder,	  og	  det	  viser	  at	  patientforeningerne	  er	  gode	  til	  at	  udnytte	  de	  muligheder,	  der	  er	  for	  at	  få	  

støtte	  fra	  det	  offentlige	  og	  for	  at	  indgå	  aftaler	  om	  sponsorater	  med	  medicinalvirksomheder.	  	  

	  

De	  to	  foreninger,	  der	  har	  den	  mest	  jævne	  fordeling	  og	  er	  mindst	  afhængig	  af	  ustabile	  indtægter,	  som	  

sponsorater	  fra	  medicinalvirksomheder	  eller	  ”øvrige”	  indtægter	  er	  Dansk	  Brystkræft	  Organisation	  

(Tabel	  7.2.)	  og	  Prostatakræftforeningen	  PROPA	  (Tabel	  7.5.).	  De	  stabile	  indtægtskilder	  fra	  Kræftens	  

Bekæmpelse,	  medlemmer	  og	  Staten	  giver	  mulighed	  for	  at	  lægge	  mere	  langsigtede	  budgetter,	  hvilket	  

kan	  være	  en	  styrke	  i	  forhold	  til	  det	  politiske	  arbejde,	  hvor	  processerne	  ofte	  er	  langsommelige	  og	  

omkostningstunge.	  

	  

Hos	  flere	  af	  de	  små	  foreninger	  udgør	  de	  mere	  ustabile	  indtægtskilder	  som	  medicinalvirksomheder	  og	  

øvrige,	  en	  stor	  del	  den	  samlede	  årlige	  indtægt.	  Det	  gælder	  f.eks.	  Blæreforeningen,	  Dansk	  Myelomatose	  

forening	  og	  Patientnetværket	  for	  tarmkræft.	  Det	  betyder,	  at	  man	  i	  disse	  foreninger	  ikke	  kan	  forvente	  

samme	  indtægt	  hvert	  år	  og	  derfor	  sandsynligvis	  ikke	  vil	  have	  mulighed	  for	  at	  investere	  i	  

længerevarende	  ansættelser	  eller	  konsulentbistand	  til	  politisk	  arbejde.	  	  

	  

Blandt	  de	  fire	  undersøgte	  foreninger	  er	  der	  dog	  delte	  opfattelser	  af	  hvor	  vigtig	  en	  ressource	  penge	  

udgør	  i	  forhold	  til	  at	  komme	  igennem	  med	  sine	  politiske	  budskaber.	  Dette	  skyldes	  sandsynligvis	  at	  

man	  arbejder	  meget	  forskelligt	  med	  politisk	  interessevaretagelse.	  	  

	  

Ifølge	  formand	  for	  Dansk	  Brystkræft	  Organisation,	  Randi	  Krogsgaard,	  betyder	  pengene	  ikke	  så	  meget	  i	  

forhold	  til	  det	  politiske	  arbejde,	  da	  foreningens	  medlemmer	  alligevel	  arbejder	  gratis.	  (Interview	  C)	  

Man	  er	  altså	  ikke	  bundet	  af	  at	  betale	  	  faste	  lønninger	  eller	  honorarer	  til	  konsulenter.	  	  

Hos	  PROPA	  derimod	  ses	  penge	  som	  en	  af	  de	  vigtigste	  ressourcer	  i	  forhold	  til	  det	  politiske	  arbejde.	  

(Interview	  D)	  Det	  skyldes	  at	  PROPA	  har	  valgt	  at	  hyre	  kommunikationsbureauer	  til	  at	  bistå	  i	  det	  

politiske	  arbejde	  med	  udarbejdelsen	  af	  politiske	  budskaber	  og	  politiske	  debatarrangementer.	  

Derudover	  har	  PROPA	  netop	  ansat	  en	  sekretariatschef	  der	  arbejder	  fuld	  tid,	  og	  som	  deraf	  udgør	  en	  

betydelig	  lønudgift.	  (Interview	  D)	  

	  

4.3.4.	  Øvrige	  ressourcer	  
	  

Adspurgt	  hvilke	  øvrige	  ressourcer,	  der	  er	  nødvendige	  i	  det	  politiske	  arbejde	  fremhæver	  Dansk	  

Brystkræft	  Organisations	  formand	  Randi	  Krogsgaard	  kompetencer,	  herunder	  kendskab	  til	  medierne,	  

og	  deres	  arbejdsmetoder.	  	  
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Randi	  Krogsgaard	  har	  selv	  en	  fortid	  i	  kommunikationsbranchen,	  og	  føler	  sig	  på	  den	  måde	  godt	  rustet	  

til	  at	  arbejde	  strategisk	  med	  at	  få	  Dansk	  Brystkræft	  Organisations	  budskaber	  i	  medierne.	  (Interview	  C)	  	  

	  

Også	  tid	  fremhæves	  som	  en	  vigtig	  ressource	  fordi,	  at	  alle	  i	  Dansk	  Brystkræft	  Organisation	  arbejder	  

frivilligt,	  og	  derfor	  må	  begrænse	  deres	  arbejde	  i	  foreningen	  til	  fritiden.	  Det	  skaber	  udfordringer	  da	  

politisk	  arbejde	  ofte	  tager	  lang	  tid	  og	  foreningen	  er	  derfor	  afhængige	  af,	  at	  medlemmerne	  er	  villige	  til	  

at	  investere	  den	  tid,	  som	  det	  kræver	  at	  gennemføre	  et	  stykke	  strategisk	  politisk	  arbejde.	  Til	  gengæld	  

betyder	  det	  frivillige	  arbejde,	  at	  Dansk	  Brystkræft	  Organisation	  ikke	  er	  afhængige	  af	  penge	  til	  at	  dække	  

lønudgifter.	  (Interview	  C)	  

	  

En	  sidste	  vigtig	  ressource	  er	  ifølge	  Randi	  Krogsgaard	  kræfter.	  Alle	  medlemmer	  af	  Dansk	  Brystkræft	  

Organisation	  er	  enten	  nuværende	  eller	  tidligere	  patienter,	  og	  det	  betyder	  at	  foreningen	  også	  er	  

påvirkelig	  overfor	  svigtende	  kræfter	  blandt	  sine	  medlemmer.	  Da	  det	  politiske	  arbejde	  kræver	  at	  man	  

har	  kræfter	  til	  at	  gøre	  det,	  kan	  det	  det	  kan	  have	  store	  konsekvenser	  for	  foreningens	  arbejde.	  

(Interview	  C)	  

	  

Hos	  prostatakræftforeningen	  PROPA	  peger	  man	  også	  på	  medlemmernes	  begrænsede	  kræfter,	  som	  en	  

udfordring.	  I	  prostatakræftforeningen	  er	  man	  ligeledes	  påvirket	  at,	  at	  sygdommen	  ofte	  rammer	  ældre	  

mennesker,	  der	  ikke	  har	  kræfterne	  og	  engagementet	  til	  at	  gå	  ind	  i	  det	  politiske	  arbejde.	  Nogle	  ønsker	  

heller	  ikke	  at	  beskæftige	  sig	  med	  sygdommen.	  (Interview	  D)	  Generelt	  er	  den	  største	  udfordring	  for	  

PROPA	  at	  finde	  folk,	  der	  har	  kendskab	  til	  det	  politiske	  system	  og	  til	  sundhedssystemet.	  Og	  selvom	  en	  

del	  medlemmer	  måske	  sidder	  inde	  med	  denne	  viden,	  er	  det	  svært	  for	  foreningens	  bestyrelse	  at	  finde	  

frem	  til	  dem,	  og	  udnytte	  deres	  viden.	  (Interview	  D)	  

	  

4.4.	  Indflydelsesstrategier	  
	  

I	  det	  følgende	  kombineres	  de	  eksisterende	  ressourcer	  hos	  de	  undersøgte	  specialiserede	  

kræftrelaterede	  patientforeninger	  med	  en	  gennemgang	  af	  de	  indflydelsesstrategier,	  der	  benyttes	  for	  at	  

opnå	  politisk	  interessevaretagelse.	  Der	  inddrages	  data	  fra	  de	  gennemførte	  spørgeskemaundersøgelser,	  

interviews	  og	  infomediasøgninger.	  For	  dermed	  at	  give	  et	  overblik	  over	  hvordan	  de	  to	  elementer,	  

ressourcer	  og	  indflydelsesstrategier,	  spiller	  sammen	  i	  kampen	  om	  at	  påvirke	  de	  politiske	  

beslutningstagere	  på	  kræftområdet.	  	  
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I	  det	  bytteforhold	  der	  ifølge	  Binderkrantz	  og	  Blom-‐Hansen	  eksisterer	  imellem	  politikere	  og	  

interesseorganisationer	  må	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  vurdere	  hvilke	  

ressourcer	  de	  besidder,	  som	  kan	  gøre	  dem	  interessante	  for	  de	  offentlige	  beslutningstagere,	  og	  afgøre	  

igennem	  hvilken	  strategi	  disse	  bedst	  kommer	  i	  spil.	  Herunder	  gives	  flere	  eksempler	  på	  hvordan	  de	  

undersøgte	  foreninger	  har	  forsøgt	  dette.	  

	  

I	  tabel	  8	  ses	  fordelingen	  af	  ressourcer	  hos	  de	  fire	  caseforeninger,	  lavet	  på	  baggrund	  af	  den	  

gennemførte	  spørgeskemaundersøgelse.	  

	  

Tabel	  8:	  Ressourcer	  og	  indflydelsesstrategier	  hos	  de	  fire	  caseforeninger	  

	  

Kilde:	  Spørgeskemaundersøgelse,	  se	  bilag	  2.	  

	  

	  

Navn	   Blæreforeningen	   Stomiforeningen	  

COPA	  

Dansk	  Brystkræft	  

Organisation	  

PROPA	  

Medlemmer	   134	   3500	   2000	   3300	  

Årlige	  indtægter	   454.037	   3.500.000	   1.100.000	   2.000.000	  

Personer,	  der	  arbejder	  med	  politisk	  

interessevaretagelse	  

2	   1	   1	   0	  

Hvor	  ofte	  har	  organisationen	  modtaget	  

lovforslag	  mv.	  i	  høring	  i	  løbet	  af	  det	  

seneste	  år	  

0	   24	   0	   0	  

Offentlige	  råd	  og	  nævn	  organisationen	  

har	  været	  repræsenteret	  i,	  i	  det	  

seneste	  år	  

0	   Patientankestyre

lsen	  

0	   0	  

Hvor	  ofte	  er	  organisationen	  blevet	  

kontaktet	  af	  embedsmænd	  (…)i	  det	  

seneste	  år	  

0	   0	   0	   0	  

Hvor	  ofte	  har	  patientforeningen	  taget	  

initiativ	  til	  at	  kontakte	  politikere	  i	  

løbet	  af	  det	  seneste	  år	  

1-‐5	  gange	   1-‐5	  gange	   1-‐5	  gange	   1-‐5	  gange	  

Hvor	  ofte	  har	  patientforeningen	  taget	  

initiativ	  til	  at	  kontakte	  en	  journalist	  

eller	  et	  medie	  i	  løbet	  af	  det	  seneste	  år	  

1-‐5	  gange	   mere	  end	  15	  

gange	  

0	  gange	   1-‐5	  gange	  
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4.4.1.	  Direkte	  strategier	  –	  organiseret	  inddragelse	  
	  
Binderkrantz	  peger	  på	  en	  række	  mulige	  taktikker	  i	  arbejdet	  med	  direkte	  strategier.	  Hvor	  målet	  enten	  

er	  at	  påvirke	  forvaltningen	  igennem	  forvaltningsstrategi,	  ved	  at	  indgå	  i	  den	  organiserede	  inddragelse	  

af	  interesseorganisationer,	  eller	  at	  påvirke	  de	  folkevalgte	  politikere	  igennem	  parlamentarisk	  strategi.	  	  

Se	  Tabel	  9.	  

	  
Tabel	  9.	  Direkte	  strategier	  
	  
	   Direkte	  strategier	  

	   Forvaltningsstrategi	   Parlamentarisk	  strategi	  

Beredskabs

-‐opbygning	  

Sikre	  plads	  i	  råd,	  nævn	  
og	  udvalg	  

Økonomiske	  bidrag	  til	  
partier	  

	  
Løbende	  kontakter	  til	  
embedsmænd	  

	  
Løbende	  kontakter	  til	  
parlamentsmedlemmer	  

Substantiel	  

indflydelse	  

Kontakte	  ministre	  og	  
embedsmænd	  

Kontakte	  
folketingsudvalg	  

Indsende	  høringssvar	   Kontakte	  de	  politiske	  
partiers	  ordførere	  	  

	  
Benytte	  klage-‐	  og	  
ankemuligheder	  

	  
Kontakte	  
partiorganisationer	  

	  

Kilde:	  Binderkrantz,	  Organisationerne	  og	  indflydelsen,	  s.	  80	  

	  

Et	  eksempel	  på	  et	  råd	  hvor	  en	  af	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  har	  haft	  succes	  

med	  at	  involvere	  sig	  i	  arbejdet	  er	  RADS,	  der	  løbende	  nedsætter	  fagudvalg,	  som	  udarbejder	  

behandlingsvejledninger.	  Siden	  2011	  har	  det	  endda	  været	  en	  målsætning	  for	  RADS	  at	  inddrage	  de	  

relevante	  patientforeninger	  i	  fagudvalgenes	  arbejde.	  (www.regioner.dk/retningslinjer,	  2013)	  	  

	  

Fra	  Regionernes	  hjemmeside:	  	  

“RADS	  har	  som	  nævnt	  besluttet	  at	  inddrage	  patientforeningerne	  i	  forbindelse	  med,	  at	  RADS	  fagudvalg	  

udarbejder	  behandlingsvejledninger.	  

	  

Relevante	  patientforeninger	  vil	  på	  den	  baggrund	  ved	  nedsættelsen	  af	  et	  nyt	  fagudvalg	  få	  mulighed	  for	  at	  

fremsende	  oplysninger,	  som	  patientforeningerne	  mener	  fagudvalgene	  bør	  tage	  hensyn	  til	  i	  sit	  arbejde.	  De	  

pågældende	  patientforeninger	  inviteres	  tillige	  til	  et	  møde	  med	  fagudvalgsformanden	  samt	  yderligere	  ét	  

medlem	  af	  fagudvalget,	  når	  der	  er	  ved	  at	  foreligge	  et	  udkast	  til	  behandlingsvejleding	  fra	  fagudvalget.”	  
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Kilde:	  www.regioner.dk/retningslinjer,	  2013	  	  

	  

Der	  er	  altså	  ikke	  decideret	  tale	  om	  en	  ”plads”	  i	  fagudvalget,	  men	  om	  en	  position	  hvor	  man	  kan	  bidrage	  

med	  viden	  til	  fagudvalget,	  og	  det	  er	  en	  unik	  mulighed	  for,	  at	  kommunikere	  sine	  ønsker	  til	  dem,	  der	  

udarbejder	  behandlingsvejledningen	  for	  den	  pågældende	  sygdom.	  	  

I	  2012	  oprettede	  RADS	  et	  fagudvalg	  som	  skal	  se	  på	  medicin	  der	  anvendes	  til	  Kronisk	  Myeloid	  

Leukæmi.	  Her	  blev	  Lyle	  involveret.	  Da	  Lyle	  blev	  gjort	  opmærksom	  på	  muligheden	  for	  at	  bidrage	  med	  

viden	  til	  fagudvalget	  gennemførte	  de	  en	  omfattende	  undersøgelse	  blandt	  de	  af	  deres	  medlemmer,	  der	  

led	  af	  Kronisk	  Myeloid	  Leukæmi.	  Her	  beskrives	  processen	  i	  Lyles	  medlemsblad	  fra	  november	  2012:	  

“Det	  var	  en	  vanskelig	  opgave,	  det	  er	  lægerne,	  der	  har	  specialviden	  om	  brugen	  af	  medicin	  til	  de	  enkelte	  

patienter.	  Vi	  besluttede,	  at	  vi	  kunne	  udtale	  os	  gennem	  patienternes	  oplevelser	  af	  deres	  behandling.	  LyLe	  

sendte	  7	  spørgsmål	  til	  de	  medlemmer	  der	  havde	  CML	  

	  

Hvilket	  årstal	  fik	  du	  din	  diagnose	  på	  CML?	  

Hvilken	  behandling/medicin	  har	  du	  fået?	  

Hvordan	  har	  behandlingen	  virket	  på	  dig?	  

Har	  der	  været	  behov	  for	  behandlingsskift	  og	  til	  hvilken?	  

Hvordan	  har	  denne	  ændrede	  behandling	  virket	  på	  dig?	  

Hvordan	  er	  din	  kontrol?	  

Hvor	  tit	  er	  du	  til	  kontrol	  og	  hvad	  bliver	  undersøgt?	  

Andet	  omkring	  din	  behandling?	  

	  

Kilde:	  www.cancer.dk/nyhedsbrev,	  2013	  	  

	  

På	  baggrund	  af	  besvarelserne	  var	  Lyle	  i	  stand	  til	  at	  fremkomme	  med	  tre	  konkrete	  ønsker	  til	  

fagudvalgets	  behandlingsvejledning.	  Disse	  var	  kort	  beskrevet:	  

	  

1. Nydiagnosticerede	  får	  tilbudt	  ”anden	  generation”	  af	  medicin	  til	  CML	  (f.	  eks	  Tasigna	  og	  Sprycel),	  

som	  ser	  ud	  til	  at	  være	  hurtigere	  og	  bedre	  virkende	  og	  at	  have	  færre	  bivirkninger	  end	  ”første	  

generation”	  af	  medicinen.	  

	  

2. Der	  må	  være	  flere	  forskellige	  medicinske	  behandlingsmuligheder.	  Patientforløbene	  (vedlagt)	  
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viser,	  at	  for	  nogle	  patienter	  stopper	  medicinens	  virkning	  efter	  en	  periode,	  og	  så	  er	  det	  

livsnødvendigt	  at	  skifte	  medicinen.	  

	  

3. Gennem	  forskning	  skal	  man	  fremme	  den	  mest	  skånsomme	  og	  virksomme	  behandling.	  Lægerne	  på	  

afdelingerne	  ved,	  hvad	  der	  er	  brug	  for	  at	  forske	  i,	  og	  patienterne	  mærker	  det	  på	  deres	  krop.	  

	  

Kilde:	  www.cancer.dk/nyhedsbrev,	  2013	  	  

	  

Lyles	  ønsker	  blev	  til	  dels	  opfyldt.	  Som	  konklusion	  på	  processen	  skriver	  Lyle	  i	  deres	  medlemsblad:	  	  
	  
Der	  er	  en	  rimelig	  overensstemmelse	  mellem	  LyLes	  ønsker	  og	  det	  fagudvalget	  skrev	  i	  deres	  

behandlingsvejledning.	  

	  

1.	  Ønske.	  Lyles	  første	  ønske	  var,	  at	  alle	  får	  tilbudt	  anden	  generation	  af	  medicin,	  som	  første	  valg.	  Det	  blev	  

ikke	  helt	  opfyldt.	  Alle	  tre	  mediciner	  (Glivec,	  Sprycel	  og	  Tasigna)	  blev	  anbefalet	  af	  fagudvalget	  

som	  første	  valg.	  Fagudvalget	  påpegede	  at	  der	  blev	  forsket	  mere	  på	  ”den	  lange	  tidslinje”.	  

LyLe	  kan	  fuldt	  støtte	  at	  der	  laves	  mere	  forskning	  på	  anden	  generations	  medicin	  (Tasigna	  og	  

Sprycel),	  da	  der	  endnu	  ikke	  er	  tilstrækkelige	  data,	  selvom	  resultaterne	  ser	  lovende	  ud.	  

	  

2.	  Ønske.	  Forskellige	  behandlingsmuligheder.	  

Hospitalsafdelingerne	  kan	  stadig	  skifte	  mellem	  mediciner,	  så	  der	  findes	  en	  medicin,	  der	  passer	  

til	  den	  enkelte.	  

	  

3.	  Ønske.	  Mere	  forskning.	  

Fagudvalget	  peger	  også	  på	  mere	  forskning.	  

	  

Kilde:	  www.cancer.dk/nyhedsbrev,	  2013	  	  

	  

Dette	  eksempel	  viser	  hvordan	  en	  specialiseret	  kræftrelateret	  patientforening	  kan	  opnå	  politisk	  

indflydelse	  igennem	  en	  forvaltningsstrategi	  ved	  at	  udnytte	  den	  ressource	  som	  patienterfaringer	  udgør.	  

Lyle	  greb	  muligheden	  for	  at	  påvirke	  fagudvalgets	  arbejde	  da	  den	  opstod,	  og	  formåede	  at	  udnytte	  den	  

viden	  og	  de	  erfaringer,	  som	  medlemmerne	  sad	  inde	  med.	  	  

Eksemplet	  viser	  også	  at	  for	  at	  indgå	  i	  den	  organiserede	  inddragelse,	  kræver	  det	  at	  patientforeningen	  	  
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kan	  bidrage	  med	  noget	  konkret	  og	  unik	  viden,	  der	  kan	  supplere	  den	  viden,	  som	  de	  offentlige	  

beslutningstagere	  allerede	  har	  adgang	  til,	  f.eks.	  igennem	  læger	  og	  industrien.	  	  

Selvom	  denne	  taktik	  sikrer	  gode	  muligheder	  for	  at	  skabe	  indflydelse	  på	  lang	  sigt,	  er	  

patientforeningernes	  mulighed	  for	  at	  få	  indflydelse	  afhængig	  af	  at	  der	  nedsættes	  et	  fagudvalg	  for	  den	  

specifikke	  kræftform,	  som	  de	  repræsenterer.	  Udover	  Fagudvalg	  for	  medicinsk	  behandling	  af	  patienter	  

med	  kronisk	  myeloid	  leukæmi,	  som	  Lyle	  har	  bidraget	  til,	  findes	  der	  flere	  udvalg,	  som	  de	  undersøgte	  

patientforeninger	  kunne	  tænkes	  at	  bidrage	  til..	  Disse	  er	  for	  Prostatakræftforeningen	  PROPAs	  

vedkommende.	  Fagudvalg	  for	  endokrin	  behandling	  af	  cancer	  prostatae	  (vedrører	  hormonbehandling	  

af	  prostatakræft)	  og	  Fagudvalg	  for	  metastaserende	  Kastrationsresistent	  Cancer	  prostatae	  (vedrører	  

prostatakræft	  med	  knogle-‐	  lymfemetastaser),	  og	  for	  Patientnetværket	  for	  Tarmkræft:	  Fagudvalg	  for	  

medicinsk	  behandling	  af	  kolorektalcancer	  (vedrører	  kræft	  I	  tyktarmen,	  blindtarmen	  og	  endetarmen).	  

Det	  tyder	  ifølge	  undersøgelsen,	  dog	  ikke	  på	  at	  andre	  end	  Lyle	  indtil	  nu	  har	  været	  inddraget	  i	  

fagudvalgenes	  arbejde.	  

Undersøgelsen	  viser	  også	  at	  	  den	  organiserede	  inddragelse	  af	  interessegrupper	  på	  kræftområdet	  kun	  i	  

meget	  lav	  grad	  omfatter	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger.	  Af	  de	  undersøgte	  

foreninger	  er	  det	  kun	  Lyle	  ,	  der	  har	  været	  involveret	  RADSs	  arbejde,	  ingen	  har	  bidraget	  til	  KGS.	  (Se	  

bilag	  2)	  COPA	  har	  ét	  medlem,	  som	  sidder	  i	  Patientankestyrelsen	  (Interview	  B)	  og	  COPA	  er	  den	  eneste	  

af	  de	  9	  adspurgte	  patientforeninger	  der	  i	  løbet	  af	  det	  seneste	  år	  har	  modtaget	  lovforslag	  i	  høring.	  (Se	  

bilag	  2)	  Det	  tegner	  altså	  et	  billede	  af,	  at	  den	  organiserede	  inddragelse	  på	  kræftområdet	  begrænser	  sig	  

til	  blot	  få	  af	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger.	  	  

	  

4.4.2.	  Parlamentarisk	  strategi	  
	  
Beredskabsopbygning	  kan	  også	  skabes	  igennem	  en	  parlamentarisk	  strategi.	  Binderkrantz	  foreslår	  

f.eks.	  at	  give	  økonomiske	  bidrag	  til	  partier.	  (Se	  tabel	  9)	  Denne	  taktisk	  benyttes	  tilsyneladende	  ikke	  af	  

nogle	  af	  de	  adspurgte	  patientforeninger,	  og	  det	  skyldes	  nok	  den	  simple	  grund,	  at	  disse	  foreninger	  har	  

meget	  begrænsede	  økonomiske	  ressourcer.	  En	  alternativ	  taktik	  her	  kunne	  være	  åbent	  at	  udmelde	  sin	  

opbakning	  til	  et	  parti	  i	  forbindelse	  med	  en	  valgkamp	  el.	  Lign.	  Der	  er	  dog	  risiko	  for	  at	  denne	  form	  for	  

stillingtagen	  vil	  lukke	  døre	  hos	  andre	  af	  folketingets	  partier,	  og	  dermed	  stærkt	  indsnævre	  

mulighederne	  for	  at	  skabe	  indflydelse.	  Endelig	  kan	  man	  forestille	  sig	  at	  denne	  form	  for	  støtte	  vil	  

afholde	  nogle	  patienter	  fra	  at	  melde	  sig	  ind,	  hvis	  patientforeningens	  arbejde	  får	  karakter	  af	  at	  være	  

påvirket	  af	  en	  bestemt	  politisk	  overbevisning.	  	  
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En	  anden	  måde	  at	  lave	  en	  beredskabsopbyggende	  forvaltningsstrategi	  på	  kan	  være	  at	  have	  løbende	  

kontakt	  til	  embedsmænd.	  (Se	  tabel	  9)	  Denne	  taktik	  er	  tilsyneladende	  ikke	  benyttet	  af	  nogle	  af	  de	  

undersøgte	  patientforeninger.	  Fordelen	  vil	  at	  gå	  direkte	  til	  de	  embedsmænd,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  

det	  specifikke	  politikområde,	  som	  man	  ønsker	  at	  påvirke	  er,	  at	  embedsmænd	  ofte	  har	  bedre	  mulighed	  

for	  at	  tage	  nogle	  timer	  ud	  af	  kalenderen	  for	  at	  deltage	  i	  et	  debatarrangement,	  en	  konference	  el.	  Lign.	  

Ofte	  har	  embedsmænd	  også	  en	  større	  viden	  om	  det	  konkrete	  politikområde,	  ligesom	  at	  det	  er	  

embedsmænd	  der	  ofte	  laver	  første	  udkast	  af	  et	  lovforslag,	  og	  de	  kan	  derfor	  have	  stor	  indflydelse	  på	  

hvad	  det	  indeholder.	  	  (Binderkrantz,	  2005a;	  Blom-‐Hansen,	  1999)	  	  

Ligesom	  med	  den	  organiserede	  inddragelse	  vil	  kontakt	  til	  embedsværket	  ofte	  kræve,	  at	  der	  gøres	  et	  

stort	  forarbejde	  med	  at	  udarbejde	  et	  klart	  budskab,	  finde	  frem	  til	  de	  rette	  embedsmænd	  og	  endelig	  at	  

være	  vedholden	  i	  sine	  henvendelser.	  Her	  vil	  mange	  af	  de	  specialiserede	  patientforeninger	  være	  

afhængig	  en	  konkret	  strategi	  for	  arbejdet.	  	  

	  

4.4.3.	  Substantiel	  Indflydelse	  
	  

Under	  de	  direkte	  strategier	  fokuserer	  mange	  af	  de	  undersøgte	  patientforeninger	  i	  højere	  grad	  at	  søge	  

substantiel	  indflydelse	  og	  henvender	  sig	  til	  politikere	  eller	  embedsmænd,	  når	  der	  er	  en	  konkret	  sag,	  

som	  de	  ønsker	  at	  påvirke.	  	  

	  

Tabel	  10:	  Hvor	  ofte	  har	  patientforeningen	  taget	  initiativ	  til	  at	  kontakte	  politikere	  

Navn	  

Hvor	  ofte	  har	  patientforeningen	  taget	  initiativ	  
til	  at	  kontakte	  politikere	  i	  løbet	  af	  det	  seneste	  
år	  (fra	  1.	  maj	  2012	  –	  1.	  maj	  2013),	  med	  det	  
formål	  at	  skabe	  opmærksomhed	  omkring	  
patientforeningens	  arbejde?	  

	  	   1-‐5	  gange	  
Dansk	  Brystkræft	  Organisation	   1-‐5	  gange	  
Patientnetværket	  for	  Tarmkræft	   0	  gange	  
Stomiforeningen	  COPA	   1-‐5	  gange	  
Lyle	   1-‐5	  gange	  
Blæreforeningen	   1-‐5	  gange	  
Prostatakræftforeningen	  PROPA	   1-‐5	  gange	  
DALYFO	  -‐	  Dansk	  Lymfødem	  Forening	   1-‐5	  gange	  
Dansk	  Myelomatose	  Forening	   1-‐5	  gange	  

Foreningen	  Cancerramte	  Børn	   1-‐5	  gange	  
	  

Kilde:	  Spørgeskemaundersøgelse,	  se	  bilag	  2.	  

	  



55	  

Otte	  af	  de	  ni	  adspurgte	  patientforeninger	  har	  svaret,	  at	  de	  i	  løbet	  af	  det	  seneste	  år	  har	  taget	  initiativ	  til	  

at	  kontakte	  politikere	  én	  til	  fem	  gange	  i	  løbet	  af	  det	  seneste	  år.	  Kun	  Patientnetværket	  for	  tarmkræft	  

skiller	  sig	  ud	  ved	  slet	  ikke	  at	  have	  taget	  initiativ	  til	  at	  kontakte	  politikere	  i	  det	  seneste	  år.	  (Se	  bilag	  2)	  

	  

Hos	  Blæreforeningen	  tager	  man	  gerne	  direkte	  kontakt	  til	  Regionsformand	  Bent	  Hansen.	  Man	  

kontaktede	  f.eks.	  Regionsformanden	  i	  forbindelse	  med	  et	  nyt	  lovforslag	  om,	  at	  flytte	  kontrollen	  af	  

blærekræftpatienter	  fra	  sygehusenes	  ambulatorier	  til	  de	  praktiserende	  læger:	  ”Når	  vi	  skriver	  til	  Bent	  

Hansen,	  f.eks.	  i	  forbindelse	  med	  kontroller,	  så	  svarer	  han	  på	  vores	  henvendelse,	  men	  det	  resulterer	  

ikke	  i	  direkte	  møder.”	  (Interview	  A)	  

	  

Også	  COPA	  benytter	  man	  sig	  af	  denne	  taktik.	  ”Som	  landsformand,	  så	  er	  det	  mig	  der	  må	  skrive	  til	  

ministerier	  og	  kommunerne,	  hvis	  de	  f.eks.	  ikke	  overholder	  serviceloven,	  og	  andre	  ting	  (…)	  På	  nationalt	  

plan	  reagerer	  vi	  ofte	  på	  nye	  love,	  SU-‐regler	  og	  støtte	  til	  familier	  (…)	  Lige	  nu	  kæmper	  vi	  for	  individuelt	  

valg	  af	  hjælpemidler,	  der	  kan	  vi	  mærke,	  at	  det	  er	  stramt	  med	  kommunernes	  penge.”	  (Interview	  B)	  

	  

Kontakt	  til	  parlamentsmedlemmer	  er	  en	  god	  måde	  for	  patientforeningerne,	  at	  sikre,	  at	  de	  relevante	  

politikere,	  som	  regionsmedlemmer	  eller	  sundhedsordførere,	  er	  opdateret	  på	  situationen	  for	  det	  

specifikke	  kræftområde.	  Denne	  taktik	  har	  PROPA	  arbejdet	  målrettet	  med	  i	  det	  seneste	  år.	  	  

	  

På	  opfordring	  af	  de	  europæiske	  prostatakræftforeninger	  begyndte	  PROPA	  for	  et	  år	  siden	  at	  arrangere	  

debatmøder	  for	  vigtige	  influenter	  på	  sundhedsområdet,	  herunder	  politikere.	  (Interview	  D)	  I	  efteråret	  

2012	  blev	  de	  to	  første	  møder	  afholdt	  i	  København	  og	  Århus,	  og	  i	  juni	  2013	  havde	  PROPA	  et	  

arrangement	  til	  Folkemødet	  på	  Bornholm,	  hvor	  der	  blev	  der	  afholdt	  en	  paneldebat	  i	  

”Meningsministeriet”.	  Her	  var	  to	  af	  folketingets	  sundhedsordførere,	  næstformanden	  for	  Danske	  

Regioner,	  en	  overlæge	  og	  en	  praktiserende	  længe	  med	  til	  at	  diskutere	  prostatakræftpatienters	  

situation.	  (Interview	  D)	  Ifølge	  formand	  for	  prostatakræftforeningen	  K.B.	  Madsen	  medførte	  deltagelsen	  

på	  Folkemødet	  at	  foreningen	  fik	  skabt	  kontakt	  til	  nye	  politikere	  og	  til	  andre	  politiske	  foreninger.	  Disse	  

kontakter	  vil	  ifølge	  KB	  Madsen	  være	  en	  fordel	  i	  foreningens	  fremtidige	  politiske	  arbejde.	  (Interview	  D)	  

	  

PROPA	  arbejder	  fortsat	  med	  at	  arrangere	  debatmøder.	  I	  september	  2013	  blev	  der	  afholdt	  et	  

debatmøde	  i	  Aalborg	  under	  overskriften:	  

	  

”Hvordan	  får	  vi	  nordjyske	  mænd	  til	  at	  søge	  læge,	  når	  de	  har	  nedre	  urinvejsproblemer?	  -‐	  Leverer	  

kampagner	  effektive	  løsninger,	  når	  der	  skal	  gøres	  noget	  ved	  alvorlige	  sygdomme	  eller	  skal	  nye	  strukturer	  

indtænkes	  i	  opsporingen	  og	  behandlingen	  af	  for	  eksempel	  prostatakræft?”	  
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Kilde:	  www.cancer.dk/debatmøde,	  2013	  	  

	  

I	  panelet	  til	  debatmødet	  sad:	  	  

• Ulla	  Astman,	  Næstformand,	  Danske	  Regioner	  

• Flemming	  Møller	  Mortensen,	  Sundhedspolitisk	  ordfører,	  Socialdemokraterne	  

• Vibeke	  Merete	  Gamst,	  Regionrådskandidat	  og	  Regionrådsmedlem	  

• Jess	  V.Laursen,	  Formand	  for	  venstregruppen	  i	  regionsrådet	  

• Niels	  Chr.	  Langkilde,	  Overlæge	  dr.	  med.,	  Urologisk	  Afdeling,	  Aalborg	  Universitetshospital	  

• Mats	  Holmberg,	  Ledende	  overlæge,	  Onkologisk	  Afdeling,	  Aalborg	  Universitetshospital	  

• Thomas	  Bjørnehave,	  praktiserende	  læge	  i	  Aars.	  	  

	  

Kilde:	  www.cancer.dk/debatmøde,	  2013	  	  

	  

Ifølge	  K.B.	  Madsen	  har	  PROPA	  endnu	  ikke	  set	  konkrete	  resultater	  af	  denne	  indsats,	  men	  han	  tror	  på	  at	  

de	  vil	  vise	  sig	  på	  længere	  sigt.	  Binderkrantz	  påpeger	  også	  at	  ideen	  med	  de	  beredskabsopbyggende	  

taktikker	  er,	  at	  de	  skal	  positionere	  interesseorganisationen,	  som	  en	  vigtig	  influent	  på	  det	  relevante	  

politikområde,	  og	  det	  er	  et	  vigtigt	  men	  langsommeligt	  og	  omkostningstungt	  arbejde.	  (Binderkrantz,	  

2005a)	  

	  

Hos	  PROPA	  påpeger	  K.B.	  Madsen	  også	  økonomien,	  som	  den	  største	  udfordring	  i	  forhold	  til	  at	  

gennemføre	  disse	  arrangementer,	  da	  man	  ad	  flere	  omgange	  har	  hyret	  et	  konsulentbureau	  til	  at	  bistå	  i	  

arbejdet.	  (Interview	  D)	  I	  forbindelse	  med	  de	  første	  debatmøder	  i	  efteråret	  2012	  havde	  PROPA	  et	  

bureau	  til	  at	  hjælpe	  med	  at	  skabe	  kontakten	  til	  de	  relevante	  politikere.	  Bureauet	  tog	  kontakt	  til	  120	  

politikere	  og	  det	  resulterede	  i,	  at	  otte	  deltog	  i	  møderne.	  (Interview	  D).	  I	  foråret	  har	  man	  haft	  et	  andet	  

bureau	  til	  at	  hjælpe	  med	  bl.a.	  udarbejdelse	  af	  vision,	  mission	  og	  budskaber.	  	  Selvom	  det	  er	  en	  stor	  

udgift	  at	  få	  denne	  form	  for	  konsulentbistand,	  har	  det	  ifølge	  K.B.	  Madsen	  været	  nødvendigt	  for	  at	  skabe	  

kontakt	  til	  de	  politiske	  beslutningstagere.	  	  

	  

4.4.4.	  Indirekte	  strategier	  
	  

Generelt	  viser	  spørgeskemaundersøgelsen	  at	  patientforeningerne	  gerne	  benytter	  sig	  af	  indirekte	  

strategier	  i	  deres	  politiske	  arbejde,	  særligt	  mediestrategier.	  Dette	  sker	  igennem	  henvendelse	  til	  medier	  

og	  journalister,	  men	  også	  ved	  at	  reagere	  på	  aktuelle	  sager	  og	  stille	  op	  hvis	  medierne	  ringer.	  	  
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Mediearenaen	  udgør	  et	  attraktivt	  talerør	  for	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger.	  	  Da	  

det	  igennem	  medierne	  er	  muligt	  at	  komme	  ud	  med	  politiske	  budskaber,	  rekruttere	  nye	  medlemmer,	  

og	  at	  servicere	  de	  nuværende	  medlemmer.	  	  (Munk	  Christiansen	  &	  Binderkrantz,	  2010)	  

	  

I	  et	  medialiseret	  samfund,	  eller	  på	  et	  medialiseret	  politikområde,	  er	  det	  ifølge	  Strömbáck	  altafgørende	  

at	  have	  taletid	  i	  medierne,	  da	  det	  er	  den	  eneste	  måde	  hvorpå	  patientforeningerne	  kan	  påvirke	  den	  

virkelighed	  som	  de	  øvrige	  interessenter	  på	  kræftområdet	  forholder	  sig	  til,	  og	  taletid	  i	  medierne	  

kommer	  dermed	  til	  at	  udgøre	  en	  værdi.	  	  (Strömbáck,	  2008)	  	  

	  

Tabel	  11.	  Indirekte	  strategier	  

Indirekte	  strategier	  

Mediestrategi	   Mobiliseringsstrategi	  

Mediedækning	  af	  
aktiviteter	  

Sikre	  højt	  medlemstal	  og	  
aktivitetsniveau	  

	  
Løbende	  kontakter	  til	  
journalister	  

	  
Løbende	  kontakter	  til	  
andre	  organisationer	  

Indrykke	  annoncer	  i	  
medier	  

Arrangere	  
demonstrationer	  og	  
aktioner	  

Udsende	  
pressemeddelelser	  og	  
holde	  pressemøder	  

Opfordre	  medlemmer	  til	  
at	  kontakte	  
beslutningstagere	  

	  
Offentliggøre	  analyser	  og	  
undersøgelser	  

	  
Indgå	  i	  alliancer	  med	  
andre	  organisationer	  

	  

Kilde:	  Binderkrantz,	  Organisationerne	  og	  indflydelsen,	  s.	  80	  

	  

I	  nedenstående	  skema	  ses	  en	  optælling	  over	  hvor	  ofte	  de	  underøgte	  foreninger	  har	  henvendt	  sig	  til	  

medierne	  og	  hvor	  mange	  gange	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  er	  nævnt	  i	  

landsdækkende	  og	  regionale	  medier	  i	  perioden	  01.05.12-‐01.05.13.	  Se	  tabel	  12.	  

	  

Artiklerne	  er	  delt	  	  op	  i	  to	  kategorier:	  

• Kategori	  1:	  Artikler	  uden	  politisk	  indhold.	  Fokus	  på	  medlemsservice	  og	  medlemsrekruttering	  

• Kategori	  2:	  Artikler	  med	  politisk	  indhold.	  Fokus	  på	  foreningens	  politiske	  stillingtagen.	  
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Tabel	  12.	  Medieomtale	  af	  de	  undersøgte	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  i	  

perioden	  01.05.12-‐01.05.13	  	  

	  

Navn	   Henvendelser	  

til	  medier	  

Antal	  artikler	  i	  

alt	  

Landsdækkende	  

medier	  

Regionale	  

medier	  

Kategori	  1	   Kategori	  2	  

Dansk	  Brystkræft	  

Organisation	  

0	   7	   7	   0	   0	   7	  

Patientnetværket	  for	  

Tarmkræft	  

1-‐5	   4	   0	   4	   4	   0	  

Stomiforeningen	  

COPA	  

15+	   5	   1	   4	   4	   1	  

Lyle	   5-‐10	   4	   0	   4	   4	   0	  

Blæreforeningen	   1-‐5	   0	   0	   0	   0	   0	  

Prostatakræftforenin

-‐gen	  PROPA	  

1-‐5	   11	   3	   8	   10	   2	  

DALYFO	  Dansk	  

Lymfødem	  Forening	  

1-‐5	   4	   0	   4	   4	   0	  

Dansk	  Myelomatose	  

Forening	  

1-‐5	   2	   0	   2	   2	   0	  

Foreningen	  

Cancerramte	  Børn	  

1-‐5	   39	   2	   37	   38	   1	  

	  

Kilde:	  Infomediaundersøgelse,	  se	  bilag	  3.	  

	  

Optællingen	  viser,	  at	  de	  foreninger	  der	  oftest	  har	  henvendt	  sig	  til	  medierne	  ikke	  nødvendigvis	  er	  dem,	  

der	  oftest	  er	  blevet	  omtalt.	  	  De	  undersøgte	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  omtales	  

oftere	  i	  regionale	  medier	  end	  i	  landsdækkende	  medier	  og	  medieomtalen	  går	  oftere	  under	  kategori	  1	  

end	  kategori	  2.	  	  

	  

Indirekte	  strategier	  hos	  Stomiforeningen	  COPA	  

Stomiforeningen	  COPA	  har	  ifølge	  spørgeskemaundersøgelsen,	  henvendt	  sig	  til	  en	  journalist	  eller	  et	  

medie	  mere	  end	  15	  gange	  i	  løbet	  af	  det	  seneste	  år.	  Det	  har	  resulteret	  i	  mindst	  fem	  artikler	  hvori	  

foreningen	  er	  omtalt,	  heraf	  én	  artikel	  med	  politisk	  indhold.	  Én	  af	  de	  fem	  artikler	  er	  blevet	  bragt	  i	  et	  

landsdækkende	  medie	  og	  resten	  er	  bragt	  i	  regionale	  medier.	  Fire	  af	  artiklerne,	  inkl.	  den	  i	  det	  

landsdækkende	  medier	  er	  i	  kategori	  1,	  medlemsservice/medlemsrekruttering.	  Den	  sidste,	  der	  er	  bragt	  
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i	  et	  regionalt	  medie	  kan	  betegnes	  som	  politisk	  kommunikation.	  Heri	  efterspørger	  COPA	  bedre	  hjælp	  

fra	  kommunerne.	  Kræftens	  Bekæmpelse	  optræder	  ikke	  i	  nogen	  af	  artiklerne.	  5	  

	  

Indirekte	  strategier	  hos	  Blæreforeningen	  

Blæreforeningen	  har	  ifølge	  spørgeskemaundersøgelsen	  selv	  taget	  initiativ	  til	  at	  kontakte	  et	  medie	  eller	  

en	  journalist	  1-‐5	  gange,	  men	  er	  i	  den	  undersøgte	  periode	  ikke	  blevet	  omtalt	  i	  nogle	  artikler,	  og	  er	  altså	  

den	  mindst	  omtalte	  af	  de	  undersøgte	  foreninger.	  	  

	  

Indirekte	  strategier	  hos	  Dansk	  Brystkræft	  Organisation	  

Ser	  man	  på	  Dansk	  Brystkræft	  Organisation,	  der	  i	  perioden	  ikke	  selv	  har	  taget	  initiativ	  til	  at	  kontakte	  en	  

journalist	  eller	  et	  medie,	  viser	  det	  sig	  at	  foreningen	  alligevel	  er	  blevet	  omtalt	  i	  7	  artikler,	  hvoraf	  alle	  har	  

karakter	  af	  politisk	  kommunikation.	  Alle	  artiklerne	  er	  bragt	  i	  landsdækkende	  medier	  og	  alle	  i	  

kategorien	  politisk	  kommunikation.	  	  Artiklerne	  omhandler	  alle	  Sundhedsminister	  Astrid	  Kravs	  forslag	  

om	  ændring	  af	  kontrollen	  af	  brystkræftpatienter.	  Formanden	  for	  Dansk	  Brystkræft	  Organisation,	  

Randi	  Krogsgaard	  har	  udtalt	  sig	  til	  flere	  medier,	  og	  forholdt	  sig	  skeptisk	  overfor	  Sundhedsministerens	  

forslag.	  6	  

	  

Indirekte	  strategier	  hos	  Prostatakræftforeningen	  PROPA	  

PROPA	  har	  henvendt	  sig	  til	  medierne	  1-‐5	  gange	  og	  er	  i	  perioden	  blevet	  omtalt	  i	  11	  artikler,	  hvilket	  er	  

blandt	  det	  højeste	  af	  de	  undersøgte	  foreninger.	  Tre	  artikler	  blev	  bragt	  i	  landsdækkende	  medier	  og	  otte	  

i	  regionale	  medier.	  Ni	  af	  artiklerne	  ligger	  i	  kategorien	  medlemsservice/medlemsrekruttering	  og	  en	  i	  

kategorien	  politisk	  kommunikation,	  endelig	  har	  én	  artikel	  elementer	  af	  både	  

medlemsservice/medlemsrekruttering	  og	  politisk	  kommunikation,	  og	  den	  tæller	  derfor	  med	  i	  begge	  

kategorier.	  I	  syv	  af	  de	  11	  artikler	  optræder	  Kræftens	  Bekæmpelse,	  der	  omtales	  som	  

samarbejdspartner.	  7	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  JydskeVestkysten	  Kolding,	  16.01.2013,	  sektion:	  Kolding,	  side	  2,	  Motion	  er	  hendes	  våben	  mod	  kræft	  
Vejle	  Amts	  Folkeblad,	  27.09.2012,	  side	  3,	  Bryggen	  afviste	  stomiforening	  
JydskeVestkysten	  Haderslev,	  05.10.2012,	  sektion:	  Haderslev,	  side	  10,	  Et	  lille	  hul	  i	  siden	  er	  tabu	  for	  de	  fleste	  
Ekstra	  Bladet,	  30.03.2013,	  sektion:	  Ekstra,	  side	  14,	  Folk	  synes,	  det	  er	  ulækkert.	  Det	  er	  det	  jo	  egentlig	  også;	  det	  er	  lort,	  for	  fanden	  
Herning	  Folkeblad,	  06.09.2012,	  side	  2,	  Og	  deres	  pårørende	  i	  nyt	  netværk 

 	  
6	  Kristeligt	  Dagblad,	  13.04.2013,	  side	  3,	  Kontrol	  skal	  tilpasses	  den	  enkelte	  kræftpatient	  
Jyllands-‐Posten,	  12.04.2013,	  side	  10,	  Ny	  kurs:	  Kræftramt,	  kontroller	  dig	  selv	  	  
Jyllands-‐Posten,	  12.04.2013,	  side	  1,	  Slut	  med	  fast	  kontrol	  af	  tidligere	  kræftsyge	  
TV	  2	  Nyhederne	  09.00,	  12.04.2013,	  Nyt	  udspil:	  Kontrol	  af	  kræftpatienter	  skal	  omlægges	  
TV	  2	  Nyhederne	  08.00,	  12.04.2013,	  Praktiserende	  læger	  skal	  kontrollere	  kræftpatienter	  
TV	  2	  Nyhederne	  06.00,	  12.04.2013,	  Nyt	  udspil:	  Mindre	  fast	  kontrol	  af	  kræftpatienter	  

	  	  	  	  DR	  P4	  Radioavisen	  06.00,	  12.04.2013,	  Astrid	  Krag	  vil	  ændre	  rutinekontrol	  af	  kræftpatienter	  
	  
7	  Bornholms	  Tidende,	  08.10.2012,	  side	  5,	  Prostatakræft	  og	  parforhold	  



60	  

	  

I	  interviewene	  med	  de	  fire	  case-‐foreninger	  gav	  ingen	  af	  foreningerne	  udtryk	  for	  at	  have	  løbende	  

kontakt	  med	  bestemte	  journalister,	  men	  alle	  bekræftede	  at	  de	  jævnligt	  blev	  kontaktet	  af	  journalister,	  

der	  ønskede	  information	  om	  deres	  medlemmers	  situation.	  	  

	  

Optællingen	  af	  artikler	  omhandlende	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  viser	  også,	  

at	  flere	  af	  disse	  foreninger	  jævnligt	  optræder	  i	  medierne.	  Særligt	  synes	  de	  at	  have	  succes	  med	  at	  få	  

historier	  omhandlende	  aktiviteter,	  tilbud	  til	  nuværende	  medlemmer	  og	  information	  til	  nye	  

medlemmer	  i	  regionalmedierne.	  Andre	  f.eks.	  DBO	  og	  PROPA	  er	  også	  lykkedes	  med	  at	  få	  omtalte	  i	  

artikler	  med	  karakter	  af	  mere	  politisk	  indhold	  i	  landsdækkende	  medier,	  og	  har	  på	  den	  måde	  igennem	  

indirekte	  strategier	  formået	  at	  bidrage	  til	  den	  offentlige	  debat.	  	  

	  

Af	  de	  øvrige	  undersøgte	  foreninger	  skiller	  Foreningen	  Cancerramte	  Børn	  sig	  markant	  ud.	  I	  det	  seneste	  

år	  har	  foreningen	  kontaktet	  et	  medie	  eller	  en	  journalist	  1	  til	  5	  gange.	  Foreningen	  har	  med	  den	  

forholdsvis	  beskedne	  indsats	  opnået	  en	  meget	  imponerende	  omtale	  i	  særligt	  regionale	  medier.	  Mindst	  

39	  gange	  er	  foreningen	  blevet	  omtalt	  i	  artikler.	  37	  af	  disse	  er	  bragt	  i	  regionale	  medier	  og	  2	  er	  bragt	  i	  

landsdækkende	  medier.	  38	  af	  artiklerne	  er	  i	  kategorien	  medlemsservice/medlemsrekruttering	  og	  1	  

artikel	  er	  i	  kategorien	  politisk	  kommunikation.	  Langt	  størstedelen	  af	  artiklerne	  i	  kategorien	  

medlemsservice/medlemdsrekruttering	  har	  relation	  til	  et	  landsdækkende	  zumba-‐event,	  der	  blev	  

afholdt	  i	  juli	  2012.	  Eventet	  blev	  afviklet	  af	  frivillige,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  var	  medlem	  af	  Foreningen	  

Cancerramte	  Børn.	  Her	  blev	  der	  i	  alt	  indsamlet	  250.000	  kr.	  De	  øvrige	  artikler	  omhandler	  aktiviteter	  

afholdt	  af	  Foreningen	  Cancerramte	  Børn	  og	  donationer.	  	  

	  

4.4.5.	  Sammenhæng	  mellem	  ressourcer	  og	  medieomtale	  
	  

Generelt	  viser	  undersøgelsen,	  at	  de	  patientforeninger,	  der	  lægger	  mest	  arbejde	  i	  at	  kontakte	  medierne	  

ikke	  nødvendigvis	  er	  dem	  der	  omtales	  mest.	  Ifølge	  perceptionshypotesen	  	  (Munk	  Christiansen	  &	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Morsø	  Folkeblad,	  16.04.2013,	  side	  6,	  Foredrag	  om	  kræft	  og	  parforhold	  
Nordjyske	  Stiftstidende	  Himmerland,	  26.02.2013,	  Info-‐aften	  om	  prostatakræft	  

	  	   Morsø	  Folkeblad,	  29.01.2013,	  side	  9,	  Prostatakræft	  og	  knogleskørhed	  
Dagbladet	  Ringsted,	  08.04.2013,	  side	  4,	  Etablering	  af	  en	  lokal	  Proba-‐gruppe	  
JP	  Aarhus,	  10.01.2013,	  sektion:	  JP	  Aarhus	  side	  10,	  Debat:	  Når	  kræften	  flytter	  ind	  
Nordvestnyt,	  09.11.2012,	  side	  10,	  Fokus	  på	  prostatakræft	  
JydskeVestkysten	  Vejen,	  06.04.2013,	  Overlæge	  sætter	  fokus	  på	  prostata	  
DR1	  TV-‐Avisen	  18.30,	  06.01.2013,	  Dansk	  Folkeparti	  vil	  have	  screening	  af	  mænd	  
Politiken,	  11.09.2012,	  sektion:	  Kultur,	  side	  10,	  Mønsterbryder	  
Frederiksborg	  Amts	  Avis,	  03.07.2012,	  sektion:	  Hillerød,	  side	  7,	  Mænd	  spiser	  stadig	  ikke	  grønt	  
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Binderkrantz,	  2010)	  er	  organisationer	  aktive	  på	  forskellige	  arenaer,	  hvis	  de	  besidder	  ressourcer	  der	  er	  

gavnlige	  i	  de	  forskellige	  sammenhænge.	  Hvis	  antallet	  af	  medlemmer	  og	  foreningens	  årlige	  indtægter	  

anskues	  som	  attraktive	  ressourcer	  på	  mediearenaen	  for	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  

patientforeninger,	  burde	  der	  være	  en	  sammen	  hæng	  imellem	  antallet	  af	  medlemmer/årlige	  indtægt	  og	  

antallet	  at	  artikler.	  Sammenhængen	  illustreres	  i	  de	  to	  følgende	  	  tabeller:	  
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Antal	  arEkler	  hvori	  foreningen	  er	  omtalt	  i	  perioden	  01.05.12	  El	  01.05.13	  	  

Tabel	  13.	  Sammenhæng	  mellem	  	  samlede	  årlige	  indtægter	  og	  
antal	  arEkler	  
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I	  Tabel	  13	  kan	  der	  i	  nogen	  grad	  ses	  en	  sammenhæng	  i	  foreningernes	  årlige	  indtægter	  og	  antallet	  af	  

artikler	  bragt	  om	  foreningen.	  Foreningen	  Cancerramte	  Børn	  er	  omtalt	  i	  flest	  artikler,	  og	  er	  samtidig	  

blandt	  foreningerne	  med	  den	  højeste	  årlige	  indtægt.	  Dog	  viser	  grafen	  også,	  at	  Stomiforeningen	  COPA,	  

der	  har	  den	  højeste	  årlige	  indtægt	  blandt	  de	  undersøgte	  foreninger,	  er	  markeret	  langt	  fra	  

tendenslinjen	  i	  øverste	  venstre	  hjørne.	  Der	  er	  altså	  ikke	  en	  entydig	  sammenhæng	  imellem	  årlige	  

indtægter	  og	  omtale	  hos	  de	  undersøgte	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger.	  Dog	  er	  der	  

tegn	  på,	  at	  de	  foreninger	  der	  har	  mange	  ressourcer	  i	  form	  af	  penge	  også	  oftere	  lykkes	  med	  at	  få	  deres	  

budskab	  i	  medierne.	  	  

	  

Det	  kan	  f..eks.	  skyldes	  at	  en	  forening,	  der	  har	  flere	  penge	  også	  afholder	  flere	  arrangementer,	  som	  

medierne	  bringer	  omtale	  om.	  	  

	  

Ser	  man	  på	  sammenhængen	  mellem	  antallet	  af	  medlemmer	  og	  antallet	  af	  artikler	  bragt	  om	  

foreningerne,	  se	  Tabel	  14,	  er	  det	  vanskeligt	  at	  afgøre	  om	  der	  er	  en	  reel	  sammenhæng.	  Foreningen	  med	  

færrest	  medlemmer,	  Blæreforeningen,	  er	  også	  den	  forening	  med	  mindst	  omtale.	  Men	  flere	  af	  

foreningerne	  ligger	  langt	  fra	  tendenslinjen.	  	  

	  

Foreningen	  Cancerramte	  Børn	  har	  langt	  mere	  omtale	  end	  deres	  medlemstal	  lægger	  op	  til	  og	  COPA,	  

DBO	  og	  PROPA	  har	  mindre	  omtale.	  Denne	  optælling	  kan	  altså	  ikke	  bekræfte,	  at	  et	  højt	  medlemstal	  

udgør	  en	  værdifuld	  ressource	  i	  mediearenaen.	  	  

	  



63	  

	  
	  

	  

Medielogikker	  

Det	  tyder	  altså	  på,	  at	  det	  ikke	  er	  ressourcer	  i	  form	  af	  penge	  eller	  medlemmer,	  der	  afgør	  hvem	  der	  

lykkes	  med	  at	  komme	  i	  medierne.	  Det	  er	  måske	  et	  tegn	  på	  at	  medierne	  følger	  en	  anden	  agenda,	  hvor	  

det	  er	  medielogikker	  der	  dominerer	  (aktualitet,	  identifikation	  og	  konflikt)	  og	  hvor	  de	  specialiserede	  

kræftrelaterede	  patientforeninger	  derfor	  må	  benytte	  sig	  af	  andre	  ressourcer	  for	  at	  kunne	  indgå	  i	  den	  

byttehandel	  der	  finder	  sted	  på	  denne	  arena.	  	  

DBO	  

PaPentnetværket	  for	  
tarmkræ>	  

COPA	  

Lyle	  

Blæreforeningen	  

PROPA	  

DALYFO	  Dansk	  Myelomatose	  
Forening	  	  

Foreningen	  
Cancerramte	  Børn	  

0	  

500	  

1000	  

1500	  

2000	  

2500	  

3000	  

3500	  

4000	  

0	   5	   10	   15	   20	   25	   30	   35	   40	   45	  

An
ta
l	  m

ed
le
m
m
er
	  

Antal	  arEkler	  hvori	  foreningen	  er	  omtalt	  i	  perioden	  01.05.12	  El	  01.05.13	  	  

Tabel	  14.	  Sammenhæng	  mellem	  antal	  medlemmer	  og	  antal	  
arEkler	  
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Denne	  tendens	  bekræfter	  at,	  patientforeningernes	  evne	  til	  at	  tænke	  i	  medielogikker	  kan	  øge	  deres	  

mulighed	  for	  at	  få	  taletid	  i	  medierne	  og	  skabe	  en	  indirekte	  påvirkning	  af	  de	  offentlige	  

beslutningstagere.	  	  	  

	  

Af	  de	  undersøgte	  foreninger	  er	  det	  særligt	  Dansk	  Brystkræft	  Organisation,	  der	  arbejder	  målrettet	  med	  

indirekte	  strategier.	  Ifølge	  formand	  Randi	  Krogsgaard	  er	  det	  en	  bevist	  taktik	  for	  patientforeningen,	  at	  

gøre	  foreningens	  kommunikation	  medieegnet	  og	  at	  udtale	  sig	  i	  forbindelse	  med	  politiske	  sager:	  

	  

”Jeg	  forsøger	  at	  udtale	  mig	  om	  politiske	  sager,	  når	  medierne	  ringer.	  Jeg	  stiller	  op	  for	  at	  vise,	  at	  DBO	  er	  

nogen	  man	  skal	  lytte	  til.	  Vi	  har	  en	  politisk	  agenda,”	  Randi	  Krogsgaard,	  Formand	  Dansk	  Brystkræft	  

Organisation,	  (Interview	  C)	  

	  

Et	  eksempel	  på	  dette	  målrettede	  arbejde	  var,	  da	  Sundhedsminister	  Astrid	  Krag	  I	  foråret	  2013	  anlagde	  

en	  ny	  kurs	  på	  kræftområdet.	  Dette	  ville	  medføre	  ændringer	  af	  de	  rutinemæssige	  kontroller,	  som	  bl.a.	  

brystkræftpatienter	  gennemgår.	  Ændringerne	  ville	  betyde,	  at	  kontrolforløbet	  i	  højere	  grad	  skulle	  

tilpasses	  den	  enkelte	  patient	  så	  nogle	  patienter	  fortsat	  skulle	  gå	  til	  kontrol	  hos	  sygehusenes	  

specialister,	  men	  andre	  skulle	  gå	  til	  kontrol	  hos	  deres	  praktiserende	  læge	  og	  endelig	  andre	  skulle	  

kontrollere	  sig	  selv.	  	  (brystkraeft.dk,	  2012)	  

	  

I	  forbindelse	  med	  Astrid	  Krags	  udmelding	  gik	  DBO	  ud	  og	  kritiserede	  den	  nye	  kurs,	  som	  Kræftens	  

Bekæmpelse	  ellers	  var	  positive	  overfor.	  Dette	  resulterede	  i,	  at	  Dansk	  Brystkræft	  Organisations	  

holdning	  blev	  eksponeret	  i	  flere	  landsdækkende	  medier,	  og	  at	  Astrid	  Krag	  indvilgede	  i	  at	  mødes	  med	  

Randi	  Krogsgaard	  i	  TV2	  programmet	  Go’	  Morgen	  Danmark,	  hvor	  emnet	  blev	  debatteret.	  Her	  udtalte	  

Randi	  Krogsgaard	  blandt	  andet:	  

”Praktiserende	  læger	  kan	  ikke	  det	  samme	  som	  onkologer,	  der	  ved,	  hvad	  de	  skal	  kigge	  efter.	  Jeg	  vil	  gerne	  

henvise	  til	  det	  afsnit	  i	  tv-‐serien	  ‘Borgen’,	  hvor	  statsminister	  Birgitte	  Nyborg	  frygter,	  at	  hun	  har	  fundet	  en	  

ny	  knude	  i	  brystet.	  Hun	  kontakter	  sin	  onkolog,	  der	  hurtigt	  konstaterer,	  at	  hun	  ikke	  har	  fået	  tilbagefald.	  

Det	  er	  en	  meget	  realistisk	  situation.	  Mange	  patienter	  vil	  føle	  sig	  utrygge,	  hvis	  de	  ikke	  kan	  drøfte	  deres	  

frygt	  for	  tilbagefald	  med	  en	  onkolog.	  

	  

-‐	  Jeg	  kan	  ikke	  lide	  udtrykket,	  om	  kræftopfølgning	  virker	  eller	  ej.	  Hvad	  er	  det,	  der	  skal	  ‘virke’?	  

Kræftopfølgning	  har	  også	  andre	  formål	  –	  blandt	  andet	  en	  psykosocial	  effekt,	  hvor	  patienten	  kan	  drøfte	  

sine	  bekymringer.	  Det	  er	  speciallæger	  i	  Sundhedsstyrelsen,	  der	  skal	  lave	  den	  nye	  plan,	  og	  det	  er	  godt,	  at	  
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der	  er	  inkluderet	  onkologer	  i	  det	  pågående	  arbejde.	  Men	  jeg	  synes,	  at	  der	  i	  den	  forbindelse	  mangler	  

repræsentanter	  for	  patientforeningerne,	  afsluttede	  Randi	  Krogsgaard.”	  

	  

Kilde:	  www.cancer.dk/debat,	  2013	  

	  

Eksemplet	  viser	  hvordan	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  kan	  benytte	  deres	  

specialviden	  og	  store	  kendskab	  til	  patientoplevelsen	  i	  sundhedsvæsnet	  til	  at	  komme	  igennem	  til	  

medierne.	  I	  ovenstående	  eksempel	  opfyldte	  budskabet	  fra	  Dansk	  Brystkræft	  Organisation	  mediernes	  

krav	  til	  aktualitet,	  konflikt	  og	  personificering.	  (Stig,	  2009)	  Det	  formåede	  Randi	  Krogsgaard	  og	  Dansk	  

Brystkræft	  Organisation	  at	  gøre	  ved	  hurtigt	  at	  kommentere	  på	  Sundhedsministerens	  kursændring	  

imens	  redaktionerne	  stadig	  så	  historien	  som	  aktuel.	  Det	  at	  Dansk	  Brystkræft	  Organisation	  samtidig	  i	  

dette	  tilfælde	  gik	  ud	  med	  en	  anden	  holdning	  end	  Kræftens	  Bekæmpelse	  tilføjede	  et	  element	  af	  konflikt,	  

og	  skabte	  to	  modstridende	  parter	  i	  historien.	  Endelig	  tilføjede	  Randi	  Krogsgaard,	  som	  tidligere	  

brystkræftpatient,	  et	  element	  af	  personlighed	  til	  historien.	  Hun	  giver	  seere	  mulighed	  for	  at	  identificere	  

sig	  med	  en	  kvinde,	  som	  kan	  fortælle	  både	  om	  egne	  oplevelser	  med	  sundhedsvæsnet	  og	  om	  de	  

medlemmer,	  som	  hun	  repræsenterer.	  	  

	  

I	  mediearenaen	  tyder	  det	  altså	  på	  at	  ressourcer	  som	  medlemmer	  og	  penge	  ikke	  alene	  vil	  resultere	  i	  

omtale	  og	  indflydelse.	  Patientforeningerne	  må	  tilpasse	  sig	  mediernes	  agenda	  og	  det	  kræver	  yderligere	  

ressourcer.	  Randi	  Krogsgaard	  	  beskriver	  disse	  ressourcer	  som	  viden	  om	  mediernes	  arbejdsmetoder,	  

mulighed	  for	  at	  stille	  op	  til	  f.eks.	  interviews	  med	  kort	  varsel,	  og	  modet	  til	  at	  udtale	  sig	  i	  modstrid	  med	  

større	  aktører,	  som	  f.eks.	  Kræftens	  Bekæmpelse.	  	  

	  

For	  at	  den	  medialiserede	  kommunikation	  skal	  have	  en	  politisk	  effekt	  er	  det	  samtidig	  afgørende	  at	  de	  

specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  kan	  formulere	  deres	  politiske	  budskaber	  kort	  og	  

præcist,	  så	  medlemmer,	  potentielle	  medlemmer	  og	  politikere	  nemt	  kan	  kode	  budskabet	  og	  handle	  på	  

det.	  	  

4.5.	  Delkonklusion	  
	  

Analysen	  af	  hvilke	  indflydelsesstrategier	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  benytter	  

viser,	  at	  det	  ikke	  er	  entydig	  hvilken	  arena	  der	  søges	  indflydelse	  på.	  PROPA	  er	  et	  eksempel	  på	  en	  

patientforening	  der	  i	  høj	  grad	  bevæger	  sig	  i	  den	  politiske	  arena	  og	  benytter	  sig	  af	  direkte	  

indflydelsesstrategier.	  I	  det	  strategiske	  arbejde	  søger	  PROPA	  at	  skabe	  langsigtede	  relationer	  til	  de	  
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politiske	  beslutningstagere	  og	  i	  dette	  arbejde	  oplever	  foreningen	  at	  særligt	  penge	  udgør	  en	  vigtig	  

ressource.	  	  

	  

Dansk	  Brystkræft	  Organisation	  er	  et	  eksempel	  på	  en	  forening	  der	  søger	  indflydelse	  igennem	  

mediearenaen,	  og	  som	  benytter	  sig	  af	  indirekte	  strategier	  i	  forsøget	  på	  at	  varetage	  politiske	  interesser.	  

Foreningen	  oplever	  i	  forhold	  til	  dette	  arbejde,	  at	  de	  vigtigste	  ressourcer	  er	  kendskab	  til	  mediernes	  

arbejdsmetoder	  og	  en	  stor	  viden	  om	  den	  situation	  foreningens	  medlemmer	  	  står	  i.	  

	  

Endelig	  findes	  der	  også	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger,	  der	  pga.	  af	  få	  ressourcer	  kun	  

i	  begrænset	  omfang	  arbejder	  med	  strategisk	  interessevaretagelse.	  F.eks	  har	  Blæreforeningen	  svært	  

ved	  at	  gøre	  sig	  gældende	  på	  både	  mediearenaen	  og	  i	  den	  politiske	  arena.	  Dette	  skyldes	  i	  høj	  grad	  

foreningens	  begrænsede	  ressourcer	  i	  form	  af	  få	  medlemmer	  og	  penge,	  men	  også	  en	  prioritering	  hos	  

foreningen	  om	  at	  benytte	  de	  ressourcer,	  der	  findes,	  på	  at	  servicere	  og	  informere	  foreningens	  

nuværende	  medlemmer.	  	  

	  

Endelig	  er	  Stomiforeningen	  COPA	  et	  eksempel	  på	  hvordan	  der	  kan	  arbejdes	  strategisk	  

interessevaretagelse	  både	  i	  mediearenaen	  og	  i	  den	  politiske	  arena.	  COPA	  arbejder	  særligt	  på	  et	  

lokalt/kommunalt	  plan	  og	  det	  skaber	  en	  vigtig	  kontakt	  til	  de	  beslutningstagere,	  der	  sidder	  i	  

kommunerne	  og	  som	  har	  indflydelse	  på	  de	  beslutninger,	  der	  påvirker	  COPAs	  medlemmer.	  	  

	  	  

Byttehandler	  

Analysen	  bekræfter	  antagelsen	  om,	  at	  der	  finder	  byttehandler	  sted	  når	  der	  søges	  politisk	  indflydelse.	  	  

(Binderkrantz,	  2005a;	  Blom-‐Hansen,	  1999)	  Det	  tyder	  dog	  på,	  at	  det	  der	  anses	  som	  værdifulde	  

ressourcer	  i	  en	  byttehandel	  ikke	  er	  det	  samme	  i	  den	  politiske	  arena	  	  og	  i	  mediearenaen.	  	  

	  

De	  eksempler	  vi	  har	  set	  på	  byttehandler	  	  i	  mediearenaen	  (DBO,	  Foreningen	  Cancerramte	  Børn)	  er	  

karakteriseret	  ved	  ikke	  at	  være	  påvirket	  af	  økonomiske	  ressourcer	  (Se	  Tabel	  14)	  derimod	  efterspørger	  

medierne	  aktualitet,	  person-‐cases	  og	  konflikt.	  Disse	  elementer	  skal	  være	  til	  stede	  før	  at	  medierne	  

finder	  det	  interessant	  at	  omtale	  en	  patientforening.	  Derudover	  ses	  det,	  at	  det	  i	  mediearenaen	  er	  meget	  

situationsafhængigt	  hvad	  der	  anses	  som	  værdifulde	  ressourcer,	  og	  det	  gør	  det	  svært	  at	  arbejde	  

langsigtet	  med	  strategisk	  interessevaretagelse	  i	  denne	  arena.	  	  

	  

I	  den	  politiske	  arena	  (den	  administrative	  arena	  og	  den	  parlamentariske	  arena)	  er	  byttehandler	  i	  højere	  

grad	  påvirket	  af	  økonomiske	  ressourcer	  og	  antallet	  af	  medlemmer	  	  hos	  de	  specialiserede	  

kræftrelaterede	  patientforeninger.	  I	  de	  eksempler	  vi	  har	  set	  på	  interessevaretagelse	  i	  den	  politiske	  
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arena	  (Lyle	  og	  PROPA)	  er	  det	  særligt	  ressourcer	  som	  penge	  og	  kendskab	  til	  det	  politiske	  system,	  

sundhedsvæsnet	  og	  egne	  medlemmers	  situation,	  der	  har	  været	  afgørende.	  Det	  viser	  sig	  desuden	  at	  

interessevaretagelsen	  i	  den	  politiske	  arena	  i	  lavere	  grad	  er	  situationsafhængig	  med	  i	  stedet	  kræver	  en	  

langsigtet	  relations-‐opbyggende	  indsats.	  
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Kapitel	  5	  

5.0.	  Diskussion	  
	  

Med	  baggrund	  i	  analysen	  diskuteres	  i	  det	  følgende	  styrker	  og	  svagheder	  i	  den	  måde	  hvorpå	  de	  

specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  søger	  at	  opnå	  indflydelse	  på	  den	  førte	  

sundhedspolitik.	  	  

5.1.	  Styrker	  og	  svagheder	  hos	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  
patientforeninger	  
	  

Som	  det	  blev	  beskrevet	  i	  afsnittet	  ”De	  organiserede	  interesser	  –	  en	  teoretisk	  gennemgang”	  har	  måden	  

interessevaretagelsen	  er	  organiseret	  på	  stor	  betydning	  for	  interesseorganisationers	  mulighed	  for	  at	  

skabe	  politisk	  indflydelse.	  I	  det	  danske	  samfund	  kan	  interesseorganisationer	  ikke	  forvente	  automatisk	  

at	  blive	  inviteret	  med,	  når	  de	  politiske	  beslutninger	  træffes.	  Korporatismens	  tilbagegang	  har	  betydet	  at	  

ansvaret	  for	  at	  bidrage	  til	  den	  offentlige	  prioriteringsdebat	  i	  højere	  grad	  ligger	  hos	  

interesseorganisationerne.	  Samtidig	  er	  medierne	  kommet	  til	  at	  spille	  en	  vigtig	  rolle,	  da	  der	  igennem	  

dem	  skabes	  en	  virkelighed,	  som	  samfundets	  øvrige	  institutioner	  forholder	  sig	  til.	  	  (Blom-‐Hansen,	  1999;	  

Stig,	  2009;	  Strömbáck,	  2008)	  Udbredelsen	  af	  lobbyisme	  stiller	  store	  krav	  til	  interesseorganisationerne.	  

De	  må	  have	  ressourcer	  til	  at	  indgå	  i	  den	  byttehandel	  der	  finder	  sted	  i	  det	  politiske	  spil,	  de	  må	  kunne	  

indordne	  sig	  efter	  mediernes	  logik,	  og	  de	  skal	  kunne	  arbejde	  strategisk	  og	  langsigtet	  med	  deres	  mål.	  	  

	  

Det	  er	  med	  baggrund	  i	  denne	  konstatering	  og	  ovenstående	  analyse	  af	  de	  specialiserede	  

kræftrelaterede	  patientforeningers	  arbejde	  med	  politisk	  interessevaretagelse	  interessant	  at	  diskutere	  

hvor	  disse	  foreningers	  styrker	  og	  svagheder	  findes	  i	  forhold	  til	  deres	  muligheder	  for	  at	  opnå	  

indflydelse	  på	  den	  førte	  sundhedspolitik.	  	  

	  

5.1.1.	  Stærk	  motivation	  for	  at	  lade	  sig	  organisere	  
	  
En	  vigtig	  styrke,	  som	  har	  vist	  sig	  i	  undersøgelsen	  af	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  

patientforeninger,	  er	  en	  stærk	  motivation	  for	  at	  lade	  sig	  organisere	  og	  for	  at	  arbejde	  med	  politisk	  

interessevaretagelse.	  
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Som	  Ny-‐institutionalismen	  dikterer	  kan	  man	  ikke	  forvente,	  at	  alle	  samfundets	  interesser	  er	  

organiseret	  og	  dermed	  er	  repræsenteret	  i	  demokratiet.	  Hvis	  man	  ønsker	  indflydelse	  kræver	  det	  at	  man	  

organiserer	  sig,	  og	  gør	  de	  politiske	  beslutningstagere	  opmærksomme	  på	  ens	  sag.	  	  (Blom-‐Hansen,	  

1999)	  Den	  samlede	  undersøgelse	  af	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  bekræfter	  

Wilson	  teori	  om,	  at	  politik	  der	  påvirker	  en	  lille	  afgrænset	  gruppe,	  giver	  denne	  gruppe	  en	  stærk	  

motivation	  for	  at	  påvirke	  den	  førte	  politik.	  (Blom-‐Hansen,	  1999).	  Da	  der	  på	  kræftområdet	  træffes	  

politiske	  beslutninger	  indenfor	  de	  specifikke	  kræftsygdomme	  motiveres	  de	  berørte	  kræftpatienter	  til	  

at	  organisere	  sig,	  og	  det	  ses	  ved	  de	  mindst	  17	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger,	  der	  

findes	  i	  Danmark.	  	  (Anne-‐Mette	  Arvad	  Hansen,	  Ebba	  Johnsen,	  2013)	  	  

	  

Ved	  at	  lade	  sig	  organisere	  i	  små	  specialiserede	  foreninger	  har	  disse	  organisationer	  mulighed	  for	  af	  

have	  et	  meget	  stærkt	  fokus	  på	  enkelte	  mærkesager,	  og	  det	  betyder	  at	  de	  kan	  stille	  meget	  konkrete	  krav	  

til	  politikerne	  og	  kommunikere	  disse	  tydeligt,	  både	  i	  den	  politiske	  arena	  og	  i	  mediearenaen.	  Hvilket	  er	  

en	  klar	  styrke	  i	  kampen	  om	  politikerne	  og	  mediernes	  opmærksomhed.	  	  

	  

5.1.2.	  Patienterfaring	  
	  

En	  anden	  styrke	  hos	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  er	  den	  store	  viden,	  som	  de	  

besidder	  i	  forhold	  til	  patienterfaringer.	  Igennem	  deres	  medlemmer	  kender	  patientforeningerne	  

sundhedssystemet	  indefra	  og	  de	  har	  konkrete	  erfaringer	  med	  forskellige	  behandlingsformer,	  

sygdomsforløb,	  rehabilitering	  og	  meget	  andet	  indenfor	  et	  specifik	  område.	  Den	  viden	  er	  brugbar	  for	  de	  

politikere,	  der	  fordeler	  midlerne	  på	  sundhedsområdet,	  for	  de	  læger,	  der	  udarbejder	  

behandlingsvejledninger	  og	  for	  de	  virksomheder,	  der	  udvikler	  ny	  medicin.	  	  

	  

Lyles	  involvering	  i	  RADSs	  arbejde	  er	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  

patientforeninger	  kan	  organisere	  og	  målrette	  	  denne	  viden,	  så	  den	  kan	  gøre	  en	  forskel	  i	  den	  politiske	  

proces.	  	  Denne	  mulighed	  for	  at	  bidrage	  med	  erfaringer,	  som	  hverken	  politikerne	  eller	  lægerne	  har	  

adgang	  til	  giver	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  et	  stærk	  kort	  i	  kampen	  om	  

indflydelse,	  og	  den	  viden	  kan	  benyttes	  som	  argumentation	  både	  i	  den	  direkte	  kontakt	  med	  de	  politiske	  

beslutningstagere,	  men	  den	  er	  også	  et	  vigtigt	  redskab	  i	  arbejdet	  med	  indirekte	  strategier	  og	  kontakt	  til	  

medierne.	  	  
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Det	  tyder	  dog	  på	  at	  der	  hos	  flere	  at	  de	  undersøgte	  foreninger	  kan	  arbejdes	  yderligere	  for	  at	  fremskaffe	  

denne	  viden.	  Både	  formand	  for	  Dansk	  Brystkræft	  Organisation,	  Randi	  Krogsgaard	  og	  formand	  for	  

Blæreforeningen	  Børge	  Tamsmark	  forklarer	  at	  foreningerne	  ikke	  kender	  særlig	  meget	  til	  deres	  

medlemmers	  sygdomsforløb	  eller	  erfaringer.	  (Interview	  C	  og	  Interview	  A)	  Dette	  påpeger	  Randi	  

Krogsgaard	  også	  som	  en	  udfordring,	  der	  har	  betydet	  at	  hun	  har	  måttet	  afvise	  journalister,	  der	  

efterspørger	  konkrete	  patientcases,	  og	  det	  oplevede	  hun	  som	  en	  forpasset	  mulighed	  for	  at	  skaffe	  

omtale	  af	  foreningens	  arbejde.	  	  	  

	  

I	  kampen	  om	  taletid	  er	  det	  afgørende,	  at	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  formår	  at	  

udnytte	  de	  muligheder,	  de	  har	  for	  at	  gøre	  deres	  viden	  gældende.	  Derfor	  kan	  det	  styrke	  de	  

specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger,	  hvis	  de	  formår	  løbende	  at	  indsamle	  

patienterfaringer	  fra	  egne	  medlemmer	  og	  bruge	  den	  viden	  aktivt	  i	  kommunikationen	  med	  politikere,	  

medier	  og	  øvrige	  interessenter.	  	  

	  

5.1.3.	  Sammenspil	  med	  Kræftens	  Bekæmpelse	  	  
	  
At	  der	  findes	  en	  stor	  og	  ressourcestærk	  organisation	  som	  Kræftens	  Bekæmpelse	  er	  uden	  tvivl	  en	  

fordel	  for	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger.	  Som	  tidligere	  beskrevet	  arrangerer	  

Kræftens	  Bekæmpelse	  kampagner	  og	  indsamlinger,	  der	  er	  med	  til	  at	  skaffe	  penge	  til	  forskning	  og	  til	  

arbejdet	  i	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger,	  jf.	  Afsnittet	  Økonomi.	  Kræftens	  

Bekæmpelse	  er	  også	  med	  til	  at	  udbrede	  kendskabet	  til	  kræft,	  og	  til	  de	  udfordringer	  man	  oplever,	  når	  

kræft	  rammer	  én	  selv	  eller	  ens	  pårørende.	  Endelig	  sikrer	  Kræftens	  Bekæmpelse	  igennem	  deres	  

politiske	  arbejde	  at	  kræft	  er	  på	  dagsordenen	  i	  medierne	  og	  hos	  de	  offentlige	  beslutningstagere.	  

	  

Her	  er	  det	  muligt	  for	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger,	  at	  udnytte	  den	  

opmærksomhed,	  der	  følger	  med	  kampagner	  som	  Knæk	  Cancer,	  Støt	  Brysterne	  eller	  Movember.	  Hos	  

medierne	  dikterer	  kampagner	  som	  disse	  aktualitet,	  og	  det	  øger	  mulighederne	  for	  at	  få	  medieomtale.	  

(Hjarvard,	  2008)	  

Men	  der	  er	  også	  udfordringer	  forbundet	  med	  at	  have	  en	  så	  dominerende	  interesseorganisation	  som	  

Kræftens	  Bekæmpelse	  på	  sit	  interessefelt.	  Kræftsygdomme	  kommer	  som	  sagt	  i	  mange	  varianter	  med	  

vidt	  forskellige	  konsekvenser	  for	  de	  som	  sygdommen	  rammer.	  Derfor	  kan	  Kræftens	  Bekæmpelse	  ikke	  

arbejde	  målrettet	  for	  alle	  kræftpatienter.	  Det	  ses	  f.eks.	  når	  Kræftens	  Bekæmpelse	  vælger	  at	  lave	  

kampagne	  for	  brystkræft	  og	  prostatakræft,	  men	  ikke	  for	  tarmkræft	  eller	  blærekræft.	  	  
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Det	  blev	  også	  bekræftet	  i	  undersøgelsen	  af	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger,	  at	  

Kræftens	  Bekæmpelse	  ikke	  arbejder	  med	  politisk	  interessevaretagelse	  for	  de	  enkelte	  grupper	  af	  

kræftpatienter,	  jf.	  afsnittet	  Kræftområdet,	  og	  det	  kan	  være	  en	  udfordring,	  når	  Kræftens	  Bekæmpelse	  

står	  meget	  stærk	  både	  i	  den	  parlamentariske	  arena,	  den	  administrative	  arena	  	  og	  i	  mediearenaen.	  	  

Kræftens	  Bekæmpelses	  massive	  tilstedeværelse	  i	  disse	  arenaer	  levner	  meget	  lidt	  plads	  til	  de	  

specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger.	  Der	  er	  en	  risiko	  for	  at	  både	  politikere	  og	  medier	  

opfatter	  Kræftens	  Bekæmpelse	  som	  den	  overordnede	  interesseorganisation	  på	  kræftområdet,	  og	  at	  de	  

specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  derfor	  ikke	  opleves	  som	  relevante	  at	  inddrage	  i	  

prioriteringsdebatten.	  	  

	  

Endelig	  er	  det	  vigtigt	  at	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  har	  noget,	  som	  de	  kan	  

bidrage	  med	  i	  det	  bytteforhold,	  der	  eksisterer	  imellem	  dem	  og	  de	  offentlige	  beslutningstagere.	  Her	  er	  

udfordringen	  for	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger,	  at	  de	  ofte	  har	  få	  ressourcer,	  og	  

at	  Kræftens	  Bekæmpelse	  sidder	  tungt	  på	  ny	  forskning,	  har	  mange	  medlemmer	  og	  ofte	  optræder	  i	  

medierne,	  og	  at	  de	  derfor	  fremstår	  som	  mere	  attraktive	  samarbejdspartnere	  hos	  de	  offentlige	  

beslutningstagere.	  	  

	  

5.1.4.	  Klientpolitik	  
	  
Undersøgelsen	  viser	  også	  at	  der	  yderligere	  er	  en	  række	  udfordringer,	  der	  vanskeliggøre	  det	  politiske	  

arbejde	  for	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger.	  

	  

De	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  har	  som	  sagt	  en	  stærk	  motivation	  for	  at	  lade	  sig	  

organisere,	  men	  det	  snævre	  fokus	  der	  findes	  i	  disse	  foreninger	  kan	  være	  en	  udfordring	  i	  det	  politiske	  

arbejde.	  	  Disse	  foreninger	  arbejder	  med	  klientpolitik	  og	  her	  er	  udfordringen,	  at	  det	  øvrige	  samfund	  

skal	  være	  villig	  til	  at	  betale	  for	  en	  række	  goder	  der	  kun	  kommer	  en	  meget	  specifik	  og	  afgrænset	  gruppe	  

til	  gode.	  	  (Blom-‐Hansen,	  1999)	  De	  risikerer	  derfor	  at	  politikerne	  prioriterer	  sager,	  der	  vedkommer	  en	  

større	  del	  af	  befolkningen.	  Det	  kan	  på	  kræftområdet	  betyde	  at	  politikere	  hellere	  vil	  lytte	  til	  de	  store	  

patientforeninger	  som	  Kræftens	  Bekæmpelse,	  der	  repræsenterer	  en	  stor	  befolkningsgruppe.	  	  

For	  at	  brede	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeningers	  problematikker	  ud,	  er	  det	  en	  

mulighed	  at	  finde	  fælles	  dagsordener	  og	  indgå	  samarbejde	  med	  andre	  af	  de	  specialiserede	  

kræftrelaterede	  patientforeninger.	  Blandt	  de	  undersøgte	  foreninger	  er	  der	  ikke	  eksempler	  på	  aktuelt	  

politisk	  samarbejde,	  men	  Blæreforeningen	  og	  PROPA	  har	  planer	  om	  at	  forsøge	  sig	  med	  en	  form	  for	  

politisk	  samarbejde	  i	  fremtiden.	  (Interview	  A	  og	  Interview	  B)	  
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Hvis	  patientforeningerne	  formåede	  at	  opbygge	  større	  og	  bredere	  medlemsgrupper	  ville	  de	  også	  stå	  

stærkere	  overfor	  de	  politiske	  beslutningstagere.	  Patientforeningerne	  kunne	  f.eks.	  arbejde	  for	  at	  få	  en	  

større	  diversitet	  i	  deres	  medlemsprofiler,	  da	  en	  medlemsgruppe,	  der	  hovedsageligt	  består	  af	  

nuværende	  eller	  tidligere	  patienter	  er	  med	  til	  at	  understrege	  foreningens	  snævre	  fokus.	  	  	  

Da	  undersøgelsen	  ikke	  er	  gået	  i	  dybden	  med	  denne	  problemstilling,	  kan	  det	  være	  svært	  at	  forklare,	  

hvorfor	  patientforeningerne	  hovedsageligt	  henvender	  sig	  til	  nuværende	  patienter.	  Det	  kan	  skyldes,	  at	  

patientforeningerne	  igennem	  deres	  kommunikation	  og	  	  arrangementer	  signalerer,	  at	  de	  hovedsageligt	  

er	  til	  for	  patienter,	  der	  befinder	  sig	  i	  den	  akutte	  sygdomsfase.	  Man	  kan	  forstille	  sig	  at	  patienter	  eller	  

pårørende,	  der	  ikke	  selv	  føler,	  at	  de	  har	  brug	  for	  patientforeningens	  rådgivning	  eller	  støtte,	  heller	  ikke	  

føler,	  at	  det	  giver	  mening	  at	  være	  medlem.	  Men	  patientforeningernes	  politiske	  arbejde	  kommer	  alle,	  

både	  nuværende	  og	  kommende	  patienter	  og	  pårørende	  til	  gode,	  og	  derfor	  bør	  disse	  også	  opfattes	  som	  

relevante	  medlemmer.	  Derfor	  kan	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  med	  fordel	  

gøre	  mere	  for	  at	  skabe	  opmærksomhed	  på	  det	  politiske	  arbejde	  de	  udfører	  og	  på	  den	  måde	  rekruttere	  

nye	  medlemmer.	  

5.1.5.	  Kompetencer	  
	  

Endelig	  er	  kompetencer	  afgørende	  for	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeningers	  mulighed	  

for	  at	  skabe	  indflydelse.	  	  Ligesom	  man	  ikke	  kan	  tage	  for	  givet	  at	  nogen	  vælger	  at	  bruge	  tid	  og	  penge	  på	  

at	  starte	  en	  interesseorganisation	  op,	  kan	  man	  heller	  ikke	  tage	  for	  givet,	  at	  de	  der	  gør	  også	  besidder	  de	  

kompetencer,	  der	  skal	  til	  for	  at	  skabe	  politisk	  indflydelse.	  	  (Blom-‐Hansen,	  1999)	  

	  

Kræftområdet	  er,	  som	  beskrevet	  i	  afsnittet	  Kræftområdet,	  præget	  af	  en	  lang	  række	  professionelle	  og	  

indflydelsesrige	  institutioner,	  som	  det	  kan	  være	  udfordrende	  at	  arbejde	  i,	  hvis	  man	  ikke	  har	  en	  

professionel	  baggrund	  indenfor	  sundhedspolitik.	  Det	  kan	  desuden	  være	  svært	  at	  vurdere	  hvem	  der	  

reelt	  har	  mandat	  til	  at	  gennemføre	  de	  ændringer	  patientforeningerne	  ønsker.	  Ligesom	  at	  mange	  af	  de	  

øvrige	  interessenter	  på	  kræftområdet,	  f.eks.	  Kræftens	  Bekæmpelse,	  besidder	  kompetencer,	  som	  det	  

kan	  være	  svært	  for	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  at	  hamle	  op	  med.	  	  

I	  undersøgelsen	  har	  det	  f.eks.	  vist	  sig,	  at	  flere	  af	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  

oplever	  disse	  kompetencer	  for	  afgørende	  i	  forhold	  til	  muligheden	  for	  at	  skabe	  politisk	  indflydelse.	  Jf.	  

afsnit	  4.3	  Ressourcer.	  	  
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Kapitel	  6	  

6.0.	  Konklusion	  
	  

På	  baggrund	  af	  analyse,	  vurdering	  og	  diskussion	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  de	  specialiserede	  

kræftrelaterede	  patientforeninger	  står	  overfor	  en	  udfordrende	  opgave,	  når	  de	  ønsker	  at	  påvirke	  den	  

førte	  sundhedspolitik.	  Men	  det	  viser	  sig	  også,	  at	  de	  undersøgte	  patientforeninger	  har	  en	  stærk	  

motivation	  for	  at	  lade	  sig	  organisere,	  og	  at	  størstedelen	  af	  dem	  arbejder	  målrettet	  med	  politisk	  

interessevaretagelse.	  

	  

For	  at	  kunne	  påvirke	  de	  offentlige	  beslutningstagere	  har	  det	  vist	  sig,	  at	  de	  specialiserede	  

kræftrelaterede	  patientforeninger	  skal	  kunne	  agere	  på	  et	  komplekst	  politiskområde	  og	  i	  et	  politisk	  

system,	  der	  i	  høj	  grad	  er	  karakteriseret	  ved	  en	  uorganiseret	  inddragelse	  af	  samfundets	  interesser.	  Det	  

betyder,	  at	  patientforeningerne	  selv	  skal	  gøre	  en	  indsats	  for	  at	  blive	  inddraget	  i	  den	  politiske	  proces,	  

og	  det	  stiller	  store	  krav	  patientforeningernes	  strategiske	  arbejde.	  

	  

Analysen	  viste,	  at	  der	  hos	  nogle	  foreninger	  (PROPA	  og	  Lyle)	  i	  høj	  grad	  benyttes	  direkte	  strategier	  

(kontakt	  til	  politikere	  og	  embedsmænd	  og	  pladser	  i	  offentlige	  råd	  og	  nævn).	  Imens	  der	  hos	  andre	  

foreninger	  (DBO,	  Foreningen	  Cancerramte	  Børn)	  i	  høj	  grad	  benyttes	  indirekte	  strategier	  	  (kontakt	  til	  

journalister	  og	  optrædener	  i	  medier).	  De	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  benytter	  

altså	  forskellige	  strategier	  alt	  efter	  hvilke	  ressourcer	  de	  besidder,	  og	  hvor	  disse	  ressourcer	  skaber	  

størst	  værdi.	  	  

	  

Den	  administrative	  arena,	  den	  parlamentariske	  arena	  og	  mediearenaen	  

De	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  kan	  søge	  indflydelse	  igennem	  forskellige	  arenaer.	  

Undersøgelsen	  har	  vist	  at	  patientforeningerne	  ofte	  fokuserer	  på	  én	  arena,	  og	  at	  valget	  af	  arena	  i	  høj	  

grad	  afgøres	  af	  hvilke	  ressourcer	  foreningen	  besidder.	  

	  	  

Analysen	  af	  kræftområdet	  viste,	  at	  den	  administrative	  arena	  	  først	  og	  fremmest	  er	  tilgængelig	  igennem	  

pladser	  i	  offentlige	  råd	  og	  nævn.	  Her	  er	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  udfordret	  

af	  den	  dominerende	  rolle,	  som	  Kræftens	  Bekæmpelse	  har	  på	  kræftområdet.	  Dog	  viste	  det	  sig	  i	  

analysen,	  at	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger	  kan	  gøre	  sin	  indflydelse	  gældende,	  
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hvis	  de	  formår	  at	  effektuere	  den	  store	  viden	  de	  besidder	  i	  form	  af	  patienterfaringer.	  Dette	  gjorde	  Lyle	  i	  

forbindelse	  med	  RADSs	  arbejde	  med	  Kronisk	  Myeloid	  Leukæmi,	  og	  det	  førte	  til	  en	  markant	  indflydelse	  

på	  rådets	  arbejde.	  Dette	  kræver	  et	  stort	  kendskab	  til	  det	  politiske	  arbejde	  og	  til	  de	  

beslutningsprocesser,	  der	  foregår	  i	  de	  offentlige	  råd	  og	  nævn.	  	  

	  

På	  den	  parlamentariske	  arena	  fokuserer	  flere	  af	  de	  undersøgte	  foreninger	  (PROPA	  og	  COPA)	  på	  det	  

langsigtede	  strategiske	  arbejde	  med	  at	  opbygge	  relationer	  til	  de	  politiske	  beslutningstagere.	  Dette	  

kræver	  at	  foreningerne	  har	  et	  stort	  kendskab	  til	  den	  politiske	  proces	  og	  til	  sundhedsområdet.	  Hos	  

PROPA	  så	  vi	  desuden	  at	  man	  havde	  valgt	  at	  få	  bistand	  fra	  professionelle	  konsulenter,	  hvilket	  kræver	  

betydelige	  økonomiske	  ressourcer.	  Endelig	  er	  antallet	  af	  medlemmer	  en	  vigtig	  ressource	  i	  denne	  

arena,	  da	  dette	  afgør	  om	  patientforeningen	  anses	  som	  en	  interessant	  alliancepartnere	  hos	  de	  offentlige	  

beslutningstagere.	  	  

	  

Igennem	  interviews	  og	  optælling	  af	  medieklip	  blev	  det	  bekræftet	  at	  eksponering	  i	  mediearenaen	  også	  

er	  attraktiv	  for	  de	  specialiserede	  kræftrelaterede	  patientforeninger,	  da	  patientforeningerne	  

herigennem	  får	  mulighed	  for	  at	  påvirke	  den	  virkelighed,	  som	  politikere,	  medlemmer	  og	  øvrige	  

interessenter	  forholder	  sig	  til.	  Men	  det	  blev	  også	  tydeligt,	  at	  de	  budskaber,	  der	  er	  mulige	  at	  komme	  

igennem	  med	  i	  denne	  arena	  udfordres	  af	  mediernes	  mellemkomst.	  Medierne	  stiller	  krav	  til	  at	  en	  

historie	  skal	  leve	  op	  til	  nyhedskriterierne,	  der	  dikterer	  aktualitet,	  identifikation,	  konflikt	  etc.	  	  

(Hjarvard,	  2008)	  	  Her	  har	  det	  i	  analysen	  vist	  sig,	  at	  særligt	  kompetencer	  i	  form	  af	  kendskab	  til	  

mediernes	  arbejdsmetoder	  og	  viden	  om	  patient-‐cases	  kan	  øge	  mulighederne	  for	  at	  få	  medieomtale	  og	  

herigennem	  at	  påvirke	  de	  politiske	  beslutningstagere.	  

	  

Endelig	  har	  det	  vist	  sig,	  at	  der	  hos	  de	  undersøgte	  foreninger	  findes	  et	  potentiale	  for	  yderligere	  at	  

styrke	  deres	  positionen	  på	  kræftområdet.	  Det	  kan	  foreningerne	  gøre	  ved,	  i	  forhold	  til	  visse	  

problematikker,	  at	  skabe	  alliancer	  med	  andre	  patientforeninger,	  og	  dermed	  skabe	  en	  bredere	  appel.	  

De	  kan	  også	  styrke	  deres	  position	  ved	  få	  en	  bredere	  medlemsgruppe	  og	  dermed	  flere	  ressourcer.	  

Endelig	  kan	  de,	  ved	  at	  få	  et	  større	  kendskab	  til	  de	  erfaringer,	  som	  deres	  medlemmer	  sidder	  med,	  blive	  i	  

stand	  til	  at	  konkretisere	  problematikker	  på	  kræftområdet	  overfor	  medierne	  og	  de	  offentlige	  

beslutningstagere.	  	  
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Bilag	  1:	  Spørgeskemaundersøgelse	  	  
	  
	  

1. Skriv	  navnet	  på	  patientforeningen	  
	  

2. Hvor	  mange	  medlemmer	  har	  patientforeningen?	  
	  

3. Hvad	  er	  patientforeningens	  samlede	  årlige	  indtægter?	  
	  

4. Hvad	  modtager	  patientforeningen	  årligt	  i	  støtte	  fra	  nedenstående	  institutioner?	  Angiv	  ca.	  beløb	  i	  kr.	  
	  

a. Kræftens	  Bekæmpelse	  
b. Staten	  
c. Medlemmer	  
d. Medicinalvirksomheder	  
e. Øvrige	  

	  
5. På	  en	  skala	  fra	  0-‐10	  i	  hvor	  høj	  gras	  ser	  patientforeningen	  sig	  selv	  som	  serviceorganisation,	  der	  	  

servicerer	  og	  rådgiver	  sine	  medlemmer?	  0	  =	  slet	  ikke,	  10	  =	  i	  meget	  høj	  grad.	  
	  

6. På	  en	  skala	  fra	  0-‐10	  i	  hvor	  høj	  grad	  ser	  patientforeningen	  sig	  selv	  som	  en	  politisk	  
interesseorganisation,	  der	  arbejder	  for	  at	  påvirke	  politiske	  beslutninger	  på	  det	  sundhedspolitiske	  
område?	  0	  =	  slet	  ikke,	  10	  =	  i	  meget	  høj	  grad.	  

	  
7. Hvor	  mange	  personer	  i	  patientforeningens	  sekretariat/bestyrelse	  arbejder	  aktivt	  med	  politisk	  

interessevaretagelse	  (forsøger	  at	  påvirke	  politiske	  beslutninger	  på	  kræftområdet	  igennem	  
kontakt	  til	  politikere,	  embedsværket	  eller	  medierne)?	  

	  
8. Hvor	  ofte	  har	  organisationen	  modtaget	  lovforslag	  mv.	  i	  høring	  i	  løbet	  af	  det	  seneste	  år	  (fra	  1.	  

maj	  2012	  –	  1.	  maj	  2013)?	  
	  

9. Hvilke	  offentlige	  råd	  og	  nævn	  har	  organisationen	  været	  repræsenteret	  i,	  i	  det	  seneste	  år	  (fra	  1.	  
maj	  2012	  –	  1.	  maj	  2013)?	  

	  
10. Hvor	  ofte	  er	  organisationen	  blevet	  kontaktet	  af	  embedsmænd	  og	  taget	  med	  på	  råd	  ved	  

sammensætningen	  og	  udformningen	  af	  kommissorium	  og	  offentlige	  råd	  og	  nævn	  i	  det	  seneste	  
år	  (fra	  1.	  maj	  2012	  –	  1.	  maj	  2013)?	  

	  
11. Hvor	  ofte	  har	  patientforeningen	  taget	  initiativ	  til	  at	  kontakte	  politikere	  i	  løbet	  af	  det	  seneste	  år	  

(fra	  1.	  maj	  2012	  –	  1.	  maj	  2013),	  med	  det	  formål	  at	  skabe	  opmærksomhed	  omkring	  
patientforeningens	  arbejde?	  

a. 0	  gange	  
b. 1-‐5	  gange	  
c. 5-‐10	  gange	  
d. 10-‐15	  gange	  
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12. mere	  end	  15	  gange	  
	  

13. Hvor	  ofte	  har	  patientforeningen	  taget	  initiativ	  til	  at	  kontakte	  en	  journalist	  eller	  et	  medie	  i	  løbet	  
af	  det	  seneste	  år	  (fra	  1.	  maj	  2012	  –	  1.	  maj	  2013),	  med	  det	  formål	  at	  skabe	  opmærksomhed	  
omkring	  patientforeningens	  arbejde?	  

a. 0	  gange	  
b. 1-‐5	  gange	  
c. 5-‐10	  gange	  
d. 10-‐15	  gange	  
e. mere	  end	  15	  gange	  

	  
14. Hvis	  I	  har	  kommentarer	  eller	  input	  til	  undersøgelsen,	  kan	  I	  skrive	  i	  nedenstående	  

kommentarfelt.	  
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Bilag	  2:	  Den	  samlede	  data	  indsamlet	  igennem	  spørgeskemaundersøgelsen	  
	  
	  

Respondent-ID Navn 

Hvor mange 
medlemmer har 
patientforeningen? Samlede årl ige indtægter? 

 
      

1 
Dansk Brystkræft 
Organisation 2000 1.100.000 

2 
Patientnetværket for 
Tarmkræft 250 95.000 

3 
Stomiforeningen 
COPA 3500 3.500.000 

4	   Lyle	   400	   700.000	  

5 Blæreforeningen 134 453.250	  

6 
Prostatakræftforenin
gen PROPA 3300 2.000.000 

7 
DALYFO - Dansk 
Lymfødem Forening 670 617.685 

8 
Dansk Myelomatose 
Forening 500 425.000 

9 
Foreningen 
Cancerramte Børn 2500 2.500.000 

	  

Navn 

Hvad modtager 
patientforeningen 
årl igt i  støtte fra 
nedenstående 
insti tut ioner. Angiv ca. 
beløb i  kr.           Ikke	  opgivet	  

  Kræftens Bekæmpelse 

Staten 
( inkl.  
Tips og 
Lotto) 

Medlem
mer 

Medicinalvir
ksomheder 
(projektafh
ængig) Øvrige 	  	  

Dansk Brystkræft 
Organisation 315.000 200.000 350.000 120.000 10.000 105.000	  
Patientnetværket 
for Tarmkræft 25.000 0 0 70.000 0 -‐	  
Stomiforeningen 
COPA 160.000 

1.430.00
0 590.000 0 220.000 1.100.000	  

Lyle	   150.000	   150.000	   50.000	   450.000	   0	   -‐	  

Blæreforeningen 53.000 130.000 20.250 0 250.000 -‐	  
Prostatakræftforeni
ngen PROPA 360.000 350.000 825.000 300.000 150.000 15.000	  
DALYFO - Dansk 
Lymfødem 
Forening 75.000 266.385 123.375 0 41.125 111.800	  
Dansk 
Myelomatose 
Forening 140.000 0 95.000 5.000 185.000 -‐	  
Foreningen 
Cancerramte Børn 400.000 500.000 75.000 0 1.525.000 -‐	  
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Navn 

Hvor mange personer i  
patientforeningens 
sekretariat/bestyrelse arbejder 
aktivt med poli t isk 
interessevaretagelse (forsøger 
at påvirke poli t iske beslutninger 
på kræftområdet igennem 
kontakt t i l  pol i t ikere, 
embedsværket el ler medierne)? 

Hvor ofte har 
organisationen 
modtaget 
lovforslag mv. i  
høring i  løbet af det 
seneste år (fra 1. 
maj 2012 – 1. maj 
2013)? 

Hvilke offentl ige 
råd og nævn har 
organisationen 
været 
repræsenteret i ,  
i  det seneste år 
(fra 1. maj 2012 
– 1. maj 2013)? 

Hvor ofte er 
organisationen blevet 
kontaktet af 
embedsmænd og taget 
med på råd ved 
sammensætningen og 
udformningen af 
kommissorium og 
offentl ige råd og nævn i 
det seneste år (fra 1. maj 
2012 – 1. maj 2013)? 

          
Dansk Brystkræft 
Organisation 1 0 0 0 
Patientnetværket 
for Tarmkræft 0 0 0 0 
Stomiforeningen 
COPA 1 24 1 0 

Lyle	   1	   1	   1	   0	  

Blæreforeningen 2 0 0 0 
Prostatakræftfore
ningen PROPA 1 0 0 0 
DALYFO - Dansk 
Lymfødem 
Forening 2 0 0 0 
Dansk 
Myelomatose 
Forening 1 0 0 0 
Foreningen 
Cancerramte 
Børn 1 0 0 0 
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Navn 

Hvor ofte har 
patientforeningen taget 
init iat iv t i l  at kontakte 
poli t ikere i  løbet af det 
seneste år (fra 1. maj 2012 – 
1. maj 2013), med det 
formål at skabe 
opmærksomhed omkring 
patientforeningens arbejde?         

  0 gange 1-5 gange 5-10 gange 10-15 gange mere end 15 gange 
Dansk 
Brystkræft 
Organisation   1-5 gange       
Patientnetværk
et for 
Tarmkræft 0 gange         
Stomiforeninge
n COPA   1-5 gange       

Lyle	   	  	   1-‐5	  gange	   	  	   	  	   	  	  
Blæreforeninge
n   1-5 gange       
Prostatakræftfo
reningen 
PROPA   1-5 gange       
DALYFO - 
Dansk 
Lymfødem 
Forening   1-5 gange       
Dansk 
Myelomatose 
Forening   1-5 gange       
Foreningen 
Cancerramte 
Børn   1-5 gange       
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Navn 

Hvor ofte har 
patientforeningen taget 
init iat iv t i l  at kontakte en 
journalist el ler et medie i  
løbet af det seneste år (fra 
1. maj 2012 – 1. maj 2013), 
med det formål at skabe 
opmærksomhed omkring 
patientforeningens arbejde?         

  0 gange 1-5 gange 5-10 gange 10-15 gange mere end 15 gange 
Dansk 
Brystkræft 
Organisation 0 gange         
Patientnetværk
et for 
Tarmkræft   1-5 gange       
Stomiforeninge
n COPA         mere end 15 gange 

Lyle	   	  	   	  	   	  	   5-‐10	  gange	   	  	  
Blæreforeninge
n   1-5 gange       
Prostatakræftfo
reningen 
PROPA   1-5 gange       
DALYFO - 
Dansk 
Lymfødem 
Forening   1-5 gange       
Dansk 
Myelomatose 
Forening   1-5 gange       
Foreningen 
Cancerramte 
Børn   1-5 gange       
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Bilag	  3:	  Infomediaundersøgelse	  

	  
Navn	   Periode	   Hvor	  ofte	  har	  

patientforeningen	  taget	  
initiativ	  til	  at	  kontakte	  
en	  journalist	  eller	  et	  
medie	  i	  løbet	  af	  det	  
seneste	  år	  (fra	  1.	  maj	  
2012	  –	  1.	  maj	  2013),	  
med	  det	  formål	  at	  skabe	  
opmærksomhed	  
omkring	  
patientforeningens	  
arbejde?	  
	  

Omtale	  vist	  i	  
Infomedia	  	  
(Kategorier:	  
Landsdækken
de	  dagblade,	  
regionale	  
dagblade	  og	  
Radio-‐	  og	  TV-‐
indslag)	  

Søgeord	  

Dansk	  Brystkræft	  
Organisation	  

01.05.2012-‐
01.05.2013	  

0	   8	   Kræft	  +	  Dansk	  Brystkræft	  Organisation	  

Patientnetværket	  for	  
Tarmkræft	  

01.05.2012-‐
01.05.2013	  

1-‐5	   4	  (Regionale)	   Tarmkræft	  +	  patientnetværk	  (alle	  ord)	  

Stomiforeningen	  
COPA	  

01.05.2012-‐
01.05.2013	  

+15	   5	   COPA	  +	  kræft	  

Blæreforeningen	   01.05.2012-‐
01.05.2013	  

1-‐5	   0	   Blæreforeninge
n	  +	  kræft	  
Blærekræft	  +	  
forening	  
Blærekræft	  

Kun	  omtale	  af	  
forskningsresultater	  og	  
erstatning	  for	  
arbejdsskader	  (3F)	  

PROPA	   01.05.2012-‐
01.05.2013	  

1-‐5	   14	   PROPA	  +	  kræft	  
Prostatakræft	  
+	  PROPA	  

Meget	  omtale	  af	  lokale	  
arrangementer	  
(samarbejde	  med	  KB)	  

DALYFO	  -‐	  Dansk	  
Lymfødem	  Forening	  

01.05.2012-‐
01.05.2013	  

1-‐5	   5	  (Regionale)	   DALYFO	  
Lymfødem	  

Kom	  omtale	  af	  lokale	  
arrangementer	  (Lolland-‐
Falster)	  

Dansk	  Myelomatose	  
Forening	  

01.05.2012-‐
01.05.2013	  

1-‐5	   2	  (Regionale)	   Dansk	  Myelomatose	  Forening	  (Alle	  ord)	  

Foreningen	  
Cancerramte	  Børn	  

01.05.2012-‐
01.05.2013	  

1-‐5	   39	   Foreningen	  Cancerramte	  Børn	  (Alle	  ord)	  
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