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 RESUMÉ  

At være i åndenød, er kropsligt at fungere i åndenød. 
Med antagelsen om, at KOL-patienter både verbalt og nonverbalt kan berette om deres 

åndenød, så ønskede jeg i dette speciale, første at udvikle og teste en videobaseret metode til 

undersøgelse af KOL-patienters åndenødsoplevelse under kropspleje, og dernæst beskrive 

åndenødsoplevelse fremkommet ved denne metode. 

Udvikling og testning af metoden kaldet ”Videobaseret Beretning” (VB) blev vejledt af et 

kropsfænomenologisk perspektiv ved Merleau-Pontys tanker om kroppens to udtryksrum: 

Talen, gestik & mimik. Jeg videofilmede 2 sessioner, hvor KOL-patienter gennemførte 

kropspleje med hjælp fra en sygeplejerske, og ud fra udvalgte videosekvenser berettede 

patienterne i dialog med mig om deres oplevelse af åndenød under kropsplejen. 

VB viste sig teknologisk og dataindsamlingsmæssigt at kunne anvendes, og at være både etisk 

forsvarlig og økonomisk rentabel. VB var egnet til en fænomenologisk undersøgelse af KOL-

patienters åndenødsoplevelse under kropspleje, og i særdeleshed egnet til at undersøge 

åndenødsoplevelse i en kontekstuel forståelse. 

Ved brug af analysemetoden ”Fortolkende beskrivelse”, fandt jeg, at de to inkluderede KOL-

patienters åndenødsoplevelse i en sammenligning var både forskellige og analoge. Karakteren 

af deres åndenødsoplevelse og deres valg af strategier til håndtering af åndenød var 

forskellige. Analogien bestod i, at patienternes åndenødsoplevelse tilsyneladende var 

forbundet med deres valg af strategi til at fungere med åndenød under kropspleje. 

I en syntetisering af disse fund, fandt jeg, at KOL-patienters åndenødsoplevelse havde en 

kontekstuel dimension, indenfor hvilken sygeplejersken spillede en væsentlig rolle for 

patienternes valg af strategi. Fremadrettet kunne sygeplejersken i samarbejde med patienterne 

være med til at udvikle mere hensigtsmæssige strategier. I kraft af strategiernes forbundethed 

med åndenødsoplevelsen ville det her være vigtigt, at sygeplejersken identificerede 

åndenødsoplevelse og i forhold den, afstemte sine forventninger, mål og strategier for plejen. 

Ud fra analysemetoden, dens validitetskriterier og mit fænomenologiske perspektiv, forekom 

min undersøgelse af åndenødsoplevelse valid og dens fund pålidelig. En større 

baggrundsviden om de inkluderede patienter, og et større patientgrundlag ville dog have 

styrket resultaternes udsagnsevne.



ABSTRACT 
 

Being breathless means functioning while being breathless 
The goal of the present dissertation is – starting with the supposition that COPD patients 

suffering from dyspnea are capable of expressing their breathlessness verbally as well as 

nonverbally – first to develop and test a video-based method of examining the COPD patients 

experience of being breathless during body care. Secondly, it is the goal to describe the 

experience of being breathless during the body care. 

I based my development and testing of the “Video-based Narrative” (VN) on the 

phenomenological perspective of Merleau-Pontys thoughts about the two expressive rooms of 

the body: Speech and gestures. I videotaped two sessions where COPD patients carried out 

body care assisted by a nurse. Subsequently, the two patients talked to me about their 

experience of being breathless during the body care. This took place while we were looking at 

the taped session. VN proved to be an applicable method both research-wise and technology-

wise, and to be as well ethically as financially justifiable. VN is suitable for carrying out 

phenomenological examinations of COPD patients´ experience of breathlessness during body 

care, and specifically suitable in a contextual setting. 

By using the analytic method “Interpretive Description”, when comparing the two patients 

experiences of being breathless, I found their experiences different as well as analoque. Their 

experiences of breathlessness as well as their strategies for coping with this situation were 

different. The analogy showed itself in that the coping strategies were closely aligned to their 

experience of breathlessness. By synthesizing these findings, I found that the experience of  

being breathless had a contextual dimension, in which the nurse had a decisive role to play, 

namely to cooperate with the patient towards finding more suitable strategies. In that case, 

because of the close connection between the strategies and the experiences of breathlessness, 

it would be important to identify the experience of breathlessness and to match it with the 

nurse´s experiences and expectations with regard to the care. 

This examination of the experience of breathlessness seems valid and the findings reliable. 

However, a larger amount of background knowledge about the patients and a larger number of 

patients included, would have added more strength to the results. 
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1. BAGGRUND 

1.1. SPECIALETS ANTAGELSE 

Dette speciale er en pilotundersøgelse i udvikling og testning af en videometode, der kan 

undersøge indlagte KOL-patienters åndenødsoplevelse under kropspleje.  

Min erfaring samt litteraturen viser, at kropspleje for KOL-patienter ofte indeholder en svær 

balanceakt mellem at undgå en forværring i deres åndenød samtidigt med at opnå velvære 

(Lomborg 2004). Studier viser, at KOL-patienter kan have svært ved at verbalisere deres 

oplevelse af åndenød på grund af manglende luft (Fraser et al 2006;Lomborg 2004), kognitiv 

svækkelse (Incalzi et al. 1998), svækket verbal hukommelse (Meek, Lareau, & Anderson 

2001) og et tilsyneladende uudviklet sprog for åndenød (Schwartzstein 1998). Tilgengæld kan 

åndenød komme til udtryk nonverbalt, forstået som kroppens mimik & gestik (Campbell 

2004;Mirdal 1994). Studier viser, at video både kan indfange det nonverbale og verbale 

kropssprog samt give anledning til selvrefleksion og beretning.  

På baggrund af dette, havde jeg en antagelse om, at KOL-patienter i en dialog med mig som 

undersøger, kunne berette om deres åndenødsoplevelse under kropspleje ved at se udvalgte 

videooptagelser fra deres kropsplejesituation, hvor åndenødsoplevelsen kom både verbalt og 

nonverbalt til udtryk. Undersøgelsen var fænomenologisk vejledt både i udvikling og testning 

af en sådan videometode, her kaldet ”Videobaseret beretning” (VB). Undersøgelsen er tænkt 

som muligt grundlag for et senere interventionsstudie, hvor KOL-patienter aktivt inddrages i 

udvikling af strategier til håndtering af åndenød under kropsplejen, idet deres 

åndenødsoplevelse integreres med professsionelle anbefalinger. I det følgende uddyber og 

argumenterer jeg indledningsvist for ovennævnte antagelse ved en præsentation af 

eksisterende forskning omkring KOL-patienters åndenødsoplevelse, kropsplejens betydning 

samt forskning, der benytter video som metode. Til argumentation for pilotprojektets relevans 

præsenterer jeg først internationalt og nationalt gældende anbefalinger for KOL-patienter 

både i forhold til forskning og sundhed.  
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1.2. UNDERSØGELSENS RELEVANS  

1.2.1. KOL set i et demografisk og epidemiologisk perspektiv.  
GOLD1 definerer KOL, som en kronisk og normaltvis progressiv luftvejsbegrænsning med en 

række forskellige patologiske forandringer i lungerne, forårsaget af bl.a. ekstrapulmonære 

faktorer såsom forurening og rygning (GOLD 2006).  KOL er vurderet til at være én af 

hovedårsagerne til kronisk morbiditet og mortalitet på verdensplan, og vurderes til at blive 

den 5. største sygdomsbyrde i 2020 (ibid.), og for nuværende den 5. største mortalitetsårsag 

(Fraser et al 2006). 

I Danmark er de lungerelaterede sygdomme den 5. hyppigste dødsårsag2 (Sundhedsstyrelsen 

2006). Bare i Danmark anslås det, at 300.000 at have KOL, heraf er blot 200.000 

diagnostiseret. 15.000 indlæggelser årligt skyldes KOL (Sundhedsstyrelsen 2007) med bl.a. 

exacerbation af KOL. Exacerbation af KOL defineres som en forventelig del af sygdommen 

karakteriseret ved en akut ændring i patientens baseline-åndenød, hoste og eller 

slimproduktion udover de normale variationer fra dag til dag (GOLD 2006).  

KOL er således et stort problem både i et folkesundheds- og individuelt perspektiv, og kræver 

en forebyggende og rehabiliterende indsats (GOLD 2006;Sundhedsstyrelsen 2007).  

1.2.2. Nationale anbefalinger  
Rapporten ”Nationale strategi for sygeplejeforskning 2005-2010” pointerer, at 

sygeplejeforskning skal være anvendelsesorienteret, og i forhold til langvarigt syge tage 

særligt afsæt i Folkesundhedsprogrammet ”Sund hele livet” (Dansk Sygepleje Råd 2005).  

Et af de sundhedspolitiske mål for KOL-patienter udspringer af dette folkesundhedsprogram, 

og målet er forebyggelse af komplikationer og sygdomsudvikling, hvor 

rehabiliteringsprogrammer forventes at forbedre patienternes tilstand, øge deres livskvalitet 

og overlevelse (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2002). Sundhedsstyrelsen lægger vægt på 

at der udarbejdes tilbud om systematisk KOL-rehabilitering, hvor indsatsen så vidt muligt 

skal understøtte patienters evne til selv at tage vare på deres sygdom, og indgå i et samarbejde 

med sundhedspersonalet (Sundhedsstyrelsen 2007). Det hævdes, at jo bedre patienter kender 

deres krop, symptomer på åndenød og forværring, jo bedre kan de håndtere situationen og 

opnå handlekompetence, autonomi og livskvalitet (ibid.).  
                                                 
1 GOLD står for “Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease”. GOLD blev dannet i 1998 i et 
samarbejde mellem WHO og US National Heart, Lung, and Blood Institute (GOLD 2006). 
2 Her indgår alle lungerelaterede sygdomme og derfor ikke kun KOL (Sundhedsstyrelsen 2006) 
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Det er intentionen, at disse nyligt udgivne anbefalinger for KOL skal indgå som grundlag for 

kvalitetsindikatorer i Det Nationale Indikatiorprojekt (NIP)3 (ibid.). I forhold til andre af 

NIP´s indsatsområder (eksempelvis skizofreni, apopleksi, diabetes), foreligger der endnu ikke 

evalueringer af de opstillede kvalitetsmål og indikatorer for KOL (Sundhedsstyrelsen 2003). 

Ved opslag i Styrelsen for Medicinske Teknologivurderings publikationsliste, er pleje, 

behandling eller forskning omkring KOL-patienter endnu ikke vurderet (Statens Institut for 

Medicinsk Teknologivurdering 2001).  

Set i lyset af de ovenstående sundhedspolitiske anbefalinger for KOL, samt det faktum at 

KOL både for den enkelte og for den generelle velfærd tilsyneladende er en belastende 

sygdom, så er det relevant at udvikle metoder til håndtering af åndenød. Der forelå ikke 

retningslinier hos NIP eller Institut for Medicinsk Teknologivurdering, som kunne guide 

udviklingen og testningen af metoden VB. Men som det vil fremgå, så har jeg til gengæld 

taget udgangspunkt i andres forskningserfaring omkring åndenød, kropspleje og brug af 

video.  

1.3. LITTERATURSØGNING   

Ud fra antagelsen om, at KOL-patienter via det verbale og nonverbale kropssprog kunne 

fortælle om deres oplevelse af åndenød under kropspleje, samt antagelsen om at video både 

kunne indfange dette og give patienten anledning til at fortælle om åndenødsoplevelsen, 

foretog jeg en systematisk søgning på såvel danske (Sygeplejersken, Bibliotek.dk, Afdelingen 

for Sygeplejevidenskabs egen biblioteksdatabase), skandinavisk (SWE-MED) som 

internationale databaser (PubMed, CINAHL, EMBASE, Cochrane Library). Der er en grad af 

overlap mellem PubMed og Embase, men Embase blev valgt, fordi den forholdsmæssigt 

indeholder mere eksperimentel forskning end PubMed. 

Jeg foretog en bred søgning udfra problemformuleringen (s. 14), hvor kontrollerede emneord4 

blev kombineret med fritekstsøgning med anvendelse af synonymer og trunkering. Der blev 

dog i hver international database samt SweMed+ søgt med samme stamme af kontrollerede 

emneord for ”COPD”, ”dyspnea”, ”experience”, ”body care”, ”nonverbal communication” og 

                                                 
3 NIP beskæftiger sig med kvalitetsudvikling indenfor sundhedsvæsenet - og består af et samarbejde mellem 
Indenrigs- og sundhedsministeriet, forskellige faglige sammenslutninger deriblandt DSR og Dansk Medicinsk 
Selskab (www.nip.dk). 
4 ”Kontrollerede emneord” er udtryk for ”Meshterm” (SweMed+ og Pubmed), ”Headings” (CINAHL), 
”EMTREE terms” (EMBASE), ”Mesh descriptor” / ” Thesaurus terms” (Cochrane Library). 
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”video”. Derudover søgte jeg i Tidsskriftet ”Vård i Norden” på video ud fra søgeordet 

”Video” med anvendelse af trunkering.  

På ovenstående søgninger foretog jeg kædesøgning ud fra enkelte artiklers referenceliste samt 

databasernes link til artikler af samme type (related articles). 

Jeg kunne have valgt en mere snæver søgestrategi ved brug af eksempelvis flere 

afgrænsninger og mindre fritekstsøgning, men valgte den brede søgning, fordi der var 

sparsom forskningslitteratur omkring åndenød specifikt under kropspleje, nonverbal adfærd 

hos KOL-patienter samt videooptagelser omkring åndenød og kropspleje.  

For at få et indblik i forskningslitteraturens forståelse af fænomenet åndenød, så valgte jeg i 

første omgang overordnet at se på, hvordan åndenød bredt blev omtalt og forstået i 

forskningslitteraturen både i.f.t. KOL-patienter og andre lungesyge. Derudover identificerede 

jeg studier, der søgte at skelne KOL-patienters åndenødsoplevelse fra andre lungesyges 

oplevelse. I denne bearbejdning af forskningslitteraturen fandt jeg, at KOL-patienters 

åndenødsoplevelse bl.a. kunne beskrives ved 3 dimensioner: fysisk, kognitiv og affektiv 

dimension (Meek et al. 2003). Disse tre dimensioner blev rammen for yderligere udvælgelse 

af forskningslitteratur omkring KOL-patienters åndenødsoplevelse.  

I min søgning på kropspleje til KOL-patienter var der kun få hits, hvor Lomborgs forskning 

tegnede sig for størstedelen af denne forskning. 

I min søgning på video som forskningsmetode, afgrænsede jeg brugen af de fremkomne hits 

til i første omgang bredt at få et indblik i, hvad video som forskningsmetode blev brugt til. Til 

yderligere afgrænsning af de fremkomne hits udvalgte jeg studier, som lod patienterne 

videooptage og efterfølgende lod dem se sig selv på video mhp. initiering af deres beretning 

om oplevelser, samt øge deres selvindsigt.  

Yderligere eksplicitering og gennemsigtighed af søgestrategien og dens resultater fremlægges 

i en skematisk beskrivelse vedlagt som bilag 1. 

1.4. PRÆSENTATION AF FORSKNING  

1.4.1 Åndenødsoplevelse. 
I det følgende præsenterer jeg forskning omkring åndenød, og indleder med GOLD´s 

forståelse (2006). Hvordan fænomenet åndenød på tværs af lungesygdomme, overordnet 

forstås og omtales i forskningslitteraturen, beskrives efterfølgende. Foranlediget af GOLD´s 

forståelse af KOL-patienters åndenødsoplevelse, så præsenteres kort forskning, der specifikt 
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søger at differentiere åndenødsoplevelse hos KOL-patienter fra andre lungesyge, idet 

oplevelsen af åndenød tilsyneladende kan variere imellem forskellige lungesygdomme, om 

end også individuelle og kulturelle forhold har en indflydelse (GOLD 2006). Den skitserede 

præsentation vil vise en mangfoldighed i forståelser og beskrivelser af åndenød, og på 

baggrund af denne mangfoldighed, afgrænser jeg endeligt i afsnittet, hvordan oplevelse af 

åndenød forstås i denne undersøgelse. Dette sker via en præsentation af forskning indenfor tre 

specifikke dimensioner af åndenødsoplevelse.   

 

GOLD´s definition af Åndenød   

Ifølge GOLD (2006) er åndenød et kendetegnende symptom for KOL. Åndenød anses som en 

oplevelse, der både kan måles og ikke måles. Indikatorerne på KOL, er en konstant åndenød, 

der forværres over tid, og som af KOL-patienter ofte beskrives som en oplevelse af øget 

anstrengelse ved at trække vejret, lufthunger eller gispen. Termerne som KOL-patienterne 

bruger i deres beskrivelse af åndenød varierer imellem individer og kulturer (ibid.).  

 

Fænomenet ”Åndenød”. 

Forskning i patienters oplevelse af åndenød er ikke ny, og der er både ved kvantitative og 

kvalitative undersøgelser søgt indblik i KOL-patienters åndenødsoplevelse. Åndenød hos 

KOL-patienter forsøges både målt (Breslin & Garoutte 1995;Carter et al. 2003;Meek et al. 

2003) og beskrevet. I den beskrivende forskning beskrives åndenød eksempelvis som 

symptom på KOL (Bailey 2004;Barnett 2005;Simmelsgaard 2005;Truesdell 2000), som term 

til at karakterisere en subjektiv oplevelse af åndenødsubehag (Ambrosino & Serradori 2006); 

som oplevelsen af fysiologisk ubehag med emotionelle træk (Campbell 2004;Heinzer et al 

2003;Michaels & Meek 2004); som følelsen af vejrtrækningsproblemer hos KOL-patienter 

(Christenbery 2005) og som kognitiv opfattelse eller repræsentation af sygdom (Insel et al. 

2005).  

Åndenød er et komplekst fænomen, hvor patientopfattelsen af vejrtrækning har 

multidimensionale aspekter med fysiske, affektive og kognitive dimensioner (Meek et al. 

2003). Intrasubjektive forskelle har indflydelse på fortolkningen af disse fysiske 

fornemmelser og de affektive og kognitive elementer i.f.t. det at trække vejret (ibid.) 

Definitioner på åndenød er ekspanderet over de sidste 20 år (Heinzer et al 2003), hvilket 

måske tildels kan forklare den tilsyneladende varierende forståelse af åndenød.  
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På trods af de ovenfor skitserede forskelle synes det meste af den selvsamme forskning 

generelt at angive KOL-patienters åndenød som noget subjektivt (Barnett 2005;Christenbery 

2005;Heinzer et al 2003;Meek et al. 2003;Simmelsgaard 2005). Som en KOL-patient udtaler:   

 
”Only I know what I´m going through´and It´s  hard for anybody to know unless 
they´ve had the experience” (Fraser et al 2006).  

 

KOL-patienters åndenød synes her på linje med eksempelvis smerter (Carrieri-Kohlman et al. 

2001) at være et subjektivt fænomen, som derfor kun kan forstås af den enkelte, som oplever 

åndenød (Barnett 2005). Men på trods af, at vi som sundhedspersonale ikke personligt oplever 

at skulle leve med KOL, så kan vi bruge KOL-patienters fortællinger til at forestille os, 

hvordan det er at leve med KOL og forsøge at få et ”insider-perspektiv” (Fraser et al 2006).  

Simmelsgaard (2005) skriver om uhelbredeligt syge og døende patienter, at åndenød ofte er et 

overset og undervurderet symptom, der er svært at afhjælpe. Åndenød er invaliderende 

(Truesdell 2000), og oftest årsag til fysiske og emotionelle problemer hos KOL-patienter 

(Robinson 2005), og karakteriseres af patienter som det mest problemfyldte og stressende 

symptom i deres liv (Barnett 2005). Campbell (2004)definerer åndenød i sin undersøgelse af 

intensive patienter, som værende en fysiologisk respons på en stærk stimuli, der kan medføre 

en respiratorisk lidelse af fysiologisk og emotionel karakter. Denne lidelse kan observeres og 

måles bl.a. fysiologisk, biokemisk og ved mimik.  

 

KOL-patienters oplevelse af åndenød 

Tilsyneladende kan KOL-patienters oplevelse af åndenød adskilles fra andre lungesyges 

åndenødsoplevelse ved patienternes brug af termer til at beskrive åndenød med (GOLD 2006). 

I forhold til sygdomsrepræsentationer er der forskelle mellem KOL-patienter og andre 

lungesyge (Insel et al. 2005). Her er ”bevidstheden om vejrtrækningen” og ”bekymringen for 

næste åndedrag” centrale tanker hos KOL-patienten, hvor det hos astmatikeren er 

”åndedrætsubehag” og ”stakåndethed” (ibid.). KOL-patienter benytter som hjertesyge en vifte 

af forskellige termer til beskrivelse af åndenød. Ved valg af beskrivelser fra en på forhånd 

opstillet liste, så er der signifikant forskel i valget af én descriptor imellem de to 

patientgupper: ”My breath does not go out all the way”, som hyppigst er anvendt af KOL-

patienterne (Adelaide de Souza et al. 2004). Med selvvalgte ord beskriver både KOL-

patienterne og hjertesyge hyppigst åndenød, som oplevelsen af ”Hard to breathe”, og ”I 
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cannot get enough air”. KOL-patienternes brug af beskrivelsen ”Scary” er dog signifikant 

forskellig fra hjertesyges beskrivelse (ibid.). 

Om end der er forskelle, så viser selvsamme forskning, at der også er en grad af overlap 

imellem KOL-patienternes beskrivelse af åndenød med beskrivelser anvendt af patienter med 

astamtisk bronkitis (GOLD 2006), hjertesyge (Adelaide de Souza et al. 2004) og astmatiker 

(Insel et al. 2005).  

 

Denne undersøgelses forståelse af åndenød  

Af den indtil nu præsenterede forskning ses det, at fænomenet åndenød ikke entydigt forklares 

eller forstås, og at KOL-patienters varierende beskrivelser af åndenødsoplevelse kun tildels 

kan adskilles fra andre lungesyges beskrivelser. Men med udgangspunkt i disse forskellige 

opfattelser af åndenød, så afgrænsede jeg åndenød i denne undersøgelse, til at være en 

subjektiv oplevelse af ubehag ved vejrtrækning, som kommer til udtryk i KOL-patienters 

adfærd både verbalt og nonverbalt. Inspireret af Meek et al.s 3 dimensioner (2003), så valgte 

jeg, at KOL-patienters åndenødsoplevelse har 3 dimensioner: Fysisk: hvad de fysisk mærker 

ved åndenød; kognitivt: hvad de tænker om åndenød og affektivt: hvad de føler i relation til 

åndenød. Ud fra den fænomenologiske tanke om, at bevidstheden er uadskillelig fra kroppen 

(Merleau-Ponty 2000), hvor bevidstheden beskrives som kroppens redskab (Thielst 2006), så 

valgte jeg at udvide den fysiske dimension til også at omfatte, hvordan åndenødsoplevelsen 

fysisk kommer til udtryk i kropssproget, og hvad der fysisk kan forårsage forværring i 

åndenød (bevægelser, tale o.l.). 

Denne fysiske, kognitive og affektive dimension bliver i det følgende den overordnede 

struktur for præsentation og analyse af forskning omkring KOL-patienters åndenødsoplevelse. 

Jeg er bevidst om, at dimensionerne ikke kan adskilles, da der hersker en kompleks 

sammenhæng mellem dem (Meek et al. 2003;Truesdell 2000). Men jeg bruger dimensionerne 

som ”analytiske kategorier” m.h.p. at tydeliggøre mulige dimensioner ved KOL-patienters 

åndenødsoplevelse.    

Fordi forskelle i beskrivelsen af åndenødsoplevelse ikke entydigt betinges af diagnosen 

(Adelaide de Souza et al. 2004), men også kan afhænge af forskelle i sprog, racer, kulturer og 

køn (Ambrosino & Serradori 2006;GOLD 2006), så indeholder følgende præsentation af 

forskning omkring åndenød, både forskning omkring lungesyge og forskning specifikt i.f.t. 

KOL-patienter.  
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Den fysiske dimension af åndenødsoplevelse. 

Igennem min litteratursøgning har jeg fundet forskellige beskrivelser for den fysiske oplevelse 

af åndenød, som eksempelvis: ”My chest feels tight” (Wilcock et al. 2002), ”like I was 

drowning” (Kendrick et al. 2000), ”It’s like a garden tube… and if you pinch the tube it closes 

off… and you just can’t breathe.” (Barnett 2005). Det ses af disse udtalelser, at åndenød 

mærkes som fysiske forandringer, der besværliggør eller umuliggør en fri vejrtrækning. Ved 

min systematiske søgning var der sparsom litteratur om, hvordan åndenød nonverbalt kan 

komme til udtryk. Der beskrives dog, at åndenød fysisk kan komme til udtryk i eksempelvis 

ansigtsudtryk og lyde (Campbell 2004), kropsholdning og ved muskulær spændingstilstand 

(Mirdal 1994).  

Flere studier har forsøgt at adskille den fysiske del af åndenødsoplevelsen fra den affektive 

(Meek et al. 2003). Et studie peger på, at den fysiske ”åndedrætsanstrengelse”5 kan adskilles 

fra dens affektive respons ”åndedrætsubehag”6, hvor angst tilsyneladende er associeret til 

ubehaget og ikke selve oplevelsen af anstrengelse (Meek et al. 2003). Samme studie finder, at 

KOL-patienter oplever større åndedrætsanstrengelse og åndedrætsubehag end astmatikere og 

lungeraske (ibid.).  

Udover at åndenød kan manifestere sig i kroppen som en fysisk fornemmelse eller ses i 

kroppens udtryk, så har visse bevægelser tilsyneladende en særlig betydning for 

åndenødsoplevelse hos KOL-patienter. Eksempelvis medfører ustøttede armbevægelser hos 

KOL-patienter mere åndenød end bevægelse af underekstremiteterne, idet disse 

armbevægelser øger iltbehovet, metaboliseringen og kompromitterer diafragmamusklens og 

sekundære respirationsmusklers kraft i respirationen (Breslin 1992;Breslin & Garoutte 

1995;Carter et al. 2003;Couser et al. 1993;Lebzelter et al. 2001).  

 

Den kognitive dimension af åndenødsoplevelse 

KOL-patienters forståelse af det, de oplever kan afhænge af, hvordan åndenød er 

repræsenterer hos dem (Insel et al. 2005). Insel et al. definerer sygdomsrepræsentation som en 

kognitiv afbildning af en sygdom: altså hvordan sygdommen er afbildet og lagret i 

hukommelsen. Ved at bede KOL-patienter om at udvælge descriptorer, der bedst 

                                                 
5 Målt ved VAS-E som udtryk for ”breathing effort”, defineret som ”the amount of work or engergy you feel is 
associatede with breathing” (Meek et al. 2003). 
6 Målt ved VAS-D som udtryk for ”breathing distress”, defineret som ”the amount of upset associated with 
breathing effort” (Meek et al. 2003). 
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karakteriserer deres oplevelse af at leve med KOL, finder de, at KOL-patienter tilsyneladende 

har en sygdomsrepræsentation fokuseret på bevidstheden om, at åndenødsproblemerne er 

kroniske, samt at de er emotionelt bekymret over næste vejrtrækning (opsit.). At tænke om 

åndenød, som noget uophørligt og vel på en måde en trussel mod næste vejrtrækning, 

forklarer måske, hvorfor Insel et al. finder, at repræsentationer hos lungesyge generelt har 

formålet ”at håndtere vejrtrækningsproblemerne” (ibid.).  

Måden hvorpå disse repræsentationer er kognitivt organiseret, reflekterer menneskets viden 

og erfaring (ibid.) At tidligere erfaring kan have betydning for KOL-patienters vurdering af 

åndenød ses også i andre studier (Bailey 2001;Meek 2000). Bailey argumenterer for en mulig 

sammenhæng mellem erfaring med åndenød og den måde, man tolker eller forstår åndenød på 

(ibid.). Bailey pointerer i sit studie omkring betydningen af KOL-patienternes dødsoplevelser 

samt deres fortællinger herom, at disse historier ikke skal anses som en ”sandhedsfortælling”, 

men mere afspejler KOL-patienters forståelse af deres oplevelser ofte med formålet at 

kommunikere eksempelvis angst og frygt ud (Bailey 2001). 

 

Den affektive dimension af åndenødsoplevelse 

I et studie bliver KOL-patienter bedt om at fortælle om de følelser, de oplever under en intens 

episode af åndenød, hvortil der bl.a. svares: “It was the end”; ”Each breath was the last”; 

”Afraid of not waking up again”; ”Scared and frightened”; ”If this was living, I wanted to die” 

(Heinzer et al 2003). Frygt, angst, panik og hjælpeløshed er fælles følelser (ibid.). Hvordan 

angst og åndenødsoplevelse påvirker hinanden giver forskellige studier forskellige svar på. 

Eksempelvis opfatter Carrieri-Kohlman et al.”angst-dyspnoe-angst-cirklen”, som et positivt 

forhold mellem angst og åndenødsgrad, og antyder, at patienters emotionelle reaktion overfor 

følelsen af åndenød, øger deres opfattelse af åndenødsintensitet (Carrieri-Kohlman et al. 

1993).  

Bailey foreslår en alternativ forståelse af åndenøds-angst forholdet (Bailey 2004). Som hos 

Carrieri-Kohlman et al. så oplever patienter, at akut åndenød uløseligt er forbundet med angst 

og emotionel fungeren. Bailey finder dog ikke, at angst er årsag til åndenød, men snarere et 

tegn på længerevarende eller akut respiratorisk sammenbrud. Om end Bailey finder, at den 

specifikke affektive påvirkning af oplevelsen af graden af åndenød stadig er gådefuld, så 

skriver hun, at hendes resultater kan bekræftiges af undersøgelser med astmatikerer, hvis grad 

af angst matchede den objektive måling af åndedrætsobstruktion. Ifølge Bailey synes angst 
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derfor i stedet at være en vigtig markør på aktuel sygdomsgrad, hvorudfra sygeplejersken kan 

afstemme plejen (ibid.).  

 
Opsummering af forskning omkring de tre dimensioner af åndenødsoplevelse 

Opsummeret viser forskning omkring KOL-patienters åndenødsoplevelse, at der indenfor de 3 

dimensioner kan være tale om, at KOL-patienter fysisk kan opleve åndenød som en kropslig 

forandring, der hindrer en fri vejrtrækning, og samtidigt kan observeres i kroppen ved mimik 

& gestik, bl.a. forårsaget af specifikke kropslige bevægelser. Oplevelse af åndenød påvirkes 

tilsyneladende af det enkelte menneskes viden og erfaringer udmøntet i kognitive 

repræsentationer og konstruktioner af det at have åndenød. Til oplevelsen af åndenød knytter 

der sig ofte angst og frygt for sit liv. Sammenhængen mellem åndenød og angst er dog ikke 

entydig.  

Hvor ovenstående præsentation af åndenød er forholdsvis kontekstløs, vil jeg i det følgende 

præsentere forskning omkring åndenød indenfor konteksten ”kropspleje”, samt se på hvilken 

betydning kropspleje generelt har for KOL-patienter. 

1.4.2. KOL-patienters oplevelser af kropspleje 
I takt med at KOL forværres, får sygdommen indflydelse på patienters daglige 

aktivitetsniveau og prioritering (Barnett 2005;Christenbery 2005;Truesdell 2000), og netop 

det daglige aktivitetsniveau er en mulig prædiktor på genindlæggelser og mortalitet (Pitta et 

al. 2005). Aktivitetsændringer vurderes af KOL-patienter at have den størst reducerende 

effekt på åndenød, hvor det at vaske sig, blive klædt på samt spise kræver mange kræfter 

(Christenbery 2005). Der ses en tendens til, at kvindelige KOL-patienter til forskel fra 

mandlige, prioriterer vask og påklædning over det at spise (ibid.). Hvorvidt disse resultater er 

generaliserbare stiller Christenbery selv spørgsmålstegn ved, idet de inkluderede patienter 

tilsyneladende er mere veluddannede og rehabiliterede end gennemsnittet for den gældende 

KOL-population (ibid.).  

Hvordan det opleves for KOL-patienter at gennemføre kropspleje under indlæggelse med 

opblussen i deres KOL, tegner Lomborgs forskning sig (Lomborg 2004) tilsyneladende for 

det meste af den eksisterende forskning. Lomborg skriver, at kropspleje har en symbolsk og 

selvbevarende betydning for KOL-patienter, men det at få hjælp til kropspleje fremkalder en 

kamp for at bevare sig selv, fordi selvet er truet af både den fysiske svækkelse og udstilling af 

svaghed overfor patienten selv og sygeplejersken. KOL-patienternes integritetsfølelse er 
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derfor truet, skriver Lomborg, et fund også Leidy og Hasse gør sig i deres undersøgelse af den 

funktionelle status´ betydning for KOL-patienter (Leidy & Hasse 1999). Deres resultater tyder 

på, KOL-patienter oplever nedgangen i funktionel perfomance som en udfordring for deres 

integritet - bl.a. i forhold til deres oplevelse af at være effektiv, samt føle sig forbundet til 

verden som et troværdigt og fuldgyldigt medlem (ibid.).  

Lomborg finder en sammenhæng mellem åndenød og velvære under gennemførelsen af 

kropspleje. Fra et plejeperspektiv skriver hun:    

“According to our findings, the main problem in APBC7 of severely ill COPD 
patients was how to keep the patient’s breathing under control while optimising 
comfort and well-being.”  (Lomborg 2004) 

 

Tilsyneladende er det altså problematisk under kropspleje af alvorligt syge KOL-patienter, at 

holde åndenøden under kontrol samtidigt med at velværeoplevelsen hos KOL-patienten 

optimeres. At blive soigneret og vasket er essentiel, integritetsbevarende og 

velværebefordrende handling for KOL-patienter samtidigt med, at det giver åndenød og ofte 

kræver hjælp fra plejepersonalet med en afhængighedsfølelse tilfølge (ibid.). Derfor opstår der 

umiddelbart et dilemma for KOL-patienter under kropspleje.  

1.4.3. Video som forskningsmetode 
Ved litteratursøgningen fandt jeg ingen forskning, der benytttede sig af video som metode til 

udforskning af KOL-patienter under kropspleje eller KOL-patienters åndenødsoplevelse 

Indenfor sociologiske og pædagogiske kredse er videoen en anerkendt metode i feltforskning 

(Alrø et al. 2001;Luckmann et al. 2006;Rønholt et al. 2003).  

Metodisk forekommer video dog ikke grundigt beskrevet i forskningslitteraturen (Rønholt et 

al. 2003), og resultatet af min litteratursøgning antyder, at dansk sygeplejeforskning har 

mindre erfaring med video brugt som dataindsamlingsmetode. Video benyttes indenfor dansk 

sygeplejeforskning bl.a. som observationsmetode i forhold til adfærd (Gelfand & Dahlquist 

2003), vurdering af smerte og ubehag (Lund & Pedersen 2005), og til undervisning af KOL-

patienter i rehabiliteringøjemed (Petty et al. 2006;Rich et al. 2006). Når det kommer til at 

bruge videooptagelser af sundhedsfagligt personale til stimulering af deres hukommelse og 

refleksion over egen adfærd, så er der erfaring både i skandinavisk og international 

sygeplejeforskning (Bottorf 1994;Skovdahl et al 2003;Uhrenfeldt et al. 2007). 

 
                                                 
7 ”APBC” er en forkortelse for ”Assisted Personal Body Care” (Lomborg 2004) 
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Præsentation af forskning med videoinduceret patientberetning 

I min søgning efter forskning, der lader patienter se sig selv på video, støder jeg på 4 studier 

af umiddelbar relevans. Ingen af studierne omhandler KOL-patienter, men patienter med 

fibromyalgi, alkoholinduceret delirium tremens, akut psykose og efterfødselsforstyrrelser.  

I studiet med fibromyalgi-patienter finder man, at patienterne, ved at se sig selv på video, 

opnår en større krops- og selvbevidsthed igennem refleksion over forskellen mellem 

selvbilledet og kropsbilledet (det de ser på videoen) som eksempelvis: ”I looked more 

attractive than I feel” (Horwitz, Theorell, & Anderberg 2003). Fibromyaligipatienter kan have 

svært ved at verbalisere deres følelser, men ved at se sig selv på video bliver der 

tilsyneladende åbnet op for en dialog mellem det emotionelle, selvbilledet og”kropsbilledet” 

(ibid.). 

Ved søgning på Cochrane fremkommer der en randomiseret kontrolleret undersøgelse, der 

måler effekten af, at patienter ser sig selv på video optaget under deres akutte psykose 

(Davidoff et al. 1998). Både kontrol og interventionsgruppen er kort efter indlæggelsen testet 

for sygdomsindsigt og vrangforestillinger via anerkendte målemetoder. Resultatet viser, at der 

er signifikant forbedring i sygdomsindsigt og vrangforestillinger hos interventionsgruppen 

end hos kontrolgruppen. Der ses dog ingen signifikant forskel imellem grupperne i.f.t. 

psykopatologi. 

At mennesker kan blive påvirket af at se sig selv på video er velkendt, hvor bl.a. Alrø et al. 

argumenterer for, at video er et stærkt medium (Alrø et al. 2001). Dette perspektiv kan 

umiddelbart bekræftes af et 6 måneders prospektivt randomiseret kontrolleret studie, hvis 

formål er at fastslå, hvorvidt alkoholafhængige patienters tilbagefaldsrate kan reduceres ved, 

at de ser videooptagelser af sig selv i deliriøs tilstand (Mihai et al. 2007). Tilsyneladende er 

der et signifikant positivt resultat, idet der efter 3 måneder ses en lavere tilbagefaldsrate for 

kontrolgruppen på 26.67 % mod interventionsgruppen på 53,33% (ibid.). Forskerne selv 

angiver, at pga. mulige reliabilitetsproblemer, kan resultaterne kun anses som en mulig 

hypotese til fremtidig afprøvning, hvilket også Editorial for Tidsskriftet Addiction, hvor 

artiklen er publiceret, tager op (Bühringer & Hoch 2007). Bühringer og Hoch henviser bl.a. 

til, at konfrontations-interventioner samt videooptaget selv-konfrontationer i 1970´erne 

modsat i dag var vanlige interventionsmetoder, der hverken gav positiv eller negativ effekt på 

eksempelvis depression, alkoholafhængighed, angst o.l. Forskerne og Bühringer & Hoch 

synes ikke at diskutere metoden ud fra et etisk perspektiv, hvor adfærdsændringerne i en 
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tolkning kunne være baseret på eksempelvis mere skam end på øget indsigt og selvforståelse. 

At video kan være et stærkt medium specielt ved optagelser af mennesker i både psykisk og 

fysisk krise, synes at fordre grundige etiske overvejelser i brugen af denne metode. 

Horstein et al. har benyttet video som fundament for og som led i terapi af 

efterfødselsforstyrrelser så som depression og fødselspsykoser med kontakforstyrrelse mellem 

mor og barn tilfølge (Horstein et al. 2006). De skriver: ”Meist ermöglicht die visuelle Evidenz 

eines Bildes depressiven Müttern einen unmittelbaren emotionalen zugang zu ihren eigenen 

Ressourcen…” (Horstein et al. 2006, s. 366). Her er videometoden et slags visuelt bevis for 

interaktionen, som derved hos mødrene åbner op for en umiddelbar og emotionel adgang til 

deres egne ressourcer.  

Ud fra ovenstående forskning, forekommer video at være et stærkt medium, der brugt som 

visuel adgang til egen adfærd umiddelbart har en positiv indflydelse på patienternes 

sygdomsindsigt, adfærd og tildels deres rehabilitering. Fælles for de patienter, som 

ovenstående forskning omhandler, er at det er sårbare patientgrupper både fysisk, kognitivt og 

affektivt. Hvorvidt disse erfaringer kan overføres til KOL-patienter er uvist, men jf. forskning 

omkring KOL-patienter, så er patientgruppen både fysisk, kognitivt og affektivt sårbare, 

hvorved der måske kan være visse lighedstegn. At video så tilgengæld er et stærkt medium i 

forhold til selv raske mennesker (Alrø et al. 2001), fordrer en særdeles velovervejet etisk 

tilgang til brug af video ved KOL-patienter. 

1.5. AFGRÆNSNING AF UNDERSØGELSENS FOKUS  

Jævnfør ovenstående præsentation og analyse af eksisterende forskning, så er åndenød både et 

invaliderende problem for KOL-patienter i deres dagligdag, og et folkesundhedsproblem der 

ifølge fastlagte mål og anbefalinger kræver en systematisk indsats i rehabiliteringsøjemed. 

Oplevelse af åndenød for KOL-patienter er multidimensionel og kompleks, specielt under 

kropsplejen hvor KOL-patienter tilsyneladende kæmper for at holde åndenøden under kontrol 

samtidigt med et ønske om at opnå velvære ved selve kropsplejen.  

Der er ikke studier, der specifikt har undersøgt KOL-patienters åndenødsoplevelse under 

kropspleje. Det skyldes måske, at der generelt er sparsom forskning omkring kropspleje til 

KOL-patienter. Der er tilsyneladende heller ikke studier, der har erfaringer med at bruge 

video som metode til at få indblik i KOL-patienters åndenødsoplevelse under kropspleje. Til 

gengæld er der studier, der tyder på, at det er både indsigtgivende for patienter og 
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stimulerende for deres beretning, at de ser sig selv på video - formentligt på baggrund af en 

øget selv- og kropsbevidsthed. Ud fra antagelsen om, at åndenødsoplevelse kan komme både 

verbalt og nonverbalt til udtryk, så forekom brugen af video til initiering af beretning om 

åndenødsoplevelse derved at være en mulig metode til undersøgelse af KOL-patienters 

åndenødsoplevelse. Derfor lød problemformuleringen således: 

2. PROBLEMFORMULERING  

I denne pilotundersøgelse ønskede jeg:   

1) at udvikle og teste en videobaseret metode til undersøgelse af KOL-patienters 

åndenødsoplevelse under kropspleje 

2) at beskrive hospitalsindlagte KOL-patienters oplevelse af åndenød under kropspleje på 

baggrund af data fremkommet ved denne videobaseret metode.  
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3. METODE  

Metodekapitlet vil overordnet være struktureret i 4 afsnit med indbyrdes sammenhæng: 

Undersøgelsens filosofiske pespektiv, metodologi, metode og etiske overvejelser. Jeg indleder 

kapitlet med det filosofiske perspektiv, der vejleder i både de metodologiske og metodiske 

valg i undersøgelsen. At opnå en intern konsistens mellem problemstilling, videnskabsteori, 

metodologi og analyse kan sikre en kvalitativ undersøgelses kohærens (Olsen 2003), samt 

borge for en mulig teoris kvalitet (Kirkevold 1996). 

3.1. FILOSOFISK PERSPEKTIV   
At åndenød anses som noget subjektivt betyder, at åndenød forstås eller fortolkes af 

mennesket, som oplever åndenød. Her er den fænomenologiske metode relevant, idet den 

giver patienten mulighed for at sætte ord på oplevelsen af sammenhængen mellem 

vejrtrækning, kropsholdning og sindstilstand (Mirdal 1994). Ud fra dette vil det være relevant 

at udvikling og testning af min videometode til undersøgelse af KOL-patienters 

åndenødsoplevelse, bliver fænomenologisk vejledt. Følgende er en ekplicitering af 

undersøgelsens fænomenologisk vejledende fundament.  

3.1.1. Et fænomenologisk perspektivs betydning for en undersøgelse.  
I sin teori om videnskabens udvikling, påpeger videnskabssociolog Kuhn, at videnskab 

indeholder to typer af perspektiver: Et filosofisk perspektiv og forskningsmetodologiske 

perspektiver (Andreasen 2006a). Videnskabelig aktivitet indeholder både 

forskningsmetodologiske normer og filosofiske normer, der ikke indgår direkte i forskningen, 

men som vejleder den forskningsmæssige tilgang (ibid.). På baggrund af Kuhns teori bl.a., 

mener Andreasen ikke, at man kan udforske mennesker uden et filosofisk perspektiv at gøre 

det ud fra. Her tilbyder fænomenologien et sådant perspektiv, eller rettere en metafysisk 

menneskeopfattelse, der kan vejlede valg af metoder til at få indblik i det særligt 

menneskelige: Den menneskelige livsverden, hvor mennesket er og lever sit liv; og det 

særlige bevidsthedsmæssige hos mennesket som et intentionelt væsen (Andreasen 

2006a;Andreasen 2006b). Fænomenologien forstås altså som et paradigmatisk grundlag for 

forskningen; en bagvedliggende filosofisk perspektivering (ibid.). 

Da åndenødsoplevelsen jf. litteraturen tilsyneladende er så tæt forbundet med kroppen, hvor 

oplevelsen både fremkaldes af og kommer til udtryk i kroppen, så valgte jeg et 
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kropsfænomenologisk perspektiv for min undersøgelse. Det var oplagt at inddrage Merleau-

Pontys kropsfænomenologiske filosofi, idet han er den, der har beskræftiget sig mest med 

kroppens fænomenologi (Thøgersen 2004). 

Af kilder valgte jeg to af fænomenologiens betydningsfulde filosoffer: Husserl og Merleau-

Ponty (Martinsen 2000;Zahavi 2003). Af Merleau-Pontys værker valgte jeg: ”Kroppens 

fænomenologi”(Merleau-Ponty 2000) samt ”Tegn” (Merleau-Ponty 1969) idet netop disse 

værker giver et specifikt kropsfænomenologisk perspektiv i forhold til betydning af kroppens 

udtryksrum. Jeg supplerede med litteratur om de to filosoffers grundlæggende tanker for at 

sikre mig forståelsen af begges filosofier. Denne litteratur er bearbejdet af den danske filosof 

Dan Zahavi, der i mange år har beskæftiget sig med og specialiseret sig i fænomenologien 

(Zahavi 2003), og Ulla Thøgersen, cand.mag i filosofi og underviser i Merleau-Pontys filosofi 

(Thøgersen 2004). Den norske sygeplejefilosof Kari Martinsen blev inddraget kort mhp. også 

at få den fænomenologiske betragtning i et sygeplejefagligt perspektiv.  

3.1.2. Kropsfænomenologisk perspektiv 
 

Kroppen.  

Filosoffen Maurice Merleau-Ponty var elev af fænomenologiens grundlægger Husserl, men 

udviklede senere sin egen kropsfænomenologiske retning (Martinsen 2000;Zahavi 2003). 

Merleau-Ponty skelner mellem en ”levet krop”, som er selve den fysiske krop og så 

”egenkroppen”, den krop som jeg er, og som jeg oplever den: Den fænomenologiske krop 

(Merleau-Ponty 2000;Thøgersen 2004). Pointen er, at egenkroppen ikke kan undersøges ud 

fra videnskabens objektive studier, men må studeres fænomenologisk med henblik på at få 

indblik i menneskets oplevelse af kroppen, idet menneskets bevidsthed netop er kropsligt 

forankret (Merleau-Ponty 1969;Thøgersen 2004). Bevidstheden er at være ved tingene i 

verden, hvilket kun kan ske ikraft af den sansende krop. Igennem sansning erfarer vi verden; 

er vi i verden (Merleau-Ponty 1969;Thøgersen 2004;Zahavi 2003). Men kroppen forudsætter 

ikke kun vor eksistens i verden, kroppen er også formidlende mellem verden og mennesket 

bl.a. ved, at menneskets følelser, holdninger kan aflæses i kroppen (Merleau-Ponty 

2000;Zahavi 2003). Ifølge Merleau-Ponty, så vil kroppen altid udtrykke sig. Selv når 

mennesket bestemmer sig for ikke at ville udtrykke sig, så udtrykker kroppen betydning, fordi 

den altid er situeret eller indlejret i en social verden og derfor uophørligt henvender sig 

(Thøgersen 2004) 
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I min forståelse af ovenstående, synes kroppen derved at være både betydningsbærende for 

vores eksistens, for vores bevidsthed og for vor forståelse af vor egen og andres følelsesliv. 

Ifølge Merleau-Ponty udtrykker kroppen denne betydning i verden, via det han kalder 

”kroppens udtryksrum” (Merleau-Ponty 1969;Merleau-Ponty 2000;Thøgersen 2004).  

Af betydning for min undersøgelse er bl.a. de kropslige udtryksrum som talen og mimik & 

gestik, idet de blandt andre kropslige udtryksrum kan anvise menneskets eksistens eller 

bevidsthed i verden8 (Merleau-Ponty 1969;Merleau-Ponty 2000). Merleau-Ponty skriver: 

”Hos den talende er talen således ikke en oversættelse af en allerede fuldført tanke, men er 

selve dens fuldførelse” (Merleau-Ponty 1969, s.49). Han skriver videre, at forudsætningen for, 

at kroppen kan udtrykke tanken, er at kroppen bliver identisk med den tanke eller intention, 

den gerne vil vise os, da ”det er den [kroppen], der peger, den der taler…” (ibid. s.72).. 

Sat ind i denne undersøgelses kontekst, så ville jeg lade kroppens to udtryksrum hos KOL-

patienten, ”talen og gestik & mimik”, ”fortælle” mig om, hvordan åndenød opleves under 

gennemførelsen af kropspleje.  

 

Patienten som førstepersons-perspektivet.  

Ønsker man at forstå mennesket, ønsker man at udvikle teorier angående mennesket, så må 

man gå til ”sagen selv”; altså til det menneske, som man ønsker at vide noget om (Zahavi 

2003). For ethvert fænomens fremtrædelse, eller hvorledes det viser sig kan ikke forstås 

uafhængigt af noget eller nogen, idet enhver fremtrædelse af noget altid er for nogen 

(Merleau-Ponty 1969;Zahavi 2003). Sat ind i denne undersøgelses kontekst så betød det, at 

ville jeg gerne forstå eller undersøge KOL-patienters oplevelse af at gennemføre kropspleje, 

så måtte jeg have ”første-persons-perspektivet” med, og spørge KOL-patienter selv. Derved 

lod jeg deres oplevelse blive grundlag for en beskrivelse af det at opleve åndenød, fordi 

måden hvorpå disse oplevelser fremtræder, afhænger af det menneske, som oplever. Centralt i 

fænomenlogien er derfor livsverden, som er den førvidenskabelige erfaringsverden, vi lever i 

(Zahavi 2003) Der er et dynamisk forhold mellem livsverden og videnskab, hvor videnskab er 

funderet på livsverden med menneskets erfaringer til at vejlede udvikling af teorier. Filosoffen 

Zahavi skriver i den forbindelse: ”Vi må lade sagen selv eller fænomenet tale i stedet for at 

fortabe os i diverse spekulative konstruktioner” (Zahavi 2003, s.26).          

 
                                                 
8 Gestik bruges af Merleu-Ponty som synonym for både talen, mimik og gestik (Merleau-Ponty 1994). Her 
vælger jeg at bruge gestik i betydningen ”fagter” (Gyldendal 2003) 
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Undersøgerens udøvelse af Epochée  

Men ikke kun skal førstepersons-perspektivet inddrages i en fænomenologisk vejledt 

undersøgelse af KOL-patienters oplevelse. Ifølge Husserl er det nødvendigt at overveje, 

hvorledes ens forudindtagethed kan minimeres. Undersøgeren skal kunne udføre det Husserl 

kalder epochée (Zahavi 2003), hvilket kommer af græsk og betyder tilbageholdelse (Rønholt 

et al. 2003). Epochée er en form for manøvre, hvor vi ikke følger vores naturlige indstilling, 

men undgår at være forudindtaget for derved at kunne undersøge verden, som den fremtræder 

for os (ibid.). Ikke alle fænomenologisk inspirerede filosoffer er enig med Husserl, men 

Merleau-Ponty finder også epochée nødvendig (ibid.).  

Til epochée hører reduktion, hvor de to er elementer i en refleksion, der muliggør en 

løsrivelse fra vor dogmatiske indstilling (Merleau-Ponty 1969;Rønholt et al. 2003;Zahavi 

2003). Reduktion er som epochée en del af den fænomenologiske analyse (ibid.), hvor man 

tilbagefører (reducerer) fænomenet til sammenhængen mellem subjektet og verden (Rønholt 

et al. 2003). 

Jeg lod mig i mine metodiske valg vejlede af de fænomenologiske tanker om epochée, men 

som det vil fremgå af metodeafsnit 3.3., så valgte jeg at udøve epochée i en modereret form.  

3.2. METODOLOGI. 

3.2.1. Deltagerobservationsforskning i et fænomenologisk perspektiv.  
Fænomenologisk vejledt, så udsprang min undersøgelses metodologi af et naturalistisk 

paradigme, hvilket bl.a. betød, at min undersøgelse skulle foregå i det undersøgtes naturlige 

rammer i så høj en grad det var muligt (Hammersley & Atkinson 2006).   

Som en konsekvens af, at en forståelse af menneskers oplevelser forudsætter en inddragelse af 

dette menneskes livsverdenen og bevidsthed (Zahavi 2003), så behøvede jeg at vælge en 

metodologi, der gav adgang til KOL-patienternes livsverden og den bevidsthed de besad 

verden med. Jeg måtte ”gå til sagen selv”, som Husserl skriver (ibid.). Sat i denne 

undersøgelses kontekst, så måtte jeg ud i sygehusregi, hvor KOL-patienter var indlagt med 

forværring i deres sygdom, og observere og tale med dem. Med udgangspunkt i dette syntes 

deltagerobservations at være det rette metodologiske valg (Hammersley & Atkinson 2006).  
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Within-methods trinangulering.  

Da jeg ville lade patientens tale, mimik & gestik være indgang til min undersøgelse af KOL-

patienters oplevelse af åndenød under kropspleje, så valgte jeg både video og 

deltagerberetninger som datakilder og dataindsamlingsmetoder. At vælge mere end én 

datakilde og én dataindsamlingsmetode, kan give et mere nuanceret billede af det fænomen, 

man gerne vil undersøge (Kvale 2004;Lauersen & Delmar 2005). Og med det 

fænomenologiske syn på mennesket som multiperspektivisk (Martinsen 2005), syntes en 

metodetriangulering at være et godt valg (Halcomb & Andrew 2005). 

I min dataindsamling valgte jeg metodologisk en”Within-methods-triangulering”, hvor 

forskellige kvalitative metoder indgår (Halcomb & Andrew 2005;Lauersen & Delmar 2005). 

Fordelen ved en sådan triangulering er, at den ene metodes svaghed kan kompenseres for af 

den anden metodes force (ibid.). Brug af triangulering i en undersøgelse kan have forskellige 

konsekvenser af mere eller mindre hensigtsmæssig art, bl.a. at de fremkomne data fra hver 

metode ikke kan ”samarbejde” (Halcomb & Andrew 2005;Sandelowski 1995). Dette var ikke 

tilfældet i min undersøgelse. I stedet var der tale om, at dataindsamlingen blev kompleks og 

besværliggjorde en gennemsigtighed i datakildernes indbyrdes forhold og påvirkning. Dette 

uddybes nærmere i analysen af den udviklede videometode.  

3.3 METODE 
Jf. problemformuleringen så var én af mine intentioner både at udvikle men også at teste en 

videobaseret metode. Her i metodeafsnittet vælger jeg at beskrive udviklingen, indholdet og 

afprøvningen af ”Videobaseret Beretning”(VB). Praksisafprøvningen i en mere detaljeret 

form inddrages dog igen i analysen af VB (afsnit 4.1.), idet afprøvning blandt andre faktorer 

er grundlaget for analysen af VB.  

Beskrivelse af videometoden vægtlægges, fordi det er eet af undersøgelsens formål, men også 

fordi, der mangler metodiske beskrivelser af video i forskningslitteraturen (Knoblauch et al. 

2006;Rønholt et al. 2003). Der vil derfor i det følgende være en større detaljeringsgrad i 

beskrivelsen af forberedelser, overvejelser og praktiske valg i forhold til videooptagelserne og 

de tilhørende patientberetninger. Disse valg og overvejelser er udsprunget af en 

projektbeskrivelse, jeg udarbejdede som det første i undersøgelsesprocessen m.h.p. at kunne 

navigere i både undersøgelsen og specialets skriveproces (se bilag 2). En sådan 

”forhåndsinstrumentering” kan sikre kvaliteten af de fremkomne kvalitatative data (Olsen 

2003).  
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3.3.1. Valg af og begrundelse for eksplorativt design 
Jeg valgte et eksplorativt design, fordi der som sagt var sparsom eller ingen 

forskningslitteratur omkring KOL-patienters åndenødsoplevelse under kropspleje eller 

tilhørende videobaseret metode. Udfra en kropsfænomenologisk position blev min 

undersøgelse induktiv og kvalitativt beskrivende i en eksploration af video som mulig metode 

til undersøgelse af KOL-patienters åndenødsoplevelse under kropspleje.  

3.3.2. Valg af og begrundelse for brug af metoden ”Videobaseret beretning”  
Video er tilsyneladende en god metode at nærme sig et uudforsket fænomen på (Bottorf 

1994), og netop dataenes mættethed og permanens er metodens to primære fordele (Alrø et al. 

2001;Andersen & Adamsen 2001;Bottorf 1994). Video er en særdeles velegnet metode til 

observation af mennesker med kommunikative problemer (Sirkka-Liisa 2001), hvilket KOL-

patienter ifølge tidligere skitseret forskning kan have. 

Jf. min kropsfænomenologiske tilgang, så ønskede jeg at lade kroppens to udtryksrum: Talen, 

mimik & gestik fortælle mig, hvordan åndenød blev oplevet under kropspleje. Ifølge den 

eksisterende viden om åndenød, så opstår der tilsyneladende en adgang til patienternes 

bevidsthed ved, at patienterne ser sig selv på video. På den måde ønskede jeg, at ved at 

patienterne så og hørte sine egne udtryksrum (talen og mimik & gestik) ”fortælle” i videoen, 

så kunne det kalde KOL-patienternes udtryksrum ”talen” frem i form af en patientberetning. 

Jeg kunne have valgt udelukkende at tage udgangspunkt i patientens tale, mimik & gestik fra 

videoen. Men jeg valgte at supplere videodata med patientberetningerne, fordi 

videooptagelser kun efterlader beskrivende data, hvilket ofte gør det nødvendigt at supplere 

med andre metoder til dataindsamling (Andersen & Adamsen 2001;Christiansen 2001) . Dette 

gælder specielt i forhold til at få indsigt i betydningen af de nonverbale tegn ved mimik & 

gestik (Rasmussen 2001), hvor forståelse af tegn eller symboler kræver, at man har en viden 

om, hvad de står for i bevidstheden hos dem, der bruger dem. Disse argumenter syntes fint i 

tråd med mit tidligere skitserede fænomenologiske perspektiv. 

3.3.3. Valg og begrundelse for dataindsamlingsproces i ”Videobaseret 
beretning” 
Dataindsamlingen indeholdt 3 faser, som udgjorde metoden VB: 

Fase 1: Jeg videooptog kropsplejeseancen og noterede mig undervejs specifikke sekvenser, 

der intuitivt kunne være af betydning for undersøgelsens fokus. Efter endt videooptagelse 

opfordrede jeg patienten til at angive, hvor i kropsplejen åndenøden var værst (åndenødspeak) 
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Fase 2: Umiddelbart efter gennemså jeg videooptagelsen i sin helhed, og udvalgte i alt 3 

sekvenser á ca. 5 minutters varighed: Sekvens før, under og efter det angivne 

”åndenødspeak”. Bevæggrunden for at bede patienten angive åndenødspeaket, var at få en 

pejling på, hvad der individuelt kunne forårsage åndenød. Begrundelsen for at ville udvælge 

en sekvens før og efter peaket var, at en beskrivelse af disse tidsrum måske kunne afdække 

indikatorer eller mulige forklaringer på henholdsvis stigende eller faldende åndenød. 

Fase 3: De udvalgte videosekvenser blev gennemset sammen med KOL-patienten efter endt 

kropspleje med henblik på, at patienten efter hukommelsen skulle knytte de oplevelser, de 

havde under kropsplejen til disse udvalgte videosekvenser, herunder også beskrivelse af 

mimik & gestiks betydninger. Det skulle ikke være et interview, men mere en guidet 

patientberetning, hvor jeg som undersøger, ville opfordre og hjælpe KOL-patienten til at 

kommentere og reflektere over det, de så, og de oplevelser det måtte kalde frem. Disse 

refleksioner og kommentarer skulle audiooptages. 

Sådan at pendle mellem at være observerende deltager (videooptager og observatør) og 

deltagerobservatør (går i dialog med patienter), giver en vekslen mellem nærhed og distance, 

der kan betyde en komplementering af data (Hammersley & Atkinson 2006).  

 

Monitorering af åndenødsintensitet 

For at sikre mig, at de inkluderede KOL-patienter havde åndenød, hvilket var et af 

inklusionskriterierne, anvendte jeg Borg CR10 (Borg 2004). Borg CR10 består af både en 

ratio- og kategorialskala, sådan at tal og verbale beskrivelser tilsammen udtrykker forskellige 

grader af åndenød indenfor en skala fra 0 til 10 (ibid.).  

Jeg anvendte en folder (Borg 2004) udleveret af Borg til Kirsten Lomborg baseret på Borgs 

tidligere publikationer.  

 

Observationsguide  

Fordi feltobservationer og videooptagelser indeholder store mængder data, der let kan få både 

den observerende og forskningsspørgsmålet til at drukne (Alrø et al. 2001;Hammersley & 

Atkinson 2006), så valgte jeg løbende at graduere mine observationer (Spradley 1980) under 

gennemsyn af videooptagelserne. Jeg startede med en beskrivende og overordnet observation 

af kronologien i kropsplejeaktiviteterne, struktureret ved en udbygget form af Lomborgs 

skema for ”Personal body care activities” (Lomborg 2004). Ved denne observation af 
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kropsplejen, søgte jeg både at imødekomme den kontekstualisering, som videodata ofte 

mangler (Bottorf 1994), og som ud fra en fænomenologisk betragtning er af betydning for 

forståelse af det undersøgte fænomen, som indgår i konteksten (Rønholt et al. 2003). Efter 

dette fokuserede jeg mine observationer på ændringer i patienternes åndenød, for så tilsidst 

selekteret at observere på tiden før, under og efter det angivne åndenødspeak. 

 

Patientberetning 

Inden afspilning af videoen gav jeg både mundtlig og skriftlig instruktion til patienterne om 

det at berette udfra videosekvenserne. Jeg havde på forhånd bestemt, at patienten skulle se og 

høre de 3 sekvenser helt igennem, inden vi begyndte at tale om dem, for så derefter at se 

sekvenserne igen uden lyd. Begrundelsen herfor var af både menneskelig og teknisk karakter. 

For det første, tænkte jeg, at patienten jf. Bottorf (1994) kunne få hukommelsen stimuleret 

både via billederne og lyden. Dernæst fordi jeg i min forberedelse op til undersøgelsen havde 

afprøvet det teknologiske udstyr, og fundet det problematisk at båndoptage en dialog tæt ved 

en computer, der samtidigt afspillede video med lyd. Til imødekommelse af dette, havde jeg 

på forhånd fundet grænsen for volumen på videoafspilningen, hvor jeg også samtidigt kunne 

høre patientberetningen på audiooptageren. 

Jeg valgte ”ustrukturerede interview”, som ofte anvendes i starten af et feltarbejde, hvor man 

giver informanten plads til selv at fortælle om mulige sammehænge (Statens Institut for 

Medicinsk Teknologivurdering 2001).  

Der var 2 spørgsmål i min guide: 

1) Prøv at fortælle om din generelle oplevelse af det at gennemføre kropsplejen i dag.  

2) Når du ser videoklippene, så prøv at fortælle om de tanker og følelser, du havde under 

de viste klip - især i forhold til åndenød.   

Med første spørgsmål var intentionen to-dimensionel. For det første at patienten fik mulighed 

for at få hukommelsen stimuleret og ”scenen sat”. For det andet ønskede jeg senere i 

analysen, at bruge patientens egen oplevelse af konteksten. Patientberetningen blev funderet 

på en dialogform som nærmede sig konversation, idet netop denne form kunne medvirke til at 

fremkalde de ønskede narrative data (Cohen et al. 2000). 

Det er anbefalelsesværdigt, at interviewguiden er relateret til eksempelvis relevant forskning 

og tematisk relevante teorier (Olsen 2003), hvor min interviewguide udsprang af den 
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præsenterede forskning omkring åndenødsoplevelse og kropspleje. Under patientens beretning 

lå spørgsmålene i et læsevenligt format foran patienten. 

Jeg lod efter aftale med patienten, audiooptageren kører, efter undersøgelsen officielt var slut, 

idet informanterne ofte først ”er varmet op til at fortælle”, når interviewet er ved at være slut 

(Hall 2007).  

3.3.4. Praktiske overvejelser omkring videooptagelser 

Videooptagelsens start og sluttidspunkt: Videooptagelserne skulle starte, når sygeplejersken 

tog den første kontakt til patienten i kropsplejeseancen og slutte efter endt kropspleje. 

 

Positionering af kamera: Kameraets position skulle sikre, at hele kroppen kom i 

kameravinklen. Men da kropsplejen er en interaktion mellem patient og sygeplejerske, og det 

netop var patientens oplevelse af åndenød under denne interaktion, der var af interesse, så 

måtte sygeplejersken også være i kameravinklen. Erfaringer viser dog, at det kan være svært 

at fange begge parters ansigter og hele kropssprog med ét kamera. Da det samtidig er en 

kompleks og problematisk dataindsamling via 2 eller flere kameraer (Alrø et al. 2001), så 

ville jeg ved forhindringer først og fremmest prioritere patienten. Kameravinklen skulle være 

stationær, da kropsplejen for det meste foregår indenfor en radius, som et stationært kamera 

kan fange. Hvis sygeplejersken bevægede sig udenfor kameravinklen, skulle kameraet 

fastholde patienten i fokus, da denne situation måske også kunne rumme informationer af 

betydning (Lomborg 2004). 

 

Begrænsning af uhensigtsmæssig påvirkning af forskningsfeltet under videooptagelserne: 

Videooptagelser anses som en noget nær den mest naturalistiske dataindsamlingsmetode som 

er mulig (Kofoed 2001), dog påvirker videooptagelsen undersøgelsesfeltet (Christiansen 

2001). Og for at minimere denne påvirkning, ville det være bedst af alt, at patient og 

sygeplejerske kunne blive dus med det tekniske udstyr forinden (Kofoed 2001). Dette var ikke 

muligt i mit pilotprojekt.   

Med henblik på egen påvirkning af undersøgelsesfeltet, gjorde jeg mig flere overvejelser. 

Lomborg har i sin afhandling beskrevet, hvorledes både patient og sygeplejerske under 

deltagerobservation anser hende som en myndighedsperson med mere erfaring og 

kompetence, hvorfor de henvender sig spørgende og søgende (Lomborg 2004). Med dette in 
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mente, og efter selv at have set tidligere videooptagelser af patienter og her erfaret, at 

patienterne både smiler, grimasserer og blinker til den, der videooptager, så søgte jeg en så 

neutral position som mulig ved ”tilsyneladende” at koncentrere mig om det tekniske. 

 

Undersøgerens tekniske opgave under videooptagelserne: Opgaven var hele tiden at 

kontrollere og sikre, at det tekniske virkede, at vinklen var korrekt, at lyd og lys var 

tilstrækkelig til at give en brugbar optagelse.  

3.3.5. Praktiske overvejelser omkring videoafspilning og audiooptagelse  
De 3 udvalgte videosekvenser skulle afspilles på en medbragt computer. Jeg ville afspille en 

lille sekvens for patienten for at sikre mig, at både billedkvalitet og lydniveau var tilstrækkelig 

god til at patienten kunne se og høre, hvad der foregik på videoen. Forinden ville jeg sikre 

mig, at patienten havde egne nødvendige hjælpemidler i brug som eksempelvis 

fjernsynsbriller, høreapparater med rette styrke osv.  

Patientens beretning skulle optages på bånd. Audiooptagelsen skulle starte ved første 

spørgsmål samt slutte efter endt debriefing9, idet der i tiden efter afspilning af sidste kunne 

komme flere data. 

3.3.6. Transcribering af video og patientberetninger 
Ifølge Luckmann et al. findes der ikke en generel ortografisk måde til transcribering af 

videooptagelsers visuelle og taktile indhold, hvorfor videotranscribering stadig er på det 

eksperimentelle stadie (Luckmann et al. 2006). At give en total verbaliseret gengivelse af 

videobilleder er umuligt, idet mange ting sker samtidigt og har indflydelse på hinanden 

(Rønholt et al. 2003). Metoden til og detaljeringsgraden af transcribering af videooptagelserne 

skal dog matche data-analysen (Alrø et al. 2001). På baggrund af dette valgte jeg, at det 

verbale og nonverbale skulle transcriberes ved ord med en detaljeringsgrad omkring mimik & 

gestik, ændring af åndenød, samt de mulige forhold der jf. patientberetningen og 

forskningslitteratur kunne relateres til ændring i åndenødsoplevelsen.  

Som for video, findes der umiddelbart ikke nogen standard for transcribering af interview; 

men metoden afhænger af, hvem teksten henvender sig til, og hvad den skal bruges til (Kvale 

2004). Jeg valgte, at transcriptionen skulle indeholde ”hm”, pauser (ikke målt i tid), 

betoninger, følelsesudtryk som latter og suk, og endeligt at angive hørlig inspiration og 

                                                 
9 Se etikafsnit 3.4. omkring debriefing. 
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ekspiration (Bailey 2001). Altsammen i et forsøg på at fastfryse stemningen og de 

inkluderedes nonverbale reaktioner som både hjælp til min hukommelse under videre 

bearbejdning af data samt til dokumentation.  

3.3.7. Valg af og begrundelse for databearbejdning 
Jf. min problemformulering, så ønskede jeg at udvikle og teste en videometode til 

undersøgelse af KOL-patienters åndenødsoplevelse, samt på baggrund af metodens 

fremkomne data at beskrive denne åndenødsoplevelse. Undersøgelsens fokus var altså to-

dimensionel men med en indbyrdes sammenhæng, fordi endelig testning af metoden VB 

inkluderede en vurdering af dens egnethed til at undersøge åndenødsoplevelse under 

kropspleje. Denne egnethed kunne dog først vurderes, når analysen af åndenødsoplevelse 

forelå. Derfor valgte jeg først at analysere videometoden afprøvet i praksis, for dernæst at 

udføre en fænomenologisk analyse af de fremkomne data mhp. at undersøge 

åndenødsoplevelse. Og på baggrund af disse analyser, bliver metodens egnethed til 

undersøgelse af åndenødsoplevelse under kropspleje efterfølgende diskuteret og vurderet i 

diskussionsafsnittet.    

Følgende præsenteres analysemetoden i forhold til både VB og åndenødsoplevelse.  

 

Analyse af videometoden ”Videobaseret beretning” 

Analysen af videometoden blev foretaget ud fra 4 perspektiver: Et teknologisk, 

dataindsamlingsmæssigt, et etisk og et økonomisk perspektiv ved besvarelse af følgende 

spørgsmål: Hvordan fungerede teknologien? Hvilke typer af data fremkom ved videometoden 

– og hvordan? ”Syntes videometoden at påføre patienten ubehag?” ”Hvad var 

ressourceforbruget ved denne videometode?” 

Disse 4 perspektiver med tilhørende spørgsmål udsprang af både undersøgelsens metode- og 

etikafsnit, og var inspireret af ”Metodehåndbog for Medicinsk Teknologi Vurdering”, som 

benytter en 4-dimensionel analyse til vurdering af en teknologis egnethed til implementering i 

praksis (Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering 2001). Jeg var klar over, at MTV´s 

4-dimensionelle analyse (teknologi, patient, organisation og økonomi) og deres omfang ikke 

var sammenlignelig med mine 4 perspektiver. Jeg var også klar over, at jeg ikke foretog en 

MTV, men søgte blot inspireret af MTV´s strukturering af en metodeanalyse, at give et 

foreslag til perspektiver, der kunne inddrages i en analyse af en undersøgelsesmetodes 

anvendelighed. 
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Fænomenologisk analyse af åndenødsoplevelse hos KOL-patienter under kropspleje  

Den fænomenologiske analyse af indlagte KOL-patienters åndenødsoplevelse under 

kropspleje, indeholdt to faser:  

1) Først en analyse af kropsplejesituation og dens kronologi.   

2) Dernæst en analyse af åndenødsoplevelse, hvor analysen af kropsplejesituationen blev 

inddraget som en kontekstualisering af åndenødsoplevelse.   

Ved videnskabelig håndtering af videodata, anses det for præmaturt, at have valgt en 

analysemetode inden dataindsamling (Knoblauch et al. 2006). En mere eklektisk 

analysetilgang er anvendelig (ibid.), hvor data i sig selv bliver vejledende for valget af 

analysemetode (Knoblauch et al. 2006;Richards & Morse 2007). Men fordi 

videodatamateriale er mættet og omfattende (Alrø et al. 2001;Bottorf 1994), og fordi 

undersøgelsesfeltets og min specifikke brug af video ikke var velkendt for mig eller andre, så 

valgte jeg en analysemetode på forhånd. Den danske filosof Collin påpegede det 

problematiske i, at dansk fænomenologisk sygeplejeforskning, var præget af blot at være 

beskrivende og ikke tolkende i undersøgelsen af fænomener. En tendens som ikke kom 

patienten til gode, fordi undersøgelserne blot beskrev fænomenet, og derved ikke gav ny 

indsigt (Collin 1992). På den baggrund valgte jeg analysemetoden ”Fortolkende 

beskrivelse”10, som beskrevet af Thorne et al. (2004). Metoden er en velafprøvet og anerkendt 

metode (Sandelowski 2000), der lægger op til ikke kun at beskrive men også fortolke. 

Metoden egner sig godt til analyse af data fremkommet ved interview og deltagerobservation, 

hvor formålet er at få indblik i temaer eller mønstre ved patienternes subjektive opfattelse, og 

lægger op til, i overensstemmelse med min undersøgelse, multiple dataindsamlingsstrategier 

(Thorne et al. 2004). 

Ulig den fænomenologiske filosofis bestræbelse på at udøve epochée, så mener Thorne et al. 

dog, at man i analysen må medregne forskerens teoretiske viden, kliniske erfaring samt 

videnskabelige fundament, da forskeren og fænomenet hun undersøger, interagerer og øver 

indflydelse på hinanden i hele undersøgelsesprocessen.  

Thorne et al.´s principper for analysemetode er sat i forhold til min undersøgelse og skitseret i 

Boks 1. Der er i analyseprocessen ingen kronologi imellem disse principper fraset princippet 

om første kodning og analyseramme, som naturligvis angiver starten på analysprocessen. 

                                                 
10 Oversat fra ”Interpretive description” (Thorne et al. 2004) 
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Overordnet består analyseprocessen af en komprimering af data, syntetisering af mening, 

teoretisering af data og rekontekstualiserering af data til fund (ibid.). 

 

Boks 1.  Analytiske principper for fortolkende beskrivelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyserammen i.f.t. kropsplejen var ”velvære” og ”ubehag” jf. Lomborgs pointering af en 

sammenhæng mellem åndenød og optimering af velvære og ubehag under kropsplejen 

(Lomborg 2004). Ud fra dette stillede jeg følgende spørgsmål til data m.h.p. yderligere 

kategorisering: ”Hvad i kropslejen forebygger eller reducerer åndenød?” og ”Hvad i 

kropsplejen forværrer åndenød?”  

Til analyseramme for åndenødsoplevelse under kropsplejen valgte jeg min forståelse af Meek 

et al.s 3 dimensioner (2003), skitseret i baggrundsafsnittet som analytiske kategorier11. 

Indholdet af dimensionerne blev afgrænset til den fremstillede litteratur indenfor hver 

dimension, skitseret i baggrundsafsnittet (1.4.1.), hvorfor denne litteratur blev inddraget i 

analysen af åndenødsoplevelsen. Ved denne analyse stillede jeg 3 spørgsmål til data: Fysisk: 

                                                 
11 fysisk: hvad de fysisk mærker ved åndenød; kognitiv: hvad de tænker om åndenød og affektiv: hvad de føler i 
relation til åndenød. 

 
 

o Der vælges en bred analyseramme dannet på baggrund af eksisterende viden 

om åndenødsoplevelse under kropsplejen. Denne analyseramme er 1. 

kodning. 

o Første kodning skal ikke være en tekstnær kodning.  

o Teori og data skal indgå i en dialektisk proces, hvor der skal opnås en 

balance mellem teoretisk ”overmanding” og ateoretisk beskrivelse. 

o Der skal løbende ske en bevægelse imellem at se på detaljer omkring 

åndenødsoplevelsen og så oplevelsens kontekst ” kropsplejen”. 

o Fundene skal overskride den valgte analyseramme (1. kodning), og give ny 

indsigt.   

(Frit efter Thorne et al. 2004) 
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Hvad mærkede patienten fysisk ved åndenød; Kognitivt: Hvad tænkte patienten om åndenød 

og Affektivt: Hvad følte patienten i relation til åndenød. 

Analyseprocessen skitseret i boks 1.,  blev udført for begge inkluderede patienter. 

Aanalyseprocessen indeholdte flere kategoriseringsrunder, hvorunder data blev komprimeret, 

teoretiseret og syntetiseret. Jeg sammenlignede, syntetiserede og rekontekstualiserede 

slutkategorierne fremkommet ved analysen af de to patienters åndenødsoplevelse under 

kropsplejen, og kom frem til et fund, der umiddelbart gik udover den første analyseramme. 

Nogen vil hævde, at det at starte en fænomenologisk vejledt undersøgelse med en 

begrebsramme ikke er i fænomenologiens ånd, hvilket jeg senere tager op i diskusssionen af 

min undersøgelse.  

I analysen af både VB og åndenødsoplevelsen foretog jeg frekvensmålinger af forskellige 

forhold, hvilket tjente til både at støtte og perspektivere min fortolkende beskrivelse. Dette var 

i overensstemmelse med mit fænomenologiske perspektiv, idet en fænomenologisk 

undersøgelse ikke afviser talbehandling (Andreasen 2007), og specielt ikke talbehandlig der 

bruges til at understøtte den fænomenologiske beskrivelse (Sandelowski 2001). 

 

Validitetskriterier   

Der er indenfor den kvalitative forskning ikke enighed om validitetskriterier for kvalitative 

undersøgelser (Koch & Vallgårda 2004). Dog synes fænomenologien at påpege retningslinier 

for, hvordan vi kommer til indsigt i livsverden (Koch & Vallgårda 2004;Zahavi 2003), ved 

bl.a. at pointere nødvendigheden af at parantessætte vor forforståelse12, hvis der skal være tale 

om god forskning. Der hersker nogen uenighed om indenfor fænomenologiske kredse, 

hvorvidt man sådan kan sætte sin forforståelse til side (Darmer 2000;Thorne et al. 2004). Min 

analysemetode inspireret af Thorne et al. (2004) antager også en påvirkning fra forskeren ved 

forskerens teoretiske viden, kliniske erfaring og videnskabelig grundlag. De ser netop disse 

faktorer som en del af grundlaget for den tidlige analytiske ramme for dataindsamling, design 

og tidlige analytiske beslutninger (ibid.). Der hvor Thorne et al. søger at sikre fundene imod 

for stor indflydelse fra forskeren, er ved princippet om, at forskningens fund skal afvige fra 

den teoretisk funderede og erfaringsbaserede analyseramme (jf. boks 1). Dette syntes ikke helt 

forskellig fra epochée, fordi fundene derved skal gå udover forskerens videns- og 

erfaringsgrundlag inkluderet i første analyseramme. På den baggrund valgte jeg Thorne et al.s 

                                                 
12 epochée 
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validitetskriterier skitseret i boks 2., fordi de umiddelbart stemte overens med tanken om 

”epochée”. 

 

Boks 2. Validitetskriterier for analysens fund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at opnå en gennemsigtighed i fremkomsten af mine analysefund (Boeije 2002;Thorne et 

al. 2004), har jeg for det første udarbejdet to modeller til illustration af datakilders indbyrdes 

sammenhæng (se figur 1 og 2, s. 45, 47). Disse modeller forklares i analysen af videometoden 

(afsnit 4.1.2.). Til yderligere gennemsigtighed vedlægger jeg som bilag et eksempel på en 

kategorisering (se bilag 7), samt en illustration af processen fra første analyseramme til 

slutkategorier og deres syntetisering og rekontekstualisering (se bilag 8). Dernæst er udvalgte 

dele af logbog vedlagt, hvor jeg løbende i analyseprocessen har beskrevet de enkelte 

beslutninger taget under og vedrørende analysen (se bilag 3).  

Validitetsvurderingen fremlægges i diskussionsafsnittet.  

 

 
o Analyseprocessen giver ikke ”facts” men ”konstruerede fortolkninger”, 

hvis bæredygtighed afhænger af forskerens evne til at repræsentere og 

transformere fortolkninger, der for praksis er meningsfulde. 

o Analyseresultaterne skal have praksisrelevans eller brugspotentiale, hvilket 

vurderes af kliniker med ekspertviden. 

o Analyseresultaterne skal udsige ny viden om fænomenet. 

o Der skal være en stringens og troværdighed ved fundene, hvilket bl.a. 

opnås ved, at der skabes gennemsigtighed i de analytiske beslutninger taget 

undervejs samt ved kontekstualisering af fund i et større perspektiv. 

o Undersøgeren skal vise og gøre rede for, på hvilken måde forekomsten af 

det undersøgte kan øve indflydelse på mønstergenkendelse, bl.a. ved at 

kontekstualisere sine fund i lyset af demografiske og topografiske analyser. 

 

(Frit efter Thorne et al. 2004) 
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Teknologisk databehandling 

Ifølge Knoblauch et al. er datamængden fremkommet ved video både kvantitativt stor men 

også kvalitativt kompleks, hvilket fordrer softwareredskaber til håndtering af data til både 

transcribering samt intelligent opbevaring og katalogisering (2006). Derfor vælges digital 

transcribering ved ”Olympus PC Transcription Kit AS-3000, og databehandling ved 

softwareprogrammet Nvivo-7, beregnet i analysen til håndtering af både kvantitative og 

kvalitative data. Dog med reference til Thorne et al., som mener, at første kodninger ikke skal 

være tekstnære kodninger (in-vivo-kodning), så afholder jeg mig fra i Nvivo-7 programmet at 

bruge programmets ”in-vivo-kodning” i første kodningsrunde.  

3.3.8. Materiale  
Intentionen var, at der skulle inkluderes 3-4 KOL-patienter. De inkluderede KOL-patienter 

skulle af sygeplejersken vurderes til at have en sådan grad af åndenød, at patienterne havde 

behov for hjælp til kropspleje. Jeg inkluderede to patienter med exacerbation af deres KOL. 

Og da der umiddelbart er kønsforskelle i både oplevelsen af at leve med KOL (Christenbery 

2005), samt kønsforskelle i behandling og pleje af KOL-patienter (Watson et al. 2004), så 

inkluderede jeg både en mand og kvinde. Begge patienter skulle inden eller under kropsplejen 

opleve åndenød, monitoreret og dokumenteret ved Borg CR10. Patienter blev ekskluderet, 

hvis ikke de talte dansk eller af anden grund ikke kunne samarbejde om undersøgelsen. 

Derudover ekskluderede jeg en patient på grund af tvivl om, hvorvidt hans åndenød var mere 

smerteudløst end KOL-betinget. En sygeplejerske med 3 års erfaring med KOL-patienter blev 

inkluderet til udførelse af kropsplejen hos begge patienter.  

3.4. ETISKE OVERVEJELSER  

Om end min undersøgelse ikke var et biomedicinsk forskningsprojekt, så tog jeg i mine 

metode-etiske overvejelser, udgangspunkt i ”Lov om et Videnskabsetisk komitésystem og 

behandling af biomedicinske forskningsprojekter” (Forskningsministeriet 2003). I paragraf 12 

stk. 2 står der, at der skal foretages en afvejning af de forudsigelige risici eller ulemper sat op 

imod gevinsten for forsøgspersonen og fremtidige patienter (ibid.). Gevinsten her ville være, 

at metoden var egnet til at undersøge åndenødsoplevelsen, og dermed på sigt kunne bidrage til 

udvikling af hensigtsmæssige strategier til håndtering af åndenød. Men en endelig vurdering 

af balancen mellem risici og gevinst, kunne dog først foretages, når jeg efter endt analyse af 

åndenødsoplevelsen kunne vurdere VB´s egnethed til undersøgelse af åndenødsoplevelsen. 
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Denne endelige vurdering foretages i diskussionsafsnittet. I det følgende vurderer jeg mulige 

ubehag for KOL-patienterne ved brug af metoden VB. 

 
Video 
Video er et stærkt medium, hvis autencitet kan virke stærkt på seerne (Christiansen 2001). Og 

da KOL-patienter antages at være en i forvejen følsom og sårbar patientgruppe (Lomborg 

2004;Mirdal 1994), så stilles der krav til forskerens evne til at kunne håndtere mulige 

reaktioner på disse videooptagelser. Et studie viste, at astmapatienter ikke fik åndenød af at se 

videoklip af andre med åndenød (Phankingthongkum et al. 2002). Til gengæld har et 

laboratoriestudie antydet, at følelsesmæssige ubehagelige billeder kunne fremkalde 

obstruerende vejrtrækning hos astmapatienter (von Leupoldt & Dahme 2005). Hvorvidt 

samme reaktioner kunne forekomme hos KOL-patienter var uvist. Men for at kunne 

imødekomme mulige reaktioner, afspillede jeg et videoklip inden patientberetningen m.h.p. 

for det første at patienten kunne ”vænne sig til” at se sig selv på video (Alrø et al. 2001), og 

for det andet for at jeg kunne spore mulige negative reaktioner. 

Da patientberetningen officielt var slut, spurgte jeg ind til patientens oplevelse af at se sig selv 

på video. Dette var ment som en debriefing og derigennem sikring af patientens 

velbefindende. Havde der været et behov for opfølgning, så ville jeg med patientens 

samtykke, have informeret den deltagende sygeplejerske samt tilbudt, at jeg kunne vende 

tilbage til patienten. Til yderligere begrænsning af videoens formodede stærke påvirkning 

benyttede jeg mig af en medbragt bærbar computer til videoafspilning. Tanken var hermed, at 

et mindre skærmbilled placeret i en mindre sfære mellem patienten og mig, kunne begrænse 

og afgrænse ”udstillingen” af kropsplejeseancerne” og dermed patienten. 

 
Patientberetninger 
Inden vi skulle se videosekvenserne, sikrede jeg mig patientens velbefindende ved flere tiltag. 

For det første ved at spørge om patienterne stadig ønskede at være med i undersøgelsen; og 

dernæst om de selv syntes, de havde luft nok til at gennemse og tale om videoen. Hvis ikke så 

kunne vi have aftalt et nyt tidspunkt senere på dagen, hviket dog ikke blev tilfældet. 

Jeg legaliserede og opmuntrede til pauser for at undgå eskalering af åndenød hos patienten, 

samt give patienten tid til at reflektere undervejs. Jeg sikrede mig, at patienterne havde en 

velværebefordrende kropsstilling, hvor individuelle ønsker blev imødekommet ved lejring af 

puder og bord; frisk luft (åbne vinduer) og drikkevarer indenfor rækkevidde. Jeg valgte også 

den bærbare computer til videoafspilning, fordi den krævede mindre plads og kunne stilles, 
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hvor det var mest hensigtsmæssigt efter patientens kropsstilling, og dermed også befordrende 

for deres velbefindende.  

Det var essentielt, at det var mig, der sikrede mig patientens velbefindende, hvorved jeg søgte 

at give et signal til patienterne om, at de først og fremmest skulle være tilpasse med 

situationen, og at min undersøgelse kom i anden række. På den måde søgte jeg, at 

imødekomme KOL-patienternes tendens til at ville ”være den gode patient”(Lomborg 2004), 

hvor de negligerede egne signaler på en ubehagelig situation. 

 

Databearbejdning 

Alle data i humanistisk forskning er personfølsomme, hvilket antyder, at håndteringen af disse 

behøver mere end ”blot” juridisk gældende retningslinier. Begrebet personfølsomme data 

indikerer i sig selv, at der er tale om et menneske med dele af sit liv eksponeret. I denne 

eksponering ligger der efter min faglige og medmenneskelige holdning en etisk fordring om, 

at jeg skulle behandle oplysningerne med respekt og ydmyghed. En holdning også Bateson 

indtager, hvor han lader sig inspirere af et citat fra Alexander Pope: ”For tåber farer ind, hvor 

engle ej tør træde” (Christiansen 2001). Bateson vil med den sætning bl.a. sætte fokus på 

risikoen for ”misbrug af tanker” i en tolkning af andres oplevelser og erfaringer (ibid.). At 

lytte til, at få adgang til og tolke på et menneskes oplevelser krævede således, at jeg havde en 

ydmyghed overfor de to inkluderede patienter og deres livsverdensperspektiv. En ydmyghed 

overfor det sagte, og en ydmyghed i forhold til at tro, at jeg som undersøger vidste, hvad sandt 

var ved patienternes oplevelser. Derfor lod jeg i min analyse af data, patienternes beretning 

være pejlingsmærker for min analyse mere end de anvendte teorier og mine erfaringer. 

Herved forsøgte jeg også i den fænomenologiske ånd så vidt muligt at lade patientens 

livsverden komme i forgrunden og skubbe egen forudindtagethed i baggrunden. Batesons 

tanker er i tråd med også det etiske aspekt, som Thorne et al. fremhæver i deres forståelse af 

”Interpretive description”, hvor der pointeres en moralsk fordring om, at forskeren i deres 

publikationer fremhæver ærlighed og omtanke på lige fod med fundene i sig selv (Thorne et 

al. 2004).  

I min analyse af de fremkomne data, søgte jeg en balance mellem Batesons anvisning af at 

afholde mig fra at overfortolke (Christiansen 2001), og Collins (1992) anvisning af, at 

fænomenologisk inspirerede undersøgelser behøver en grad af tolkning, for at kunne give 

patienten mulighed for ny indsigt. 
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Etiske og juridiske retningslinier ved forskning. 

Som led i min undersøgelse, blev jeg inkluderet i Lomborgs forskning, så diverse kontakter til 

forskningsrelevante instanser var allerede udført for mig: Lomborgs projekt var anmeldt til 

datatilsynet. Videnskabsetisk Komité for Århus Amt var også skriftligt adviseret og havde 

vurderet, at Lomborgs forskningsprojekt ikke var et biomedicinsk forskningsprojekt, hvorfor 

det kunne iværksættes uden yderligere tilladelse fra komiteen. Lomborg og jeg fandt, at min 

undersøgelse kunne rummes indenfor ovennævnte anmeldelser. 

Min undersøgelse blev udført i overensstemmelse med gældende nationale (Dansk Sygepleje 

Råd 2004) og internationale retningslinier (World Medical Association Declaration of 

Helsinki. 2000), og forventedes ikke at påføre patienten nævneværdigt ubehag. De 

inkluderede patienter og sygeplejerske havde mundtligt og skriftligt givet samtykke til at 

indgå i projektet forudgået af en både mundtlig og skriftlig information (se bilag 4). I forhold 

til brug af videoklip udover undersøgelsen til eksempelvis formidling i undervisning eller 

konferencer, fik patienterne og sygeplejersken muligheden for at sige til og fra. Alle parter 

gav dog deres samtykke til dette. Begge parter var også informeret om, at de til enhver tid 

kunne afbryde deltagelsen i projektet. 
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4. ANALYSE 

Følgende er en introduktion til analyse af videometoden, hvor introduktion til analysen af 

åndenødsoplevelse gives indledningsvist i det respektive analyseafsnit.  

I min analyse af videometoden indenfor de nævnte 4 perspektiver (metodeafsnit 2.3.7.), vil 

jeg sammenligne, hvad der metodisk var planlagt, med det der konkret blev udført i 

undersøgelsen. I analysen inddrages tidligere fremstillet forskningslitteratur og i et mindre 

omfang anden litteratur til løbende belæg for analysen. Følgende analyse er fremkommet på 

baggrund af erfaringer med VB i undersøgelsen af åndenødsoplevelsen hos to KOL-patienter: 

Patient A og B, hvor A var den først inkluderede. Tabel 1 viser i overordnede træk 

patienternes anamnese og baggrund. 13 

 

4.1. ANALYSE AF VIDEMETODEN 

4.1.1. Videometoden set i et teknologisk perspektiv 
Det besvares i det følgende, hvordan teknologien fungerede i VB i undersøgelsen af A og B´s 

åndenødsoplevelse i forhold til videoudstyr, videoafspilning og transcribering af video samt 

miljømæssige faktorer.  

 

Kameravinkel, lys og lyd.  

Patient A blev videooptaget i sin seng på en 6 sengs stue, og patient B under et brusebad. 

Videooptagelserne var uproblematiske, hvad angik lys og lyd. Specielt i forhold til lys blev 

det vigtigt at overveje kameraets placering i.f.t. mulige vinduer, da et modlys ville forringe 

billedkvaliteten. Den lydmæssige kvalitet af videooptagelserne var tilstrækkelig til en nøjagtig 

transcribering både i kraft af kameraets kvalitet i lydoptagelse samt ved softwareprogrammet 

”Intervideo WinDVD7”. 

Ved videooptagelserne af A opstod der imidlertid problemer med kameravinklen, idet jeg fik 

vanskeligheder med at få hele A´s krop med. Årsagen hertil, var bl.a. fordi patientens seng var 

omgivet af gardiner, der forhindrede en optimal afstand fra videokamera og patient.  

 

 

                                                 
13 Oplysninger fra sygepleje- og lægejournal.  
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Tabel 1. Skematisk fremstilling af A og B´s anamnese og baggrund 

 
 

 Patient A Patient B 

Alder 72 år 66 år 

Baggrund 

Bor alene; er enkemand; har 2 børn 

med kontakt til; bor i eget hus; 

været fysisk aktiv tidligere både i 

arbejde og hobbies. 

Bor alene og klarer sig selv 

Levet med KOL 
Ordret citeret fra journalen, så står 

der: ”levet med KOL i mange år” 

Levet med diagnostiseret KOL i 8 

år 

 

Tidligere beskæftigelse 
Tidligere smed og maskintekniker Tidligere psykiatrisk plejer 

Andre fysiske lidelser Mitralklapopereret for 4 år siden 

Osteoporose; Rygsmerter; 

Atrieflimmer; Aktivitetsudløst 

Angina smerter; Stent i 

coronararterie; Miktions- og 

defækationsproblemer 

Brug af hjælpemidler 

Bruger briller. 

Ingen høreproblemer. 

Bruger op til flere gange dagligt 

pepfløjte – gjort det igennem 10 år. 

Bruger briller. 

Ingen høreproblemer. 

 

Åndenødsintensiteten før 

kropspleje 
10.0 5 

Åndenødsintensitet under 

åndenødspeak 
10,5 8 

Åndenødsintensiteten efter endt 

kropspleje 
10.5 7 

 

Sidste indlæggelse 
2 år siden Aldrig været indlagt med KOL før 

 

Iltbehandling hjemme 
Nej Nej 

 

Iltbehandling under indlæggelse 
Ja Ja 

 

Åndenødspeak 

 

Under barberingen 

 

Under påklædning af strømper 
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Inden videooptagelsen forsøgte jeg med forskellige positioner af kameraet, og med minimum 

zoom på kamera, samt kameras position så langt tilbage som gardinerne tillod, kom hele 

patientens overkrop i vinklen, når patienten lå ned. Hvis patienten sad op i sengen eller trak 

sig fremad ved sengehestene, sås kun den øverste del af overkroppen. At det kunne have en 

betydning for eksempelvis observation af patientens åndedræt er en mulighed, da en sådan 

observation bl.a. indbefattede mavens bevægelse i forhold til brystkassens bevægelse (se 

Viewboard14 s.57 og 66). Disse stillinger forekom dog kun i kortere tid ad gangen. 

 

Afspilning af udvalgte videosekvenser 

Jeg havde afsat 2 timer til at gennemse og udvælge de 3 videosekvenser udfra patienternes 

åndenødspeak, hvilket var tilstrækkeligt i forhold til at få gennemset videooptagelsen flere 

gange. Det krævede dog, at jeg havde et rum til rådighed ikke langt fra afdelingen, hvor 

patienten var indlagt. Afspilning og udvælgelse af videosekvenser var ved 

softwareprogrammet ”Intervideo WinDVD7”, der gav mulighed for lyd- og lysredigering 

samt klip, katalogisering og præsentation af på forhånd valgte sekvenser.   

Inden afspilning af videosekvenserne under patientberetningen, sikrede jeg mig et rum, hvor 

patienten og jeg uforstyrret kunne gennemse videosekvenserne og tale sammen. Hvor Patient 

B og jeg benyttede os af et sådan samtalerum, så foregik samtalen med A på stuen, idet A 

havde åndenød, og derfor ikke ønskede at komme ud af sengen. Dette betød at afspilning af 

video hos A foregik fra den bærbare computer placeret på sengebordet mellem mig og 

patienten. Inden seancen sikrede jeg mig, at patienten ønskede at være med til, at 

videoafspilning samt dialog foregik på stuen med 4 andre patienter. Gardinerne var trukket for 

omkring os ved afspilning, og med patienten i siddende stilling i sengen foran computeren 

kunne skærmplacering, lys og lyd uproblematisk indstilles til patientens tilfredshed.   

            Det skabte imidlertidigt problemer, at patienterne skulle afvente med beretning til 2. 

afspilning af videosekvenserne, idet både A og B havde svært ved at vente med at 

kommentere det de så på videoen. Dette gav tekniske problemer med lydoptagelsen for A, 

idet han behøvede et lydvolumen i videoafspilningen, der var højere end det tilladelige for en 

tilstrækkelig audiooptagelse af det, han sagde. Da A fortsatte sin beretning på trods af mine 

gentagne opfordringer til at afvente, valgte jeg efter få minutter at skrue lyden ned for videoen 

og lade A berette. På grund af denne metodeafvigelse hos A, var jeg meget opmærksom på, at 

                                                 
14 Viewboard forklares s. 42 
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den på forhånd valgte metode med 2 afspilninger skulle forsøges igen hos B. Også B havde 

problemer med at vente, men modsat A gav hun kun korte kommentarer, der uden problemer 

kunne audiooptages, fordi videoafspilningens lydniveau var indenfor det tilladte. Disse 

metodeafvigelser kommer jeg ind på senere i denne analyse. 

 

Gennemsyn og transcribering af videooptagelsen 

Video rummer muligheden for gentagne afspilninger af videosekvenser, hvilket øger 

muligheden for at se regelmæssigheder og mønstre (Bottorff 1994). Med det som 

udgangspunkt gennemså jeg videoerne adskillelige gange. Hastigheden hvormed afspilningen 

foregik, kunne få en betydning for hvilke data, jeg ville finde i videoen (Bottorff 1994). Med 

det in mente, anvendte jeg forskellige hastigheder med forskellige formål: Først gennemså jeg 

hele videoen med normal afspilningshastighed under transcriberingen, og derefter i en dobbelt 

så høj hastighed for at kunne identificere mulige overordnede (ibid.) bevægemønstre. Ved 

yderligere analyse af åndenødsoplevelsen omkring åndenødspeaket samt ved andre 

situationer, hvor åndenød syntes at eskalere, afspillede jeg med en hastighed, der var halv så 

hurtigt som normalt. Her kunne jeg ifølge Bottorf identificere de mere skjulte mønstre (ibid), 

som eksempelvis sammenhængen mellem vejrtrækning og armbevægelser; lukkede øjne og 

pauser osv.  

Transcribering af patientberetning foregik uden problemer fraset de omtalte 2 minutters 

lydproblemer hos A, som dog blev afhjulpet ved en speciel lydbehandling i 

transcriberingsprogrammet.  

Transcribering af video efterlod imidlertidigt et problem, jeg ikke havde forudset, idet 

transcribering af video krævede to skærmbilleder: én til transcriberingen og én til afspilning af 

video. Det var muligt at gøre det fra én computer ved et todelt skærmbilled, men på den måde, 

blev videobilledet minimeret og en forringet billedkvalitet var konsekvensen. Jeg valgte i 

stedet at bruge to computere, hvoraf den ene var en bærbar, der let kunne placeres 

hensigtsmæssigt i forhold til at kunne se video samtidigt med, at jeg skrev på en anden 

computer.  

 

Miljøets muligheder og begrænsninger for videooptagelserne 

Jævnfør mine problemer med at få hele kroppen i kameravinklen hos A, var en vurdering af 

rummets muligheder og begrænsninger vigtige at inddrage før videooptagelserne. En 
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imødekommelse af et pladsproblem kunne være, at medpatienter forlod stuen i de 15-20 

minutter kropsplejen forventeligt tog, således hele rummet kunne inddrages og videokameraet 

placeres mest hensigtsmæssigt. I A´s tilfælde lod det sig ikke gøre pga. medpatienternes 

tilstand, og taget den livlige færden på stuen i betragtning, så ville en egentlig blokering af 

stuen måske også være problematisk og endda umulig. Måske et skilt på døren kunne have 

reduceret disse aktiviteter? Til imødekommelse af pladsproblemer, kunne mobile skærme 

måske i stedet være at foretrække, idet skærmenes mobilitet muliggjorde en større inddragelse 

af rummet samtidigt med, at det ”tilllod” andres tilstedeværelse. 

Der er altså et vist ræsonnement i inden videooptagelsen at overveje de miljømæssige vilkår, 

som videooptagelsen er underlagt både for at kunne identificere eventuelle problemer og 

derved på forhånd både miljømæssigt og teknisk at kompensere for disse problemer. På den 

anden side er det svært at kontrollere et sygehusmiljø, der kan variere indenfor kort tid 

grundet eksempelvis patientflow og patienters tilstand. Skal man sikre sig en helt ensartet og 

optimal optagelse, så må en stue umiddelbart stilles til rådighed. Dette er dog problematisk 

både på grund af en mulig pladsmangel, men også fordi kropsplejesituationen derved kunstigt 

placeres i et andet miljø end det for patienten oprindelige som eksempelvis stuen eller 

badeværelset. På den anden side kunne enerum give patienten større tryghed under 

videooptagelsen af kropsplejen.   

På baggrund af ovenstående, så forekom VB, med få modifikationer, teknologisk at fungere 

både i forhold til videooptagelser, videoafspilning, audiooptagelse af patientberetning samt 

transcribering. Der er dog som ovenfor anført flere teknologiske og miljømæssige 

perspektiver, der skal overvejes inden en videooptagelse. Teknologisk kunne de ovennævnte 

problemer med kameravinkel samt transcribering af video måske imødekommes med 

henholdsvis et mere avanceret kamera og softwareprogram til specifik transcribering af video. 

4.1.2. Videometoden set i et dataindsamlings-perspektiv 
Hvilke data fremkom ved VB og hvordan, besvares i følgende analyse af dataindsamlingens 

forskellige facetter. 

 

Interviewguide 

Jeg valgte jf. metodeafsnittet bevidst kun at stille 2 åbne spørgsmål til patienten. Dette var 

med intentionen om ikke at være for ledende, men give KOL-patienten mulighed for selv at 

vælge, hvad han ville berette om i forhold til sin åndenødsoplevelse. Med en sådan åben 
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tilgang er der dog risiko for, at de fremkomne data er præget af en naiv common sense, fordi 

alle udsagn kan vægtes lige meget (Olsen 2003). Denne risiko blev umiddelbart reduceret ved, 

at den åbne tilgang var ”afgrænset” til det, der foregik på videoen.  

Mine brede og åbne spørgsmål kunne derimod vise sig at give problemer når man tager  

KOL-patienters formodede problemer med at verbalisere åndenød i betragtning (Fraser et al 

2006;Lomborg 2004;Meek, Lareau, & Anderson 2001). Det faktum at der hos A kun var 2 

refereringer til mimik & gestik på videoen ud af i alt 17 refereringer, samt hos B kun 4 ud af 

20, kunne i sig selv så tvivl om, hvorvidt de to spørgsmåls brede formuleringer gav KOL-

patienten mulighed for at berette om noget så ”mikroanalytisk detaljeret” som mimiks & 

gestiks betydning. Flere og mere snævre spørgsmål kunne måske have givet patienten større 

mulighed for i sin beretning, at lade sig inspirere og støtte af spørgsmålenes termer og 

indhold. På den anden side kunne det efterlade en mulig risiko for at ”lægge ordene i 

munden” på KOL-patienten, der i forvejen antageligt mangler et ordforråd for åndenød 

(Schwartzstein 1998).  

KOL-patienternes problemer med at huske eller genkalde sig sine tanker og følelser knyttet til 

mimik & gestik, kunne måske også forklares ved KOL-patienters formodede 

hukommelsessvækkelse forårsaget af hypoxi og hyperkapni (Incalzi et al. 1998), idet både A 

og B i perioder var uden ilttilskud (se Viewboard s. 57 og 66).  

 

Videometodens initiering af forskellige typer patient-kommentarer  

Jævnfør tidligere fremlagt forskningslitteratur, så var erfaring med videooptagelser af 

patienter til initiering af deres fortælling umiddelbart sparsomme. Og de fire studier, jeg 

tidligere har refereret til, omhandlede patienter med fibromyalgi, alkoholinduceret delirium, 

akutte psykoser og efterfødselspsykoser. Det var derfor relevant i analysen af min 

videometode at se på, om videooptagelser af specifikt KOL-patienter kunne give et grundlag 

for, at de berettede om deres åndenødsoplevelser. I min søgen efter hvordan KOL-patienterne 

kommenterede videosekvenserne, fandt jeg ved kategorisering og efterfølgende optælling, at 

patienternes beretning ud fra videosekvenserne blev initieret på to måder: spontant eller 

opfordret af mig. Hos A var disse to typer initieringer henholdsvis 7 og 10, og hos B 

henholdsvist 12 og 8. De gange hvor A spontant kommenterede det, der foregik på videoen, 

handlede det 2 gange om hans udseende, 1 gang om hans krops mimik & gestik i forbindelse 

med åndenød samt 1 gang om videre fortælling eller uddybning af det, der foregik på videoen. 
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Af de ”opfordrede kommentarer”, handlede 6 ud 10 om A´s oplevelse under situationen, 1 om 

hans velbefindende, 1 om mimik & gestik, 1 om udseeende samt endeligt 1 om uddybning af 

A´s udtalelse på videoen. Fordelingen af disse initieringer over de 3 udvalgte videosekvenser 

viste, at de to typer umiddelbart i forhold til hinanden var ligeligt fordelt. Videooptagelsen 

gav anledning til, at A eksempelvis kommenterede, hvordan hans åndenød kom til udtryk i 

gestikken, og hvordan det også gav associationer til hans oplevelse af, hvad årsagen var til 

åndenød, og hvorfor det manifesterede sig sådan i kroppen. Dette ses i A´s udtalelse under 

patientberetningen:  

”Jamen det er…prøv at se hvordan (A peger på skærmen, hvor han ser sin mave 
og sit bryst)…det hele det bare gynger op og ned ..og det..har jeg bildt mig selv 
ind…det er fordi mine lunger de er bleven så store så……… ja, men så kan jeg 
jo ik´ fylde dem op?)”  

 
For B tegnede der sig et lidt andet billede, da de spontane kommentarer forekom hyppigere 

end opfordrede. Måske var forklaringen, at jeg ikke, som hos A, tilbageholdte B i hendes 

spontane kommentering under 1. videoafspilning. Hos B drejede de spontane kommentarer 

sig overvejende om åndenød, mimik & gestik og udseende. Mine opfordringer til 

kommentarer hos B drejede sig overvejende om åndenød, velbefindende og mimik & gestik, 

hvilket stemte overens med B´s opfordrede kommentarer, der hovedsageligt drejedes sig om 

åndenød, velbefindende og mimik & gestik.  

Af ovenstående ses det, at spontant eller opfordret så var dialogen mellem mig og patient 

initieret af videoklippene. Men som antaget eller ønsket synes en forklaring af mimik & 

gestiks betydning ikke at være fremtrædende. At 6 ud af 10 opfordringer fra min side satte 

fokus på eksempelvis A´s oplevelse mere end på afdækning af mimik & gestik, kunne måske 

være et bud på den manglende forklaring? Dette var dog som ovenstående viser, ikke tilfældet 

hos B, måske også fordi jeg hos B var mere bevidst om at få forklaret mimik & gestik. Det 

skal dog siges, at begge KOL-patienter generelt havde svært ved at fortælle om de følelser, 

tanker der lå bag deres mimik & gestik. Når jeg spurgte til mimik & gestiks betydning, så 

berettede eksempelvis B om oplevelser knyttet til situationen, hvor den specifikke mimik & 

gestik indgik. Dette kunne måske netop udfra en fænomenologisk betragtning forklares ved, 

at oplevelsen eller bevidstheden er uadskillelig fra kroppens udtryk som mimik & gestik 

(Merleau-Ponty 2000;Thielst 2006).  

Hvorvidt jeg med denne metode også kunne undersøge KOL-patienternes oplevelse af 

åndenød, vil jeg først kunne få svar på, når analysen af denne oplevelse forelå.  
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Beretning  

Både A og B havde problemer med at vente med beretningen til 2. afspilning af 

videosekvenserne. Det ses af de transcriberede patientberetninger15, at både A og B ad flere 

omgange forsøgte at fortælle på trods af mine gentagne opfordringer til at vente. Jeg 

besluttede mig som nævnt til hos A at skrue lyden ned på videoen og lade ham fortælle. 

Beslutningen blev taget, fordi A for det første umiddelbart ikke lyttede til det sagte på 

videoen; dernæst ville audiooptagelsen af hans stemme blive overdøvet af videolyden og 

slutteligt fordi patientens spontane kommentarer kunne indeholde interessante data, der måske 

ville gå tabt, hvis han skulle vente med at fortælle til 2. gennemspilning. Efter min vurdering, 

var der en høj grad af associationer i A´s beretning, der måske kunne forklare hans 

”fortælletrang”. Der var flere eksempler på denne associative tankegang, men her gives blot 

et:  

A: på lungemedicinsk..oppe ved..jow..var det oppe på KH..(S:ja..)..og de der 
sygeplejersker der gav sig til at arbejde med mig, de havde sgu os´ arbejdet med 
hende…(red. Patientens kone) 
S: ja..okay 
A:ja..så det er mærkeligt nok.. 
S: ja, det er det…der er nogle sammenfald.. 
A: ja 
S: ja 
A: ja sammenfald..nu du siger sammenfald..var det i går…men det var det.. en 
læge vist..vi sad og snakkede..der var inde på om jeg måske sku´ tjekkes for 
knogleskørhed…16 
 

Herefter talte patienten om en svigerindes sammenfald af ryggen forårsaget af knogleskørhed. 

Det virker relevant i en analyse af en metode, at medinddrage patientens fortællemåde, fordi 

fortællemåden umiddelbart her foranledigede en metodeafvigelse. At jeg måtte afvige fra min 

på forhånd valgte metode, kunne være en styrke for undersøgelsens fund, idet jeg 

tilsyneladende sikrede mig de første og spontane informationer om hans oplevelse af åndenød 

under kropspleje. Men afvigelsen kunne også blive en svaghed, idet jeg ikke fik testet den 

valgte metode i forhold til at få indblik i åndenødsoplevelsen. Hvorvidt jeg ville få andre data, 

hvis patienten ventede med at fortælle, til han havde både set og hørt videosekvenserne helt 

igennem ved første afspilning, er ikke muligt at udtale sig om.  

                                                 
15 I citater fra patientberetninger har disse forkortelser følgende betydninger: I: Intervieweren; A: patient A; B: 
patient B. 
16 I citater fra videotranscriptionen har følgende forkortelser disse betydninger: S: sygeplejersken; A: patient A; 
B: patient B. 
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På baggrund af ovenstående problemer hos A, så var jeg hos patient B derfor meget opsat på, 

igen at gøre forsøget med at udføre videoafspilningerne som på forhånd planlagt. Hos B 

lykkedes det at afspille videosekvenserne 2 gange, og den efterfølgende dialog syntes mere 

struktureret end hos A. Men som A havde også B spontane kommentarer til videoklippene 

ved første afspilning, på trods af gentagen information om at afvente. Til gengæld viste der 

sig et mønster her, idet B´s spontane reaktioner på videoklippene overvejende opstod i første 

mere end i anden afspilning. Ved brug af VB i en anden undersøgelse, er det måske værd at 

overveje, om ikke undersøgeren ved første afspilning planlagt skal give plads til patienternes 

første og spontane kommentarer, hvor undersøgeren så i anden afspilning skal være mere 

styrende med spørgsmål både funderet i patientens spontane kommentarer og funderet i 

undersøgerens forberedende gennemsyn af video. På den måde kunne patienten måske sikres 

en vis styring af dialogen under patientberetningen.  

Måske det var B´s mindre associative og dermed kortere beretninger, der gav mulighed for en 

mere systematisk dataindsamling. På den anden side, formentligt foranlediget af min 

erfaringer med A, så var jeg mere forberedt til B´s patientberetning, hvor jeg i mine spørgsmål 

og dialog med B syntes mere fokuseret.  

Det ovenfor skitserede metodiske problem, gav mig en fornemmelse af, at på trods af at 

metoden skulle passe til undersøgelsesspørgsmålet, så skulle jeg måske også være parat til at 

tilpasse metoden VB til informanten. En sådan afvigelse fra det oprindeligt planlagte, fordrer 

så til gengæld at afvigelsen efterfølgende dokumenteres, ekspliciteres og kritisk diskuteres for 

at opnå en gennemsigtighed i afvigelsens mulige konsekvenser for resultatet (Olsen 2003) - 

hvilket jeg med ovenstående hermed har gjort.  

 

Videodata 

Som nævnt i metodeafsnittet, så efterlod video en stor mængde data, der uden en afgrænsning 

kunne overvælde undersøgeren, og drukne forskningsspørgsmålet. Tilgengæld efterlod 

videodata undersøgeren med en mulighed for minutiøst at finde mulige sammenhænge 

mellem forskellige aktiviteter, fordi videoerne kunne afspilles igen og igen.  

I analysen af kropsplejesituationen, søgte jeg igennem gentagne afspilninger af video, at 

kortlægge disse aktiviteter i et ”Viewboard”(s. 57 og 66) for i første omgang at få et overblik 

over kropsplejens aktiviteter og forhold der kunne have både forværrende og reducerende 

effekt på KOL-patienternes åndenød. VB gav muligheden for en minutiøs kortlægning af 
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konteksten ”kropsplejen, som senere viste sig at spille en rolle i KOL-patienters 

åndenødsoplevelse. Indholdet af dette ”Viewboard”, beskrives i analysen af KOL-patienternes 

åndenødsoplevelse, men jeg inddrager kortlægningen her for at illustrere videoens potentiale 

netop i forhold til en detaljeret afdækning af handlingsforløb eksempelvis under kropspleje. 

Som det vil vise sig i analysen af åndenødsoplevelse, så efterlod Viewboarded mig med en 

kontekstuel forståelse af KOL-patientens åndenødsoplevelse.  

 
Kompleksiteten i dataindsamlingsprocessen  

At vælge flere kilder til dataindsamling er som beskrevet i metodeafsnittet af stor værdi, da de 

forskellige data kan komplementere hinanden og forstærke undersøgelsens udsagnsevne. Jeg 

var på forhånd opmærksom på, at video efterlod sig et omfattende datamateriale, hvis ikke jeg 

fik afgrænset dataindsamlingen samt den efterfølgende databearbejdning. Hvad jeg ikke var 

forberedt på var, hvilken kompleks sammenhæng der herskede både imellem VB´s datakilder, 

samt imellem de forskellige typer af data fremkommet ved VB. Derfor syntes en visualiering 

af denne sammenhæng at være vigtig mhp. at synliggøre hvilke data, der påvirkede eller 

bidrog til hvilke datas frembringelse. Med henblik på at skabe denne transparens i 

videometoden udarbejdede jeg 2 modeller, som skulle illustrere datakildernes indbyrdes 

sammenhæng i dataindsamlingsprocessen både ud fra patientperspektivet (Figur 1) og 

undersøgerens perspektiv (Figur 2).  

Figur 1 (side 45) viser en model over kilder og deres sammenspil i VB, som lå til grund for 

KOL-patienters beretning om deres åndenødsoplevelse. Modellen skal læses både vertikalt og 

horisontalt. Det ses, at modellen vertikalt er opdelt i dataindsamlingens 3 faser (jf. afsnit 

3.3.3.). I fase 1 medregnede jeg videooptagelser som kildegrundlag for patientberetning, fordi 

det at blive videooptaget kunne give patienten en øget bevidsthed omkring undersøgelsens 

fokus, her åndenød under kropspleje, og dermed måske påvirke forskningsfeltet (Alrø et al. 

2001). Fase 2 er ikke medregnet som kilde til patientens beretning, idet det er der, hvor jeg 

forbereder mig på 3.fase. Men resultatet af 2. fases arbejde blev til kilder inddraget i 3. fase, 

som var 1) valg af 3 videosekvenser, 2) valg af situationer, jeg gerne ville have patienten til at 

kommentere. Det ses af figuren i fase 3, at disse kilder sammen med guide til patientberetning 

og den øgede bevidsthed om undersøgelsens fokus indgik i en cirkulær proces under og med 

dialogen mellem mig og patienterne; en cirkulær proces, der lå til grund for KOL-patienternes 

beretning. Jeg er klar over, at andre kilder spiller ind, så som både KOL-patienters erfaringer 

og historie jf. tidligere fremstillet litteratur, samt sygeplejerskens erfaringer. Men formålet 
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med modellen er at illustrere og synliggøre de kilder, som metoden VB formaliseret 

indeholder. 

Figur 2 (s. 46) illustrerer en model over den komplekse sammenhæng mellem datakilder i 

VB´s dataindsamlingsproces. Igen skal modellen både læses vertikalt og horisontalt. Vertikalt 

er modellen også her delt op i dataindsamlingsprocessens 3 faser samt analysefasen. 

Horisontalt ses VB´s kilder indenfor hver af de 3 faser. Alle figurer i fase 1, 2 og 3 har samme 

gule baggrund som analysefiguren, hvilket skal illustrere, at analyseprocessen starter allerede 

i dataindsamlingsprocessen (Alrø et al. 2001;Kvale 2004;Luckmann et al. 2006). Der ses en 

kronologisk sammenhæng imellem fasernes forskellige datakilder. Patientberetningen17 og 

”hele videooptagelsen” udgjorde de endelige datakilder for min analyse af åndenødsoplevelse 

under kropspleje.  

Ud fra ovenstående analyse af VB i et dataindsamlingsperspektiv, så forekom VB med sin 

within-metodetriangulering at være en kompleks proces for undersøgeren at gennemskue i 

forhold til kilder og deres indbyrdes sammenhæng. Alligevel var det realistisk med enkelte 

modifikationer at gennemføre den planlagte dataindsamling i VB. Dialogen under 

patientberetningen blev tydelig initieret ved videosekvenserne, hvilket bl.a. sås ved 

patienternes spontane kommentarer. Guiden til patientberetningen, mine opfordringer samt 

mulig hypoxi-udløst hukommelsessvækkelse kunne måske være årsag til, at patienterne havde 

svært ved at knytte oplevelser til specifikke mimikker & gestikker. Alligevel viste 

patientberetningerne, at KOL-patienter havde noget at berette ved metoden VB. Hvorvidt VB 

initierede data, der gav indsigt i KOL-patienternes åndenødsoplevelsen kunne dog først 

besvares ved den senere fænomenologiske analyse af de fremkomne data.   

                                                 
17 Fase 3 i figur 1. er identisk med fase 3 i figur 2 i forhold til ”patientberetningen”.  
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Figur 1: Model for datakilder og deres sammenhæng i VB, som ligger til grund for patientberetning.  
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Figur 2: Model for datakilder og deres sammenhæng i VB´s dataindsamlingsproces 
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4.1.3. Videometoden set i et etisk perspektiv 
Jf. mine etiske overvejelser, så ville jeg vurdere, om der i VB var en balance mellem VB´s 

nytteværdi og så det ubehag, VB måtte medføre for patienten. Endelig besvarelse af dette var 

først mulig, når det igennem åndenødsanalysen var afdækket, om VB reelt gav adgang til 

KOL-patienters åndenødsoplevelse, og dermed havde en nytteværdi. 

Men først måtte jeg igennem analysen af VB vurdere mulige ubehag og risici på baggrund af 

den audiooptagede debriefing efter patientberetning, video og patientenberetning. Igennem 

denne analyse fandt jeg ikke noget entydigt svar på om KOL-patienterne fandt det ubehageligt 

at være med i min undersøgelse. Følgende vil vise at forskellige afsæt gav forskellige svar på 

dette spørgsmål.   

Begge KOL-patienter påpegede deres ændrede udseende i deres spontane kommentarer til 

videosekvenserne. Hvor A eksempelvis sagde.: ”Det er sørgeligt at se en gammel smed på 

den måde do..” , så omtalte B det at se sig selv, som ”Skræmmende” . Erfaringer viser, at 

situationer under videooptagelser, der gør de videooptagne forlegne, kan foranledige, at 

deltagerne henvender sig direkte til kameraet og spøger med det, der gør dem forlegne 

(Mondada 2006). Hos Både A og B kunne dette være tilfældet én gang under 

videooptagelserne. A henvendte sig eksempelvis smilende til kameraet, da han var uden sin 

tandprotese, og sagde: ”Er jeg ik´ fin uden tænder….?”, hvorefter han lukkede øjnene i et 

tidsrum på 30 sekunder. For B gjaldt det en situation, hvor hun stod nøgen foran kameraet og 

blev tørret på ryggen. Her smålo hun til kameraet og sagde: ” Er det nogen flotte billeder?”. 

Hvorvidt og hvor meget de blev påvirket af, at se sig selv, kunne der kun tolkes om, men det 

var tydeligt, at videoen gav anledning til kommentarer, der omhandlede deres forandrede 

udseende.   

Direkte forespurgt, om det havde været ubehageligt at blive videooptaget, afviste både A og B 

dog. I stedet gav de udtryk for, at det enten havde været ”Hyggeligt” eller ”Spændende” at 

deltage i en sådan undersøgelse. A bød mig eksempelvis chokolade flere gange under 

patientberetningen, hvilket kunne støtte antagelse om, at seancen om ikke var behagelig, så 

heller ikke ubehagelig. Der kunne selvfølgelig også her være tale om ”den gode patient”.   

På spørgsmålet om, hvorvidt det havde været hårdt for dem at deltage i undersøgelsen, afviste 

begge. Begge antydede dog, at deltagelsen krævede kræfter: A sagde:  

A: det vil jeg nok sige..hvis man bare er lidt mere på dupperne..så gør det altså 
også et andet indtryk 
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I: hvad er det for et indtryk, du tænker på? 
A: jamen generelt (I:ja)..man er mere sat op til narrestreger og 
I: dig? 
P: ja.”  
 

B afviste, det havde været for hårdt for hende at være med, men nævnte dog, at det måske 

kunne være for hårdt for andre lungesyge. Tog jeg deres ord for pålydende, så havde det altså 

ikke været for hårdt at være med, men begge patienter syntes dog trætte efter endt 

patientberetning. Fra start til slut tog undersøgelsen omkring 5 timer. Som illustreret i tabel 3, 

side 51, så havde patienterne i forhold til aktiv deltagelse i undersøgelsen et tidsforbrug på 

omkring 1,5 time. Men patienterne var inddraget i starten og i slutningen af 

dataindsamlingsprocessen, hvorfor den mellemliggende tid måske kunne betragtes som en 

slags ventetid for dem. Ved inklusion af patienter syntes det derfor vigtigt at vurdere, hvad der 

etisk ville være forsvarligt at lægge beslag på af den indlagte KOL-patients tid (herunder også 

ventetid), samt hvorvidt deres ressourcer står mål med at være mere eller mindre på i 5 timer 

under en sådan undersøgelse.  

Konkluderende må det siges, at det ikke entydigt kan besvares, i hvor høj en grad KOL-

patienterne følte ubehag ved undersøgelsen. Måske denne flertydighed var udtryk for en 

ambivalens i forhold til det at indgå i en undersøgelse. En ambivalens mellem på den ene side 

at finde det vigtigt, at bidrage til forskning til gavn for andre, hvilket begge påpegede, og så 

på den anden side at være villig til udholde et vist ubehag. Overordnet betragtet på baggrund 

af ovenstående analyse og KOL-patienternes egne kommentarer, så var det dog min 

umiddelbare vurdering, at ubehaget ikke var uoverstigeligt og etisk uforsvarligt.  

4.1.4. Videometoden set i et økonomisk perspektiv 
Hvad var ressourceforbruget ved denne undersøgelse?  

Jf. den økonomiske dimension i en MTV-analyse, så vurderes teknologien (plejen, 

behandling, undersøgelsen) udfra både udstyrets pris, tidsforbrug og grundlag for 

implementeringen af teknologien (Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering 2001). 

Inspireret af dette, så ønskede jeg at afdække ressourceforbruget ved VB udfra prisen for 

VB´s brug af udstyr, tidsforbrug samt muligt patientgrundlag. Formålet var at vurdere, om 

resultatet af VB, altså de fremkomne data, kunne stå mål med videometodens 

ressourceforbrug. Endelig besvarelse af dette forudsatte dog, at analysen af data initieret ved 
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VB forelå. Her vurderes ressourceforbruget først, hvorefter endelig konkluderende vurdering 

tages i diskussionsafsnittet efter endt dataanalyse.  

 

Udgifter til teknologisk udstyr 

Jeg brugte et kamera med mulighed for indstilling af lys, lyd og med zoomfunktion. Til 

imødekommelse af føromtalte problemer med hensigtsmæssig kameravinkel under trange 

pladsforhold, ville det i fremtidige undersøgelser være godt, at kameraet havde muligheden 

for ”vidvinkel”. Det var ligeledes vigtigt, at videoudstyret havde en god lydoptager, idet der 

på patientstuen under kropsplejen kunne være en høj grad af baggrundsstøj pga. øvrige 

aktiviteter. Transcriberingsmodulet kunne dog i høj grad frafiltrere denne baggrundsstøj.  

Et videostativ til kameraet var nødvendigt ved denne stationære optagelse, både for at undgå 

unødige rystelser, og for at have muligheden for at koncentrere sig om kropsplejesitutationen 

og nedskrivning af tanker. Dertil kunne videostativet ved en stationær indstilling af kameraet i 

sig selv også give mere ro omkring videooptagelsen, idet videokameraet hurtigere blev eet 

med øvrige omgivelser (Alrø et al. 2001).  

Det benyttede softwareprogram til afspilning af video downloaded jeg gratis. Men ved et 

større antal videooptagelser, kunne det måske være påkrævet at købe et softwareprogram, der 

indeholdt redskaber til både transcribering, notering samt mulig fremvisning af 

videooptagelser på eksempelvis konferencer. Derudover gjorde jeg brug af 

softwareprogrammer til både transcribering, diktering og til håndtering af analyse. 

Alle softwareprogrammer var engangsinvestering fraset Nvivo 7, som krævede en licens på 

årsbasis. Udgifterne til det teknologiske udstyr (se tabel 2, s.50), var dog for de flestes 

vedkommende engangsudgifter, og udstyret vil kunne bruges i andre undersøgelser. 

 

Tidsforbrug under undersøgelsen. 

Som det fremgår af tabel 3, udregnede jeg tidsforbrug for både patient, sygeplejerske og mig 

selv som undersøger, det være sig både før, under og efter undersøgelsen. Tidsforbruget gjaldt 

undersøgelsen for én patient. Jf. tabel 3 brugte jeg forberedelsestid på at opnå en fortrolighed 

med det teknologiske udstyr samt et 2 dages kursus i Nvivo7-softwareprogrammet. 

Tidsforbruget på omkring 4 dage kan dog anses som en investering til efterfølgende 

forskningsprojekter. Selve dataindsamlingsprocessen tog i alt 3,5 time. Det største tidsforbrug 

for mig var klart den efterfølgende transcribering og udarbejdelse af Viewboard, hvor specielt 
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transcribering af video tog tid. Som det ses af note 21, så blev denne tid reduceret med 1/3 

ved transcriberingen hos B, formentligt foranlediget af, at jeg nu havde mere erfaring. Måske 

reduktionen i fremtidige projekter ville kunne reduceres yderligere? Tidsforbrug i alt fra 

undersøgerens side var således omkring 9,5 dag, og for KOL-patienter var tidsforbruget i alt 

cirka 1,5 time inklusiv tiden til information, samtykke i starten samt debriefing til slut.  For 

den inkluderede sygeplejerske var tidsforbruget, den tid det tog at informere om 

undersøgelsen samt assistere KOL-patienten med kropsplejen, i alt cirka 40 minutter. I et 

økonomisk perspektiv forekom VB således ikke at være hverken penge- eller tidsmæssigt 

krævende 

 

Tabel 2. Udgifter til teknologisk udstyr i VB 

TEKNOLOGI TIL DATAINDSAMLING / - BEARBEJDNING PRIS 

(i Dk) 

Videoapparat med stativ* 8000,00 

Disketter pr. stk.   150,00 

Computer* 3000,00 

Softwareprogram til afspilning af video på computer (downloaded)*       0,00 

Olympus Diktafon* 1000,00 

Softwareprogrammet ”Olympus transcriberingsmodul”* 1500,00 

Årlig licens til Softwareprogrammet ”Nvivo 7” til analyse af video og audiooptagelser  1500,00 

Kursus i brug af Nvivo* 4000,00 

I ALT  19150,00 

 

* Engangsinvesteringer 
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Tabel 3. Tidsforbrug for patient, sygeplejerske og undersøger i VB 

 

 
Patient Sygeplejerske Undersøger 

Før undersøgelsen: 

Opnå fortrolighed med: 

- teknologisk udstyr som video og diktafon 

 

- Nvivo 7 kursus 

 

- Softwareprogram Olympus  

 Transcriberingsmodul samt softwareprogram 

 Intervideo DVD7 

 

- Information til patient 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

2 dage18* 

 

2 dage* 

 

 

3 timer* 

 

 

10 min 

 

Dataindsamlingsprocessen: 

- Videooptagelsen i alt 

- Gennemsyn af video inden patientberetning 

- Patientberetning 

 

 

30min 

 

40 min 

 

30min 

 

- 

 

30 min19 

2 timer 

1 time20 

Efter undersøgelsen: 

- Transcribering af video 1. gang21 

- Transcribering af patientberetning 

- Viewboard 

   

3 dage 

5 timer 

1 dag  

Tidsforbrug i alt: 1,5 time 40 minutter 9, 5 dage 22 

* Engansinvesteringer 

 
Muligt patient-grundlag for videometoden hos KOL-patienter. 

Taget i betragtning, at KOL-patienter har tendens til at trække sig fra sociale relationer 

grundet vejrtrækningsbesvær og manglende kræfter, så kunne en videooptagelse i sig selv 

måske føles som en overeksponering, hvilket ikke er en ualmindelig oplevelse for de, som 

                                                 
18 Specielt gentagne prøveoptagelser og prøveinterviews udfra det optagne har taget tid 
19 Opstilling, indstilling og nedtagning af videoudstyr 
20 Opstilling, indstilling og nedtagning af computerudstyr og diktafon 
21 Tidsforbrug ved transcribering af video af patient B var reduceret med 1 dag. Måske pga. erfaringer fra 
transcribering af video med A. 
22 Udaf de 9,5 dages tidsforbrug kunne cirka 4 dage anses som en engangsinvestering. 
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videooptages (Alrø et al. 2001). Derfor forekom det relevant ud fra et økonomisk perspektiv 

at vurdere, hvorvidt denne undersøgelsesmetode kunne hverve KOL-patienter til 

undersøgelsen. Et manglende patientgrundlag ville jo sætte grænsen for, hvorvidt det var 

rentabelt at igangsætte en undersøgelse. Derfor bad jeg den inkluderede sygeplejerske om i et 

skema at notere sig, hver gang hun havde spurgt en KOL-patient om deltagelse i min 

undersøgelse, patientens svar og om muligt patientens begrundelse for svaret. Resultatet af 

denne stikprøve var, at i tidsperioden primo maj til primo juli var der 6 KOL-patienter, der 

faldt indenfor inklusionskriterierne. Af de 6 adspurgte sagde 4 ja til at indgå i undersøgelsen, 

hvoraf den ene blev ekskluderet pga. risiko for, at patientens åndenød ikke var fremkaldt af 

KOL men i stedet af stærke knoglesmerter; 1 måtte udgå pga. organisatoriske problemer med 

overflytning til anden afdeling. Begrundelsen for ikke at ville være med, var for to patienter 

manglende kræfter. Den ene af de to havde først sagt ja, men trak sig senere, inden jeg nåede 

at tale med patienten. Den sidste patient blev inkluderet ultimo juli. Overordnet betragtet 

udfra denne lille stikprøve, så er der altså tilsyneladende et patientgrundlag for denne type 

undersøgelse.  

4.1.5 Opsummering og konklusion på videoanalyse 
 På baggrund af ovenstående analyse af VB udfra perspektiverne ”Teknologi, dataindsamling, 

etik og økonomi”, forekom videometoden at være mulig at gennemføre med enkelte 

modifikationer i dataindsamlingsprocessen. Metoden var umiddelbart økonomisk rentabel og 

etisk forsvarlig. Hvorvidt der ved metoden udfra et videnskabsetiske perspektiv, blev opnået 

en balance mellem undersøgelsens nytteværdi og det ubehag som undersøgelsen måtte 

medføre for patienten, kunne dog først endeligt besvares, når der forelå en vurdering af 

metodens egnethed til at udforske KOL-patienters åndenødsoplevelse under kropspleje. 

Ligeledes var en endelig vurdering af, om fundene ved VB stod mål med metodens 

ressourceforbrug, betinget af udarbejdelsen af åndenødsanalysen. Disse vurderinger tages 

endeligt op i diskussionsafsnittet. Her præsenterer jeg først dataanalysens fund.  

4.2 ANALYSE AF ÅNDENØDSOPLEVELSE UNDER KROPSPLEJE 

Strukturen for hele denne analyse vil bestå af 3 hovedafsnit, hvor de to første præsenterer de 

fund, der er fremkommet på baggrund af analysen af henholdsvis A og B´s 

åndenødsoplevelse. I det tredje afsnit præsenterer jeg resultaterne af en sammenligning og 

syntetisering af analysefundene for A og B, hvor jeg vil rekonstekstualisere de to patienters 
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åndenødsoplevelse og give en samlet beskrivelse af deres åndenødsoplevelse under 

kropspleje.  

I min analyse af A og B´s åndenødsoplevelse, analyserede jeg først åndenødsoplevelsens 

kontekst ”kropsplejen”, for derefter at inddrage disse analysefund i en endelige analyse af 

åndenødsoplevelsen under kropsplejen. Denne kronologi bliver også strukturen i 

præsentationen af fund omkring A og B´s åndenødsoplevelse. 

I min fremstilling af analyseresultaterne for A og B, vil jeg indledningsvist for hver 

analysedel give et rids over de kategorier, jeg har fundet i min analyse, markeret med 

citationstegn. Derefter kommer jeg ikke yderligere ind på kategorierne, men giver udfra 

kateogierne en sammenhængende beskrivelse af KOL-patienternes åndenødsoplevelse. Dette 

med reference til Sandelowski, der finder, at netop temaer, begreber og kategorier ofte i 

præsentation af resultater, gøres til kardinalpunkter, hvor mennesket det handler om, glemmes 

eller gemmes bag disse ord (Sandelowski 2007). En sådan fremstilling kunne efter min 

vurdering fremmedgøre og lægge unødig afstand til det menneskelige, hvorom undersøgelsen 

drejer sig.  

Kategorierne er fremkommet på baggrund af datamaterialet men også teori, hvilket er i 

overensstemmelse med analysemetoden ”Fortolkende beskrivelse” (se boks 1, s. 27). I 

analysen inddrages tidligere fremstillet forskningslitteratur og, i et mindre omfang anden 

litteratur til løbende belæg for analysens argumentation.  

De fremkomne data fra patientberetning og video med både A og B´s verbale og nonverbale 

sprog, bød på mange interessante perspektiver i forhold til åndenødsoplevelse under 

kropspleje. Men jeg vælger her at afgrænse og fokusere på et muligt mønster, jeg 

identificerede fælles for både A og B´s åndenødsoplevelse. Et mønster, der dukkede op i kraft 

af en forskel i karakteren af A og B´s kropspleje og åndenødsoplevelse, idet der 

tilsyneladende var en forbundethed mellem KOL-patienternes beskrivelse af åndenød og den 

strategi, som de valgte til håndtering af åndenød under kropsplejen. Dette præsenteres i det 

følgende.    

4.2.1. Fortolkende beskrivelse af A´s åndenødsoplevelse under kropspleje 

4.2.1.1. Kropsplejens særpræg  
Ud fra første analyseramme: ”velvære og ubehag” i.f.t. åndenød identificerede jeg følgende 

åndenødsforværrende forhold under kropsplejen: ”At bevæge sig”, ”at tale under 

kropsplejen”, samt det ”at få tandprotesen ud”. Af forhold der reducerede åndenød under 



Analyse 
 

Kandidatspeciale i sygepleje. 54

kropsplejen identificerede jeg ”pacing af kropsplejen” indeholdende kategorierne: ”hjælp til 

kropsplejen”, ”instruktion før kropsplejehandlinger” samt ”sygeplejerskens omtale af A´s 

åndenød undervejs i kropsplejen”.  

Udfra ovenstående kategorier samt ved gentagne afspilninger af hele videooptagelsen, 

udarbejdede jeg en oversigt, her kaldet ”Viewboard” (side 57). Viewboardet illustrerer det 

tidsmæssige forhold mellem kropsplejeaktiviteter, patientens åndedræt og forhold der enten 

forværrede eller reducerede åndenød under kropsplejen. Denne illustrering gav som nævnt i 

videoanalysen en mulighed for at se sammenhænge mellem disse forskellige faktorer.  

På baggrund af ovennævnte kategorier og viewboardet fandt jeg, at A´s kropspleje var præget 

af, at A overlod de fleste aktiviteter til sygeplejersken, og at sygeplejersken spillede en central 

rolle for A i kraft af, at hun overtog kropsplejeaktiviteter og pacede kropsplejeforløbet. 

Følgende er en præsentation og argumentation for det fund.  

 

Afhænding af funktioner under kropsplejen 

At bevæge sig under kropsplejen forværrede tydeligvis A´s åndenød, hvilket viewboardet 

også umiddelbart illustrerer ved sammenhængen mellem åndenødseskalering og eksempelvis 

bevægelser. A blev vasket i sengen og bevægelser var begrænset til arme og overkrop, hvor 

A´s hyppigste bevægelser var armbevægelser i.f.m. afklædning, påklædning, samt 

mobilisering i sengen ved at trække sig op ved sengehestene. Under barberingen forekom der, 

til forskel fra resten af kropsplejen, markant hyppigere og sammenhængende armbevægelser, 

som af A var angivet, som tidspunktet, hvor hans åndenød var værst (åndenødspeaket). At 

åndenødspeaket lå under barberingen, forklarede han selv sådan:  

”.. for jeg skal jo ikke løfte armen ret meget..jeg kan blive fuldstændigt baldert´ 
bare af at børste tænder.”  

 

At ustøttede armbevægelser fremkalder åndenød, tyder flere studier på, idet disse bevægelser 

øger iltbehovet, metaboliseringen og reducerer kraften af diafragma og sekundære 

respirationsmuskler under respirationen (Breslin 1992;Breslin & Garoutte 1995;Carter et al. 

2003;Lebzelter et al. 2001). 

Fraset barberingen, så overlod A dog kropsplejeaktiviteterne til sygeplejersken. 

Sygeplejersken spillede tilsyneladende en vigtig rolle under kropsplejen, idet A sagde til 

sygeplejersken, at han ikke kunne undvære dem (plejepersonalet). Da jeg under beretningen 

spurgte ind til den udtalelse, sagde han:  
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”A:Jah..det er nok på tanken der henad, at så længe hun står ved min side, så 
skal jeg ikke overanstrenge mig..”.  

 

I en tolkning var det nødvendigt for A, ja måske en forudsætning for A (”jeg kan slet ikke 

undvære jer”), at sygeplejersken var tilstede under kropsplejen, idet hun kunne afværge, at 

han ”overanstrengte” sig. A´s ordvalg: ”overanstrenge mig”, kunne indikere, at han lå på 

grænsen til, at enhver bevægelse var mere end en ”anstrengelse” og dermed måske en 

respiratorisk overbelastning. Hans formodede tanker om overbelastning spillede 

tilsyneladende en rolle i hans åndenødsoplevelse, hvilket jeg kommer ind på senere.  

 

Sygeplejersken overtog kropsplejeaktiviteter og pacede A  

Men kropsplejen var ikke kun præget af, at A afhændede langt de fleste aktiviteter til 

sygeplejersken. Kropsplejen var også præget af, at sygeplejersken støttede op om A´s 

gennemførelse af kropspleje både ved at overtage de afhændede aktiviteter samt ved pacing.   

”S  vrider en klud op i vaskefadet og siger: vi starter fra toppen a´, A (A: ja) ..og 
vasker ansigtet..vil du selv have en klud i hånden og vaske ansigtet?”  
A ryster på hovedet og siger: nej, det må du gerne overtage 
S: Det gør jeg..tager brillerne (S tager brillerne af) 
A: Så skal jeg jo ikke overanstrenge mig  
A: Nej..du skal koncentrere dig om dit vejr ik´ å´ ” 

 

Netop her i ovenstående citat, spurgte sygeplejersken A i starten af kropsplejen – og som den 

eneste gang fraset barberingen - om han selv aktivt ville tage del i kropsplejeaktiviteterne. Og 

af ovenstående ordveksling sås det, at A overlod aktiviteterne til sygeplejersken, for at han 

ikke skulle overanstrenge sig. Dette støttede sygeplejersken ham i, for så i stedet at minde 

ham om, at koncentration om vejrtrækning var hans opgave. 

Udover at overtage de afhændede aktiviteter fra A, så havde sygeplejersken under kropsplejen 

også andre åndenødsforebyggende funktioner, hvilket eksempelvis var pacing og omtale af 

A´s åndenød. Da KOL-patienter i en undersøgelse blev spurgt om, hvordan sygeplejersken 

kunne bedre deres vejrtrækning, angav patienterne vigtigheden af, at nogen var hos dem, som 

kunne forudse deres behov og assistere dem ved aktiviteter (Kendrick et al. 2000). 

Udtalelserne synes godt i tråd med både Morse og Benners teori om velværebefordrende 

sygepleje, som indebærer at sygeplejersken identificerer og handler på patientens tegn som 
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eksempelvis tale og mimik & gestik (Benner et al. 1999;Morse et al. 1996) 23. En 

velværebefordrende pleje er bl.a. udfra disse tegn at coache og guide patienten igennem 

pinefulde procedure (ibid.), hvor pacing spiller en rolle. At udøve pacing er at afstemme 

hastigheden, hvormed plejen bliver gennemført. Sygeplejersken kan pace plejen ved brug af 

deres stemme til guiding, opmuntring og vejledning (Morse 2001;Morse et al. 1996), hvilket 

organiserer og fokuserer patienten (Benner et al. 1999). I denne forståelse af pacing, syntes 

sygeplejersken at pace A både ved at omtale A´s åndenød samt ved hendes instruktioner før 

hver eneste kropsplejeaktivitet. Plejepersonalets omtale af åndenød kan være af stor betydning 

for KOL-patienten både fordi, det kan reducere åndenød (Truesdell 2000), og virke som en 

bekræftelse på og anerkendelse af åndenøden (Lomborg 2004). Under videoen sås det, hvilket 

også er illustreret i viewboardet, at sygeplejersken omtalte A´s åndenød under 

åndenødsescalering, hvilket kunne indikere, at hun handlede på forværring af åndenød. Jf. 

bilag 6 ses det, at 5 ud af sygeplejerskens i alt 8 omtaler af åndenød var vejledende i forhold 

til håndtering af åndenød, som eksempelvis: ”Nu skal du bare koncentrere dig om at trække 

vejret…så kan vi snakke bagefter.”. Ud af de 8 omtaler var 1 omtale en direkte forespørgsel 

til, hvor meget luft han havde, og 2 var bekræftende omtale, som eksempelvis: ”Det er skidt 

hva´ A.. med luften”. Hvor sygeplejersken både i sekvensen før og efter peaket omtalte 

åndenøden i en vejledende og erkendende form , gjorde hun ikke dette under barberingen. 

Denne manglende omtale kunne være en del af forklaringen på, at åndenøden her var værst 

for A. 

Ud af viewboard for A ses det, at A i alt 3 gange og hver gang tilsyneladende initieret af 

sygeplejerskens vejledende omtale af åndenød (se også bilag 6), søgte at få styr på sin 

vejrtrækning, hvilket kunne ses ved de lukkede øjne24. Sygeplejersken søgte tilsyneladende 

med sin omtale af åndenøden at pace hastigheden af aktiviterne med patientens respiratoriske 

formåen. Om en sådan omtale under barberingen ville have reduceret A´s åndenød, er måske 

værd at overveje 

                                                 
23 Både Benner og Morses teori om velvære omhandler i disse publikationer kritisk syge børn og voksne.  
Benner pointerer dog i sin bog, at hendes teori kan benyttes generelt i.f.t. alle  patientgrupper.   
M.h.t.  Morse, så har jeg i en tidligere semesteropgave omkring velvære, korresponderet pr. e-mail med Morse 
om, hvorvidt hendes teori om velvære også gælder patienter udenfor intensiv- og skadestueregi. Hun svarede, at 
det gjaldt alle patienter, der var i lidelse.  
24 A forklarede, at han lukkede øjnene for ”at slappe af” og få kontrol over sin vejrtrækning. 



Analyse 
 

Kandidatspeciale i sygepleje. 57

Viewboard over kropsplejen af A 
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Men ud over at pace med sin omtale af A´s åndenød, så pacede hun også ved sine 

instruktioner under kropsplejeaktiviteterne, idet hun før hver aktivitet fortalte A, hvad hun 

gjorde, og hvad hun forventede, at A skulle gøre. Morse angiver netop denne guiding og 

pacing af tempo i plejen til at være særdeleles vigtig for, at patienten kan samarbejde med 

sygeplejersken under plejen (ibid.). 

Generelt fandt A kropsplejen”udemærket”, og betegnede kropsplejen som tilpas i forhold til 

tempoet:   

A: Altså når det ikke bliver noget der skal javes´ ..og det var det ikke…(I: 

nej)..så var det behageligt…” 

 

Følelsen af ”ikke at blive javet med” kunne bekræfte min tolkning om, at A blev vel-pacet 

under kropsplejen, og derved undgik ”overanstrengelse” og åndenødsforværring, fraset under 

barberingen.  

Samlet vurderet fandt jeg, at kropsplejen for A var præget af, at A søgte at undgå 

åndenødseskalering ved at overlade de fleste kropsplejeaktiviteter til sygeplejersken, fordi 

bevægelse var en overanstrengelse. Samtidigt bar kropsplejen præg af, at sygeplejersken 

umiddelbart imødekom denne strategi ved både at overtage de afhændede aktiviteter men 

også ved at pace tempoet under kropsplejen med hendes instruktioner og omtale af A´s 

åndenød.  

Tilsyneladende havde denne afhænding af funktioner i A´s kropspleje en forbundethed til 

hans åndenødsoplevelse, hvilket jeg vil argumentere for i det følgende.   

4.2.1.2. A´s åndenødsoplevelse under kropspleje 
Udfra første analyseramme ”Åndenødsoplevelsens fysiske, kognitive og affektive dimension” 

samt efterfølgende kategoriseringer, fandt jeg, at ”fysisk”, forekom A´s åndenødsoplevelse at 

være præget af en ”konstant eksisterende men varierende åndenød”. Denne 

åndenødsoplevelse var tilsyneladende ”betinget af hans aktivitetsniveau”, og gav ham en 

følelse af, at ”hans lunger var alt for store til, at de ikke helt kunne fyldes med luft”. 

”Kognitivt” var A´s tanker om åndenød overvejende præget af ”hvad fremkalder åndenød”; 

”hvordan undgår jeg åndenød”, samt en beskrivelse af åndenød som ”et fravær af funktioner 

og sociale relationer”. ”Affektivt” fremkom kategorien ”savn af funktioner og sociale 

relationer”.  
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Jeg fandt under denne kategorisering, at den kognitive dimension kvantitativt set var 

overvejende i A´s åndenødsoplevelse mere end den fysiske og affektive dimension. Udover 

min rolle i identificering af kategorier, så kunne denne overvægt af den kognitive dimension 

måske være et udtryk for, at A´s åndenødsoplevelse var mere præget af tankerne omkring 

åndenød end eksempelvis en fysisk oplevelse af åndenød. På baggrund af kategorierne, sås det 

at A´s funktionsniveau spillede en rolle indenfor både den fysiske, kognitive og affektive 

dimension, som det der henholdsvist ”medførte åndenød”, det der ”var udtryk for åndenød” 

samt det der ”var savnet”.  

Set udfra ovenstående kategoriseringer og sat ind i konteksten kropsplejen, så havde A 

tilsyneladende en strategi for håndtering af åndenød under kropsplejen, der gik ud på at undgå 

åndenød ved at fravælge funktioner og overlade dem til sygeplejersken. Og netop denne 

strategi kunne umiddelbart være forbundet med A´s beskrivelse af åndenød som savnet af 

tidligere funktionsniveau. Dette fund præsenteres i det følgende.  

 

Strategien ”at undgå åndenød” under kropsplejen 

KOL-patienter bevæger sig ofte på et knivsæg mellem åndenødseskalering og – reducering i 

dagliglivets aktiviteter (Barnett 2005;Christenbery 2005) så som kropspleje (Lomborg 2004). 

På sygeplejerskens spørgsmål, om A havde luft, svarede han: ”Næ, det har jeg sgu aldrig..”.  

At A´s habituelle vejrtrækning således var præget af en konstant åndenød, kunne måske 

forklare hvorfor hans tanker var præget af, hvad der gav og hvad der kunne afhjælpe åndenød, 

idet der i hans tanker ikke skulle mange bevægelser til, før han oplevede en 

åndenødseskalering under kropsplejen. Han var, som han sagde:  

”..jamen man er jo klar over, man kan ikke foretag sig noget som helst, 
så…selvom man gerne vil” 

 

Citatet her kunne godt indikere, at A tænkte om åndenød, som noget han ikke kunne foretag 

sig noget som helst med. At lungesyge patienter er bekymret for deres næste vejrtrækning, 

samt fokuseret på hvordan de skal håndtere den, kan forskningsteori bekræfte (Insel et al. 

2005). Og i A´s oplevelse af åndenød, så fremkaldte bevægelser i særdeleshed åndenød, hvor 

sygeplejerskens hjælp eller overtagelse af funktioner nærmest for ham var en forudsætning for 

at undgå escalering af den konstant tilstedeværende åndenød. Det skal dog siges, at A selv 

forsøgte at få kontrol over åndenød ved ”at slappe af”, hvilket dog ikke var helt muligt ifølge 

denne udtalelse: ”Ja så meget som man nu kan, når man ikke kan få luft”  
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Det er for mange KOL-patienter en overbelastning at gennemføre kropspleje, hvilket 

sygeplejersken kan imødekomme ved sin hjælp (Kendrick et al. 2000;Lomborg 2004). A´s 

udtalelse om: ”Og at man skal være taknemlig for al den hjælp man overhovedet kan få”, 

kunne måske tilmed give forståelsen af, at det at gennemføre kropspleje var en så stor 

belastning, at det krævede al den hjælp, ”man overhovedet kunne få”. Hvis udgangspunktet 

var, at A altid manglede luft, så ville enhver bevægelse kunne føles som en overanstrengelse, 

en overbelastning. Og derfor fik sygeplejerskens overtagelse af kropsplejeaktiviteter en 

central betydning for A under kropsplejen, idet hun var redskabet til at undgå aktiviteter og 

dermed den respiratoriske overbelastning. På den måde kunne A måske få mere kontrol over 

sin åndenød, og derved fungere med sin åndenød ved at undgå åndenøden.  

 

Åndenød forklaret som afsavn af funktioner  

Og netop denne afgivelse af funktioner syntes at have en forbundethed til A´s øvrige 

oplevelse af at have åndenød, hvilket han beskrev som et savn af tidligere funktioner og deraf 

også sociale relationer. For på direkte forespørgsel af, hvordan åndenød føltes, sagde A:  

”..ski´e træls…jamen man er jo klar over, man kan ikke foretage sig noget som 
helst, så…selvom man gerne vil (I:ja)…for jeg savner rigtigt meget i min 
hverdag det er at bowle”.   

 

Og da jeg igen senere bad ham forklare, hvordan det føltes at have åndenød, så svarede A:   

Jjaa, det kan jeg måske..det gør man måske bedst og hurtigst ved at sige, at er 
der nogen der har travet ture, så er det sgu´ mig…så er det jo sørgeligt næsten 
ikke engang at ka´ gå ud og tømme sin postkas´..” 

 

At skulle adskille eller decifrerer sin åndenødsoplevelse endsige sætte ord på, som jeg beder 

A om, er svært for KOL-patienter (Fraser et al 2006;Lomborg 2004;Meek, Lareau, & 

Anderson 2001;Schwartzstein 1998). På trods af dette, så formåede A alligevel at forklare 

åndenød ved det, han ikke kunne men før havde kunnet. At A forklarede åndenød som et savn 

af tidligere funktioner, havde umiddelbart en vis analogi til kropsplejen, som netop var præget 

af afhænding af funktioner i strategien mod at undgå åndenødsforværring. At afhænde 

funktioner kunne medføre et savn af funktioner. I én tolkning kunne den forklarede åndenød 

måske være en generel oplevelse af det at have åndenød i dagliglivets aktiviteter og herunder 

også under kropsplejen. Af de fremstillede citater, ses det, at A anså sig selv for at være en 

fysisk aktiv mand før han blev syg. Da den funktionelle præstation er vigtig for 
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integritetsfølelse (Leidy & Hasse 1999;Lomborg 2004), så kunne A måske føle sig mere truet 

på sit selvbillede som én, der var aktiv, hvilket bidrog til hans generelle oplevelse af åndenød, 

som et savn af funktioner og relationer. Et savn, der kom til udtryk under kropsplejen, netop 

præget af denne afhænding af funktioner.  

 

Opsummering og konklusion 

På baggrund af ovenstående fortolkende beskrivelse, så sås det, at A havde en oplevelse af 

konstant åndenød under kropsplejen, en åndenød der specielt ved armbevægelser kunne 

eskalere. Han søgte at kontrollere sin åndenød under gennemførelsen af kropsplejen ved at 

vælge strategien ”at undgå åndenød”, og her var sygeplejersken af stor betydning, fordi hun 

under kropsplejen af A både overtog og pacede langt de fleste aktiviteter. Netop afhændingen 

af funktioner under kropsplejen havde umiddelbart en forbundethed med A´s 

åndenødsoplevelse, der blev forklaret som savn af funktioner.  

B´s åndenødsoplevelse havde tilsyneladende på samme vis en forbundethed med hendes 

strategi for gennemførelsen af kropsplejen, hvor en anden strategi dog blev benyttet. Dette 

fund præsenteres i det følgende.  

4.2.2. Fortolkende beskrivelse af B´s åndenødsoplevelse under kropsplejen  

4.2.2.1. Kropsplejens særpræg.  

Ud fra første analyseramme ” velvære og ubehag”ved åndenød identificerede jeg af 

åndenødsforværrende faktorer under kropsplejen: ”kropsplejeaktiviteter”, ”medicinindtag og -

instruks”, ”tørst / mundtørhed” samt ”uopfyldte behov”(i forhold til pauser, få noget at drikke 

eller fravælge aktiviteter). Af ”kropsplejeaktiviteter”, der blev identificeret som 

åndenødsforværrende var ”af- og påklædning”, ”vaske og tørre sig”, ”mundhygiejne inklusiv 

tandprotesen ud” og slutteligt det ”at bøje sig sammen”. 

Modsat dette identificerede jeg af åndenødsreducerende forhold: ”pauser i aktiviteter”, 

”reducering af tørst og mundtørhed”, ”inhalationer inden kropsplejen”, ”pleje af kroppen” 

samt ”sygeplejerskens støtte og opmuntring”.   

Udfra ovenstående kategorier samt det udarbejdede viewboard25 for B´s kropspleje (s. 66), så 

fandt jeg, at kropsplejen var præget af, at B udførte de fleste aktiviteter selv og holdt ikke 

                                                 
25 Som hos A er viewboarded udarbejdet på baggrund af de i afsnittet nævnte kategorier samt gentagne 
afspilninger af video. 
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pauser på trods af åndenødsescalering. Kropsplejen var af stor betydning for B, og 

sygeplejersken spillede en rolle med sin støtte og opmuntrende tale, dog ikke i forhold til 

pacing af kropsplejen. Dette fund præsenteres og argumenteres der for i det følgende. 

 

Var aktiv under kropsplejen, måske mere end hun havde ressourcer til. 

Jf. Viewboard26 (side 66) for B´s gennemførelse af kropsplejen, så var B aktiv og udførte selv 

de fleste kropsplejeaktiviteter under badet på trods af, at hendes åndenød tilsyneladende blev 

forværret. Af videoen ses det, at B fuldførte de aktiviteter, hun påbegyndte fraset påtagning af 

strømper, hvor det angivne åndenødspeak lå. Og trods en markant stigning i 

respirationsfrekvens, ændring i udåndingslyd og -længde, så fortsatte B, og holdt ingen pauser 

under kropsplejen. Ved det angivne åndenødspeak, ses det af viewboardet, at hun bøjede sig 

sammen for at tage strømper på, hvilket af B blev vurderet til at være den udløsende årsag til 

peaket. Umiddelbart efter påtagning af strømper, hvor B endnu ikke havde fået en bedring i 

åndenød, blev B af S instrueret i brug af turbohaler, fordi B tidligere havde inhaleret på 

ukorrekt vis. At bruge turbohaler under exacerbation af KOL er ikke altid optimal, idet 

patientens lungekapacitet kan være for dårlig til at lave en tilstrækkelig dyb inspiration til at 

kunne inhalere medicinen. Patienten var under instruktionen tydeligvis dyspnoisk og træt, 

lænede sig skævt op ad væggen, var læbecyanotisk, respirationsfrekvens 40, og formåede ikke 

at gøre, som sygeplejersken bad hende om. B forsøgte på trods af dette ad 3 omgange at 

inhalere på korrekt vis, men som B selv sagde, da hun så situationen på video:  

 ”Jamen jeg har ik´ en gang luft til at”hive” i den (refererer til turbohaler)” 

og lidt senere sagde hun om ”instruktionen”:  

” Åh tænkt´ jeg, bare det her snart var slut  (småler)”.  

 

Tilsyneladende, hvilket ovenstående beskrivelse også viser, så forekom det vigtigt for B at 

udføre de aktiviteter, hun kunne og måske endda også dem, hun ikke kunne. Beretningen om 

brug af turbohaler var et af flere eksempler på, at B umiddelbart ikke fik sagt fra eller til. På 

trods af en erfaring med at påtagning af strømper var stærkt åndenødsfremkaldende for hende, 

så fortalte B ikke om denne erfaring. Det kom bl.a.til udtryk i B´s beretning, da hun på video 
                                                 
26 Hos B modsat A er der beskrevet mere detaljeret, hvad der foregår af kropsplejeaktiviteter, idet B modsat A 
udfører disse aktiviteter næsten på egen hånd.  
Jf. Viewboardet: Som hos A gælder det også hos B, at hvor der er brugt passive verber i viewboardet, er det 
sygeplejersken der udfører aktiviteterne - og aktive verber, er det patienten, der udfører aktiviteterne.  
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så sig selv få strømpen i hånden: ”Der kan jeg godt mærke, der ka´ jeg ik´ ”. Ej heller ved 

tørst og tørhed i munden fik hun sagt til og fra på trods af, at det forværrede åndenød. På 

vidoen så man, at B flere gange på 4 minutter slikkede sig om munden med en meget tør 

tunge, men ikke fik sagt til under kropsplejen, og sygeplejersken ej heller reagerede på det. 

Under beretningen bekræftigede B tørsten og mundtørheden. 

Ovenstående tydede på, at B måske havde problemer med at acceptere, at hun ikke kunne det, 

hun før havde kunnet, og ignorerede derfor, at ressourcerne ikke stod mål med hendes 

aktivitetsniveau under kropsplejen. Denne manglende accept kom umiddelbart også til udtryk 

i B´s kommentering på at se sig selv under åndenødspeaket, hvor hun sagde, at hun helst ikke 

ville være ved, at hun var så ringe.  For det det var svært at forstå, at: ”… man er så 

hjælpeløs....for det er irriterende (I: ja)…”.   

B udførte mange aktiviteter selv, måske fordi det var vigtigt for hende, men måske også fordi 

hun havde svært ved at sige fra samt svært ved at bede om hjælp? 

 

Kropspleje af livgivende betydning for B 

Set i et kropsplejeperspektiv, så var der også en mulig sammenhæng mellem det, at ville på 

trods af åndenødseskalering aktivt gennemføre dette bad, og så den betydning badet havde for 

B. At vælge et bad fremfor et sengebad er for mange KOL-patienter et stort skridt, fordi bl.a. 

varmen og dampen i badet, vandet i ansigtet kan forværre åndenød (Barnett 2005). At B 

valgte badet, viste måske, at på trods af åndenød, så var badet vigtigt for B. Ifølge Lomborg 

har kropspleje stor symbolsk og selvbevarende betydning for KOL-patienter (Lomborg 2004), 

og specielt kvinder med KOL prioriterer tilsyneladende modsat mænd med KOL, personlig 

hygiejne i dagligdagen fremfor eksempelvis det at spise (Christenbery 2005). B selv sagde om 

det at have gennemført badet: 

”B:Jamen sån´ hel ..man var hel fri følelse..jeg havde det meget bedre 
I: Ja, hvordan havde du det bedre? 
B:Jamen..jeg tror at…jeg spændt`  og havde ondt i ryggen…(I:okay)..og over 
det hele (I: ja)..men det havde jeg ik´ da jeg var blevn´ vasket ”. 

 

Under videoen sagde B efter badet: ”Jeg er som nyfødt”. I en tolkning syntes badet at have en 

livgivende betydning for B, som hun var villig til at opnå på bekostning af forværring i 

hendes åndenød. At badet endda kunne have en bedring på hendes åndenød, syntes der at 

være grund til at tolke, fordi hendes anspændthed og smerter faktisk bedres – ubehag, som 

hun i patientberetning angav at forværre hendes åndenød.  
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Da jeg spurgte ind til, om der under kropsplejen var noget, der var ubehageligt, så sagde hun:  

B: Det ka´ jeg ik´ sige (I: nej..)..nej det ka´ jeg ik´ (I:nej)..jeg er selv så vant til 
at vask´ folk (griner)..det jeg tænkte på - at ”nu er det så min tur” (griner) 
I: Det tænkt´ du på derinde (B: ja)..ja..hvad tænker du om det?..”.og nu er det 
din tur”? 
B: Ja, det er noget…det har jeg jo gjort mange gange ik´ …og nu er det mig selv 
(I:Ja)..ja 
I: Hvad gør det ved dig..at det nu er dig selv 
B: Nå ik´ noget (I: ik´ noget)…jamen altså..jamen minderne altså…jeg har jo 
kun gode minder fra min arbejdsplads…(I:ja)..så det er ik´ så slemt.. (I: nej) 

 

Umiddelbart forbandt B hjælpen til kropspleje med sine egne gode minder om tiden, hvor hun 

var den der plejede. Hjælpen til kropsplejen var altså ikke noget problem, tilsyneladende fordi 

kropsplejesituationer var velkendte. Dog tyder forrige analysedel på, at det måske ikke var 

helt uproblematisk for B at skulle have eller bede om hjælp. 

 

Sygeplejerskens støtte og opmuntring 

Også hos B omtalte sygeplejersken B´s åndenød under kropsplejen. Men ved optælling og 

typificering af disse omtaler, så sås det, at 1 ud af 8 omtaler var direktiver til håndtering af 

åndenød. Der var så til gengæld hos B henholdsvis 4 og 3 omtaler i form af forespørgelser til 

vejrtrækningen samt omtale af åndenødens tilstedeværelse. Ifølge Lomborg, kan disse omtaler 

være velværebefordrende, fordi de anerkender åndenødens tilstedeværelse, men hvorfor 

sygeplejersken valgte en strategi, hvor hun var mindre anvisende overfor B´s håndtering af 

åndenød, forblev uvist. Blot kunne det jf. Morse have paced kropsplejen, hvis sygeplejersken 

havde opfordret til pauser i B´s udførelse af kropsplejeaktiviteter. Til gengæld spurgte 

sygeplejersken ind til hendes respiratoriske velbefindende, og forekom også rosende, når B 

havde udført en aktivitet, der tilsyneladende medførte åndenødseskalering. Sygeplejersken 

reagerede ofte verbalt på åndenødsforværringen, hvilket viewboarded også tildels illustrerer, 

men hun pacede tilsyneladende ikke tempoet. At B kunne have haft brug for lidt flere 

redskaber til håndtering af åndenød, var måske tilfældet, idet hun havde svært ved at 

udtrykke, hvad der kunne afhjælpe åndenød udover at ”komme ind og sidde” efter endt 

kropspleje.  

Udfra B´s aktivitetsniveau så var kropsplejen præget af, at B selv skulle udføre aktiviteterne. 

En antagelse, som også hendes beretning par præg af. B sagde eksempelvis:  

”Altså det er lidt svært å´ ik´ ka´ selv…meen altså det..jeg syns´ ik´ det gør 
noget å´ få hjælp (I: nej)..”.  
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I en forsigtig tolkning, så kunne negationen ”Jeg syns´ ik´ det gør noget”, måske netop i lyset 

af hendes iøvrigt aktive adfærd betyde, at det faktisk betød noget at bede om hjælp.  

       Opsummeret så var B aktivt deltagende i kropsplejen og udførte de fleste aktiviteter selv 

på trods af åndenødsescalering. Hun havde tilsyneladende et stort ønske om at blive vasket, 

og udføre det hun selv kunne. Og måske udførte hun også det, hun reelt ikke havde 

respiratorisk kapacitet til, idet der var situationer under kropsplejen, som tydede på, at B ikke 

fik sagt til og fra overfor aktiviteter og ønsker, som tilsyneladende medførte en 

åndenødsforværring. Sygeplejersken støttede, opmuntrede og sikrede sig B´s velbefindende, 

men søgte ikke med sin omtale af åndenød at pace kropsplejen, hvilket jf. viewboard fravær af 

synlige pauser måske også indikerede.  

Det var tilsyneladende for B af central betydning at være aktiv under kropsplejen på trods af, 

at aktivitetsniveauet måske ikke stod mål med hendes respiratoriske ressourcer. 

Tilsyneladende kunne denne fastholdelse af aktivitetsniveau under kropsplejen have en 

forbundethed med B´s åndenødsoplevelse, hvilket præsenteres i det følgende.  
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Viewboard over kropsplejen af B 
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4.2.2.2. B´s åndenødsoplevelse under kropspleje.  

Udfra første analyseramme ”åndenødsoplevelsens fysiske, kognitive og affektive dimension” 

samt efterfølgende kategoriseringer, identificerede jeg, at ”fysisk” var B´s åndenød ”konstant 

eksisterende men varierende”, og fornemmedes som ”at blive kvalt”. 

Kvælningsfornemmelsen opstod ”pga. slim i luftvejene og halsen”, som gjorde at B ”ikke 

kunne puste luften ud”. ”Fysisk” berettede B ikke kun om sin åndenødsoplevelse ved ord men 

også ved mimik & gestik, idet B forsøgte ”nonverbalt at beskrive åndenødsoplevelsen” ved at 

fingere en obstruktiv vejrtrækning med hvæsende og forlænget udånding, alt imens hun tog 

hånden op til halsen. Åndenød var betinget af kropsplejeaktiviteter, som ”af- og påklædning”, 

”vaske og tørre sig”, ”mundhygiejne”, ”tørst” og ”instruktion i brug af turbohaler”. 

Kognitivt” blev der identificeret to hovedkategorier, hvor den første og mest dominerende 

var, at B ”behøvede at være aktiv trods åndenød”, hvilket sås ved, at hun ”helst ville klare sig 

selv”, samt ”lod sig ikke stoppe af åndenød”. Den anden kategori var ”håndtering af 

åndenød”, hvilket dog tilsyneladende og som nævnt i forrige afsnit ikke kognitivt fyldte 

meget i B´s åndenødsoplevelse. ”Affektivt” havde B følelsen af at blive kvalt, men 

kvælningsfornemmelsen var umiddelbart ”en ikke-angstrelateret kvælningsfornemmelse”.   

Ved disse kategorier fandt jeg, at B valgte strategien at fungere med åndenøden under 

kropsplejen ved at ville overvinde åndenøden under kropsplejen, ved at opretholde et 

aktivitetsniveau så højt som muligt med åndenødsforværring tilfølge. Denne strategi havde 

umiddelbart en forbundethed med B´s oplevelse af åndenød, som hun beskrev ved den fysiske 

fornemmelse af at blive kvalt. Følgende er en præsentation af dette fund.  

 

Strategien ”at overvinde åndenød” under kropsplejen.  

B havde en habituel vejrtrækning, der blev beskrevet som varierende men konstant tilstede. På 

mit spørgsmål om, hvorfor hun under kropsplejen angav at have luft nok, når jeg umiddelbart 

både kunne se og høre, at hun havde en åndenødsforværring, svarede hun:  

B: Jamen det er fordi, jeg plejer jo ikke at have mere 
I: Nej..interessant…nej selvfølgelig 
B: Så syns´ jeg jo det er nok (I: ja, okay)..ja 

 

Det var som om, at B havde vænnet sig til at have den åndenød under aktivitet. B accepterede 

denne habituelle vejrtrækning præget af åndenød, og prøvede tilsyneladende at fungere aktivt 

med den. I en tolkning af både hendes aktive adfærd på trods åndenød samt hendes udtalelser, 
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så kunne det måske ligefrem se ud som om, at hun ønskede at overvinde åndenøden under 

kropsplejen, udtrykt i en modvilje til at acceptere, at åndenøden skulle stoppe hende og gøre 

hende afhængig af hjælp. Følgende citater er eksempler, der kan støtte den antagelse:   

Denne ordveksling fandt sted i forbindelse med, at B selv ville gå fra badeværelse og ned til 

stuen på trods af åndenød:   

 ”S: Du er…er en sej kvinde (B kigger ind i spejlet) 
 B kigger op på kameraet og siger:Ja, det skal man være (B kigger væk igen) 
 
At denne udtalelse ikke kun var for ”kameraets skyld”, syntes både hele hendes aktive adfærd 

under kropsplejen og følgende citat også at vise. Her betonede hun, at der var 

dagligdagsaktiviteter, der skulle udføres på trods af åndenød:  

I: Ja..og hvordan føles det så, den åndenød, når du bøjer dig sammen? 
B: Ja, så døjer jeg lidt med at få luft 
I: Ja, okay 
B: Men jeg har jo min medicin (I: ja)..den tager jeg sån´ lidt der som jeg kan (I: 
ja, ja)…og det ska´ jo..jeg ska´ jo op i tøjet 

 
At B ikke under udførelsen af kropsplejeaktiviteter valgte den lette vej igennem aktiviteterne, 

viser følgende situation umiddelbart: 

B afslutter shamponering af håret, hvilket har strakt sig over tidsrummet: 01.31-
02.02. B tager hænderne ned og gnider dem imod hinanden. Respirationen 
synes mere forceret: Der er mere lyd på, og der er yderligere forlænget udåndin 
med større bevægelse af abdomen. Respirationsfrekvens er 26. Der ses ikke 
paradoks respiration, idet maven trækkes ind, når hun puster ud, og maven 
udspiles, når hun indånder. 
S: skal vi lade shampooet sidde lidt i, eller vil du gerne ha´ det skyllet ud nu? 
B: Jeg vil gerne én gang til ha´ det skyllet ud og én gang til vasket (B gnider 
stadig hænderne imod hinanden. Har lukkede øjne.)  

 

B valgte altså at gentage shamponeringen på trods af åndenøden. Hun lod sig tilsyneladende 

ikke stoppe i sit ønske om at udføre kropsplejen på trods af, at aktiviteterne forværrede 

åndenøden. Tilsyneladende så havde hun som følgende citater vil vise svært ved at acceptere, 

at hun ikke skulle kunne det, hun før havde kunnet, og søgte dermed også en afværge af 

hjælpeløsheden:  

Jamen jeg ka´ bedre li´ at tørre mig selv end at have hjælp til det (I:ja) - samt ” 
at man er så hjælpeløs (I: nej)..for det er irriterende (I: ja)…”.  

Eller:  

I: …fordi her ka´ man tydeligt se, at du har det slemt (B: ja)..som du selv siger 
(B: ja)… 
B: Nej, jeg vil vist ikke rigtig være ved det 
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I: Vil du ik´..?..Hvordan kan det være? 
B: Nej, så ring´ er jeg ik´ ..og det fortæller jeg mig selv..så ring´ er jeg alligevel 
ik´  
I: Nej, nej.. 

 B: Jeg vil ik´ være… 
I: Du vil ik´ være ring´ ? 
B: Nej 
I: Nå, nej ..okay..hvad ser du så nu, når du ser dig selv her (På videoen bøjer B 
sig frem og tager den ene strømpe på, men får hvæsende vejrtrækning med øget 
forlænget expir, og må opgive at tage sokken på.)..er du enig med dig selv om, 
at så ring´ er du ik´? 
B:Ja 
I: Okay (B: ja)..du syns´ ik´  
B: Fordi det kan man ik´ forstå… 
I: Nej..hvad ka´ man ik´ forstå? 
B: At man er så hjælpeløs (I: nej)..for det er irriterende (I: ja)… 
I: Så det du siger, det er, at du er egentlig lidt hjælpeløs her (B: ja) 

 

Ud af ovenstående citater ses det, at B forsøgte at fungere med åndenøden under kropsplejen 

ved tilsyneladende at søge at overvinde åndenøden igennem fastholdelse af et for hende 

acceptabelt funktionsniveau, på trods af at dette funktionsniveau betød en forværring af 

hendes åndenød.   

 

Åndenødsoplevelsen forklaret som fornemmelsen af kvælning 

Ved direkte forespørgelse på, hvordan det føltes at have åndenød, så forklarede B det ved en 

kvælningsfornemmelse: 

B:Ja..man ka´ godt få vejret men jeg ka´ ik´ pust´ ud 
I: Nej..hvordan føles det? 
B: Det er grimt..det ka´ godt være ligesom man kvæles (patienten tager hånden 
op til halsen) 

 

Senere i beretningen søgte hun nonverbalt at forklare, hvordan åndenød føltes:  

I: ..så når du siger, det er ligesom at blive kvalt…så tager du hånden op til din 
hals..er det sådan her ved halsen ..  
B: Ja, det er helt herop´..(I:ja)..ja..altså ligesom..man ka´ ik´…(B søger nu at 
vise det ved sit åndedræt, hvor hun ånder ud mod lukkede stemmelæber og får 
hørlig lyd på en forlænget udånding) ..(I:ja)..sån´ ..  

 

For B kunne åndenød både verbalt og nonverbalt forklares som kvælning. Åndenød er ofte 

forbundet med angst (Bailey 2004;Carrieri-Kohlman et al. 1993;Heinzer et al 2003). Men B 

afviste dog, at denne oplevelse af kvælning var forbundet med angst, hvilket måske kunne 
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forklares ved, at B´s åndenød var velkendt og tilsyneladende mere bar præg af den fysiske 

anstrengelse end præg af anstrengelsens affektive respons: ”åndedrætsubehag” (Meek et al. 

2003). Tolkningen af, at hendes kvælningsfornemmelse ikke var angstbetonet under 

kropsplejen, kunne hendes høje aktivtet måske tillige støtte, for på trods af 

kvælningsfornemmelsen, så vedblev B at være så aktiv som mulig under kropsplejen.  

          B´s strategi, at ville overvinde åndenød ved at være aktiv på trods af en 

åndenødseskalering, kunne medføre, at B pressede sig selv ud over sit formåen. Det betød, at 

hun oplevede en respiratorisk grænse i form af en obstruktion med kvælningsfornemmelse 

tilfølge. På den måde var der tilsyneladende en forbundethed mellem B´s åndenødsoplevelse 

af kvælning og så den aktive strategi hun valgte under kropsplejen.  

 

Opsummering og konklusion 

På baggrund af ovenstående fortolkende beskrivelse, så sås det, at B tilsyneladende søgte at 

håndtere sin åndenød under kropsplejen, ved at benytte strategien ”at overvinde åndenøden”. 

Sygeplejersken accepterede tilsyneladende denne strategi, hvor hun med sin omtale af B´s 

åndenød var rosende og støttende i forhold til hendes aktivitetsniveau, og pacede 

tilsyneladende ikke tempoet i kropsplejen eller sænkede B´s aktivitetsniveau. Til tider havde 

B foranlediget af strategien, måske et aktivitetsniveau, der medførte at hun oplevede en 

respiratorisk grænse med kvælningsfornemmelse tilfølge. Heraf sås tilsyneladende en 

forbundethed mellem strategien ”at overvinde åndenød” og B´s åndenødsoplevelse forklaret 

som en kvælningsfornemmelse. 

       Ovenstående analyse af både A og B, indikerede at patienternes egne konkrete 

beskrivelser af, hvordan det føltes at have åndenød under kropsplejen tilsyneladende havde en 

forbundethed med deres valg af strategi for håndtering af åndenød under kropsplejen. I en 

sammenligning og efterfølgende syntetisering af disse fund hos A og B, så fandt jeg, at A og 

B´s åndenødsoplevelse umiddelbart pegede på en ny dimension af åndenødsoplevelse, der 

måske var overordnet eller bestemmende for vægtningen af den fysiske, kognitive og 

affektive dimension for KOL-patienters åndenødsoplevelse. Følgende er en argumentation for 

dette.  

4.2.3. Åndenødsoplevelsens kontekstuelle dimension  
I en sammenligning mellem A og B, så var deres kropspleje og åndenødsoplevelse både 

forskellige og ens. Jf. analysen og illustreret ved de to patienters viewboard var kropsplejen 
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markant forskellig i forhold til patienternes aktivitetsniveau. De havde begge en konstant 

åndenød under kropsplejen, men valgte tilsyneladende at fungere med deres åndenød ved at 

bruge stategien enten ”at undgå” og dermed afhænde aktiviteter, eller ”at overvinde” åndenød 

ved at fastholde et så højt funktionsniveau som muligt. At udvikle strategier til håndtering af 

åndenød er ikke ukendt i litteraturen. Christenbery (2005) finder i sit studie, at KOL-patient 

udvikler egne strategier til kontrol af åndenødsoplevelse, formentligt fordi åndenød er svær at 

behandle og derfor en udmarvende oplevelse. Hvor A valgte strategien at afgive funktioner 

for at undgå åndenød, så beskrev han tilsvarende sin åndenød ved et savn af funktioner og 

deraf sociale relationer. Og hvor B i sin strategi søgte at overvinde sin åndenød under 

gennemførelsen af kropsplejen, ved at opretholde et så højt funktionsniveau som muligt, så 

betød det tilsvarende, at hun tilsyneladende pressede sig selv udover det fysisk mulige, og 

måske derfor beskrev åndenød som en fornemmelse af kvælning. Heraf sås det, at A beskrev 

sin oplevelse af åndenød i kognitive eller affektive termer og B i fysiske termer måske 

foranlediget af deres valgte strategi. Begge strategier blev dog identificeret igennem deres 

tanker eller repræsentationer om åndenød under kropspleje.  

Min henvisning til en mulig forbundethed mellem åndenødsoplevelse og dens kontekst 

kropspleje, tydede på, at de to KOL-patienters åndenødsoplevelser udover den fysiske, 

kognitive og affektive dimension kunne have en ”kontekstuel dimension” her i form af 

kropsplejen. Denne forbundethed mellem oplevelse og kontekst stemmer overens med den 

fænomenologiske tanke om, at vores oplevelser er bundet op på noget i kraft af både vores 

kropsplige situerethed og intentionalitet. Åndenødsoplevelsen vil i den fænomenologiske 

forståelse uløseligt være forbundet til den kropslige væren til stede i verden, og hvad du føler 

og tænker er redskaber for kroppen til at udtrykke den kropslige væren (Merleau-Ponty 

1969;Merleau-Ponty 2000). Med udgangspunkt i dette, så ville KOL-patienternes 

åndenødsoplevelse derfor være bundet til kropsplejen i kraft af den kropslige væren og 

fungeren. Og som analysen viste, så var kropsplejen præget af både sygeplejersken og hendes 

valg samt KOL-patientens tanker, følelser og kropsplige fornemmelser i form af strategier for 

gennemførelsen af kropsplejen. Derfor kan åndenødsoplevelsen ikke isoleres eller forstås 

isoleret, men må undersøges og forstås i forhold til dens kontekst. Man kunne måske endda 

sige, at det at være i åndenød under kropsplejen med sygeplejersken som interaktør, egne 

fysiske fornemmelser, tanker og følelser, var det samme for KOL-patienten som kropsligt at 

fungere i åndenød under kropsplejen. Herved forekom den kontekstuelle dimension af 
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åndenødsoplevelsen at rumme både den fysiske, kognitive og affektive dimension af 

åndenødsoplevelsen.  

4.2.4. Opsummering og konklusion på analysen af åndenødsoplevelse 
Opsummeret så fandt jeg, at KOL-patienters åndenødsoplevelse var forbundet med den 

strategi de valgte mhp. at fungere med åndenøden under kropsplejen. A´ strategi var, at undgå 

åndenød ved afkald på funktioner bl.a.under kropsplejen, hvilket kunne havde en vis lighed 

med hans oplevelse af åndenød som savn af funktioner. B´s strategi var at overvinde åndenød 

ved at udføre så mange aktiviteter under kropsplejen som muligt, hvilket ikke altid stod mål 

med hendes respiratoriske ressourcer, hvorfor hun måske forklarede sin oplevelse af åndenød 

som fornemmelsen af kvælning. I en syntese af de to forskellige åndenødsoplevelser samt 

oplevelsernes forbundethed til kropsplejen, fandt jeg en kontekstuel dimension ved KOL-

patienters åndenødsoplevelse, som umiddelbart kunne rumme oplevelsens fysiske, kognitive 

og affektive dimension. En kontekstuel dimension som her konkret var kropsplejen, men 

filosofisk var kroppen og den kropslige væren med fysiske fornemmelser, tanker og følelser 

omkring åndenød. KOL-patienternes åndenødsoplevelse var således et produkt af KOL-

patienternes kropslige væren under kropsplejen med både deres nonverbale adfærd, tanker og 

følelser. At være i åndenød under kropsplejen forekom derfor at være det samme som at 

fungere i åndenød.  

 

Igennem mit fokus på KOL-patienternes åndenødsoplevelse, fandt jeg, at sygeplejersken 

tilsyneladende havde en central rolle hos begge KOL-patienter indenfor konteksten 

kropsplejen. Ved fundet af en forbundethed mellem KOL-patienters åndenødsoplevelse og 

kropsplejen, så er muligheden der for, at KOL-patienternes åndenødsoplevelse også kan 

påvirkes af sygeplejerskens strategi for udførelsen af kropspleje. Ud fra en fænomenologisk 

betragtning er dette muligt, idet menneskets oplevelse er et produkt af menneskets 

selvforståelse og andres forståelse af subjektet (Zahavi 2003). Med dette som udgangspunkt, 

vælger jeg at afgrænse min diskussion af resultaterne til, ud fra et fænomenologisk perspektiv 

og anden forskning, at diskutere sygeplejerskens mulige rolle for patientens valg af strategi og 

og måske åndenødsoplevelse. Hvor og hvordan ekspliciteres indledningsvist i følgende 

diskussion, som samlet indeholder en endelig vurdering af VB samt diskussion af VB´s 

resultater.   
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5. DISKUSSION  

Min diskussion har overordnet 2 temaer, som først består af en diskussion af metoden VB og 

en endelig vurdering af dens egnethed til undersøgelse af KOL-patienters åndenødsoplevelse 

under kropsplejen, samt hvorvidt den etisk og økonomisk er forsvarlig og rentabel. Dernæst 

diskutere jeg metodens resultater, som jeg som nævnt afgrænser til en diskussion af 

sygeplejerskens indflydelse på KOL-patienternes strategivalg til håndtering af åndenød under 

kropsplejen. Diskussionen af metodens resultater indeholder også afslutningsvist en vurdering 

af validiteten af åndenødsundersøgelsen samt resultaternes pålidelighed.  

5.1. Diskussion af videometoden og dens egnethed til undersøgelse af 

åndenødsoplevelse under kropspleje  

Der var 5 perspektiver, metoden VB skulle vurderes udfra: teknologi, dataindsamling, etik, 

økonomi samt metodens egnethed til undersøgelse af KOL-patienters åndenødsoplevelse. Der 

blev her påpeget, at en endelig vurdering af VB udfra et etisk og økonomisk perspektiv først 

kunne foretages, når analysen af VB´s data var færdiggjort. Denne vurdering skulle svare på, 

hvorvidt der var en balance mellem metodens nytteværdi og ubehag for patienten samt om 

metodens resulatater kunne stå mål med metodens ressourceforbrug. I det følgende diskuterer 

jeg først VB´s egnethed efterfulgt af en endelige etisk og økonomisk vurdering af metoden.   

 

Vurdering af videometodens egnethed til undersøgelse af KOL-patienters 

åndenødsoplevelse. 

På baggrund af de fremkomne analyseresultater finder jeg, at en let modificeret VB giver 

adgang til KOL-patienters åndenødsoplevelse under kropsplejen. Som tidligere nævnt, så 

viser studier at KOL-patienter af flere grunde kan have svært ved at verbalisere deres 

åndenødsoplevelse (Fraser et al 2006;Incalzi et al. 1998;Lomborg 2004;Meek, Lareau, & 

Anderson 2001). Dette er dog ikke tilfældet i min undersøgelse med VB. Ved at lade KOL-

patienterne se sig selv og sine udtryksrum ”talen” og ”gestik / mimik” på de udvalgte 

videosekvenser, berettede de via deres udtryksrum ”talen” om deres oplevelse af åndenød 

under kropsplejen. Videooptagelserne blev udgangspunktet for dialogen mellem mig og 

patienter under patientberetningen, og på den måde bidrog VB tilsyneladende også med en 

sikring af, at dialogens grundlag var patienternes oplevelse af det, der foregik på videoen.    
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Spørgsmålet er dog, om metoden bidrager med noget særligt i undersøgelsen af åndenød i.f.t. 

andre veletablerede metoder brugt i eksempelvis den fremstillede litteratur, så som interview, 

spørgeskemaer og laboratoriestudier af mere eller mindre eksperimentel karakter? Til forskel 

fra de nævnte dataindsamlingsmetoder, så forekommer VB at være specielt egnet i en 

kontekstuel undersøgelse af åndenødsoplevelsen, hvor patientens adfærd spiller en rolle for 

åndenød. Eksempelvis gav videoen mig mulighed for at fiksere og dermed optimere 

beskrivelsen af kropsplejen med dens aktiviteter, disses indhold, kronologi og sammenhænge 

i.f.t. åndenød. Jeg havde ved gentagne afspilninger af videooptagelserne i forskellige 

hastigheder mulighed for at skabe: ”another next first time” ((Mondada 2006). Og netop en 

sådan fiksering eller visuel evidens af patienters adfærd åbnede måske, ifølge tidligere nævnte 

studier, en port til KOL-patienters bevidsthed og emotionelle liv (Horstein et al. 

2006;Horwitz, Theorell, & Anderberg 2003).  

 

Endelig vurdering af VB i et etisk og økonomisk perspektiv 

Hvorvidt der er en balance mellem metodens nytteværdi og ubehag for patienten, samt om 

metodens resulatater kan stå mål med metodens ressourceforbrug, kunne som sagt først 

vurderes, når resultaterne af analysen af åndenødsoplevelsen forelå. Jf. afsnit 4.1.3. og 4.1.4 

fandt jeg ved en analyse af VB, at metoden umiddelbart ikke var etisk uforsvarlig eller 

økonomisk urentabel. Set i lyset af disse fund, hvor VB vurderes til at være egnet, og måske 

endda særdeles egnet til en kontekstuel undersøgelse af KOL-patienters åndenødsoplevelse, så 

forekommer VB at være både etisk forsvarlig og økonomisk rentabel.  

Der kan måske i denne vurdering stilles spørgsmålstegn ved, om en pilottestning reelt er nok 

grundlag for en både etisk og økonomisk vurdering. Den samme kritik kan rejses i forhold til, 

om en sampling på 2 personer, er nok til at sikre at metoden reelt giver en viden om KOL-

patienters åndenødsoplevelse? Ifølge Andreasen (2007), kan vi dog få viden om ”andre” ud 

fra viden om ”én person”, hvorved det ikke er antallet, der angiver værdien af det fundne. Til 

gengæld pointerer Thorne et al. betydning af ”forekomst” i en validitetsvurdering af 

analyseresultaterne, hvilket jeg kommer nærmere ind på i diskussionen om resultaternes 

udsagnsevne.  
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5.2. Diskussion af resultaterne fremkommet ved videometoden  

5.2.1. Sygeplejerskens rolle for KOL-patienters valg af strategi.  
I den fænomenologiske filosofi er verden, subjekt og intersubjektiviteten uadskillelig, og 

netop at se eller tænke dem i sammenhæng er ifølge Merleau-Ponty den fænomenologiske 

opgave (Merleau-Ponty 1969;Zahavi 2003). Zahavi (2003) skriver videre, at mennesket ikke 

har monopol på sin forståelse eller selvforståelse, men at menneskets eksistens er et produkt 

af menneskets selvforståelse og andres forståelse af subjektet. At menneskets forståelse eller 

oplevelse er både afhængig og forudsat af andres forståelse betyder, at jeg i min undersøgelse 

ikke kun må tænke livsverdensperspektivet ind for at kunne forstå patienternes oplevelser, 

men også må have fokus på de relationer KOL-patienten indgår i. Her tænker jeg især på 

sygeplejerskens mulige rolle for valg af strategi, som KOL-patienterne tog under kropsplejen. 

Det skal siges, at mine data ikke eksplicit giver svar på, om strategier og måske hvordan 

strategier påvirker åndenødsoplevelsen og vice versa. Dette fordrer en ny undersøgelse. Men 

med udgangspunkt i den fundne forbundethed fremkommet ved en fortolkende beskrivelse, så 

finder jeg belæg for at diskutere sygeplejerskens mulige rolle for KOL-patientens valg af 

strategi. Og derudfra i en tolkning give bud på, hvorledes ændring af strategi både kortsigtet 

og langsigtet måske kunne ændre åndenødsoplevelsen under kropsplejen til at være mere 

velværebefordrende for A og B, end den tilsyneladende er. 

 

Sygeplejersken må tage udgangspunkt i KOL-patienters åndenødsoplevelse og erfaringer 

Ved analysen sås det, at KOL-patienters repræsentationer eller tanker i forhold til åndenød var 

en væsentlig del af forklaring på valg af strategi. Insel et al.(2005) finder i deres undersøgelse, 

at pleje og behandlerteams har forskellige forståelser eller repræsentationer af dét, at leve med 

lungesygdom, end KOL-patienter har. De påpeger det vigtige i, at disse gruppers 

sygdomsrepræsentationer er vigtige at identificere, idet de guider valg af eksempelvis 

forebyggende og kontrollerende procedure for sygdom.  

Tilsyneladende er sygeplejersken ikke bevidst om, at KOL-patienternes egne erfaringer og 

tanker spiller en rolle for den måde kropsplejen gennemføres på, herunder også på 

patienternes valg af strategier. Lomborg og Kirkevold skriver:  

“Patients, naturally, utilised their experiences from former APBC sessions. It 
was, however, rare for nurses to overtly encourage patients to build on these 
experiences in order to improve their coping strategies.” (Lomborg & Kirkevold 
2006) s.   
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Tilgengæld er der noget, der tyder på, at sygeplejersken baserer sin pleje på standardiserede 

tilgange i forhold til KOL-patienter (Bailey et al. 2004). Ved et systematisk review på to store 

databaser fandt Bailey et al.(2004), at der tilsyneladende ikke var lavet forskning på 

sygeplejerskens forståelse af plejen af KOL-patienter. Derfor undersøgte man gennem 

etnografisk narrativ forskning, sygeplejerskens forståelse af plejen igennem deres fortællinger 

om akut excerbation hos KOL-patienter. Fortællingerne viste, at sygeplejerskerne brugte et 

fælles standardiseret plejemønster, som tilsyneladende var baseret på en slags skabelon. 

Denne skabelon fungerede både som struktur i sygeplejerskens fortolkning af patienternes 

adfærd, og som en guide i planlægning af deres sygeplejeaktiviteter under denne akutte 

åndenødsforværring. Sygeplejerskerne tog ikke udgangspunkt i KOL-patienternes egne tanker 

om mulige årsagsforklaringer (ibid.).  

Ud fra ovenstående, så kan en manglende identificering og medinddragelse af KOL-

patienternes oplevelser af og erfaringer med åndenød skabe en diskrepans mellem disse og 

sygeplejerskens mål og håndtering af eksempelvis åndenød; et perspektiv også Insel et al. 

(2005) finder. Sygeplejersken må indse, at åndenød er et multidimensionelt symptom, når de 

planlægger plejen for KOL-patienter, skriver Truesdell (2000), fordi KOL-patienters 

åndenødsoplevelser divergerer, hvilket både min undersøgelse og hidtil fremstillede teori også 

viser. Det fordrer, at praksis individualiserer anbefalinger til strategier i forhold til håndtering 

af åndenød (Christenbery 2005). Fordi KOL-patienters åndenødsoplevelse tildels er funderet i 

deres repræsentationer af det at have åndenød, så peger ovenstående anbefaling om at fundere 

sygeplejen på disse repræsentationer på, at det er vigtigt, at sygeplejersken får indsigt i KOL-

patienternes åndenødsoplevelse. I kraft af denne oplevelses forbundethed med strategierne, så 

kan en indsigt i disse oplevelser måske for det første bidrage til en bedre forståelse af KOL-

patienternes valg af strategi, og dernæst give et bedre fundamentet for udvikling af eventuelle 

nye og mere velværebefordrende strategier. 

Ovenstående viser, at sygeplejersken har en vigtig rolle at spille i støtte af patienternes valg af 

strategier, idet hun behøver at tage udgangspunkt i patientens åndenødsoplevelse samt 

erfaringer med åndenød under dagliglivets aktiviteter. En viden hun skal fundere sin pleje på. 

Eksempelvis i relation til patient A, så er det et paradoks, at se hvor meget A bevægede 

armene ustøttet under eksempelvis af- og påklædning samt mobilisering i sengen (se 

viewboard), når nu både beretning og patientens adfærd viste, at ustøttede armbevægelser 

forværrede A´s åndenød. Med en viden om A´ problemer med ustøttede armbevægelser samt 
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hans åndenødsoplevelse som et savn af tidligere funktioner, så kan sygeplejersken måske 

støtte A i valget af en anderledes strategi. Eksempelvis kan sygeplejersken med den viden, 

foreslå og argumentere for vigtigheden af, at A skal sidde i en stol i stedet for i sengen. Dette 

vil for det første kunne støtte og virke befordrende for hans vejrtrækning, idet både thorax 

samt diafragma får bedste vilkår for en optimal ventilationsbevægelse. For det andet vil en 

sådan siddestilling muliggør, at armbevægelserne støttes af sengebordet og puder under 

kropsplejeaktiviteterne. For det tredje vil kropsstillingen i stolen lette A for det respiratoriske 

arbejde, der ligger i at skulle bruge armene til mobilisering op og ned i sengen. På denne 

måde kan der måske frigøres respiratorisk energi til, at A kan udføre flere funktioner under 

kropsplejen, hvormed måske på sigt, oplevelsen af savn eller tab af funktioner under 

kropsplejen ikke bliver fjernet men reduceret. At et faldende aktivitetsniveau hos KOL-

patienter er en prædiktor på bla. deres mortalitet (Pitta et al. 2005) betyder, at sygeplejersken 

må søge at bedre KOL-patienternes aktivitetsniveau, som det nu er muligt.  

        På samme måde, så kan en bedre pacing af sygeplejen til B med indlagte pauser og 

afstemt aktivitetsniveau, måske bidrage til en reducering af B´s ubehagelige 

kvælningsfornemmelse, fordi hun derved undgr fysisk at presse sig selv udover hendes 

respiratoriske formåen. Som jeg skrev i baggrundsafsnittet, så hersker der tilsyneladende et 

dilemma hos KOL-patienter imellem ønsket om at gennemføre den integritetsbevarende og 

velværebefordrende kropspleje samtidigt med at undgå en åndenødseskalering under 

kropsplejen. I en tolkning, så synes det muligt ved indsigt i KOL-patienters 

åndenødsoplevelse og strategier, at kunne opnå både at gennemgå den velværegivende og 

integritetsbevarende kropspleje samtidigt med, at risikoen for en åndenødseskalering bliver 

reduceret.  

Men at fundere sin sygepleje på KOL-patienters åndenødsoplevelse og erfaringer, fordrer 

umiddelbart en sensitivitet overfor disse KOL-patienter undervejs i kropsplejen. Hermed 

mener jeg, at sygeplejersken formår at se og aflæse de tegn, som patienten fremviser 

undervejs i kropsplejen enten af ubehag eller velvære. Subjektiviteten tænkes som en kropslig 

væren i en social sammenhæng (Merleau-Ponty 1969;Merleau-Ponty 2000), hvor 

intersubjektiviteten ifølge Martinsen er den kropslige udadrettethed mod den anden i kraft af 

kroppen som sansende og talende (Martinsen 2000). At sygeplejersken måske mangler at 

stille sig sansende til stede under kropsplejen, kan måske også forklare hendes ikke optimale 

støtte af strategier. Der er flere eksempler på, at hun overså tegn hos patienten på, at 
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gennemførelsen af kropsplejen måske respiratorisk var for belastende eller måske ”for lidt 

krævende” af KOL-patienterne. Tydeligst kom det til udtryk i plejen hos B, hvor 

sygeplejersken ikke sansede eller måske reagerede på, at B eksempelvis så tørstig ud, eller var 

cyanotisk og udmattet under instruktion af turbohaler.  

Ikke én dag synes at være ens, som en KOL-patient udtrykker i Barnetts undersøgelse af deres 

oplevelse af det at leve med KOL:  

”Well, every day is different. Some days are worse. A bad day to some people is 
reasonable… A bad day to me is a nightmare.” (2005, s. 808).  

 

Dette varierende velbefindende kunne betyde, at den ene dags valg af strategi for 

gennemførelsen af kropsplejen ikke nødvendigvis kan bruges næste dag, da KOL-patienters 

oplevelse af dagene og deres respiratoriske formåen ændrer sig. Det synes så tilgengæld 

vigtigt at tage udgangspunkt i KOL-patienternes oplevelse af, at dagene ikke er ens, og at tage 

udgangspunkt i kendskabet til patienternes erfaringer og åndenødsoplevelse. Derudover skal 

sygeplejersken også stille sig sansende undervejs i kropsplejen og reagere på de spontant 

fremkomne verbale og nonverbale tegn fra KOL-patienterne. Både indenfor psykologien og 

sociologien er nonverbal adfærd i mange år knyttet til begrebet ”interpersonel sensitivity”. 

Professor i psykologi Joann M. Monteparte skriver i sin leder, at diskussionen omkring 

nonverbal adfærd ikke er fuldstændig uden også at kæde denne mellemmenneskelige 

sensitivitet til (Montepare 2004). Interpersonel sensitivitet defineres som: ”…the ability to 

accurately assess other people´s abilities, states and traits from nonverbal cues” (ibid. s. 143). 

Dette er umiddelbart i overensstemmelse med Morses tanker om det nødvendige i at kunne 

identificere patienttegn, som en forudsætning for at kunne udføre velværebefordrende pleje 

(Morse 2001;Morse et al. 2003). 

 

Opsummering 

Ovenstående viser, at sygeplejersken må inddrages som medaktør i udvikling af KOL-

patienternes strategier til håndtering af åndenød under kropspleje. I udvikling af strategier til 

håndtering af åndenød, er det tilsyneladende vigtigt både at få indblik i KOL-patienters og 

sygeplejerskes erfaringer med og oplevelse af åndenød under kropspleje, idet en sådan 

identificering hos begge vil muliggøre en afstemning af forventninger, mål og udvikling af 

strategier. Hvordan VB kan spille en rolle i identificering af disse oplevelser og erfaringer, vil 

jeg i min perspektivering give et bud på. 
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5.2.2. Diskussion af resultaternes udsagnsevne 
Diskussion af resultaternes udsagnsevne vurderes ud fra 3 perspektiver: Min valgte 

analysemetode og dennes kriterier (boks 1, s. 27), validitetskriterierne for analysens fund 

(boks 2, s. 29), og øvrige faktorer af både filosofisk og metodisk karakter, der kunne påvirke 

resultaternes gyldighed og troværdighed.  

 

Vurdering af analyseprocessen 

I overensstemmelse med principperne for en fortolkende beskrivelse (jf. boks 1), så valgte jeg 

2 brede rammer for analysen af kropsplejen og åndenødsoplevelsen, funderet i ekstisterende 

viden om åndenødsoplevelsen under kropsplejen. Jeg afholdt mig fra at bruge in-

vivokodninger i første kodningsrunde, og under analyseprocessen inddrog jeg teori i en 

balanceret dialog med data, hvorved analysen hverken forekom ateoretisk eller teoretisk 

”overmandet”.  I min analyseproces bevægede jeg mig imellem selve åndenødsoplevelsen, og 

den kontekst den indgik i nemlig kropsplejen, hvilket også er i overensstemmelse med de 

opstillede principper for denne analysemetode. Mit fund af den kontekstuelle dimension af 

åndenødsoplevelsen under kropsplejen udsprang af den første teoretiske analyseramme som 

for kropsplejen var ”velvære og ubehag” og for åndenødsoplevelsen ”den fysisk, kognitive og 

affektive dimension ved åndenødsoplevelsen”. Den kontekstuelle dimension forekommer at 

være overordnet de 3 andre dimensioner i åndenødsoplevelsen, og herved overskrider mine 

fund af den kontekstuelle dimension analyserammens 3 dimensioner. 

 

Vurdering af analysefundenes validitet 

At mine fund går ud over de to første analyserammer borger dog ikke for, at fundene er ”ny 

viden”, som er én af kriterierne for resultaternes validitet. Ud fra min valgte søgestrategi, 

stødte jeg ikke på forskning, der pegede på en forbundethed mellem KOL-patienters strategi 

til håndtering af åndenød under gennemførelsen af kropsplejen og så deres 

åndenødsoplevelse. Jeg kan dog ikke ved min elektroniske databasesøgning være sikker på, at 

have stødt på al relevant litteratur (Dickson & Sindhu 1997), og med den usikkerhed in 

mente, så kan jeg kun forsigtigt konkludere, at udfra den anvendte søgestrategi og metode så 

forekommer mine resultater at være ny viden. At en oplevelse er kontekstbundet er ikke noget 

nyt, men tilsyneladende sætter jeg som den første fokus på denne forbundethed specifikt 

mellem KOL-patienters åndenødsoplevelse og deres strategi for håndtering af åndnød.  
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Foruden kriteriet om ny viden, så bestemmes analysefundenes gyldighed også af, om fundene 

er relevante og meningsfulde for praksis, vurderet af klinikere med ekspertviden på området. 

Jeg har ikke i denne pilottestning af VB, fået mine resultater vurderet af en ekspertpraktiker. 

Men ud fra min egen 10 års lange erfaring med KOL-patienter samt forskningslitteratur, så 

kan den fundne forbundethed mellem strategi og åndenødsoplevelse have en praksisrelevans 

for, hvordan sygeplejersken i samarbejdet med patienten skal udvikle nye strategier til 

håndtering af åndenød under kropsplejen ved inddragelse af åndenødsoplevelsen.   

Fundenes validitet vurderes også i lyset af forekomst, hvilket jeg i min undersøgelse forstår 

som: Hos hvor mange KOL-patienter ud af min studiepopulation på 2 forekom det genkendte 

mønster? Da jeg kun har inkluderet 2 patienter, så må forekomsten siges at være lille sat i 

forhold til de 200.000 diagnosticerede KOL-patienter. Dette begrænser en vurdering af 

udbredelsen af dette mønster hos KOL-patienter. Som nævnt i starten af diskussionsafsnittet, 

så kan viden om én person dog give viden om flere personer (Andreasen 2007), og udfra dette 

forekommer det dog relevant at undersøge denne forbundethed nærmere hos en større del af 

populationen KOL-patienter.  

Stringens og transparens i de analytiske beslutninger undervejs i analyseprocessen er også et 

validitetskrav. Jeg har igennem flere tiltag søgt at skabe transparens omkring min 

analyseproces. For det første har jeg som bilag 3, vedlagt relevante uddrag af logbog, hvor de 

væsentlige beslutninger og valg undervejs i analyseprocessen er dokumenteret. Jeg har ved 

boks 1 og 2 søgt at tydeliggør og fremhæve henholdsvis principperne for min analysemetode 

og kriterierne for metodens validitetsvurdering. Til yderligere transparens i analyseprocessen 

har jeg for hvert analyseafsnit ekspliciteret alle fremkomne kategorier markeret med 

citationstegn samt vedlagt både et eksempel på kategoriseringsprocessen (bilag 7), og ved en 

model illustreret de centrale kategorier i analyseprocessen (1. kategorier, slutkategorier samt 

resultatet af en syntetisering af disse for både A og B) (bilag 8).  

Opsummeret finder jeg, at jeg i min undersøgelse har fulgt Thorne et al.´s principper for brug 

af analysemetoden ”Fortolkende beskrivelse”, samt i den udstrækning det var muligt med kun 

2 inkluderede patienter at imødekomme kriterierne for sikring af validiteten af min 

undersøgelses fund.   
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Vurdering af undersøgelsen i et filosofisk perspektiv 

Hvor jeg i størst muligt udstrækning har fulgt både analyseprincipper og opfyldt 

validitetskriterierne for min analysemetode, så kunne det ud fra et fænomenologisk perspektiv 

være problematisk, at jeg startede med en begrebslig analyseramme i en fænomenologisk 

vejledt undersøgelse (Andreasen et al. 2001). At tage udgangspunkt i begreber kan holde 

undersøgeren fast i få perspektiver, og betyde at det mulitperspektiviske og komplekse ikke 

indfanges ved mennesket (Martinsen 2000). Hvorvidt analysemetodens kategorisering og 

begrebsliggørelse af data er den rette metode til undersøgelse af noget så lidt kategorisk som 

KOL-patienters åndenødsoplevelse, kan der stilles spørgsmålstegn ved, fordi strenge 

kategoriseringer kan give et noget forenklet og unuanceret billed. Et perspektiv Sandelowski 

også fremfører (Sandelowski 1993). På den anden side med de metodisk valg, jeg traf, så 

forekommer den valgte metode med dens kategorisering og begreber med Martinsens ord ”at 

kunne sætte os på sporet” af noget, der endnu ikke synes udforsket (Martinsen 1998). Og min 

valgte analysemetode er her brugbar i undersøgelsen af åndenødsoplevelse under kropsplejen. 

Analysemetoden forekommer yderligere relevant i forhold til specifikt at undersøge et 

fænomen indenfor en bestemt kontekst, fordi metoden eksplicit sætter fokus på det 

nødvendige i at inddrage konteksten for det undersøgte fænomen. Dét og videoens specielle 

evne til at indfange konteksten, bidrog måske i virkeligheden til, at åndenødsoplevelsens 

kontekstuelle dimension ”dukkede op”?  

Men ikke kun i forhold til mit fænomenologiske perspektiv er der valg, der kan svække 

validiteten af undersøgelsen og pålideligheden af resultaterne. Også i mit valg af inkluderede 

patienter, kan der være problemer med pålideligheden af de fremkomne resultater, fordi jeg 

manglede baggrundsoplysninger om disse patienter. Eksempelvis viser et cochrane review, at 

rehabiliteringsforløb hos KOL-patienter har en positiv betydning for deres håndtering af 

åndenød (Lacasse et al. 2006). Hvorvidt mine inkluderede patienter havde deltaget i 

rehabilitering, ved jeg eksempelvis ikke. Ligesom jeg ikke forinden spurgte ind til deres 

erfaringer og tidligere oplevelser med kropspleje, der tilsyneladende jf. analyse og diskussion 

kan have en betydning for håndtering af åndenød. Ved fremtidige undersøgelser af både 

åndenødsoplevelser og strategier i.f.t. håndtering af åndenød, så er det derfor relevant at få et 

større indblik i patienternes anamnese og erfaringer omkring KOL og åndenød.  

At sproget for beskrivelse af åndenødsoplevelsen formentligt varierere fra individ til individ, 

tyder flere undersøgelser på (Carozi 2004;Michaels & Meek 2004). En manglende 
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begrebsdefinering af det undersøgte – her åndenød – kan betyde en svækkelse af 

pålideligheden af resultaterne (Launsøe & Rieper 1993). På den anden side, så er det 

varierede sprog netop central i fænomenologien, fordi det varierede sprog giver mulighed for 

at indfange det multiperspektiviske ved det undersøgte fænomen (Martinsen 2000). Den 

præsenterede forskningslitteratur i baggrundsafsnittet, analysen og denne diskussion viser at 

fænomenet åndenød ikke entydigt lader sig definere og isolere fra dens kontekst. Samtidigt er 

det analoge dog tilstede i det variable eller forskellige (Martinsen 2000), hvilket analysen af A 

og B´s åndenødsoplevelse er ét eksempel på. En bevidsthed om tilstedeværelsen af det 

analoge i det forskellige virker vigtig at have i fremtidige fænomenologisk vejledte 

forskningsprojekter. 

 

Vurderingen af undersøgelsen i et medicinsk perspektiv  

Af medicinske faktorer, der muligvis svækker pålideligheden af mine resultater, er bl.a. at 

KOL-patienter kan være kognitive svækkede i form af hypoxi- og hypercapni-udløste 

hukommelsesproblemer og verbaliseringsbesvær. Dette kunne være en mulig forklaring på 

deres besvær med i denne undersøgelse, at huske deres tanker under kropsplejen og knytte 

dem specifikt til deres mimik & gestik på videoen. På den anden side finder et studie, at 

KOL-patienter er i stand til både at prioritere og argumentere for behandlingstilbud på 

baggrund af forskning (Caron-Flinterman et al. 2005). Dette taler umiddelbart imod, at der er 

en generel tendens hos KOL-patienter til at være kognitive svækkede.   

Udover manglende kendskab til de inkluderede patienters anamnese, så kan B´s 

aktivitetsudløste angina-smerter (se tabel 1, s. 35) også betyde en svækkelse af mine 

resultater, idet smerterne kan være en mulig differential forklaring på B´s åndenød. (Kyker, 

Limacher 2002)  

 

Opsummering 

Opsummeret så forekommer min undersøgelse af åndenødsoplevelse at være valid vurderet ud 

fra mine valgte analytiske principper samt validitetskriterier inspireret af Thorne et al. (2004). 

Udfra en fænomenologisk betragtning kan der gives kritik på mit valg af analyseramme samt 

kategoriseringsproces i analysen. På trods af disse valg, så kan både VB og den valgte 

analysemetode give indblik i KOL-patienters åndenødsoplevelse, som ikke, ifølge 

eksisterende forskning, min analyse og diskussion, lader sig entydigt definere og ej heller 
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isolere fra konteksten. En større studiepopulation og baggrundsviden omkring de inkluderede 

kunne dog bidrage til en bedre vurdering af, hvorledes forekomst spiller ind på mine fund.  
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6. KONKLUSION 
Ud fra min antagelse om, at KOL-patienters åndenødsoplevelse kunne berettes både verbalt 

og nonverbalt, og at video var en mulig metode til at indfange denne beretning, så ønskede jeg 

ud fra et kropsfænomenologisk perspektiv for det første at udvikle og afprøve en 

videometode, der kunne undersøge indlagte KOL-patienters åndenødsoplevelse under 

kropspleje, og dernæst at beskrive åndenødsoplevelsen ud fra data fremkommet ved denne 

videometode.   

Vurderet ud fra perspektiverne teknologi, dataindsamling, etik, økonomi samt udfra analysen 

af de to KOL-patienters åndenødsoplevelser, så fungerede den udviklede og afprøvede 

videometode med modifikationer, og viste sig egnet til undersøgelse af indlagte KOL-

patienters åndenødsoplevelse under kropspleje. Metodisk gav VB et grundlag for initiering af 

spørgsmål fra undersøgeren omkring åndenødsoplevelse, samt initiering af KOL-patienters 

beretning om åndenødsoplevelse under kropspleje funderet på videooptagelser af deres 2 

udtryksrum: talen og mimik & gestik under kropsplejen. Videometoden gav ydermere et 

indblik i KOL-patienters åndenødsoplevelse bl.a ved at at opnå en indsigt i dens kontekstuelle 

ramme, her kropsplejen, som minutiøst kunne observeres og analyseres igennem patientens 

egen oplevelse af kropsplejen som helhed, samt ved gentagne videoafspilninger i forskellige 

hastigheder. 

I en analyse forekom de to åndenødsoplevelser at være både analoge og forskellige. 

Analogien bestod i, at konteksten for åndenødsoplevelsen ”kropsplejen” umiddelbart havde en 

forbundethed med KOL-patientens åndenødsoplevelse under kropsplejen, hvor 

forskelligheden sås i karakteren af deres åndenødsoplevelse og valg af strategi. Således så jeg 

en forbundethed mellem strategien ”at undgå åndenød ved afhænding af funktioner”, og så en 

åndenødsoplevelse beskrevet som ”savn af funktioner”. På samme vis fandt jeg, at strategien 

”at overvinde åndenød igennem fastholdelse af højere funktionsniveau end respiratorisk 

muligt”, umiddelbart kunne medføre en åndenødsoplevelse beskrevet som ”fornemmelse af 

kvælning”. I en tolkning funderet i mit fænomenologiske perspektiv og forskningslitteratur, 

fandt jeg, at sygeplejersken spillede en vigtig rolle for patientens valg af strategi for 

håndtering af åndenød. For at kunne udvikle velværebefordrende strategier til håndtering af 

åndenød under kropspslejen, var det tilsyneladende vigtigt, at sygeplejersken fik idenficeret 

KOL-patienternes åndenødsoplevelse og erfaringer med åndenød under kropspleje. Med 
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denne viden var det muligt for sygeplejersken at afstemme mål og strategier for 

gennemførelsen af kropsplejen med patientens oplevelser. I kraft af denne oplevelses 

forbundethed med strategierne, så kunne en indsigt i disse oplevelser måske for det første 

bidrage til en bedre forståelse af KOL-patienternes valg af strategi, og dernæst give et bedre 

fundamentet for udvikling af nye og måske mere velværebefordrende strategier. Hvorvidt det 

var strategien, der gav en vis åndenødsoplevelse, eller åndenødsoplevelsen der affødte en vis 

strategi, kan data ikke sige noget om. 

Udfra valgte analyseprincipper, validitetskriterier og mit fænomenologiske perspektiv, så 

vurderer jeg overordnet, at min undersøgelse er valid og undersøgelsens fund pålidelige. En 

større baggrundsviden om de inkluderede patienter, og et større patientgrundlag i fremtidige 

forskningsprojekter vil dog kunne styrke resultaternes udsagnsevne.   
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7. PERSPEKTIVERING 

Mit formål med udvikling og testning af VB, var bl.a. at kunne bruge metoden i et fremtidigt 

interventionsstudie m.h.p. aktivt at inddrage KOL-patienter i udvikling af hensigtsmæssige 

strategier til håndtering af åndenød under kropsplejen. Jeg afgrænser derfor min 

perspektivering af undersøgelsen til at fokusere på de muligheder, som VB umiddelbart kan 

indeholde i forhold til udvikling af KOL-patienters strategier for håndtering af åndenød.  

           Udfra et kropsfænomenologisk perspektiv, så er vi som før nævnt kropspligt forbundet 

med hinanden i kraft af vores intentionalitet. Vi henvender os uophørligt til hinanden og 

påvirker dermed også hinanden. I en undersøgelse af patienters oplevelse er det, som også 

både analysen og diskussion indikerer, vigtigt at inddrage sygeplejersken som en del af 

åndenødsoplevelsens kontekst, idet hun tilsyneladende spiller en aktiv rolle for A og B´s valg 

af strategier. Som jeg skrev i indledningen, så skal udvikling af disse strategier foregå i et 

samarbejde med KOL-patienten, hvor patienternes åndenødsoplevelse hånd i hånd med 

professionelle anbefalinger skal lægge til grund for strategiudviklingen. Dette samarbejde 

fordrer jf. diskussionen, at der sker en afstemning af mål og forventninger til pleje udfra en 

identificering af henholdsvis sygeplejerskens og KOL-patienternes erfaringer med og 

oplevelse af åndenød under kropsplejen. Og da oplevelser kan komme både verbalt og 

nonverbalt til udtryk, hvor VB tilsyneladende er en sufficient metode til at opnå indsigt i disse 

åndenødsoplevelser, så kunne VB være en mulig metode til denne identificering og 

afstemning. Ud fra en fænomenologisk betragtning om, at oplevelse er et produkt af både 

selvoplevelse og andres oplevelse af den anden, så ville det være interessant at undersøge 

netop både den verbale og nonverbale interaktion imellem sygeplejerske og patient mhp. at 

kunne identificere disse oplevelser. Således skal videooptagelserne altså indfange begge 

parters kropssprog ved brug af ikke kun et kamera, men ved to - på trods af en sværere men 

dog ikke umulige dataindsamling (Alrø et al. 2001;Knoblauch et al. 2006). På baggrund af 

disse videooptagelser skal både patient og sygeplejerske berette om deres oplevelser af 

kropsplejen i forhold til åndenød, og igennem dette idenficere både patientens og 

sygeplejerskens strategier. Hvordan disse data eller oplysninger skal bruges i en intervention 

er stadig ikke gennemtænkt, men pointen er, at KOL-patienterne, sygeplejersken samt 

undersøger udfra hver deres perspektiv bidrager til udvikling af strategier, der kan bedre 

KOL-patienternes velbefindende, øge deres livsmod og livskvalitet. Denne brug af VB fordrer 
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dog etisk overvejelser i forhold til at bede KOL-patienten om, at være kritisk overfor 

sygeplejerksens strategier, idet det for patienterne kan være vanskeligt og ubehageligt at stille 

sig kritisk i forhold til plejepersonalets pleje (Lomborg 2004).  

Til imødekommelse af dette, så kunne jeg tage udgangspunkt i Marte Meo metoden, som er 

kendt for sin anerkendende tilgang mhp. styrkelse af bl.a. individets selvværd, selvtillid og 

selvstændighed (Sørensen J.B. 1998). Igennem denne tilgang kunne både KOL-patienter og 

sygeplejersker måske opnå en tillid til, at de kan håndtere åndenød; en tillid der specielt hos 

mandlige KOL-patienter spiller en speciel rolle for deres funktionelle formåen (Siela 2000).  

          Som jeg nævnte i afsnittet om ”Undersøgelsens relevans” (se afsnit 1.2), så pointerer 

Sundhedsstyrelsen, at jo bedre patienter kender deres krop og symptomer på åndenød og 

forværring, des bedre kan de håndtere situationen og opnå handlekompetence, autonomi og 

livskvalitet (Sundhedsstyrelsen 2007). At opnå dette kendskab går jf. analysen og 

diskussionen tilsyneladende igennem en identificering af KOL-patienters åndenødsoplevelse 

og dens forbundethed til valg af strategi for håndtering af åndenød under kropspleje. En 

idenficering som metoden VB tilsyneladende egner sig godt til.  
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BILAG 1: Søgestrategi og litteratursøgning 

 
DATABASE: SweMed+  
 
Limits Søgeord ”Mesh” Søgeord 

”Fritekst” 
Hits 

Non Explodesøgning på:  
 
#1  “Pulmonary-
Disease, Chronic 
Obstructive” 
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Non Explodesøgning på: 
 
#2  “Dyspnea” 
 

 43 

Non Explodesøgning på: 
 
#3 “Patients” 

 652 

Non Explodesøgning på: 
 
#4 “Baths” 

 37 

Non Explodesøgning på: 
 
# 5 “Nonverbal 
communication” 

 188 

Non   
Oplevelse 

21 

Non Explodesøgning på: 
 
#6 “Video recording” 

 180 

Non #1 AND #2 
 

 4 

Non #1 AND # 4 
 

 1 

Non #1 AND # 5 
 

 0 

Non #2 AND # 5 
 

 0 

Non #1 AND  
 

oplevelse 0 

Non #1 AND #6 
 

 0 

Non #6 AND  
 

patient 55 

Non #1 Video$ 0 
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Non #3 AND # 6 

 
 1 

Non #6 AND # 2 
 

 0 

Non #6 AND #4 
 

 0 

Non #6 AND # 5 
 

 9 

Non #6 AND  
 

oplevelse 1 
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”Fritekst” 
Hits Related articles 

nr. 
Non #1  

”Pulmonary Disease, 
Chronic Obstructive” 
OR “Lung diseases, 
Obstructive” 

 125692  

Non #2 
“Dyspnea” 
 

 9832  

Non #1 AND #2 
 

 2157  

Non #1 AND #2 AND 
experience* 

137  

Non #1 AND #2 AND 
experience* 
AND patient* 

38  

Non #1AND #2  
 

AND body care 14 15877640 

Non #1AND #2 
 

AND bath* 3  

Non #1AND #2 
 

AND video* 11  

Non #1AND #2 
 

AND video 9 12000484 

Non #1 AND  patients 
 

AND video* 0  

Non #1  
 

AND video* 355  

Non #2 
 

AND video* 46  

Non #1AND #2 AND 
description* 

17 15597293 
15576506 

Non #1AND #2 
 

AND hygien* 3  

Non #3 
Nurse-Patient Relations 

 22585  

Non #4 
Activities of Daily 
Living 

 31477  

 
Non #1AND #2 AND #4 

 
 56  

Non #1AND #2 AND #3 
 

 1  
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Non #1AND #2 
 

AND non-
verbal 

0  

Non #1AND #2 AND 
communication*

7  

Non #1AND #2 
 

AND gesture* 0  

Non #1AND #2 AND 
expression* 

8  

Non #1AND #2 AND Facial 
expression 

 0  

Non #1AND #2 AND Mime 
 

 0  

Non #1AND #2 AND 
Gesture 

 0  

Non #1 AND #2 AND 
#5Kinesics 

 0  

Non #1AND #2 AND 
Mimic (multi) 

 0  

Non #2 AND Mimic 
 

 1  

Non #5 
 

Video* 44  

Non  Video* AND 
self-
interpretation 

1  

Non  Video* AND 
interpretation 
AND patient 

143  

Non #6 Nonverbal 
Communication 

AND video* 374  

Non #6 AND patients 
 

AND video* 1  
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Limits Søgeord  
”Headings” 

Søgeord 
”Fritekst” 

Hits 

Non #1 
Lung diseases, 
obstructive AND 
#2 
dyspnea 

 412 

Non #1 AND #2  
AND 
“Narratives” 

 4 

Non #1 AND #2  
AND  (MH 
"Activities of 
Daily Living" 

 22 

Non #1 AND #2  
AND  "Personal 
Care" 

 0 

Non #1 AND #2 
AND 
"Communication" 

 2 

Non #1 AND #2  
AND  
"Nonverbal 
Communication" 

 0 

Non #1 AND #2 
AND "Facial 
Expression" 

 0 

Non #1 AND #2 
 

Expression* 3 

Non #1 AND #2 
 

Experience* 51 

Non #1 AND #2  
 

Patient* 292 

Non #3 
“Videorecording” 

 6918 

Non #1 AND #2 
and #3 

 2 

Non #3 and 
"Nonverbal 
Communication") 

 108 

Non #3 and #1  
And 
 "Nonverbal 
Communication" 

 0 

Non #3 and #2  3 
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Non #1 AND #2 

 
Video* 2 

Non #3 and 
“storytelling” 

 39 

Non 
 

#3 and  #1 And patient 7 

Non 
 

#3 and copd 4 

Non  Dyspnea AND 
body AND care 
AND 
experience* 

4 

Non  COPD AND 
dyspnea AND 
esperience* 
AND patient 

24 

Non  Patient AND 
COPD AND 
experience 

36 

Non  Video* AND 
patient AND 
copd 

13 

 
Trunkering betegnet med *
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DATABASE: EMBASE 
 

Limits EMTREE 
Terms 

Søgeord 
”Fritekst” 

Hits 

År: 1997-2007; 
humans; english; 
only embase 

#1 Chronic 
obstructive lung 

disease 
 121618 

Do. #2 Dyspnea 
  17830 

Do. #3 Personal 
experience  778 

Do # 4 Personal 
hygiene  2332 

Do. #5 Nonverbal 
communication  11225 

Do. #6 Face muscle 
  830 

Do. #7 gesture 
  895 

Do. #8 Videorecorder 
  242 

Do. #1 AND #2 
  1405 

Do. #1 AND #2 AND 
#3  0 

Do. #2 AND #3 
  2 

Do. #1 AND #3 
  3 

Do. #1 AND #2 AND 
#4  2 

Do. #1 AND #2 AND 
#5  0 

Do. #1 AND #5 
  4 

Do. #2 AND #5 
  18 

Do. #1 AND #5 AND 
#6 AND #7  0 

Do. #1 AND #6 AND 
#7  0 

Do. #1 AND #7 
  0 

Do. #1 AND #8 
  1 

Do. #2 AND #8 
  2 
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Do. #5 AND #8 
  4 

Do. limits for 
emtree terms #1  AND video* 41 

Do. limits for 
emtree terms #3 AND video* 14 

Do. limits for 
emtree terms og 

“fritekst” 
#2  AND video* 106 

Do. limits for 
emtree terms og 

friteksten 
#5  AND video* 

AND patient* 166 

Do. limits for 
emtree terms og 

friteksten 
#5  

AND video* 
AND patient* 
AND copd* 

0 

Do. limits for 
emtree terms og 

friteksten 
#2 AND descriptors 26 

Do. limits for 
emtree terms og 

friteksten 
#8 AND observation 10 

Do. limits for 
emtree terms og 

fritekst 
“observation” 

Patient AND 
observation 

AND Video*  4 

År: 1997-2007  
 
 

Video* 32216 

År: 1997-2007  Video* AND 
patient AND 
observation 

291 

År: 1997-2007  Video* AND 
patient AND 

observation AND 
care 

110 

År: 1997-2007  Video* AND 
patient AND 

copd 

12 

År: 1997-2007  Video* AND 
patient AND 
copd AND 
experience 

2 

År: 1997-2007  Copd AND 
dyspnea AND 
patient AND 
experience 

29 

 
Trunkering betegnet med * 
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DATABASE: Cochrane library 
 

Limits 

Søgning via 
”Mesh 

descriptor”/ 
Thesaurus 

Hits på 
database 

”Cochrane 
reviews” 

Hits på 
database 
”Other 

reviews” 

Hits på 
database 

”clinical trials” 

Non 
Pulmonary 

Disease, Chronic 
Obstructive 

31 33  

Non 
Dyspnea 

 
 

3 9 417 

Non 
Activities of 
daily living 

 
8 49  

Non 
Videotape 
recording 

 
0 2 542 

Non 
Patient education 

 
 

45 124 3060 

Non 
Nonverbal 

communication 
 

2 3  
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 BILAG 2: Forskningsprotokol 

 

I ET KROPSFÆNOMENOLOGISK PERSPEKTIV 

EN UNDERSØGELSE AF DYSPNOISKE KOL-PATIENTERS 

OPLEVELSE AF ÅNDENØD. 

 

1. Baggrund: 

Mit speciale er inkluderet i en allerede pågående forskning omkring kropspleje til 

hospitalsindlagte patienter med diagnosen svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). 

Forskningen som ledes af Lektor Kirsten Lomborg undersøger effekten af en specialudviklet 

plejeintervention ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” blandt indlagte KOL-patienter. Mit 

speciale fokuserer på KOL-patienters åndenød, som er et væsentligt problem for KOL-

patienter, specielt når de er fysisk aktive. Ifølge Mirdal (1995) og Lomborg (2004) synes 

KOL-patienter ofte at have besvær med at sætte ord på deres oplevelser og ubehag i relation 

til åndenød, hvor åndenøden tilgengæld ofte manifesterer sig i KOL-patientens krop udtrykt i 

kropsholdning, mimik & gestik (Mirdal 1994). Jeg ønsker derfor at undersøge dyspnoiske 

KOL-patienters oplevelse af åndenød under gennemførelse af kropspleje ved at lade både 

KOL-patientens nonverbale og verbale adfærd ”fortælle”.  

 

2. Formål: 

At undersøge, hvordan patienter exacerbation af KOL oplever åndenød under kropspleje.    

 

3. Design: 

Der vælges et eksplorativt design. Ud fra et kropsfænomenologisk perspektiv vælges et 

kvalitativt beskrivende design, hvor både patienternes nonverbale adfærd under kropsplejen 

og den betydning patienterne tillægger situationer under kropsplejen eksploreres. 

 

4. Metode til dataindsamling:  

A) Videooptagelser af 3 Kol-patienter under patienttilpasset hjælp til kropspleje.  

B) Audiooptagelser af patienternes kommentarer og refleksioner over udvalgte 

videosekvenser fra deres kropspleje. 
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5. Dataindsamling: 

Dataindsamlingen indeholder 3 faser:  

Fase 1: Jeg videooptager og noterer mig undervejs specifikke sekvenser, der intuitivt kan 

være af betydning for specialets fokus. Før, under og efter kropsplejen opfordrer jeg patienten 

til ved Borg CR 10, at score deres åndenøds intensitet. Efter endt videooptagelse skal 

patienten angive, hvor i kropsplejen åndenøden var værst (åndenødspeak). 

Fase 2: Umiddelbart efter endt optagelse, gennemser jeg videooptagelsen i sin helhed, og 

udvælger sekvenser omkring tiden før, under og efter det angivne ”åndenødspeek”. 

Fase 3: Udvalgte videosekvenser gennemses sammen med KOL-patienten efter endt 

kropspleje med henblik på, at patienten efter hukommelsen knytter sine oplevelser undervejs i 

kropsplejen til disse udvalgte videosekvenser. Der er ikke tale om et interview, men mere en 

beretning i en dialogform, hvor jeg som undersøger, opfordrer og hjælper KOL-patienten til at 

kommentere og reflektere over det, de ser, og de oplevelser det kalder frem. Disse 

refleksioner og kommentarer audiooptages. 

 

Observationsguide 

Med reference til Spradley (1995) går jeg i nævnte rækkefølge fra 1) beskrivende (beskrivelse 

af kronologien: hvilke handlinger hvornår efter Lomborgs skema for kropsplejehandlinger) til 

2)fokuserede (åndenøden) til 3)selekterede åndenødspeek (før, under og efter) observationer.  

 

Patientberetnings-guide 

Inden afspilning af videoen giver jeg både mundtligt og skriftligt en guiding til patienterne i 

forhold til det at skulle fortælle udfra sekvenserne. Jeg informere om, at sekvenserne i først 

omgang afspilles i sin helhed, men at vi efterfølgende kan genafspille og fastfryse videodele. 

Med det ønsker jeg, at patienterne får tiden og roen til at genkalde sig seancen som videoen 

afspiller, og måske derved bedre kan genkalde sig seancen og dens stemning.   

Der er to dele i guiden: 

3) Prøv at fortælle om din generelle oplevelse af det at gennemføre kropsplejen i dag. 

(Intensionen er todimensionel: at patienten får mulighed for lige at få hukommelsen 

stimuleret og ”scenen sat” – dernæst at jeg senere i analysen kan bruge 
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patientoplevelsens kontekstuelle ramme til den fokuserede patientoplevelse: før, under 

og efter åndenødspeeket.) 

4) Når du ser videoklippene, så prøv at knytte de tanker, følelser, du havde under de viste  

klip - især i forhold til åndenød.  (Intensionen er, at jeg får en i forhold til min 

problemformulering mere fokuseret beretning fra patienten. Det er en form for styring 

i forhold til formålet med undersøgelsen) 

 

Papir med spørgsmålene ligger på bordet foran patienten – i et læseligt stort format. 

 

Praktiske, tekniske og etiske overvejelser omkring videooptagelser:  

• Videooptagelsens start og sluttidspunkt: Videooptagelsen starter, når 

sygeplejersken introducere sig for patienten. Videooptagelsen slutter, når kropsplejen 

slutter 

• Positionering af kamera: Postionering af kameraet er først og fremmest vendt mod 

patienterne, således hele kroppen kan ses. Men da kropsplejen er en interaktion 

mellem patient og sygeplejerske, og det netop er patientens oplevelse af denne 

interaktion, jeg søger at få et indblik, så må sygeplejersken også være i kameravinklen. 

Det kan dog være svært at fange begge parters ansigter og hele kropssprog med eet 

kamera, og da der er betydelige problemer med dataindsamling omkring interaktion 

via 2 eller flere kameraer (Alrø 2001), prioriteres at hele patienternes ansigter, krop 

kan ses – mens sygeplejerskens ansigt ses i profil. Kameravinklen vil være stationær, 

da kropsplejen for det meste foregår indenfor en radius, som et stationært kamera kan 

fange – dog ved bevægelse udenfor kameravinklen af sygeplejersken, vil kameraet 

stadig have patienten i fokus, da denne situation måske også rummer informationer af 

vigtighed for at kunne give en beskrivelse af patientens oplevelse (Lomborg 2004) 

 

• Begrænsning af undersøgers påvirkning af forskningsfeltet under 

videooptagelserne: Videooptagelser anses som en noget nær den mest naturalistiske 

dataindsamlingsmetode som muligt ( Kofoed 2001), dog påvirker videooptagelsen 

undersøgelsesfeltet ( Christiansen 2001). Bedst af alt vil det være, at patient og 

sygeplejerske kunne blive dus med det tekniske udstyr forinden (Kofoed 2001). Dette 

kan ikke realistisk set opnås ved de inkluderede patienter og sygeplejersken. Med 
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henblik på at opnå en dataindsamling, der er så naturalistisk som muligt, så har jeg 

gjort mig følgende overvejelser: Lomborg har i sin afhandling beskrevet, hvorledes 

både patient og sygeplejerske under deltagerobservation nogen gange anser hende som 

en en myndighedsperson med mere erfaring og kompetence, og derfor henvender sig 

både spørgende og med henblik på at få bekræftelse på det, der foregår imellem 

sygeplejerske og patient (Lomborg 2004). Med dette in mente og efter selv at have set 

tidligere videooptagelser af patienter og her erfaret, at patienterne udover interaktionen 

i kropsplejen også ser op på personen, der videooptager, og både smiler, grimassere og 

blinker til videooptageren, så søger jeg en så neutral position som mulig for ikke at 

forstyrre den interaktion mellem patient og sygeplejerske, der netop er fokus for 

patientens oplevelse. Dette synes ydermere påkrævet ikraft af at videooptagelser i sig 

selv anses som ikke uvæsentlig påvirkning af feltet (Alrø 2001). 

 

• Undersøgers opgave under videooptagelserne: Kontrollere og sikre at det tekniske 

virker, at vinklen er korrekt, at lyden er sufficient. Derudover noterer jeg mig 

undervejs specifikke sekvenser, som jeg intuitivt kan være af betydning for indblik i 

Kol-patientens oplevelse af kropsplejen. Da et særlig fokus dog er åndenøden, vil jeg 

hæfte mig ekstra ved sekvenser omkring escalering af åndenøden. 

 

• Undersøgers opgave umiddelbart efter videooptagelserne: Gennemse videoen – og 

på baggrund af de intuitivt udvalgte sekvenser samt ved et view af videoen udvælges 3 

sekvenser af ca. 5 minutters varighed – altså i alt cirka 15 minutters datamateriale. 

 

Praktiske, tekniske og etiske overvejelser omkring audiooptagelse af patienternes beretninger 

på baggrund af videooptagelser. 

• Patienternes velbefindende: Patienten og jeg gennemser videoen på et aftalt 

tidspunkt – eksempelvis et par timer efter optagelserne. Inden vi ser videosekvenserne, 

sikrer jeg mig patientens velbefindende ved følgende:  

 Sikrer mig, at patienterne stadig ønsker at være med i undersøgelsen 

 Sikrer mig, at patienterne selv synes, de har luft nok til at gennemse og 

tale om videoen. Hvis ikke – men alligevel ønsker at være med, så 

aftales nyt tidspunkt senere på dagen.  
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 Legalisere og opmuntre til pauser m.h.p. at undgå åndenød / escalering 

af åndenød samt for at give patienten tid til at reflektere undervejs 

 Sikre mig, at patienterne har en velværebefordrende kropsstilling, hvor 

individuelle ønsker imødekommes: måske lejring ved puder og bord; 

frisk luft (åben vindue, ventilator), drikkevarer indenfor rækkevidde 

 Vælger afspilning af video ved medbragt computer, fordi den kræver 

mindre plads og kan stilles, hvor det er mest hensigtsmæssig efter 

patientens kropsstilling og dermed også deres velbefindende. 

 Afspiller en videosekvens i nogle minutter, for at patienten kan vænne 

sig til at se sig selv på video (Alrø 2001) 

Essentielt er det, at det er mig, der sikrer mig ovenstående, hvorved jeg giver et signal til 

patienterne om, at de først og fremmest skal være tilpasse med situationen og at min 

undersøgelse så kommer i anden række. Måske det kan imødekomme KOL-patienternes 

tendens til at ville ”være den gode patient”(Lomborg 2004) og negligere egne signaler på, at 

situationen ikke er rar.   

 

• Tekniske overvejelser: De udvalgte 3 sekvenser af 5 minutters varighed 

gennemspilles på medbragt computer. Der gennemspilles forinden en lille sekvens for 

patienten for at sikre mig, at både billedkvalitet og lydniveau er tilstrækkelig god for 

at patienten kan se og høre, hvad der foregår.  Forinden har jeg sikret mig, at patienten 

har egne nødvendige hjælpemidler i brug – eksempelvis specielle fjernsynsbriller, 

høreapparater med rette styrke osv.  

• Etiske overvejelser i forhold til at patienten skal se video: Videoen er et stærkt 

medium, hvis autencitet kan virke stærkt på seerne (Christiansen 2001). Og da Kol-

patienter antages at være en i forvejen følsom og sårbar patientgruppe (Lomborg 2004, 

Mirdal 1994), hvis liv er mærket af sårbarheden og afhængigheden af andres hjælp 

(Lomborg 2004), så stilles der krav til undersøgers evne til at kunne håndtere mulige 

reaktioner på disse videooptagelser. (uddybes i metodeafsnittets etikafsnit).  

Jeg søger at begrænse videoens stærke påvirkning ved at benytte mig af medbragt 

bærbar computer til afspilning. Intentionen er at det mindre skærmbilled kan være 

med at begræsne og afgræsne ”udstillingen” af kropsplejeseancerne”, idet ”billedet” 

placeres i en mindre sfære mellem patient og mig.  
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• Indspilning af patientens fortælling: Optages på bånd – starter når 1. 

videoafspilning starter og slutter først efter endt debriefing.  

 

• Opfølgende snak efter dataindsamling: Når seancen officielt er slut –  vil jeg spørge 

ind til patientens oplevelse af at se sig selv – ikke ment som data, der skal indgå i 

undersøgelsen, men ment som en sikring af patientens velbefindende. Vil søge at 

”debriefe” – og ved behov for opfølgning og med patientens samtykke informere 

sygeplejersken, der var medaktør i videoen. Skulle patienten have behov, kan jeg 

vende tilbage til patienten med en snak om deres følelser og oplevelse.  Jeg vil i denne 

”debriefing” med patientens samtykke lade båndeoptageren køre, og udtage data, der 

kunne lægge indenfor denne undersøgelses formål. 

 

6. Bearbejdning af datamaterialet:  

Analyse af data: På baggrund af de noterede sekvenser intuitivt valgt i Fase 1, samt en 

tekstuel transcription af både video og patienternes audiooptaget refleksioner foretages en 

analyse, der indeholder 2 niveauer: 

a) Helhedsbeskrivelse af kropsplejesituationen og dens kronologi (hvad foregår der af 

aktiviteter – struktureres eller monitoreres efter Lomborgs skema for 

kropsplejehandlinger (Lomborg 2006) 

b) Detaljeret beskrivelse af måske de udvalgte sekvenser omkring tiden før, under og 

efter det angivne ”åndenødspeek”. 

Analysemetode: Jeg afventer stadig indsamling af første sæt data, inden jeg endeligt beslutter 

mig. Dette med belæg i Knoblauch et al., der finder det præmaturt på forhånd at have 

besluttet, hvilken analysemetode, der skal benyttes til videodata (Knoblauch et al.). I 

øjeblikket er min tanke at benytte mig af analysemetoden ”Fortolkende beskrivelse” i 

forståelsen hos Thorne et al. (2004)  

Transcribering af video:  

Metoden til og detaljeringsgraden af transcribering af videooptagelserne er stadig under 

udarejdelse, men skal selvfølgelig matche dataanalysens 2 niveauer. Besluttet er det dog, at 

både det nonverbale og verbale kropssprog (mimik & gestik) transcriberes med en øget 

detaljeringsgrad ved transcribering af sekvenser omkring det angivne ”åndenødspeek”. 
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Transcribering af patientberetninger: 

Transcriberingen skal være ordret. Der skal medtages pauser (dog ikke målt i tid), betoninger 

og følelsesudtryk som latter og suk. 

 

 

7. Inklusionskriterier 

KOL-patienter som forventes at skulle pga. åndenød have hjælp til personlig kropspleje med 

begge køn repræsenteret. De inkluderede patienter skal under kropsplejen opleve åndenød 

eller escalering af åndenød – monitoreret og dokumenteret ved Borg-skalaen.  

 

8. Eksklusionskriterier:  

Patienter som ikke taler dansk eller af anden grund ikke kan samarbejde om undersøgelsen. 

Patienter som ikke oplever åndenød eller escalering af åndenød under kropsplejen – 

monitoreret ved Borg-skalaen.   

 

9. Databehandling: ved softwareprogrammet Nvivo7 

 

10. Vurdering af den generede teoris validitet:  

Har en masse overvejelser – inklusiv Thorne et al.´s egne validitetskriterier. 

 

11. Etiske overvejelser:  

I kraft af at dette speciales undersøgelse er en del af Kirsten Lomborgs pågående forskning, så 

er diverse kontakter til instanser allerede udført for specialeskriveren: Kirsten Lomborgs 

projekt er anmeldt til datatilsynet, og Videnskabsetisk Komité for Århus Amt  er også 

skriftligt adviseret. Komitéen har vurderet, at Lomborgs forskningsprojekt ikke er defineret 

som biomedicinsk forskningsprojekt, hvorfor det kan iværksættes uden yderligere tilladelse 

afra komiteen.  

Projektet udføres i overensstemmelse med gældende nationale ( Dansk Sygepleje Råd 2004) 

og internationale retningslinier (World Medical Association Declaration of Helsinki 2000) – 

og forventes ikke at påføre patienten ubehag. De inkluderede patienter har skriftligt og 

mundtligt givet samtykke til at indgå i projektet – dette forudgået af en både mundtlig og 
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skriftlig information. Patienterne er informeret om, at de til enhver tid kan afbryde deltagelsen 

i projektet. 

 

11. Formidling: 

Resultaterne af undersøgelsen munder ud i et speciale på Cand.cur.studiet, Århus Universitet. 

 

12. Forventet udbytte af undersøgelsen:  

At udvikle og teste en videometode, der kan undersøge dyspnoiske KOL-patienters oplevelse 

af åndenød under kropsplejen – samt analysere data omkring denne åndenødsoplevelse 

fremkommet ved denne videometode.  
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BILAG 3: Uddrag af logbog over analyseprocessen 

 
 
24.5.07 
Transcribering af A´s beretning færdiggjort. Har i første omgang besluttet mig til at 
koncentrere mig bredt om indholdet, har opstillet symbolliste: uforståelige ord, intonation, 
egne kommentarer, synonym for fjernede navne, indskudte bemærkninger fra 
samtalepartneren, beskrivelse af videoafspillede situation. Detaljeringsgraden er ikke 
endeligt fastlagt, idet næste trin er at transcribere videoen og afhængigt af denne og 
opdagelse af mulige sammenhænge, besluttes om der skal være en øget detaljering 
eksempelvis omkring vejrtrækningen (ind og udånding), pauser imellem det sagte målt i 
sekunder o.l. 
 
27.05.07 
Under min transcribering af video og patientberetningen har jeg indtil videre fulgt min 
intuition og søgt foreløbige svar i et stort og omfattende materiale. Hver idé føres til ende. 
Det betyder, at jeg for nuværende har flere tabeller med både kvantificering samt kvalitativt 
beskrivende temaer. Det er som om, at jeg stykvis søger svar for så at blive endnu klogere til 
den fulde transcribering. Først da jeg fornemmede et vist overblik eller indsigt i forskellige 
muligheder, valgte jeg den endelige detaljeringsgrad af transcriptionen indenfor den i 
forvejen valgte transcriptionsgrad udfra mine to valgte niveauer i analysen: 
helhedsbeskrivelsen og de 3 udvalgte sekvenser med størst detaljerings grad hos sidstnævnte. 
 
31.05.07 
Har nu fuldt ud transcriberet både beretning og video. Videotranscriptionen skal dog i de 
næste dage, have en nøjere beskrivelse af ansigtetsudtryk i specifikt de sekvenser, hvor 
patienten spontant har refereret til de viste videosekvenser.  
Jeg vil utroligt gerne have en patient mere, så jeg har en fornemmelse af, hvilke forskellige 
og / eller fælles temaer, der muligvis findes.  
 
2.6.07 
Jeg har stadig kun fået inkluderet patient A.  
Jeg vælger i transcriberingsmaterialet af A´s video nu at fremhæve særlige foki, der synes af 
relevans for min undersøgelse af åndenødsoplevelsens kontekst. I henhold til mit filosofiske 
perspektiv ønsker jeg jo at undersøge åndenødsoplevelsen både ved det verbale og 
nonverbale hos patienten. Jeg beslutter mig derfor at farvelægge det i forvejen i transcriberet 
videomaterialet det verbale (ingen farve), nonverbale (delt op i gul og blå). Men ved 
gentagne videoafspilninger ser jeg pludseligt, hvor meget patienten bevæger sine arme, og 
ved min litteraturgennemgang finder jeg jo flere studier på, at ustøttede armløft hos KOL-
patienten øgede oplevelsen af og åndenødsintensiteten samtidigt med at det kunne måles 
både i iltoptag, iltbehov, metabolisering samt kraft af sekundære respirationsmuskler. Derfor 
beslutter jeg mig også til at farvelægge respirationen samt pauser.  
 
13.6.07 
Jeg har stadig kun fået inkluderet patient A.  
 
Jeg har nu udarbejdet beskrivelsen af kropsplejen som helhed struktureret ved Lomborgs 
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skitse over kropsplejeaktiviteter knyttet til kroppens dele - denne skitsering dog udvidet med 
andre kropsplejeaktiviteter, som synes af betydning for A´s åndenød. 
Denne beskrivelse bliver så brugt som afsæt til en fortolkende beskrivelse af 
åndenødsoplevelsen. 
 
Altså følgende sker:  
• Analyse af helheden som indeholder kropsplejens kronologi, hvor analysen er 

struktureret ved Lomborgs skema for kropsplejeaktiviteter i.f.t. kropsdele. Men ud af 
transcriberingen af video går det op for mig, at kropsplejen indeholder andre aktiviteter, 
der udfra video og patientens egen beretning, kan have indflydelse på 
åndenødsoplevelsen. Derfor inddrages disse andre aktiviteter. Jeg ekspliciterer i analysen 
hvilke aktiviteter og begrunder hvorfor de skal inddrages. 

• Analyse af de 3 udvalgte sekvenser m.h.p. at få indblik i KOL-patienters 
åndenødsoplevelse under denne beskrevet kropspleje - her inddrages ovenstående 
analyse, for oplevelsen skal ses i den kontekst den indgår i. 

 
 
Pludselig bliver jeg i tvivl, om jeg i analysen af åndenødsoplevelsen kan bruge Meek et al.´s 
3 dimensioner omkring åndenødsoplevelser hos KOL-patienter. Jeg må igen læse det store 
artikelmateriale på 78 referencer omhandlende mit undersøgelsesfokus og første antagelse, 
m.h.p. at sikre både relevansen af og en teoretisk fundering af min første præmature 
analyseramme. 
 
15.6.07 
Jeg har stadig kun fået inkluderet patient A.  
 
Ved gennemlæsning af hele bagggrundsafsnittet med de udvalgte 78 artikler, der i forhold til 
KOL-patienten omhandler epidemiologi, demografi, sundheds- og 
sygeplejeforskningsstrategier, åndenødsoplevelse, kropspleje, mimik, gestik, velvære og brug 
af video som forskningsmetode, så vælger jeg for kropsplejeanalysen ”velvære og ubehag”, 
og for analysen af åndenødsoplevelsen ”fysisk, kognitive og affektive dimension af 
åndenødsoplevelsen”. Analyserammerne er henholdsvis inspireret af Lomborg og Meek et al. 
 
19.6.07 
Jeg har stadig kun fået inkluderet patient A.  
 
Jeg har nu lavet den første brede kodning udfra analyserammen: ”velvære og ubehag”, ved at 
stille følgende spørgsmål til data:  
 
1) hvad i kropsplejen er eksplicit ubehageligt eller kan være ubehageligt (teori) - både 
generelt og specifikt i forhold til åndenød (åndenødsfremkaldende eller escalerende)? 
 
2) hvad i kroplejen er eksplicit velværebefordrende (patientberetning) eller kan være 
velværebefordrende (teori) - både generelt og specifikt i forhold til åndenød 
(åndenødsreducerende)?  
 
Der ses umiddelbart en vekselvirkning mellem velvære og ubehag - må se nærmere på det 
udfra spørgsmålene inspireret af Thorne et al: 
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1) Hvorfor er det her? 
2) Hvorfor ikke noget andet? 
3) Og hvad betyder det? 
 
Så det er næste opgave i denne fortolkende beskrivelse af åndenødsoplevelsens kontekst: 
kropsplejens kronologi i forhold til aktiviteter. 
I analysen af åndenødsoplevelsen må jeg spørge for at få konteksten med: hvad sker der her? 
 
26.6.07 
Jeg har stadig kun fået inkluderet patient A.  
 
Ville egentlig ud fra kategorierne udarbejde en beskrivelse af A´s kropsplejen og de valgte 
faktorer relateret til kropsplejen, men vælger istedet at påbegynde bearbejdningen af 
datamaterialet m.h.p. analyse af åndenødsoplevelsen. Begrundelsen ligger to steder: for det 
første er det i overensstemmelse med den analysemetode Thorne et al. lægger op til med at 
veksle mellem helhed og detalje. Dernæst tænker jeg, og som et udkomme af den første 
begrundelse, at jeg bliver klogere på helheden (kropsplejen inklusiv de valgte faktorer)ved 
også at se på åndenødsoplevelsen...dette m.h.p. om både kropsplejeanalysens kategorier og 
kategorierne fra analysen af åndenødsoplevelsen kunne tilsammen indeholde et mønster, der 
på en måde giver viden om åndenødsoplevelsen: jeg fornemmer en sammenhæng, men den 
er stadig ikke eksplicit.  
 
30.6.07 
Jeg har stadig kun fået inkluderet patient A.  
 
Har nu arbejdet med åndenødsanalysen ud fra Meeks 3 dimensionelle åndenødsoplevelse: 
fysiologiske, kognitive og affektive dimension som første analyseramme og dermed også 
som den 1. brede kodning / kategorisering.  
Jeg har igennem min systematiske søgning stødt på forskning, der viser at KOL-patienter 
oplever åndenød i lyset af deres tidligere erfaringer med åndenød samt tidligere sociale 
funktionsniveau, dog ikke så klart formuleret som A gør, hvor han direkte svarer på 
spørgsmålet om ”hvordan føles det at have åndenød?”: ” ”..ski´e træls…jamen man er jo klar 
over, man kan ikke foretag sig noget som helst, så…selvom man gerne vil (I:ja)…for jeg 
savner rigtigt meget i min hverdag det er at bowle”.   
Og da jeg igen beder ham om at forklare, hvordan det fysisk føltes at have åndenød, så 
svarede A:   

”jaa, det kan jeg måske..det gør man måske bedst og hurtigst ved at sige, at er 
der nogen der har travet ture, så er det sgu´ mig…så er det jo sørgeligt næsten 
ikke engang at ka´ gå ud og tømme sin postkas´..” 

 
Jeg arbejder viderer med kategoriseringerne… 
 
1.7.07 
Jeg har stadig kun fået inkluderet patient A.  
 
Har arbejdet videre med at finde mønstre udfra kategoriseringerne omkring 
åndenødsoplevelsen - jeg vender hele tiden tilbage til 2 faktorer eller kendetegn:  
• Åndenød synes at blive forklaret / forstået ved det han har kunnet og nu ikke kan - 
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funktionsniveauet før og nu 
• Der ses hele tiden en vekslen på flere niveuaer: mellem ubehag og velvære, mellem 

fortid og nutid, mellem escalerende og reducerende åndenød, mellem viden (de siger, det 
er fordi jeg ikke kan komme af med luften)og følelse (kan ikke fylde lungerne ud), 
mellem behov og forventninger (afstemmes konstant mellem det han oprindeligt har af 
behov eller forventninger). 

 
2.7.07 
Jeg har stadig kun fået inkluderet patient A.  
Ingen tvivl om, at det ville være lettere, hvis der kom en patient mere til undersøgelsen – 
”petitesseriet” ville nok kunne undgås. 
 
3.7.07 
Ja, så kom patient B!! - lige i sidste øjeblik. 
 
4.7.07 
Har videooptaget og talt med Patient B. Der er både ligehedspunkter og forskelligheder 
mellem A og B. Det er rigtig godt, og det føles som en saltvandsindsprøjtning. Her er der tale 
om en kvinde, der umiddelbart ikke forklarer sin åndenød ved funktionsniveau men mere 
udtalt i fornemmelsen af kvælning. De to afviger fra hinanden i.f.t. at A helst ikke ville røre 
sig under kropsplejen, hvor B gør mange ting selv på trods af en hørbar åndenød. A scorer 
højere end B på Borgscala, hermed ikke være sagt at den ene har højere åndenødsintensitet 
end den anden, men at oplevelsen af åndenød er 10 hos A og 5 hos B før kropsplejen. De 
oplever åndenødsintensiteten forskellig, de er forskellige i deres aktivitetsniveau (husk lige 
referencen, der påpeger kønsforskelle i.f.t. prioritering af dagliglivets aktiviteter). 
Måske hvis man oplever, at man ikke kan så meget som før, så opleves åndenøden måske 
derfor i lyset af det, man ikke kan men har kunnet? 
Hvis man på trods af åndenød gør tingene - men de tager tid - så præges åndenødsoplevelsen 
måske af den fysiske fornemmelse af åndenød - her kvælning - fordi man presser sig selv? 
 
Hvis kropspleje er essentielt og vigtige for integriteten, som Lomborg finder, så kunne 
åndenødsoplevelsen under kropsplejen måske præges af det, man ikke kan af 
kropsplejeaktiviteter, som man før har kunnet. Og her har vi A, der fik hjælp til overvejende 
del af kropsplejeaktiviteter, hvor hun var hans "stand in" - og derfor opleves åndenød i lyset 
af det han ikke kunne. Hvor B selv starter på og udfører med støtte kropsplejeaktiviteter - og 
hun lader sig skubbe - eksempelvis ved strømper og hårvask for hun ved det ofte giver 
åndenød -men hun undgår dem ikke af den grund - så derfor er åndenødsoplevelsen måske 
ikke så meget i lyset af hvad hun ikke kan, for hun kan - men opleves mere i lyset af, den 
kvælningsfornemmelse hun oplever ved at "skubbe sig selv"???? 
 
Så den første og umiddelbare tolkende beskrivelse af åndenødsoplevelse hos indlagte KOL-
patienter under kropspleje er: 
kropspleje:  

 overlader aktiviteter til sygeplejersken eller udfører aktiviteter med støtte af 
sygeplejrersken 

 
 
8.7.07 
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Er nu færdig med at transcribere både video og patientberetning samt lave viewboard eller 
oversigt over aktiviteter samt faktorer der kan øge eller reducere åndenød. Patient A er klart 
mere aktiv, og der tegner sig pludselig en forskel, som måske er af betydning. Hvor A 
overlader de fleste aktiviteter til S, gør B alt det hun kan. A søger at undgå aktiviteter der er 
åndenødsfremkaldende på bekostning af selv at gøre nogen ting - B siger kun fra 1 gang 
(strømpepåklædning) på bekostning af, at hun oplever åndenød. Begge oplever åndenød - og 
her er ikke til diskussion, hvem der har den største åndenød - men mere at A forklare sin 
åndenød ved det han ikke kan, hvor B forklare det ved følelsen af kvælning. Måske kan en 
åndenød være oplevet i lyset af manglende funktioner A tidligere havde i.f.t. kropspleje - 
fordi A lider afsavn i.f.t. disse funktioner - hvor B gør tingene men oplever åndenød i.f.m. 
det - og derfor opleves åndenød mere ved kvælningen? Der er noget her - men ikke helt 
eksplicit nok - og måske noget forenklet - der er selv sagt nok flere mulige både årsager til 
oplevelser og typer af oplevelser. Men isoleret her ved de to KOL-patienters 
åndenødsoplevelse under kropspleje - så kunne der måske være et mønster?  
jeg gør lige analysen af videometoden færdig - så må yderligere kategoriseringer af B´s 
kropspleje og åndenødsoplevelse måske give et andet eller mere nuanceret billed / mønster 
end ovenfor optegnet. 
  
 
30.07.07 
Jeg må, for at få en fokuseret analyse på ikke mange sider, fravælge perspektiver, jeg 
har fundet i den første brede analyseramme for begge patienter. Jeg vælger kun at se på 
åndenødsescalerende og åndenødsreducerende forhold under kropsplejen med fokus på 
patienternes strategi for, hvor meget de selv vælger / kan gøre - fordi der måske ligger en 
mulig sammenhæng mellem det og dens oplevelse af åndenød, de har under kropsplejen. Jeg 
er klar over, at jeg eksempelvis fravælger at gå ind på integritetstruslen og -beskyttelsen, jeg 
umiddelbart finder hos A. Men ved inklusion af B dukker der pludselig det her omtalte 
mønster frem, og for at få den sammenhæng fokuseret frem, så fravælger jeg at se på 
integritetetens rolle i åndenødsoplevelsen. Der kunne godt være en sammenhæng, men det er 
ikke det, der eksplicit er med til at skabe den mulige sammenhæng, og derfor udelades det.  
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BILAG 4: Samtykkeerklæringer for både patient og sygeplejerske  

 
Samtykkeerklæring til videooptagelse og interview af patient 
med tilladelse til formidling udover specialet 
 

Jeg giver hermed tilladelse til videooptagelse af plejesituationen når sygeplejersken / social- 

og sundhedsassistenten hjælper mig med at blive vasket - samt efterfølgende interview.  

Jeg er gjort bekendt med, at det til enhver tid vil blive respekteret, hvis jeg ønsker optagelsen 

afbrudt og at intim kropspleje (nedre toilette) ikke kommer til at indgå.  

Jeg er også gjort bekendt med, at optagelsen vil blive anvendt i både forskning og 

undervisning af plejepersonale samt at mindre klip evt. vil blive anvendt i faglige 

forelæsninger.  

 

 

Århus den     Underskrift 

 

_____________________         ____________________________________ 
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Samtykkeerklæring til videooptagelse af sygeplejerske 
med tilladelse til formidling udover specialet 
 

Jeg giver hermed tilladelse til videooptagelse af en plejesituation, hvor jeg som sygeplejerske 

/ social- og sundhedsassistent hjælper en patient med at blive vasket.  

Jeg er gjort bekendt med, at det til enhver tid vil blive respekteret, hvis jeg ønsker optagelsen 

afbrudt.  

Jeg er også gjort bekendt med, at optagelsen vil blive anvendt i både forskning og 

undervisning af plejepersonale samt at mindre klip evt. vil blive anvendt i faglige 

forelæsninger.  

 

 

Århus den     Underskrift 

 

____________________     ____________________________________ 
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BILAG 5: Informationsmateriale til patienter  

Kære       20.04.07 

Mit navn er Lene Bastrup Jørgensen. Jeg er sygeplejerske og har i mange år arbejdet med 

patienter med kroniske lungesygdomme. I øjeblikket har jeg orlov fra min stilling, fordi jeg 

færdiggør min kandidateksamen i Sygepleje ved Århus Universitet. Jeg gennemføre i den 

sammenhæng en undersøgelse, som jeg gerne vil invitere dig til at deltage i. 

  

Formålet med undersøgelsen er at få større kendskab til, hvordan lungesyge patienter 

oplever det at få hjælp til at blive vasket og eventuelt have problemer med åndenød 

imens. 

  

Selve undersøgelsen foregår sådan:  

1. Jeg videooptager dig og den sygeplejerske, som hjælper dig under kropsplejen, enten i 

sengen, ved håndvasken eller på badeværelset. Jeg optager ikke intim kropspleje 

(nedre toilette).  

2. Derefter aftaler du og jeg et tidspunkt senere på dagen, hvor vi sammen ser 3 små 

videoklip, der hver for sig varer ca. 3-5 minutter. De tre valgte videoklip viser den del 

af kropsplejen, hvor din åndenød hvor du har mest åndenød.  

Jeg vil da gerne, at vi ud fra disse klip kan tale om, hvordan du oplevede at 

gennemføre kropsplejen – og her har jeg særlig interesse i at høre om din oplevelse af 

åndenød. Denne del af undersøgelsen bliver optaget på bånd – og vil nok tage ca. 30 

minutter afhængigt af hvordan du har det, og hvor meget du ønsker at fortælle. 

 

Undersøgelsen sker under vejledning ved Lektor Kirsten Lomborg, Afdeling for 

Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. 

Det er frivilligt, om du vil deltage i undersøgelsen. Siger du ja, kan du senere fortryde og 

afbryde  undersøgelsen, uden at det får indflydelse på din videre kontakt med afdelingen. Du 

er sikret fuld anonymitet i forbindelse med undersøgelsen. Materialer som videofilm og bånd 

behandles fortroligt og opbevares aflåst.  

Hvis du giver tilladelse, vil jeg desuden gerne have mulighed for at bruge korte videoklip i 

undervisningen og foredrag, men også dette er frivilligt. 
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Ønsker du at høre nærmere om undersøgelsen, inden du endeligt beslutter dig for at deltage, 

så kommer jeg gerne og informerer dig yderligere. 

 
Med Venlige Hilsner  Lene Bastrup Jørgensen, Sygeplejerske, Stud.Cur. 
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BILAG 6: Sygeplejerskens omtale af A´s åndenød  

 

Tid27 

Handling lige umiddelbart 

før sygeplejerskens (S) 

omtale af åndenød 

Sygeplejerskens omtale af patientens (A) åndenød 

under hele kropsplejeseancen  

00.59 Skjorten tages af ”Hvis du bare koncentrerer dig godt om at trække 

vejret” 

01.44 S spørger om P vil vaske sig 

selv i hovedet, hvilket P 

afslår. 

”Du skal koncentrere dig om vejret ik´ å´..” 

02.48  Undertrøjen er ved at blive 

taget af 

”Det er skidt hva` A med luften” (patient bekræftiger 

med et ja) 

04.33 P fortæller mens han er ved 

at blive vasket på ryggen, at 

han skal huske at afmelde 

hjemmehjælp 

”Nu skal du bare koncentrere dig om at trække 

vejret…så kan vi snakke bagefter.” 

05.00 Videoklip 1.  

05.36 P fortæller S om rent 

praktisk hans gode 

muligheder for at komme 

udenfor huset 

”Du skal bare lige koncentrere dig om at trække 

vejret ik´ å´ 

06.16  Iltkateter fjernes fra 

patienten af praktiske 

årsager 

 

07.40 Trækker sig op i sengen ved 

sengehestene og får 

undertrøje og skjorten 

halvvejs på 

”Åh, du trænger til at få noget ilt igen” 

08.00 Iltkateter sættes på igen  

08.07 Skjorten kommer helt på ”Ååh, træk du vejret godt ned i maven” 

                                                 
27 Tiden angivet på video. 
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10.36 Videoklip 2 Ingen udtalelser. 

13.54 Videoklip 3  

14.35 Trukket sig op ved 

sengehesten og får rettet sit 

tøj. 

”Har du luft?” . (P: ”næh, det har jeg sgu´ aldrig”) 
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BILAG 7: Et eksempel på kategorisering i analyseprocessen 

 
1. kategorisering 

(Første analysramme) 
 

 
2. kategorisering 

 
3. kategorisering 

 
4. kategorisering 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ÅNDENØDSOPLEVELSENS 
 

AFFEKTIV DIMENSION 
 

 
 
 

 

A: jamen man er jo klar over, man kan ikke 

foretag sig noget som helst, så…selvom man 

gerne vil (I:ja)..for jeg savner rigtigt meget i min 

hverdag det er at bowle 

 

A: og jeg savner de der ….vi var som regel en 

halvtreds-treds stykker (I: ja)…det samvær det 

savner jeg (I: ja) 

 
A: det gør man måske bedst og hurtigst ved at 

sige, at er der nogen, der har travet ture, så er det 

sgu´ mig…så er det jo sørgeligt næsten ikke 

engang at ka´ gå ud og tømme sin postkas´ (I: ja) 

 

 
 
 
 
     Savn af funktion 
 
 
 

 
     
    Savn af relationer 
 
 
 
 
 
    Savn af funktion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            SAVN 
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BILAG 8: Illustration af analyseprocessens første, sidste samt syntetiserede kategorier 

 
Analyseramme 

 

Kategoriseringsproces 
komprimering af data, syntetisering af mening, 

teoretisering af data. 

Syntetisering og 
rekontekstualisering af 
slutkategorier til fund 

   
PATIENT A. 
 
Kropspleje: 
- Velvære 
- Ubehag 
 
Åndenødsoplevelse: 
- Fysisk dimension 
- Kognitiv dimension 
- Affektiv dimension 

PATIENT B. 
 
Kropspleje: 
- Velvære 
- Ubehag 
 
Åndenødsoplevelse: 
- Fysisk dimension 
- Kognitiv dimension 
- Affektiv dimension 

 
 

Åndenødsoplevelsen under 
kropsplejen har en: 

 
 
 

Kontekstuel dimension: 
 

At være i åndenød under 
kropsplejen 

er 
at fungere i åndenød 

 

 
 

  Slutkategori 
Åndenødsoplevelsen under kropsplejen er 

præget af tanken om: 
 

At undgå åndenød 
under kropsplejen 

ved at 
overlade funktioner til sygeplejersken muligvis 

med savn af  
funktioner tilfølge 

 
 

  
Slutkategori 

Åndenødsoplevelsen under kropsplejen er 
præget af tanken om: 

 
At overvinde åndenød 

under kropsplejen 
ved at 

fastholde højt funktionsniveau  
med escalering af åndenød  

og deraf  
kvælningsfornemmelse tilfølge 




