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Resumé 

Dette speciale har fokus på COPD patienters oplevelse af dyspnø. Dyspnø er det 

hyppigste og mest fremtrædende symptom hos patienter med COPD og bliver ofte 

beskrevet ved hjælp af objektive målinger. Der eksisterer undersøgelser, der 

beskriver COPD patientens subjektive oplevelse af dyspnø, men fund i disse 

kvalitative undersøgelser er ikke førhen blevet fortolket og integreret. I dette speciale 

beskrives COPD patienternes oplevelse af dyspnø ved at udføre en kvalitativ 

metasyntese funderet i kvalitative studier herom. Formålet er at bidrage med en øget 

forståelse af oplevelsen af dyspnø hos patienter med COPD, der kan danne 

udgangspunkt for bedring af plejen til patienterne. Datamaterialet udgøres efter en 

udtømmende søgning i fem databaser af seks kvalitative artikler. Fundene i disse 

artikler ligger til grund for taxonomisk analyse, hvor fire kategorier gennem 

integreringen opstår, hvilke er: somatisk konsekvens, følelsesarbejde, 

tankevirksomhed og dødsoplevelser. Det har i de inkluderede artikler ikke været 

synligt, at tankevirksomhed er en aktivitet, der bruges meget energi på. Jeg 

konkluderer, at patienterne med COPD, der oplever dyspnø, er ”i en følelsesmæssig 

spændetrøje på kanten af livet.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The experience of dyspnoea among patients with COPD: An emotional 

straitjacket on the edge of life. 

This dissertation has focus upon the experience of dyspnoea among patients suffering 

from COPD. Dyspnoea is the most conspicuous symptom among these patients. 

There is no integrated knowledge about the subjective experience of dyspnoea. The 

purpose of this dissertation is to describe the experience of dyspnoea by creating a 

qualitative metasynthesis grounded in qualitative articles about this experience. The 

intention is to contribute with an increased understanding of the experience of 

dyspnoea and be a basis for better care of the patients. Exhaustive searching has been 

done in five databases and six qualitative articles are the data material of this 

dissertation. Taxonomic analysis has been done to the findings of these six articles 

whereby the findings have been integrated. Four categories emerged as the result of 

the taxonomic analysis. These are: Physical consequence, emotional work, 

thoughtful activity, and experience of death. Thoughtful activity is a new finding 

that has not been scientifically visible before. It is concluded that patients with 

COPD and who is experiencing dyspnoea is “in an emotional straitjacket on the 

edge of life.”  
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1 Indledning 

Dette speciale har fokus på oplevelsen af dyspnø1, som den beskrives af patienter med 

COPD2. Dyspnø er invaliderende i forhold til patientens fysiske krop, hvor den kan 

være skyld i depression, kakeksi og nedsat muskelfunktion (Cox et al. 2003). 

Patienterne oplever på grund af dyspnø social isolation (Jonsdottir 1998) og påvirkes 

psykisk på den måde, at mange udvikler en form for angstlidelse (Kunik et al. 2005). 

Dyspnø er en lidelsesfyldt oplevelse, hvor en objektiv måling og vurdering af 

intensiteten ikke altid afspejler patientens oplevelse (Gysel et al. 2007). På baggrund 

heraf bliver COPD patientens fortællinger om den subjektive oplevelse af dyspnø det 

centrale omdrejningspunkt i nærværende speciale. 

 

2 Baggrund 

Dyspnø er et symptom, der kan betegnes som ”the hallmark symptom of COPD”, og 

dyspnø er som oftest grunden til indlæggelse, nedsat funktionsevne og angst (GOLD 

2006). Der i en forskningsmæssig videnskabelig sammenhæng ingen tvivl om, at 

dyspnø er et af de mest fremtrædende og hyppigste symptom hos disse patienter (Baker 

& Scholz 2002, Cox et al. 2003, GOLD 2006, Tkac et al. 2007). Dyspnø kan defineres 

som en subjektiv følelse af åndenød eller besværet vejrtrækning, der er ubehagelig og 

involverer en kombination af fysiologiske, psykologiske og hormonelle interaktioner og 

reflekterer ikke nødvendigvis den objektive lungestatus (Baker & Scholz 2002). Jeg vil i 

dette speciale have fokus på dyspnø, som den beskrives af patienterne selv.  

Gysels et al. (2007) har ved hjælp af et systematisk review vurderet de 

kvalitative undersøgelser, der foreligger i forhold til oplevelsen af dyspnø. I 19 af de 

inkluderede studier lider deltagerne af COPD. Det diskuteres i artiklen, at dyspnø hos 

COPD patienter er et undervurderet symptom på trods af, at der er medicinsk 

behandling og pleje at tilbyde. Det er desuden overraskende, at forskning i forhold til 

dyspnø har en overvejede medicinsk tilgang. Der konkluderes i artiklen, at der ikke er 

nogen let løsning i forhold til sygepleje til patienter der oplever dyspnø, men forfatterne 
                                                 
1 Dyspnø er det latinske udtryk for åndenød og stammer fra græsk, hvor ”dys” betyder ”svær” eller 
”sygdom”, og ”pnoia” der betyder ”vejrtrækning” eller ”åndedræt” (Audrey 1990). 
2 COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease- amerikansk forkortelse, jeg vil benytte i denne opgave. 
Af andre forkortelser kan nævnes: COAD- chronic obstructive airway disease. COLD- chronic 
obstructive lung disease. KOL- kronisk obstruktiv lungelidelse (Andenæs 2000 s. 654). 
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foreslår en holistisk tilgang (Ibid). Gysel et als (2007) review bevidner om, at der 

forefindes undersøgelser om COPD patienters oplevelse af dyspnø (ibid), men der er 

ingen samlet og integreret viden i forhold til COPD patienters oplevelse af dyspnø. Idet 

forståelse af patienternes oplevelse af dyspnø er nødvendig for at kunne udvikle plejen, 

er et kvalitativt undersøgelsesdesign en hensigtsmæssig måde at få undersøgt hvorledes 

patienter med COPD beskriver deres erindringer af hvordan dyspnø opleves. 

I et sygeplejefagligt perspektiv skal sygeplejersken ifølge de sygepleje etiske 

retningslinier afdække behovet for sygepleje i samspil med patienten og lindre lidelse3, 

og evidensbaseret sygepleje indebærer, at man benytter sig af sygeplejeforskningens 

videnskabelige resultater (Willmann og Stoltz 2003 s. 29). Thorne et al. (2004) hævder, 

at sygeplejen er inde i en periode, hvor evidens baserede beslutninger vægtes højt, og på 

baggrund heraf er der i kvalitativ forskning opstået en ny art af undersøgelser, herunder 

den kvalitative metasyntese (Ibid). Metasyntesen adskiller sig fra andre metastudier 

såsom den sekundære analyse, den kvantitative metanalyse og littraturgennemgange, 

idet der lægges vægt på at integrere fund fra afsluttede kvalitative undersøgelser 

(Sandelowski 2007 s. 22). Da jeg allerede ved, og i ovenstående afsnit har beskrevet, at 

der eksisterer undersøgelser om COPD patienters oplevelse af dyspnø, er en integrering 

af fund fra eksisterende undersøgelser relevant. 

Sandelowski og Barroso (2007) hævder netop, at faren ved de mange 

kvalitative undersøgelser, der er lavet de sidste 20 år, er, at mange ”små øer af viden” 

adskilt fra hinanden aldrig bliver bundet sammen. Hvor den kvantitative metaanalyse 

har en central rolle i evidensbaseret praksis, har der manglet et modstykke til denne i 

forhold til kvalitative undersøgelser. Modspillet, den kvalitative metasyntese, der er en 

bestræbelse på at syntetisere de små øer af viden, har afstedkommet flere tiltag til 

metodisk udvikling af kvalitative metasynteser. Den kvalitative metasyntese er ifølge 

Sandelowski og Barroso (2007) opstået på baggrund af den hastige udbredelse af, men 

også relative de-evaluering af, kvalitative fund. Kvalitative undersøgelsers fund bliver 

heller ikke brugt i praksis. Trangen til at syntetisere er også opstået i ønsket om, at sikre 

kvalitative undersøgelser som en kilde til den evidensbaserede praksis (Ibid s. 2ff). Det 

er derfor relevant at undersøge, hvorledes patienterne med COPD oplever dyspnø, med 

henblik på at integrere fund i allerede eksisterende undersøgelser. Ved at udarbejde en 

                                                 
3 http://www.dsr.dk/msite/text.asp?id=45&TextID=3835&ShowSubs=1&ShowSubID=3313 
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kvalitativ metasyntese bliver de kvalitative undersøgelser, hvor fokus er COPD 

patientens oplevelse af dyspnø, lettere tilgængelige for sygeplejersker i praksis. 

Desuden kan det forhåbentlig bidrage med, at de kvalitative undersøgelsers fund bliver 

brugt i praksis.  

 

2.1 Undersøgelsens relevans 

Jeg vil i dette afsnit uddybe, hvorfor det er relevant at have fokus på oplevelsen af 

dyspnø hos patienter med COPD. Jeg vil først beskrive de symptomer, der ofte opstår 

hos patienter med COPD med det formål at argumentere for, at dyspnø er et udbredt 

symptom hos patienterne med COPD og dernæst beskrive, hvordan dyspnø bliver 

beskrevet i forskningslitteraturen. Der argumenteres for, at livskvaliteten hos 

patienterne forringes samt hvorfor der tages udgangspunkt i patienterne, der lider af 

COPD og netop deres beskrivelser af dyspnø.  

 

2.1.1 Fokus rettes mod patienter med COPD 

COPD defineres af GOLD4 som en kronisk progressiv luftvejsbegrænsning, hvor der 

over tid sker en række patologiske ændringer i lungerne. Rygning er den mest 

almindelige årsag til COPD (GOLD 2006 s. 2). Det anslås, at 300.000 mennesker i 

Danmark har COPD, og kun 200.000 er diagnosticeret. 

Der registreres 15.000 indlæggelser årligt (Sundhedsstyrelsen 2007), hvor 

indlæggelsesårsagen blandt andet kan være akut exacerbation. En akut exacerbation 

defineres som en akut ændring i patientens baseline dyspnø, hoste eller slimproduktion 

ud over de variationer, der måtte forekomme fra dag til dag (GOLD 2006 s. 62). 

Exacerbation kan med andre ord bedst beskrives som en ”opblussen” i sygdommen. Der 

er dog mangel på viden i forhold til hvilke fysiske mekanismer, der er involveret under 

en exacerbation (Ibid s. 28). Man kan derfor sige, at det er et stort antal patienter, som 

lider af COPD, og det er sandsynligt, at sygeplejersken både på hospitalet og i 

hjemmeplejen har brug for viden om dyspnø. 

 

                                                 
4 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. 
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2.1.2 Symptomer hos patienter med COPD 

De typiske symptomer hos patienter med COPD er dyspnø, kronisk hoste og kronisk 

sekretdannelse (Ibid s. 4), og der er i forskningslitteraturen er der enighed om, at dyspnø 

det mest almindelige symptom hos denne gruppe af patienter (GOLD 2006, Janssens et 

al. 2000). Idet der indlægges ca. 15.000 patienter årligt på baggrund af akut 

exacerbation, hvilket er et stort antal, og et af de typiske symptomer er dyspnø, er det 

vigtigt, at sygeplejersker forsøger at tilegne sig viden herom med henblik på forståelse 

som udgangspunkt for bedring af plejen til patienterne. Cox et al. (2003) beskriver, at 

efter dyspnø følger ofte depression, derefter anorexi, kakeksi og nedsat muskelfunktion. 

Når dyspnø opstår som symptom, sammenlignes det med at åbne Pandora’s æske5 

(Ibid). Tkac et al. 2007 beskriver i deres review samme udfald. Med diagnosen COPD 

og faldende FEV16 følger større risiko for kardiovaskulære sygdomme, kakesi, 

osteoporose, nedsat muskelfunktion, anæmi, cancer og kognitiv svækkelse i form af 

depression og angst (Ibid). 

Det betyder, at patienterne med COPD på grund af dyspnø også er udsat i forhold til 

oplevelsen af andre symptomer, men idet dyspnø er det mest almindelige symptom, 

rettes fokus i dette speciale mod dette. 

Oplevelsen af dyspnø kan forårsages af multiple faktorer så som konsekvenser 

af behandling eller tilstedeværelsen af konkurrerende sygdomme. Studier har vist, at der 

ikke kan påvises nogen sammenhæng mellem oplevelsen af dyspnø og objektive 

målemetoder (Gysels et al. 2007). 

 

2.1.3 En præsentation af hvordan dyspnø bliver beskrevet i forskningslitteraturen   

Dyspnø defineres af ”American Thoracic Society” (ATS) som en subjektiv oplevelse af 

ubehag ved vejrtrækning indeholdende tydelige kvalitative følelser, der varierer i 

intensitet (ATS 1999), og dette speciale har ligeledes udgangspunkt i denne forståelse af 

dypnø. 

                                                 
5 Pandoras æske var den gave som Hermes udstyrede Pandora med som en del i Zeus' plan om, at straffe 
menneskeheden for at have tilranet sig ilden. Da hun kom ind i menneskenes samfund åbnede hun æsken, 
hvorved det meste af æskens indhold ('ondskab' og 'sygdom' osv.) blev sluppet ud. 
(www.da.wikipedia.org/wiki/Pandoras_%C3%A6ske) 
 
6 Forceret ekspiratorisk volumen på 1 sekund. 
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Ofte søges dyspnø indfanget, forstået og beskrevet ved hjælp af fx ”the modified borg 

scale” (MBS) eller VAS7 (Kendric et al. 2000, Ries 2006). Kendric et al. (2000) 

hævder, at borgskalaen er pålidelig og at patientens fortællinger om dyspnø i mange 

tilfælde er unødvendig (Ibid). Disse skalaer der anvendes til at måle dyspnø, både i 

øjeblikket og over tid, synes at være udmærkede i klinisk praksis til at vurdere 

intensiteten af dyspnø (Ries 2006). Dette er ikke i overensstemmelse med Gysels et al. 

(2007) artikel, hvor der hævdes, at der ikke er sammenhæng mellem den subjektive 

oplevelse af dyspnø og objektive målemetoder (Ibid). Cullen og Rodak (2002) har 

undersøgt den kliniske brug af målemetoder i forhold til dyspnø og finder, at måling af 

dyspnø generelt kan være med til at skabe evidens for klinisk objektive ændringer og 

efterfølgende sygdomsbehandling hos patienten (Ibid). Det antages i litteraturen, at 

dyspnø kan sammenlignes med smerter i forhold til affektive dimensioner, men viden 

om dyspnø samt vurdering og behandling heraf er årtier bag den forskning der er lavet i 

forhold til smerte (Yorke 2008). Målinger af alvorligheden af dyspnø er derfor vigtige i 

forhold til behandling og overvågning af sygdommens alvorlighed men kan ikke give 

indblik i, hvordan dyspnø opleves.  

Flere studier understøtter, at oplevelsen af åndenød må anses for at være 

subjektiv og kompleks (Barnet 2005, Meek et al. 2003). Michaels & Meek (2004) 

beskriver i deres studie, hvordan COPD patienter oplever dyspnø, og forfatterne 

hævder, at sprogliggørelse af oplevelsen dyspnø er essentielt for at kunne pleje 

patienterne (Ibid). I dette speciale antages det på baggrund af den eksisterende viden på 

området, at dyspnø er noget subjektivt, der kun kan opleves og dermed udtrykkes af det 

menneske, der har oplevet det. Objektive målemetoder kan være relevante i forhold til 

sygdomsbehandling, men da de ikke altid afspejler, hvordan patienten i virkeligheden 

har det, er det patientens subjektive beskrivelse af oplevelsen, der lægges vægt på i dette 

speciale.  

 

2.2 Dyspnø forringer patienternes livskvalitet 

Studier viser, at livskvaliteten hos denne gruppe af patienter forringes på baggrund af 

dyspnø og de symptomer, der følger (Peruzza et al. 2003, Ries 2006), samt at dyspnø 

                                                 
7 Visuel Analog skala 
(www.sygeplejersken.dk/sygeplejersken/default.asp?intArticleID=129698menu=195009). 
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gennemtrænger alle aspekter af patienternes liv og er meget svært at for patienterne at 

leve med (Gysels et al. 2007).  

”Health-related quality of life” defineres af Hu og Meek (2005) som et individs 

opfattelse af fysisk og psykisk sundhed (Ibid), og de hævder, at patienter med COPD, 

som oplever dyspnø, også oplever begrænsninger i deres fysiske evner, hvilket betyder, 

at patienterne oplever begrænsninger i forhold til ADL8 (Ibid). Sundhedsstyrelsen 

(2007) hævder, at jo bedre patienterne kender deres krop, des større chance har de for at 

opnå livskvalitet. Der lægges desuden vægt på, at indsatsen fra sundhedspersonalet skal 

understøtte patienternes evne til at tage vare på sig selv og samarbejde (Ibid). Lomborg 

et al. (2005) hævder, at patienten med COPD under kropspleje oplever, at deres 

integritet trues og at afhængigheden, på grund af den invaliderende åndenød føles 

uværdig (Ibid). For at lindre dyspnø, som i denne sammenhæng kan anses som lidelse, 

er det derfor vigtigt, at sygeplejersker har forståelse for oplevelsen heraf. Med respekt 

for dyspnøens subjektive karakter (Barnet 2005, Fraser et al. 2006, Meek et al. 2003), 

kan COPD patientens beskrivelse af hvordan oplevelsen af dyspnø erindres bruges til at 

opnå en bedre forståelse af, hvordan det føles at opleve dyspnø. Dyspnø, der opleves og 

mærkes af patienterne, er altså med til forringe livskvaliteten og det antages, at en 

udvikling af viden kan fremme en forståelse af patienternes situation, der kan inddrages 

med henblik på at forbedre livskvaliteten. 

 

2.3 Sammenfatning 

Litteraturgennemgangen viser, at patienter der lider af COPD, skal leve med daglige 

symptomer såsom hoste, sekret og dyspnø (Cox et al. 2003, GOLD 2006, Tkac et al. 

2007). Dyspnø hos patienter med COPD er en unik, subjektiv og kompleks oplevelse 

(Meek et al. 2003, Caroci 2004, Barnett 2005), og der er forskningsmæssig belæg for, at 

livskvaliteten hos disse patienter forringes (Yohannes et al. 1998, Peruzza et al. 2003, 

Ries 2006). Dyspnø kan i forhold til patienter med COPD anses som lidelse, der kan 

sidestilles med smerte (Yorke 2008), og samtidig truer dyspnø patientens integritet 

(Lomborg et al. 2005). Der findes afsluttede kvalitative undersøgelser (Bailey 2001, 

Barnett 2005, Lomborg et al. 2005) der beskriver patientens oplevelse af dyspnø, men 

der eksisterer ingen integreret samlet viden om oplevelsen. Derfor er det relevant at 

                                                 
8 Àctivities of daily living (Hu & Meek 2005) 
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udforme dette speciale som en kvalitativ metasyntese. Den kvalitative metasyntese er 

ifølge Sandelowski og Barroso (2007) både et produkt og en proces i forhold til den 

stillede problemformulering, hvor der laves en systematisk litteraturgennemgang, og 

fundene i afsluttede kvalitative undersøgelser integreres (Ibid s. 17ff). Jeg vil i dette 

speciale undersøge, hvorledes patienterne med COPD oplever dyspnø med henblik på at 

integrere fund i allerede eksisterende undersøgelser. Herved bliver de kvalitative 

undersøgelser lettere tilgængelige for sygeplejersker i praksis og kan forhåbentlig 

bidrage med, at de kvalitative undersøgelsers fund bliver anvendt i praksis.  

 

2.4 Afgrænsning af undersøgelsens fokus 

Jeg vil i nærværende afsnit argumentere for, hvorfor der kun inddrages patienter med 

COPD og deres beskrivelser af oplevelsen af dyspnø. 

COPD patienters oplevelse adskiller sig ifølge Caroci (2004) fra fx patienter 

med hjertesygdommes oplevelse heraf. Patienterne med COPD i Caroci’s studie 

beskriver dyspnø som skræmmende og som om, at vejrtrækningen ikke kommer hele 

vejen ud. Disse beskrivelser ses signifikant oftere hos patienter med COPD end hos 

patienter med hjertesygdomme (Ibid). Carrieri-Kohlman et al. (1996) viser i deres 

studie, at patienter med COPD kan adskille den følelsesmæssige respons, som dyspnø 

afføder, fra intensiteten af dyspnø. Dette er dog kun gældende for patienter i stabil fase 

(Ibid). Der er altså forskel på, hvordan dyspnø opleves og beskrives afhængig af, hvad 

der er årsag til den oplevede dyspnø. Derfor har jeg valgt specifikt at sætte fokus på 

dyspnø hos patienter, der lider af COPD. Da min antagelse er, at dyspnø er en subjektiv 

og kompleks oplevelse, der kan være svær at beskrive ved hjælp af objektive 

målemetoder, mener jeg, at beskrivelser til forståelse af dyspnø med fordel kan søges i 

den kvalitative forskningslitteratur. 

På baggrund af ovenstående udarbejdes følgende problemformulering: 

 

3 Problemformulering 

Hensigten i dette speciale er at beskrive COPD patienters oplevelse af dyspnø ved at 

udføre en kvalitativ metasyntese funderet i kvalitative studier herom. 
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Formålet med undersøgelsen er at bidrage med en øget forståelse af oplevelsen dyspnø 

hos patienter med COPD, der kan danne udgangspunkt for bedring af plejen til 

patienterne. 

 

4 Metode 

Metodeafsnittet vil, som det anbefales af Bjerrum, (2005) beskrive, hvordan 

undersøgelsen er gennemført (Ibid s. 126). Metodeafsnittet er overordnet struktureret i 

fire overordnede afsnit: En beskrivelse af fremgangsmåden i forhold til den anvendte 

metode og herunder også valg af analyseredskab. Derefter beskrives, hvad en audit trail 

er, og hvordan denne bruges i undersøgelsen. Deskriptiv, fortolkende, teoretisk og 

pragmatisk validitet defineres herefter, og det fremgår, hvorledes disse er søgt højnet i 

denne undersøgelse. Til sidst har jeg valgt, at eksplicitere hvordan jeg definerer 

begreberne fund og data, idet dette kan være specielt problematisk i forhold til de fund, 

der efterfølgende skal integreres. Sandelowski og Barrosos (2002) artikel ”Finding the 

findings in qualitative studies” er anvendt til dette, idet denne artikel indeholder en 

nuanceret og uddybende beskrivelse af, hvorledes fund og data anskues i den kvalitative 

metasyntese. 

 

4.1 Beskrivelse af fremgangsmåden i den kvalitative metasyntese 

Udarbejdelsen af en kvalitativ metasyntese er ifølge Sandelowski og Barroso (2007) er 

både en iterativ proces og et produkt (Ibid s. 17), hvilket har betydning i forhold til 

præsentationen af specialet, der beskrives liniært. I selve udarbejdelsen af undersøgelsen 

har det ikke været muligt at arbejde liniært, og i det fremadskridende arbejde, hvor ny 

viden blev tilegnet, blev det også nødvendigt at vende tilbage og ændre på noget, der 

allerede var beskrevet. Som eksempler på dette vil jeg nævne vurderingen af artiklerne, 

hvor fundene til integreringen fandtes og bestemmelsen af kategorier i analysen, hvor 

disse blev ændret af flere omgange. 

Jeg har i indledningen vist, at der findes studier, der undersøger, hvordan 

patienten med COPD oplever dyspnø, og med henblik på at samle og integrere fund i 

disse undersøgelser er det relevant at udarbejde en metasyntese. Jeg anvender i denne 
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undersøgelse Sandelowski9 og Barrosos10 (2007) ”Handbook for Synthesizing 

Qualitative Research”. Denne bog, der er skrevet på baggrund af Sandelowski og 

Barrosos fælles undersøgelse om kvinder med HIV. De beskriver i forhold til denne 

undersøgelse, hvorledes de udarbejdede en kvalitativ metasyntese (Ibid). Sandelowski 

og Barroso har stor erfaring i arbejdet med den kvalitative metasyntese, og deres bog er 

overskuelig at anvende, når en sådan undersøgelse skal tilrettelægges og udføres. Bogen 

indeholder forståelige guides, skemaer og eksempler til at få sat orden på en proces der 

ellers kan virke kaotisk.  

Overordnet er fremgangsmåden, på trods af at den ikke er liniær, at der laves 

en udtømmende søgning om emnet for derefter at lægge vægt på fundene i de 

inkluderede kvalitative undersøgelser. Efterfølgende skal der vælges en passende 

metode til analyse af fundene med henblik på fortolkning og integrering (Ibid s. 22). 

Denne fremgangsmåde er anvendt i forhold til udarbejdelsen af denne kvalitative 

metasyntese, hvilket jeg vil uddybe i de efterfølgende afsnit. 

Sandelowski og Barroso (2007) beskriver, at den kvalitative metasyntese er en 

integration af fund i afsluttede artikler, hvor der efter analysen kan tilbydes en 

konklusion, der er mere end summen af de enkelte fund i artiklerne, og som ikke kan 

findes i nogen af de inkluderede artikler (Ibid s. 18). I nærværende speciale tilbydes 

derfor er en ny integreret og mere fuldstændig fortolkning af fund, der tilbyder en større 

forståelse både i dybden og bredden af fundene i de inkluderede artikler. 

 

4.1.1 Søgestrategi 

Den største trussel mod validiteten i en metasyntese er, hvis ikke der udføres en 

systematisk udtømmende og omfattende indsamling af alle relevante afsluttede 

undersøgelser (Ibid s. 22). Søgeprocessen er derfor udførligt beskrevet i dette speciale. 

Der beskrives først, hvordan foreløbige parametre bestemmes i forhold til søgningerne. 

Disse parametre er en hjælp i forhold til at søgningerne ikke bliver for brede, og 

bevirker, at de endelige in- og eksklusionskriterier efter læsning af artikler, kan 

beskrives. I dette speciale er der foretaget en udtømmende søgning i Cinahl, PubMed, 

                                                 
9 Sandelowski er sygeplejerske, phd og professor ved universitetet i North Carolina. Hun har mere end 
120 publikationer, hvoraf de 35 er om kvalitative metoder (Sandelowski og Barroso 2007) 
10 Barroso er også sygeplejerske, phd og professor ved Duke University school og nursing (Sandelowski 
og Barroso 2007) 
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PsykInfo, SveMed+ og Web of Sience. De endelige in og eksklusionskriterier kunne 

herefter endeligt bestemmes, og disse ekspliciteres efter beskrivelsen af arbejdet med 

søgningerne. 17 artikler svarede til in- og eksklusionskriterier. Disse blev gennemlæst, 

og det blev undersøgt, om der var relevante referencer i artiklen, hvilket dog ikke var 

tilfældet. Otte af de sytten artikler blev ekskluderet, og dette argumenteres der 

efterfølgende for. Ni artikler (Bailey 2001, Bailey 2004, Barnett 2004, Devito 1990, 

Fraser 2006, Heintzer 2003, Lomborg et al. 2005, Lomborg & Kirkevold 2005, O’Niell 

2002) kunne efter gennemlæsning inkluderes i undersøgelsen, og udgør de artikler, der 

vurderes i audit trailen.  

 

4.1.2 Vurdering af de inkluderede artikler 

Udarbejdelsen af en kvalitativ metasyntese har, som tidligere beskrevet, til hensigt at 

øge brugen af kvalitative undersøgelser i praksis og er altid en integration af 

undersøgelses fund i modsætning til en sammenligning eller kritik af disse (Ibid s. 21). I 

dette speciale vil der derfor ikke fremgå en kvalitetsvurdering af de artikler, der fremstår 

som specialets datamateriale. 

Til at vurdere de ni artikler, der så ud til at kunne inkluderes i denne 

undersøgelse, har jeg brugt Sandelowski og Barroso’s (2007) guide11. Formålet med 

dette er ikke at kvalitetsvurdere, men at identificere fund uanset, hvor disse kan være 

præsenteret (Ibid s 76). Guiden er desuden en hjælp i forhold til at blive bekendt med 

indholdet i den enkelte artikel (Ibid s. 83). Artiklerne præsenteres i en tabel, hvor 

begrundelse for in- eller eksklusion fremgår. Yderligere tre artikler (Barnett 2004, 

Lomborg og Kirkevold 2005, O’Niell 2002) kunne efter denne vurdering ekskluderes.  

 

4.1.3 Præsentation af fund og klassifikation 

På baggrund af vurderingerne præsenteres fundene i de seks inkluderede artikler 

herefter. Dette med henblik på at tydeliggøre for læseren, hvordan fundene 

efterfølgende klassificeres på baggrund af Sandowski og Barrosos typologi (Ibid 133f). 

At klassificere fundene i kvalitative studier er vigtigt. Metoden, der hævdes brugt i 

kvalitative artikler, er måske ikke altid den, der i virkeligheden anvendes, men 

artiklernes fund kan på trods af dette være værdifulde. Jeg har i denne undersøgelse 

                                                 
11 Guiden beskrives i ”Handbook for synthesizing qualitative research” box 4.1 s. 83. 
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anvendt Sandelowski og Barrosos (2003) beskrivelse af, hvorledes fund i kvalitative 

artikler kan indplaceres på et kontinuum, der indikerer, hvor meget data er transformeret 

(Ibid) med henblik på at identificere hvilken type fund, der er i de inkluderede artikler. 

Der lægges her vægt på indhold og form i præsentationerne af fund, og ikke på det 

forskerne selv beskriver som anvendt metode og analysefremgang. Typologien er 

illustreret på bilag 10.  

Klassifikationen af fund beskrives på et skema, der er lavet på baggrund af 

vurderingerne. Skemaets formål er at lave en sammenlignende vurdering, at give et 

overblik og beskrive relevante egenskaber i de endeligt inkluderede artikler. Jeg har 

fundet inspiration til udarbejdelsen af skemaet hos Sandelowski og Barroso (2007) (Ibid 

s. 78f og 129).  

 

4.1.4 Valg af analyseredskab 

Efter at have udledt fund i de seks inkluderede kvalitative artikler, kræves det, at den 

efterfølgende analyse sker på baggrund af disse fund (Ibid s. 22). Sandelowski og 

Barroso (2007) beskriver, at der kan anvendes flere forskellige analytiske tilgange. 

Valget afhænger af formålet med undersøgelsen, hvilket produkt, der ønskes 

undersøgelsen skal resultere i, og hvad fundene inkluderet i undersøgelsen tillader i 

forhold til analytisk behandling (Ibid s. 199). I denne undersøgelse laves taxonomisk 

analyse, idet den kan vise den begrebsmæssige rækkevidde af fundene og tilvejebringe 

et fundament for udviklingen af begrebsmæssige beskrivelser, modeller, teorier eller 

arbejdshypoteser (Ibid). Dette finder jeg relevant, da undersøgelsen skal ende med at 

tilbyde en beskrivelse af oplevelsen af dyspnø og bidrage med en øget forståelse af 

oplevelsen dyspnø hos patienter med COPD. Selve analysen er inspireret af Spradleys 

(1979) måde at lave taxonomisk analyse på, som det beskrives i hans bog, ”The 

ethnographic interview”. 

Inden præsentationen af analysens endelige resultat præsenteres figur 2 og 3. 

Om brug af illustrationer skriver Sandelowski og Barroso (2007), at ideen med dette er, 

at man kan arrangere informationer på en måde, så læseren kan følge de forbindelser, 

man har opdaget (Ibid s. 242). Formålet med figur 2 og 3 er derfor at tydeliggøre, 

hvordan det endelige ”outline” diagram er fremkommet. Diagrammet på figur 4 
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illustreres, og efterfølgende beskrives hvorledes denne integrering af fund har fundet 

sted. 

 

4.1.5 Indhold i specialets diskussionsafsnit 

Den efterfølgende diskussion er udarbejdet i to afsnit med hvert sit omdrejningspunkt. I 

første del diskuteres sprogudviklingen i forhold til dyspnø og denne undersøgelses 

integrerede fund, og i anden del diskuteres hvorvidt metoden synes anvendelig og valid, 

samt hvilke problematiske forhold der opstod som følge af valget af den kvalitative 

metasyntese som metodisk fremgangsmåde. Opgaven afsluttes med en konklusion i 

forhold til den stillede problemformulering og en kort perspektivering. 

 

4.2 Audit trailens betydning for den kvalitative metasyntese 

I udarbejdelsen af den kvalitative metasyntese lægges både vægt på processen, mens 

undersøgelsen udarbejdes og det færdige slutprodukt (Ibid s. 17). Da denne 

undersøgelse ikke kun lægger vægt på integreringen af fund men i lige så høj grad på 

processen, som denne skrider frem undervejs, bliver opretholdelse af en audit trail 

vigtig, idet den har betydning for undersøgelsens validitet. Jeg vil derfor definere, hvad 

en audit trail er, hvad den skal indeholde, og indeholder i dette speciale, samt hvordan 

jeg højner denne undersøgelses validitet.  

For at optimere validiteten af undersøgelsen er en nøglekomponent oprettelse 

og vedligeholdelse af audit trail. En audit trail skal indeholde dokumenter vedrørende 

søgestrategier, de overvejelser og beslutninger, der tages i udarbejdelsen af 

undersøgelsen, og kan betragtes som dokumentation for disse beslutninger og 

overvejelser (Sandelowski og Barroso 2007 s. 229). Denne undersøgelses audit trail 

består derfor både af bilag, hvor søgehistorik for hver database fremgår, hvilket fremgår 

af bilag 1-8 og af et særskilt dokument, der indeholder egne overvejelser og vurderinger 

af de enkelte artikler, hvilket fremgår af bilag 9. Sandelowski og Barroso (2007) 

beskriver, at man ved brug af audit trail kan synliggøre sin ”think aloud strategy12” 

(Ibid). Audit trailens primære produkt er selve processen. Sandelowski og Barroso 

(2002) skriver:  

                                                 
12 Frit oversat fra Sandelowski og Barroso (2007): tænke højt strategi (Ibid s. 230).  
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“The project consists largely of an audit trail in that its primary product is 
process; that is, the major objective is not any metasynthesis of findings 
per se, but rather the communication of the challenges arising from the 
very effort to synthesize qualitative findings and the reasons behind the 
procedural, analytic and interpretive moves taken to synthesize a set of 
findings.” (Ibid s. 213)  

Denne undersøgelses audit trail er vigtig for undersøgelsens validitet, idet den bidrager 

til at dokumentere for de valg, der er gjort og for begrundelser i forhold til selve den 

proces, det er at udarbejde en metasyntese.  

Denne undersøgelse er præget af egne vurderinger. Det betyder, at det er på 

baggrund af mine vurderinger, det er bestemt fx hvilke spørgsmål, der stilles til 

materialet, hvilke artikler der inkluderes og hvilke fund, der findes i artiklerne. Jeg vil 

derfor hævde, at audit trailen er med til at højne validiteten af de integrerede fund, da 

vurderinger vil være synlige for læseren, der ved eventuelle tvivlspørgsmål kan hente 

svar heri. 

 

4.3 Deskriptiv, fortolkende, teoretisk og pragmatisk validitet 

Sandelowski og Barroso (2007) beskriver fire former for validitet som der skal tages 

hensyn til i udarbejdelsen af en kvalitativ metasyntese. Disse er: Deskriptiv, 

fortolkende, teoretisk og pragmatisk validitet (Ibid s. 227- 232). Deskriptiv validitet 

henviser til den faktiske nøjagtighed af data. Det betyder, at alle relevante undersøgelser 

findes ved hjælp af en udtømmende søgning, og at man identificerer de rette artikler, og 

at fund i disse artikler præsenteres retfærdigt (Ibid s. 227). I denne undersøgelse har jeg 

konsulteret forskningsbibliotekar Janne L. Simonsen ansat ved det 

sundhedsvidenskabelige fakultet. Dette er gjort med henblik på at diskutere 

søgestrategier og sikre en udtømmende søgning.  

Den fortolkende validitet henviser til en retfærdig repræsentation af forfatternes 

forståelser og antagelser (Ibid). Jeg har ikke kunnet diskutere de fund, jeg finder i de 

kvalitative artikler med andre forskere og eksperter indenfor området, idet dette speciale 

er en individuel opgave13. I denne undersøgelse søges den fortolkende validitet højnet 

ved vedligeholdelsen af audit trail og omhyggelig brug af guiden til vurderingen af de 

kvalitative artikler.  

                                                 
13 http://www.folkesundhed.au.dk/sygeplejevid/uddannelse/kandidat/speciale/specialekriterier2007 
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Hvor teoretisk validitet drejer sig om troværdigheden af forskerens fortolkninger, 

henviser pragmatisk validitet til brugen og overførbarheden af viden. Den pragmatiske 

validitet kan ifølge Sandelowski og Barroso (2007) blandt andet højnes ved at mødes 

med andre forskere og diskutere fortolkninger i metasyntesen og ved at få kliniske 

eksperter til at evaluere de integrerede fund (Ibid s. 228). Dette har ikke været muligt i 

denne undersøgelse, da specialet som før nævnt udformes som en individuel opgave. 

Denne undersøgelses resultat kan ikke direkte anvendes i praksis, og jeg vil i 

perspektiveringen komme ind på, hvorledes der kan gøres brug af den viden som dette 

speciale tilvejebringer. Den teoretiske validitet har jeg søgt at højne gennem 

diskussioner med vejleder.  

 

4.4 Definition af begreberne fund og data 

Ifølge Sandelowski og Barroso (2002) kan det være en udfordring at finde fund i 

kvalitative artikler (Ibid). Jeg har for at kunne beskrive min forståelse af dette anvendt 

Sandelowski og Barrosos (2002) artikel ”Finding the findings in qualitative studies”. 

Jeg vil i dette afsnit beskrive, hvorledes begreberne data og fund anskues, idet dette kan 

være problematisk i forhold til at udlede fund til integrering. Jeg vælger at eksplicitere 

dette, da disse antagelser er væsentlige i forhold til specialets stringens, når fundene 

præsenteres og klargøres til analysen. 

På trods af at data i en større konstruktivistisk ramme må anses for at være 

uadskillelige fra fund og fra forskeren, der samler disse data, må det i arbejdet med 

metasyntesen antages, at det er muligt at adskille fund fra andre dele i en kvalitativ 

artikel, og at data er tæt relateret til fund. Fund defineres i specialet i overensstemmelse 

med Sandelowski og Barrosos (2002) beskrivelse, som databaserede og integrerede 

fund, bedømmelser eller udtalelser forskere har tilbudt i forhold til en begivenhed eller 

oplevelse, der undersøges. Disse fund kan adskilles fra fund genereret fra data indsamlet 

i andre studier og fra generelle udtalelser om mennesker og begivenheder om det, der 

undersøges. Fund i kvalitativ forskning opfattes som både en proces og et produkt, hvor 

forskeren er impliceret. Fund er mere ”skabt” end de er ”fundet”, og er en sum af et 

sociokulturelt arbejde der involverer både subjekt og forsker (Ibid).  

Hvor dataindsamling antyder, at data eksisterer uafhængigt antyder begrebet 

datagenerering, at data ikke kan eksistere uafhængigt af forskeren, der bestemmer, at 
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noget bliver data og andet ikke gør (Ibid). I arbejdet med vurderingen af artiklerne, 

anskues data ikke som fund, men som beskrivelser, historier, citeringer og begivenheder 

fortalt af patienterne. Det vil sige, at data er det empiriske materiale hvorpå fundene er 

baseret eller konklusioner er foretaget.  

At integrere fund fra kvalitative artikler, kan måske anskues som en 

nedbrydelse af integriteten af den enkelte artikel, men Sandelowski og Barroso (2002) 

hævder, at kvalitativ forskning til dels vil forblive ubrugt i praksis discipliner, hvis der 

ikke gøres anstrengelser for at integrere fundene af studier indenfor samme emne (Ibid). 

Forhåbentlig kan dette speciale også være med til at øge anvendelsen af kvalitative 

undersøgelser i praksis, idet mange undersøgelser der drejer sig om det samme, er 

samlet i én opgave. 

 

5 Søgestrategi 

Jeg vil i dette afsnit beskrive hvilke parametre, der var fastsat inden de første søgninger, 

argumentere for valg af databaser, beskrive de specifikke søgestrategier for hver 

database for til sidst at eksplicitere generelle valg i forhold til samtlige søgninger. 

 

5.1 De fastsatte parametre inden første søgning 

Den største trussel i forhold til validitet ved enhver undersøgelsessyntese er, hvis 

søgningen ikke er sufficient udtømmende. Sandelowski og Barroso (2007) skriver om 

parametret ”recall”, at dette er antallet af relevante dokumenter, der er hentet hjem. 

”Precision” er det antal af det, der er hentet hjem, som er relevante. Der bør i søgningen 

lægges vægt på ”recall” over ”precision” (Ibid s. 35). 

Inden første søgning fastsættes følgende parametre: emne (what), population 

(who), tid (when) og metodologi (how). Dette kan også beskrives som 

inklusionskriterier i forhold til de første søgninger, men kan ifølge Sandelowski og 

Barroso (2007) ændre sig i takt med, at definitioner forfines (Ibid s. 36ff). Dette kan 

også betragtes som søgningens foreløbige inklusionskriterier. Efterhånden som 

søgningerne udføres, og artikler læses bliver inklusionskriterierne forfinet. 
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Emne: Oplevelsen af dyspnø. Jeg valgte at søge i Cinahl, PsykInfo, PubMed og 

SveMed+. Der argumenteres under punkt 5.2 for valg af databaser. Idet jeg kun 

behersker engelsk, svensk, norsk og dansk, valgte jeg i databaserne, fraset SveMed+, at 

søge efter artikler på disse sprog. 

 

Population: Patienter med moderat til svær COPD. Ingen afgrænsning i forhold til 

alder, idet COPD udvikles over tid, og de første symptomer viser sig som oftest ikke før 

40-60 års alderen. Hospitalsindlæggelserne opstår som oftest først, når 1/3 af 

lungefunktionen er gået tabt (Juel og Døssing 2003 s. 11). Både mænd og kvinder lider 

af COPD, hvorfor jeg ingen ”limits” har i forhold til køn14. Hvor det er muligt, har jeg 

valgt at anvende databasernes thesarus i forhold til søgeordet kronisk obstruktiv 

lungelidelse for at mindske støjen, og for kun at ramme de artikler, hvor patienterne 

lider af denne sygdom. 

 

Tid: Den første kvalitative undersøgelse, jeg ved søgning i databaserne kan finde, der er 

foretaget i forhold til COPD patienters oplevelse af dyspnø er fra 1990 (DeVito 1990). 

Jeg har derfor valgt dette som starttidspunkt og søger frem til december 2007. 

 

Metodologi: Etiketten ”kvalitativ undersøgelse” skal ifølge Sandelowski og Barroso 

(2007) være reserveret de studier, der virkelig ER kvalitativ forskning (Ibid s. 40). Som 

udgangspunkt anvender jeg i dette speciale Sandelowski og Barrosos definition af, hvad 

kvalitativ forskning er. Kvalitativ forskning er en paraplybeskrivelse for et område, hvor 

strategierne i forhold til det, man ønsker at få svar på, er at forstå hvordan mennesker 

forstår, oplever, fortolker og producerer den sociale verden (Ibid). Undersøgelser, hvor 

der ikke indgår mennesker, ekskluderes på baggrund af dette. Undersøgelser, der 

benytter sig af metodetriangulering, hvor kvalitative fund ikke kan adskilles fra 

kvantitative fund, ekskluderes ligeledes. 

 

Tidsrummet der er anvendt på søgningerne, er fra 1. februar til 1. april 2008. Artikler, 

der var bestilt men ikke modtaget 15. april 2008, blev ekskluderet. 

 

                                                 
14 www.sst.dk/publ/Publ2005/CFF/KOL/KOL.pdf. 
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5.2 Argumentation for valgt af databaser 

Jeg vil i det følgende argumentere for valg af databaser og beskrive selve 

søgestrategierne for de enkelte databaser. 

Jeg har foretaget systematiske søgninger i følgende databaser: Cinahl, 

PsykInfo, PubMed, SveMed+, da disse var relevante i forhold til problemformuleringen. 

Cinahl blev valgt, da den indeholder ca. 600 tidsskrifter, hvoraf cirka 65 % omhandler 

sygepleje (Willman & Stoltz 2003 s. 79). Databasens størrelse er argumentet for valget 

af denne database. Desuden er det af betydning, at 65 % af de indekserede artikler 

omhandler sygepleje. PsychInfo indeholder referencer, der fokuserer på psykologiske 

aspekter indenfor blandt andet sygepleje (Ibid s. 83), og da dyspnø og oplevelsen af 

dette er en subjektiv oplevelse, og denne kan have sammenhæng med angst, er denne 

database fundet relevant. Pubmed er søgemaskinen, der valgt til at gennemsøge 

databasen Medline. Denne indeholder referencer fra ca. 4000 tidsskrifter fra 70 lande, 

heraf er ca. 200 sygeplejetidsskrifter (Ibid s. 78). Databasens størrelse er afgørende for 

valget af denne. Databasen SveMed+ 15 er svensk og indeholder referencer til 

tidsskrifter og afhandlinger indenfor området sygdomsbehandling i Norden. 

 

5.2.1 Søgning i Cinahl 

Databasens thesaurus blev brugt til opslag af søgeord (Willman & Stoltz 2003, s. 70). 

Hvor der ikke er anført MH foran søgeord, er der søgt på ordet som fritekst. Der er først 

søgt på orden enkeltvis, og derefter er disse kombineret på relevant vis med de booelske 

søgeoperatorer AND eller OR (Ibid s. 72-73). Der er exploreret på søgningen af 

”kvalitative studier”.  

Følgende søgeord blev anvendt til søgning i CINAHL:  shortness of breath, 

breathlessness, MH dyspnea, MH Lung diseases, Obstructive, qualitative, MH 

qualitative studies+.  

Efter læsning af 419 abstracts var der 9 artikler, der var relevante for 

gennemlæsning: Bailey 2001, Bailey 2004, DeVito 1990, Fraser et al. 2006, Heinzer et 

al. 2003, Lomborg et al. 2005, Meek 2004, O’Neill 2002, Seamark et al. 2004. 

Ekskluderet blev Meek 2005, da det var en anmeldelse af Baileys studie fra 2004.  

                                                 
15 http://micr.kib.ki.se/ 
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Efter skimning af pågældende artikler blev det klart, at søgeordet ”akut 

exacerbation” måske kunne frembringe fund, idet dyspnø ofte optræder i forbindelse 

hermed. En fritekstsøgning i Cinahl gav 77 fund, hvorefter alle kunne ekskluderes, idet 

der kun optrådte 2 dubletter (Bailey 2001, Bailey 2004). 

I forhold til at søge efter kvalitative studier, beskrives det af Sandelowski og 

Barroso (2007), at søgeordet ”qualitative research” kan gøre at man kun finder ganske 

få artikler (Ibid s. 45f, Barroso et al. 2003). Der var derfor brug for yderligere søgning i 

forhold til, at der søges efter undersøgelser lavet på baggrund af kvalitative metoder. Jeg 

udførte en søgning, hvor de enkelte kvalitative metoder som beskrevet af Sandelowski 

og Barroso (2007) (Ibid s. 71 tabel 3.3) oversat til engelsk blev brugt som søgeord og 

derefter kombineret med COPD, eftersom det er undersøgelsens første 

inklusionskriterium. Der var herefter en artikel, der kunne være relevant, skrevet af C. 

Jeng og udgivet i Nursing Research 2002, vol. 10, nr. 3. Det har dog ikke været muligt 

at anskaffe denne artikel indenfor den afsatte tidsfrist, og artiklen er på den baggrund 

ekskluderet. 

Da artiklen ikke kunne rekvireres, kan det ikke vides med sikkerhed, om den 

eventuelt kunne have været relevant at inkludere i undersøgelsen. Søgehistorikken for 

søgning i Cinahl fremgår af bilag 1.  

 

5.2.2 Søgning i PsykInfo 

Hvis databasens thesaurus er anvendt til en søgning, angives det med ”DE” foran selve 

søgeordet. Hvor der ikke er anført DE foran søgeordet, er der søgt på ordet som fritekst. 

Der er først søgt på ordene enkeltvis, og disse er derefter kombineret på relevant vis 

med de booelske søgeoperatorer AND eller OR (Willman & Stoltz 2003 s. 72-73).  

Søgeord anvendt i PsykInfo: dyspnea, shortness of breath, breathlessness, DE 

lung disorders, DE qualitative research16, qualitative. Trunkering* blev anvendt, hvis 

det var relevant.  

Efter læsning af overskrifter og abstracts af 413 artikler var 5 relevante for 

gennemlæsning. 4 var dubletter (Bailey 2004, Fraser et al. 2006, Heinzer et al. 2003, 

Lomborg et al. 2005). Lomborg og Kirkevolds (2005) artikel var et nyt fund og var 

relevant for fuld gennemlæsning.  
                                                 
16 Søgetermen er først oprettet i databasen i 2003. Derfor er søgeordet ”qualitative” brugt i fritekst og i de 
videre søgninger.  
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Søgeordet ”qualitative research” var ikke relevant hvilket fremgik efter et 

opslag i databasens thesaurus, idet ordet refererer til artikler, hvor metoden er fokus i 

artiklen17. Derfor blev der på samme måde som i Cinahl søgt på den enkelte kvalitative 

metode. Fx blev ”grounded theory” brugt som søgeord og kombineret med ” DE lung 

disorders”, hvilket gav 3 ekstra fund: Elofson & Ohlen 2004, Kanervisto et al. 2007 og 

Odencrants et al. 2005). Disse artikler og artiklen skrevet af Lomborg og Kirkevold 

(2005) blev læst i sin fulde længde. Søgehistorikken for denne database fremgår af bilag 

3. 

 

5.2.3 Søgning i PubMed 

Databasens thesaurus kaldes ”Mesh”. Hvor ”Mesh” ikke er anført efter søgeordet, er der 

søgt på ordet som fritekst. 

Søgeord der blev anvendt i PubMed var som følger: dyspnea Mesh, pulmonary disease 

chronic obstructive Mesh, breathlessness, shortness of breath, qualitative research 

Mesh, qualitative. 

87 titler og abstracts blev læst, deraf fandtes 2 dubletter (DeVito 1990, Fraser et al. 

2006), og der blev fundet 3 nye artikler, der kunne være relevante for inklusion: Barnett 

2004, Booth et al. 2006, og Robinson 2005, hvilke blev gennemlæst. 

I denne database er søgeord for hver enkelt metode også brugt men i 

kombination med alle relaterede søgeord. Hvis der i denne database kun søges på 

pulmonary disease, chronic obstructive Mesh” og søgeordet for den enkelte metode, 

kommer referencer af kvantitativ karakter også med. Denne søgning var dog ikke givtig, 

idet der ikke fandtes nye artikler. Søgehistorikken for søgningen i PubMed fremgår af 

bilag 5. 

 

5.2.4 Søgning i SveMed+ 

Søgeord anvendt i SveMed+: Kol, cold, coad, dyspnea, andfåddhett, dyspne, kronisk 

obstruktiv lungelidelse. Der blev kun søgt med søgeordene som fritekst. Dette øger 

støjen i en søgning (Willmann og Stoltz 2003 s. 69), men databasens størrelse gør, at 

fritekstsøgninger er til at håndtere, og dermed er risikoen for, at interessante fund ikke 

                                                 
17 http://www-ca6.csa.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/ids70/thesaurus.php?Do_UpdateMarks 
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udelukkes, mindre. Søgehistorik for databasen ses på bilag 7. Efter læsning af titler og 

abstracts fandtes 1 dublet (Lomborg og Kirkevold 2005) men ingen nye fund.  

 

5.3 Generelle valg for alle søgninger 

Der er i de gennemlæste artikler søgt i referencelisten på hver enkelt af de foreløbigt 

inkluderede artikler, med henblik på at se, om der dukkede nye relevante artikler op. På 

den måde kan man ifølge Sandelowski og Barroso (2007) opnå ”citation redundancy”, 

hvilket frit oversat vil sige, at man har nået dertil, hvor man har gransket hver enkelt 

potentielle relevante artikel, og der derved ikke findes nye relevante artikler (Ibid s. 

41f). På baggrund af de beskrevne søgninger er der foreløbigt inkluderet 17 artikler i 

nærværende undersøgelse. Disse præsenteres efter beskrivelsen af in- og 

eksklusionskriterier. 

I de foreløbigt inkluderede artikler har jeg i de databaser, hvor det var muligt, 

gennemset ”related links” dog uden at finde nye artikler. 

Søgestrategien er diskuteret med forskningsbibliotekar Janne L. Simonsen, der havde 

kommentarer til søgningerne på følgende punkter: I forhold til søgeordet ”dyspnea” skal 

det søges på i databaserne som ”fritekst”. Jeg havde valgt at begrænse mig til 

engelsksprogede artikler, men idet der eventuelt kunne findes svenske, norske eller 

danske artikler, indekseret med engelsk abstract, vurderede jeg, at det var relevant at 

udvide søgningen og ikke sætte begrænsning på i forhold til sprog. Dette øger støjen i 

søgningerne, men vil sikre en udtømmende søgning. Der var ingen kommentarer til 

søgningen i Svemed+. Søgehistorikken for de nye søgninger i Pubmed, Cinahl og 

PsykInfo fremgår af bilag 2, 4 og 6. De nye søgninger gav dog ikke anledning til 

inklusion af nye fund. 

 

6 Beskrivelse af inklusion og eksklusionskriterier 

Jeg vil nu beskrive de endelige in- og eksklusionskriterier, der undervejs i 

søgeprocessen blev yderligere udviklet fra udgangspunktet som er beskrevet under 

punkt 5.1 der beskriver hvilke parametre der var fastsat inden første søgning. 

 

6.1 Eksklusionskriterier 
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Ph. D afhandlinger og bøger ekskluderes, da de vil være for omfattende at vurdere. 

Specialer ekskluderes på det grundlag, at de ikke kan kategoriseres som forskning. 

Alternativt kvalitativt inspirerede præsentationer som fx beskrivelser af dyspnø på 

patientforeningers hjemmesider, journalistiske beskrivelser og materiale hvor der ikke 

kan udledes fund ekskluderes. Hvis deltagerne i undersøgelsen ikke eksklusivt havde 

COPD, men også fx havde lungecancer ekskluderes. Kvalitative undersøgelser, hvor 

fokus er sociale aspekter i forhold til at skulle leve med COPD eller hvor rehabilitering, 

er det primære omdrejningspunkt kan ekskluderes idet de ikke specifikt beskriver 

oplevelsen af dyspnø. Kvalitative studier, hvor der ikke indgår menneskelige deltagere 

per se ekskluderes også. Begrundelsen for dette kan hentes i forhold til metodologi og 

definitionen af kvalitativ forskning, som beskrevet under punkt 5.0, hvor det er 

menneskers oplevelser der er centralt. 

Der har i denne undersøgelse ikke været behov for manuelt at søge i fagblade 

og bøger som beskrevet af Sandelowski og Barroso (2007) (Ibid s. 42), idet jeg på 

baggrund af denne undersøgelses størrelse ikke inkluderer materiale, der ikke er 

indekseret i de valgte databaser. Der er ikke udført områdesøgning som beskrevet af 

Sandelowski og Barroso (2007) (Ibid s. 43) idet jeg ikke inkluderer bøger eller kapitler 

fra bøger. 

 

6.2 Inklusionskriterier 

Fokus i undersøgelsen skal være oplevelsen af dyspnø. Patienterne der deltager skal 

være diagnosticeret med COPD. Der skal indgå menneskelige deltagere i 

undersøgelsen. Der inkluderes undersøgelser, der er publiceret fra 1990 til 2007. 

 

7 Foreløbigt inkluderede artikler 

Jeg vil nu liste de 17 artikler op, der foreløbigt er inkluderet i undersøgelsen og manuelt 

tjekke den enkelte artikels referenceliste med henblik på at se, om der skulle dukke nye 

relevante artikler op. Hvor det var muligt i databaserne, blev der læst abstract på 

relaterede artikler. Ved dette fandt jeg ingen nye fund, der kunne inkluderes i 

undersøgelsen. 
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Artiklerne er oplistet i alfabetisk rækkefølge i første kolonne. I anden artikel 

henvises til de referencer, der kunne være relevante og der begrundes for in eller 

eksklusion. 

 

1) Bailey, P.H 2001 “Death Stories: Acute 

exacerbations of Chronic obstructive pulmonary 

disease”. 

Referencer som kunne være relevante: Ingen. Der 

lægges vægt på metode i referencerne, på bøger og 

ph.d afhandlinger. 

2) Bailey, P.H 2004, “The Dyspnea-Anxiety-

Dyspnea Cycle-COPD Patients” Stories of 

Breathlessness: “It”s Scary /When you can”t 

Breathe” 

Referencer som kunne være relevante: Gift A. G & 

Cahill C.A (1990) “psychophysiologic aspect of 

dyspnea in COPD: A pilot study.” Denne 

ekskluderes, idet artiklen omhandler målinger i 

forhold til dyspnø og angst. 

3) Booth, S. et al. 2006, “The Impact of a 

breathlessnessintervention service (BIS) on the 

lives of patients with intractable dyspnea: A 

qualitative phase 1 study.” 

Referencer som kunne være relevante: Der 

refereres til studier, der undersøger oplevelsen af 

dyspnø hos COPD og cancer, altså ikke eksklusivt 

COPD patienter. Desuden mange referencer til 

palliation. 

4) Barnett, M. 2004, “Chronic obstructive 

pulmonary disease: a phenomenological study of 

patients’experiences.” 

Referencer som kunne være relevante: Fared A 

(1996) “The experience of reassurance: the 

patients perspective”. Artiklen kan ekskluderes, 

idet der er fokus på sociale relationer ikke dyspnø. 

Gift AG (1990) ”Dyspnea”. Artiklen ekskluderes, 

idet den præsenterer en model for dyspnø som et 

fænomen med mange facetter, og der præsenteres 

behandlings og lindringsmuligheder. Heslop, K. 

(2001) “COPD from a patients perspective”. Dette 

er et referat fra en konference, og kan dermed 

ekskluderes. 

5) DeVito A.J. 1990, “Dyspnoea during 

hospitalizations for acute phase of illness as 

recalled by patients with chronic obstructive 

pulmonary disease.” 

Referencer som kunne være relevante: Ingen. 

Referencerne er af ældre karakter end mine 

inklusionskriterier.  

6) Eakin G. E & Glasgow R. E, 1997 “The patients 

perspective on the Self-management of chronic 

Obstructive Pulmonary disease”. 

Referencer som kunne være relevante: Ingen. De 

referencer, der kunne være relevante, er fra før 

1990. 

 

7) Elofsson, L.C. og Ohlen J. 2004, ”Meanings of Referencer som kunne være relevante: Guthrie 
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being old and living with chronic obstructive 

pulmonary disease”. 

S.J., Hill K.M. og Muers M.F. 2001 “Living with 

severe COPD. A qualitative exploration of patients 

in Leeds”. Artiklen har fokus på sociale aspekter, 

og ekskluderes. Lynn J. Ely, W. Zhong Z. et al., 

2000 “Living and dying with COPD”. Det har ikke 

været muligt at skaffe denne artikel indenfor 

tidsfristen. Ring, L. og Danielsson, E. 1997 

“Patients experience of long term oxygen 

therapy”, ekskluderes da fokus er sociale aspekter 

og konsekvenser. 

8) Fraser et al. 2006 “Living with chronic 

obstructive pulmonary disease: insiders 

perspective.” 

Referencer som kunne være relevante: Ingen nye. 

9) Heintzer et al. 2003 “Acute dyspnea as perceived 

by patients with chronic obstructive pulmonary 

disease.” 

Referencer som kunne være relevante: Baker, C. F 

& Scholz, J. A. 2002, “Coping with symptoms of 

dyspnea in COPD”. Ekskluderes idet den har 

mestring som omdrejningspunkt. Janssens, J., de 

muralt, B. &Titelion, V. 2000 “Management of 

dyspnea in severe COPD”. Artiklen indeholder 

guidelines, men ingen deltagere per se og 

ekskluderes.  

10) Kanervisto et al. 2007 “Severe chronic 

obstructive pulmonary disease in a family’s 

everyday life in Finland: Perceptions of people with 

chronic obstructive pulmonary disease and their 

spouses”. 

Referencer som kunne være relevante: Ingen nye. 

 

11) Lomborg, K., Bjørn, A., Dahl, R. & Kirkevold, 

M. 2005, ”Body care experienced by people 

hospitalized with severe respiratory disease .“  

Referencer som kunne være relevante: Ingen nye 

12) Lomborg, K. & Kirkevold, M. 2005, 

“Curtailing: handling the complexity of body care 

in people hospitalized with severe COPD.” 

Referencer som kunne være relevante: Ingen nye 

 

13) Nield, M. 2000, “Dyspnea self-management in 

African Amaricans with chronic lung disease.” 

Referencer som kunne være relevante: Ingen nye 

 

14) Odencranto et al.. 2005, “Living with chronic 

obstructive pulmonary disease: Part 1. Struggling 

with meal-related situations: experiences among 

Referencer som kunne være relevante: Poole et al. 

1997, “Characteristics of patients admitted to 

hospital with COPD”. Artiklen kan ikke 
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persons with COPD.” inkluderes, da der ved hjælp af interview beskrives 

sociale omstædigheder, fysisk formåen, rygevaner 

og medicinsk behandling. 

15) O’Niell, E. 2002, “Illness representations and 

coping of women with chronic obstructive lung 

disease: A pilot study.” 

Referencer som kunne være relevante: Ingen nye 

 

16) Robinson, T. 2005 ”Living with severe hypoxic 

COPD: the patients experience.” 

Referencer som kunne være relevante: Ingen nye 

17) Seamark, D.A, Blake, S.D., Seamark, C.J. & 

Halpin, D. MG. 2004, “Living with severe chronic 

obstructive pulmonary disease (COPD): perceptions 

of patients and their carers: An interpretive 

phenomenological analysis.” 

Referencer som kunne være relevante: Ingen nye 

 

 

Efter denne manuelle søgning i artiklernes referenceliste anvendte jeg databasen Web of 

Sience til at undersøge, om forfatterne til de inkluderede artikler eventuelt har lavet 

yderligere undersøgelser, eller der var artikler, hvor forfatternes arbejde citeres. Denne 

søgning gav ikke anledning til at inkludere yderligere artikler, og søgehistorikken 

fremgår af bilag 8.  

 

7.1 Eksklusion efter gennemlæsning af artiklerne 

Efter gennemlæsning af de 17 artikler kunne yderligere 8 artikler ekskluderes, da de 

alligevel ikke svarede til inklusionskriterierne. Jeg vil i dette afsnit argumentere for 

eksklusionen af disse artikler. 

Booth et als (2006) artikel viser sig at være et interventionsstudie (Ibid). Eakin 

og Glasgow (1997) har fokus på self- management og ikke på oplevelsen af dyspnø 

(Ibid). Elofsson og Ohlen (2004) har ikke fokus på oplevelsen af dyspnø men alle 

oplevelsesaspekter i forhold til at skulle leve med COPD (Ibid). Kanervisto et al. (2007) 

har fokus på det levede liv med COPD. Der fokuseres på sociale aspekter, og 

patienternes ægtefæller deltager i undersøgelsen (Ibid). Nield (2000) ekskluderes, da 

deltagerne i undersøgelsen både er patienter, der lider af COPD og sarkoidose (Ibid). 

Odencrants et al. (2005) har fokus på selve ernæringen og oplevelser i forhold til dette. 

Fokus er ikke omvendt, altså dyspnø i forhold til ernæring, og ekskluderes derfor (Ibid). 

Robinson (2005) har alligevel ikke kun fokus på dyspnø. Dyspnø beskrives kun meget 
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kort, og artiklen omhandler overfladisk også andre aspekter af at skulle leve med 

dyspnø (Ibid). Seamark et al. (2004) har i deres undersøgelse fokus på sociale 

konsekvenser i forhold til at skulle leve med COPD (Ibid). 

 

8 Undersøgelsens ni inkluderede artikler 

Ni undersøgelser så ud til at kunne inkluderes. I det næste afsnit vil jeg argumentere for, 

at vurderingen af artiklerne ikke er en kvalitetsvurdering. Derefter ekspliciteres, 

hvordan de ni artikler er blevet vurderet ved hjælp af Sandelowski og Barrosos (2007) 

guide, som den beskrives i deres bog ”Handbook for synthesizing qualitative research” 

(Ibid s. 83-100) og hvilke generelle problemer, der opstod i arbejdet med at vurdere 

dem. De ni artikler opstilles til sidst i en tabel, hvor det i venstre side beskrives, hvilken 

artikel det drejer sig om, og i højre side begrundes der for in- eller eksklusion af 

artiklen. 
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8.1 Vurderingen af artiklerne er ikke en kvalitetsvurdering 

I vurderingen af artiklerne kvalitetsvurderes artiklerne i sig selv ikke. Sandelowski og 

Barroso (2007) beskriver, at fx de artikler, hvor der ingen fund er eller 

emneundersøgelser, bør ekskluderes. Dette ikke er et udtryk for lav kvalitet, men blot at 

disse ikke kan indgå i den kvalitative metasyntese, da de ikke kan klassificeres som 

forskning eller kvalitativ forskning (Ibid s. 135f). I de ni artikler, der indgik i denne 

undersøgelses vurdering, fandt jeg ingen, hvor der ikke var fund og ingen 

emneundersøgelser. Jeg vil i denne forbindelse nævne, at alle artikler havde styrker og 

svagheder, og at disse er ekspliciteret i audit trail. Om dette skriver Sandelowski og 

Barroso (2007): “The absence of something in a report does not mean the absence of 

that thing in the study itself.” (Ibid s. 137). Det betyder, at jeg i nogle tilfælde har 

vurderet, at der mangler informationer, men at sådanne informationer kan tænkes at 

eksistere. De manglende informationer kan være udeladt på baggrund af, at artikler, der 

udgives, kun har begrænset plads og ofte gennemgår redigeringer foretaget på reviewers 

anmodning.  

 

8.2 Beskrivelse af hvordan undersøgelserne vurderes  

Jeg har vurderet de artikler, der ser ud til at kunne inkluderes i den videre undersøgelse 

og dermed indgå i den endelige bevarelse af problemformuleringen. I dette afsnit vil jeg 

beskrive formålet med vurderingen, og hvordan jeg har grebet selve vurderingen an. 

De enkelte artikler er, som Sandelowski og Barroso (2007) anbefaler, 

individuelt vurderet (Ibid s. 75). Formålet med dette er: 1) endeligt at bestemme om 

artiklen svarer til inklusionskriterierne, 2) at sikre at inklusionskriterierne ikke kræver 

yderligere granskning og 3) at blive bekendt med indholdet, metodologien, stil og form i 

den enkelte artikel. Jeg har anvendt Sandelowski og Barrosos guide, der medvirker til at 

tydeliggøre, hvad der er, hvor det er, og hvad der ikke er i artiklerne (Ibid s. 83-100). 

Guiden hjælper mig til at identificere fund uanset, hvor disse kan være præsenteret, og 

skulle kunne gøre mig i stand til at vurdere artiklerne præcist og retfærdigt. Guiden er, 

som der anbefales, ikke brugt systematisk men dynamisk i interaktion med den enkelte 

artikel (Ibid s. 77f). Det betyder, at der kan være foretaget specifikke vurderinger i én 

undersøgelse der ikke var relevant at foretage i en anden. Dette bestemmes af den 

enkelte undersøgelses indhold og nogle af de vurderinger, der foretages, kan også være 
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gjort, så de afdækker mere end det, man i første omgang forsøger at vurdere. Da jeg må 

betragtes som novice i forhold til denne slags vurderinger af kvalitative artikler, har jeg 

dog fulgt guiden kronologisk. Selve vurderingerne af de enkelte artikler er udførligt 

beskrevet i min audit trail for dermed at eksplicitere min ”tænke højt strategi”.  

I vurderingen af undersøgelserne, har jeg som det første lagt vægt på at 

afdække undersøgelsens problem, hvilket ligeledes anbefales af Sandelowski og 

Barroso (2007) (Ibid s. 83). Dette har været vigtigt i forhold til om det ekspliciteres, at 

det, der undersøges virkelig, er et problem og for hvem. Derefter identificerede jeg 

undersøgelsens formål eller de spørgsmål, der søgtes svar på (Ibid s. 84). Generelt var 

det nemt at finde de spørgsmål som der blev stillet, da disse var tydeligt markerede og 

ofte fremgik i et afsnit for sig selv. I næste trin, hvor der tages stilling til forfatternes 

diskussion af, hvad man ved, tror og ikke ved, beskrives (Ibid s. 85), var beskrivelserne 

i de forskellige undersøgelser mere forskellige, og arbejdet med at vurdere dem var 

mere problematisk. Som oftest præsenteres denne viden, inden de præcise 

forskningsspørgsmål præsenteres, men kan både forekomme i indledningen, i et afsnit 

for sig og i diskussionsafsnittet, hvilket kan forvirre og gøre vurderingsarbejdet svært. 

Det blev efter dette tydeligt, om forfatterne kan vise logik og sammenhæng i forhold til 

undersøgelsens formål.  

I de ni artikler, der er blevet vurderet, lægger forfatterne vægt på, at den 

subjektive oplevelse af dyspnø er noget, der rent forskningsmæssigt vides meget lidt 

om. Det vil sige, at de peger på, at der er en mangel på viden på området. Det næste, der 

ifølge Sandelowski og Barroso (2007) skal vurderes, er undersøgelsens orientering mod 

målfænomenet og orientering i forhold til selve undersøgelsen (Ibid s. 86-89). Det 

drejer sig om at se på de beskrivelser, der indikerer perspektiver, antagelser eller 

begrebsmæssige rammer, der ligger til grund for undersøgelsen. Dette overlapper ofte 

med beskrivelserne af ”orienteringen i forhold til selve undersøgelsen”, hvor der lægges 

vægt på, om metoden passer til formålet, om forfatterne er klar over, hvordan valget af 

metode påvirker deres fund, og om undersøgelsen metodologisk er kvalitativ. I 

vurderingsarbejdet viste det sig at være svært at adskille disse to områder for vurdering. 

Ofte er der til de spørgsmål, som der ifølge Sandelowski og Barroso (2007) kan stilles 

til materialet sammenvævede svar (Ibid s. 87ff), hvilket også blev tydeligt i vurderingen 

af artiklerne.  
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Artiklerne var alle metodologisk kvalitative. Dataindsamlingsstrategi, teknik og 

dataindsamlingens størrelse samt komposition er det næste, der vurderes (Ibid s. ff). Det 

kunne også være svært at adskille, idet indsamlingsstrategi, teknik, størrelse og 

komposition i artiklerne beskrives i samme afsnit. De oplysninger, der var ekspliciteret, 

var dog ikke svære at finde. Der kunne være oplysninger, der manglede, og som ville 

have været relevante at eksplicitere. Dette kan ifølge Sandelowski og Barroso (2007) 

skyldes, at undersøgelserne er udgivet i artikelform, og det kan tænkes, at oplysningerne 

eksisterer, men at forfatterne har valgt at udelade disse på grund af begrænsninger i 

forhold til omfanget af en artikel (Ibid s. 136f). Dataindsamling eller genereringsteknik 

og kilde er det næste, der vurderes. De vurderingsmuligheder Sandelowski og Barroso 

(2007) opstiller er meget detaljerede (Ibid s. 90). Ingen af artiklerne havde alle de 

oplysninger med, som der nævnes i guiden, men overordnet vil jeg hævde, at forfatterne 

får beskrevet, hvorfra de har deres data og begrunder, hvorfor netop de udvalgte data er 

relevante, og indenfor hvilken tidsramme data er indsamlet. Vurderingen af 

datahåndtering og analyseteknik (Ibid s. 92) var det mest problematiske at vurdere. Det 

var specielt svært at vurdere om de analyseteknikker, der hævdes anvendt også blev 

anvendt korrekt. Teknikker i forhold til maksimering af validitet (Ibid s. 93) var der 

generelt ingen problemer med at finde i undersøgelserne. Kun en enkelt forfatter (Bailey 

2001, Bailey 2004) fravælger at beskrive dette i sine undersøgelser.  

I forhold til en vurdering af fund i de kvalitative artikler, fandt jeg dette svært. 

Inden vurderingen af hvilke fund, der var, måtte jeg finde ud af, hvordan begrebet fund 

kan defineres. I forhold til integrering af fund er en af de største forhindringer ifølge 

Sandelowski og Barroso (2002), at udlede disse fund af de kvalitative artikler, hvilket 

jeg ligeledes har beskrevet i metodeafsnittet. Fund defineres som databaserede og 

integrerede opdagelser, vurderinger eller udtalelser forskere har tilbudt i forhold til en 

opdagelse eller en begivenhed. At syntetisere fund fra kvalitative studier kræver, at fund 

opfattes som en størrelse, der kan adskilles fra data og andre elementer i et studie. 

Validiteten af disse studier afhænger af, om forskerne har formået at vise, at deres fund 

er funderet i de data, de har indsamlet til formålet (Ibid). Det er med forankring i disse 

antagelser, der udledes fund i artiklerne, og efter denne definition og begrebsafklaring 

var Sandelowski og Barrosos (2007) guide med til at gøre vurderingsarbejdet muligt.  
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Vurderingen af diskussion, implikationer og hvordan deltagere var søgt beskyttet (Ibid 

s. 95f), var præcist ekspliciteret i alle artikler. Det foreløbige arbejde med vurderingerne 

resulterer i, at logikken og formen af fund bestemmes (Ibid s. 98ff), hvilket er den sidste 

vurdering, der er gjort i forhold til de inkluderede artikler.  

 

8.3 Præsentation af de ni vurderede artikler 

Følgende artikler er vurderet som beskrevet ovenfor. I venstre kolonne nævnes 

forfatter og titel på artiklen. I højre kolonne argumenteres for in eller eksklusion af den 

enkelte artikel. 

 

Bailey, P.H 2001 “Death Stories: Acute 

exacerbations of Chronic obstructive pulmonary 

disease.” 

Fokus er oplevelsen af dyspnø hos patienter med 

COPD, og undersøgelsen er kvalitativ. Artiklen 

inkluderes. 

Bailey, P.H 2004, “The Dyspnea-Anxiety-Dyspnea 

Cycle-COPD Patients” Stories of Breathlessness: 

“It”s Scary /When you can”t Breathe.” 

Fokus er oplevelsen af dyspnø hos patienter med 

COPD, og undersøgelsen er kvalitativ. Artiklen 

inkluderes. 

Barnett, M. 2004, “Chronic obstructive pulmonary 

disease: a phenomenological study of 

patients’experiences.” 

Undersøgelsens fokus rettes mod at skulle leve 

med COPD, hvor dyspnø er en del af det, men 

hensigten med studiet er ikke at beskrive, hvordan 

dyspnø opleves. Artiklen ekskluderes. 

DeVito A.J. 1990, “Dyspnoea during 

hospitalizations for acute phase of illness as 

recalled by patients with chronic obstructive 

pulmonary disease.” 

Fokus er oplevelsen af dyspnø hos patienter med 

COPD, og undersøgelsen er kvalitativ. Artiklen 

inkluderes. 

Fraser et al. 2006 “Living with chronic obstructive 

pulmonary disease: insiders perspective.” 

Fokus er oplevelsen af dyspnø hos patienter med 

COPD, og undersøgelsen er kvalitativ. Artiklen 

inkluderes. 

Heintzer et al. 2003 “Acute dyspnea as perceived 

by patients with chronic obstructive pulmonary 

disease.” 

Fokus er oplevelsen af dyspnø hos patienter med 

COPD, og undersøgelsen er kvalitativ. Artiklen 

inkluderes. 

Lomborg, K., Bjørn, A., Dahl, R. & Kirkevold, M. 

2005, ”Body care experienced by people 

hospitalized with severe respiratory disease .“  

Inkluderes idet oplevelsen af dyspnø udfoldes i 

relation til personlig hygiejne. Beskriver 

oplevelsen af dyspnø ikke kun under akut 

exacerbation. Alle patienterne, der deltog i 

undersøgelsen, oplevede dyspnø i større eller 

mindre grad. Undersøgelsen er derfor med til at 
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udfolde et hjørne, af hvordan dyspnø opleves. 

Artiklen inkluderes. 

Lomborg, K. & Kirkevold, M. 2005, Curtailing: 

handling the complexity of body care in people 

hospitalized with severe COPD.” 

Ekskluderes idet den ikke udfolder oplevelsen af 

dyspnø, men beskriver hvilken strategi 

(curtailing), der under hjælp til personlig hygiejne 

bidrager til patientens velvære. 

O’Niell, E. 2002, Illness representations and coping 

of women with chronic obstructive lung disease: A 

pilot study.” 

Der undersøges, hvordan kvinder opdager og 

responderer på symptomer på COPD, men fokus er 

ikke eksklusivt dyspnø. Artiklen ekskluderes. 

 

Som det ses af ovenstående skema, kunne der inkluderes seks artikler efter vurderingen. 

Disse er som følger: Bailey 2001, Bailey 2004, DeVito 1990, Fraser et al. 2006, 

Heintzer et al. 2003 og Lomborg et al. 2005. 

 

9 Præsentation af artiklernes fund og klassificering af disse 

fund 

Jeg vil i det følgende beskrive fundene fra de 6 inkluderede artikler for at gøre det 

tydeligt for læseren hvilke fund, der efterfølgende indgår i den taxonomiske analyse. 

Desuden er en beskrivelse af fundene med til at tydeliggøre, hvad der ligger til grund for 

bestemmelsen af, hvilke typer af fund der findes, og hvordan disse typer fund kan 

klassificeres, når Sandelowski og Barrosos (2007) beskrivelse heraf anvendes til dette 

(Ibid s. 133-147). Klassificeringen af typer af fund skal være en hjælp i forhold til at 

skelne de metoder, der er brugt til at producere dem, og at vælge de teknikker, der er 

mest egnede til at integrere dem (Ibid s. 133). På bilag 10 ses typologierne illustreret 

som ordinalskala. Typerne af fund skal opfattes som værende på et kontinuum af 

datatransformation. Det vil sige, at fra, at der ikke findes fund i artiklen, og den dermed 

kan ekskluderes, til den fortolkende forklaring ikke er klare rigide grænser.  

 

9.1 Beskrivelse af fund i de inkluderede artikler 

I Bailey’s (2001) undersøgelse er målet at udvikle en forståelse af en akut exacerbation 

som den blev oplevet af patient, pårørende og sygeplejerske. Der anvendes et kvalitativt 

design med et etnografisk udgangspunkt og narrativ analyse. Artiklens fund er resultatet 

af den narrative analyse.  
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Fundene i denne artikel er som følger: nær dødsoplevelse, vendepunkt/milepæl, i 

skyggen af død, frygt, frygt for at dø, patientspecifik, upræcis oplevelse, fysiske 

begrænsninger, oplevelsen af kun lige at klare det. Ifølge Sandelowski og Barroso 

(2007) refererer en tematisk beskrivelse til narrativ, fænomenologisk eller diskursiv 

gengivelse af oplevelse. De fund, der kan klassificeres som tematisk beskrivelse, bliver 

temaer anvendt til at genindramme et fænomen eller en begivenhed. Beskrivelserne er 

karakteriseret af fortolkende brug af temaer eller begreber til integrering og dermed 

omformulere portioner af data (Ibid s. 145f). Fundene i denne artikel kan derfor 

klassificeres som en tematisk beskrivelse. 

I Bailey’s andet studie fra 2004 undersøges den affektive komponent angst i 

forhold til dyspnø. Begrundelsen for at fokusere på netop dette skyldes resultatet af 

hendes undersøgelse fra 2001, som omtalt ovenfor. Der anvendes et etnografisk 

undersøgelsesdesign og narrativ analyse.  

Fundene i artiklen er følgende: Angst, cirkulær oplevelse af forholdet mellem angst og 

dyspnø, sårbarhedsfortællinger, sårbarhedsfortællingerne har synlighedsfunktion, 

sårbarhedsfortællingerne har berettigelsesfunktion. Jeg vil ligeledes klassificere fundene 

i denne artikel som en tematisk beskrivelse. Dette kan begrundes med, at undersøgelsen 

er en narrativ gengivelse af en oplevelse, der genindrammer oplevelsen af dyspnø, og 

data er omformuleret ved hjælp af fortolkende brug af begreber, hvilket er i 

overensstemmelse med, hvad en tematisk beskrivelse er, jævnfør Sandelowski og 

Barroso (2007) (Ibid). 

I DeVito’s (1990) undersøgelse, som er den ældste inkluderet i denne 

undersøgelse, er formålet at beskrive, hvordan patienten med COPD oplever dyspnø og 

sygeplejehandlinger under en indlæggelse. Der anvendes et deskriptivt design med 

kvalitative undersøgelsesteknikker. Analysen foregik ved hjælp af åben kodning 

efterfulgt af indholdsanalyse. Fundene i artiklen forankrer sig i 5 temaer: frygt, 

hjælpeløshed, tab af vitalitet18, optagethed, og legitimisering/tilpasning. FRYGT: 

Beskrives som en cyklisk mekanisme mellem dyspnø og frygt. HJÆLPELØSHED: 

Oplevelsen af frustration og af at være ude af kontrol. TAB AF LIVSKRAFT: Der 

opleves tab af styrke til at leve. Oplevelsen af bevidsthed om at trække vejret er 

nødvendigt for at leve. OPTAGETHED: Al opmærksomhed er på et sted. 

                                                 
18 Jeg vælger at oversætte begrebet vitalitet til livskraft. 
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Vejrtrækningen opleves ikke som automatisk. Patienterne oplevede at være opfyldt af 

vejrtrækning, og trækker sig tilbage fra omgivelserne. BERETIGELSE/TILPASNING: 

Defineres som at tilpasse sig til accepterede standarder, men for patienter med dyspnø 

synes der ingen standarder at være. Derfor var det svært at legitimisere oplevelsen for 

andre, og patienterne oplever bekymring. DeVitos undersøgelse vil jeg klassificere som 

en tematisk undersøgelse. Begrundelsen for dette hentes igen i Sandelowski og Barrosos 

(2007) beskrivelse heraf. Der er i artiklen, en registrerbar bevægelse væk fra en 

opremsning af emner mod en beskrivelse af temaer. I tematiske undersøgelser findes 

fundene mere gennemtrængt, nuancerede eller organiserede i forhold til de rå data eller i 

forhold til importerede begreber fra empirisk eller teoretisk litteratur (Ibid s. 145). 

I Fraser et als artikel fra 2006 undersøges ældre menneskers oplevelser i 

forhold til at skulle leve med alvorlig COPD. Målet var at få en forståelse af, hvordan 

sygdommen påvirker deres liv og måder, hvorpå sygdommen integreres i deres liv. 

Fraser et al. (2006) udleder 3 temaer, som kan defineres som fund: 1) at vide hvad der 

virker, 2) kun lige at hænge i og 3) tabe kontrol- vinde kontrol. Disse tre temaer er alle 

relateret til oplevelsen af dyspnø. Jeg vil nu udfolde de fund, der beskrives under 1) at 

vide hvad der virker. Oplevelsen af dyspnø bevirker, at patienterne oplever en ændring i 

deres aktivitetsniveau. Under et anfald af dyspnø opleves irritation, hvis der ikke er 

respekt for oplevelsens subjektivitet. Al kraft fokuseres på at reducere panik og på at 

vide hvad der virker, og så gøre det. 2) ”Kun lige at hænge i” betyder oplevelsen af at 

være afhængig af hjælp fra pårørende, venner eller sundhedspersonale for at reducere 

dyspnø. Patienterne oplever desuden intens panik og hjælpeløshed. I forhold til 3) at tabe 

kontrol – vinde kontrol er fundene relateret til sociale aspekter, som det opleves af 

patienterne med COPD. Et fund, der dog direkte kan relateres til oplevelsen af dyspnø, 

er uforudsigelighed. Fundene kan klassificeres som en tematisk undersøgelse jævnfør 

Sandelowski og Barrosos (2007) beskrivelse, idet temaer bliver anvendt til at 

genindramme et fænomen eller en begivenhed (Ibis s. 145f). 

Heintzer et al. har udført sin undersøgelse i 2003. Artiklen hævder, at kunne 

præsentere en validering af DeVitos 5 temaer: Frygt, hjælpeløshed, tab af livskraft, 

optagethed, og legitimisering/tilpasning. Nye fund for dette studie er: ”Urgency19, 

precence og external demands”. Jeg har vurderet, at de to sidste fund ikke henviser til 

                                                 
19 Oversat urgency til ”presserende karakter” (Axelsen 2003). 
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oplevelsen af dyspnø. Det vil sige, at dette studie udover de 5 temaer DeVito fandt i 

1990 finder, at patienterne oplever dyspnø som noget af presserende karakter. Da denne 

undersøgelsen er en validering af DeVitos (1990) undersøgelse, og der også udvikles 

nye fund, kan man sige, at der importeres begreber og temaer fra teoretisk litteratur, og 

temaer anvendes til at genindramme et fænomen eller en begivenhed, og fundene 

klassificeres derfor som en tematisk beskrivelse (Sandelowski og Barroso 2007 s. 145f). 

Lomborg et als (2005) undersøgelse har en anderledes indgangsvinkel til 

dyspnø, idet oplevelser i forbindelse med personlig hygiejne under indlæggelse er 

fokus. Undersøgelsen hævdes ligeledes at være en forlængelse af DeVitos (1990) studie. 

Fund i Lomborg et als (2005) artikel er: Afhængighed, kæmpe for selvopholdelse20, 

patienter bruger en tre-armet strategi: ikke at give slip, at mestre afhængighed, 

minimering af risikoen for at åndenøden eskalerer. Man kan sige, at den strategi, der er 

med til at udfolde oplevelsen af dyspnø, er: minimering af risikoen for at åndenøden 

eskalerer, hvor et andet fund er, at patienterne oplever at skulle økonomisere med tid og 

kræfter. Lomborg et al. (2005) tilbyder en sammenhængende model udviklet på 

baggrund af grounded theory. Jeg vil hævde, at disse fund kan klassificeres som en 

fortolkende forklaring. En fortolkende forklaring indeholder ifølge Sandelowski og 

Barroso (2007) de mest transformerede fund. Behandlingen af data gør, at der kan 

tilbydes en sammenhængende model eller et argument, der kan forklare den 

fundamentale natur af en begivenhed eller oplevelse (Ibid s. 146f).   

Sammenfattende kan fundene klassificeres således i de seks inkluderede 

artikler: En tematisk undersøgelse (DeVito 1990), fire tematiske beskrivelser (Bailey 

2001, Bailey 2004, Fraser et al. 2006, Heintzer et al. 2003) og en fortolkende forklaring 

(Lomborg et al. 2005). 

 

10 Præsentation af skema med det formål at udføre en 

sammenlignende vurdering 

Jeg har efter vurderingen, præsentationen af fund og klassificeringen valgt at lave et 

skema, hvor de seks endeligt inkluderede artikler præsenteres. Af skemaet fremgår det, 

hvem forfatteren er, hvornår artiklen er skrevet, hvorfra den stammer, hvilken 

                                                 
20 Oversat ”self-preservation” til selvopholdelse (Axelsen 2003):. 
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tilknytning artiklen har, hvilken teori og metode der hævdes anvendt, hvilken type fund 

der er fundet (typologi), undersøgelsens form og dataindsamlingsplan, og om det drejer 

sig om beskrivelsen af en akut eller ikke akut oplevelse af dyspnø. Skemaets formål er 

at gøre det mere overskueligt at udføre en sammenlignende vurdering af artiklerne, og 

ifølge Sandelowski og Barroso (2007) lettes arbejdet med at beskrive de relevante 

informationer i artiklerne og er med til at klargøre fundene til integrering (Ibid s. 79). 

Skemaet ses på figur 1 på følgende side.  
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Figur 1. Skema der gør en sammenlignende vurdering overskuelig. 
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10.1 Sammenlignende vurdering af artiklerne 

Skemaet på foregående side kan ifølge Sandelowski et al. (1997) betegnes som værende 

et ”visual data display” (Ibid). Visuelle illustrationer kan: ”...permit synthesists to 

recognize similarities and differences shaped the findings among studies, and the 

convergence or divergence of the findings themselves.” (Ibid). Jeg vil derfor i dette 

afsnit beskrive ligheder og forskelle i de inkluderede artikler ud fra det viste skema. 

I alle de inkluderede artikler er resultaterne fremkommet på baggrund af 

interview med patienter, hvor interviewene er foregået efter oplevelsen af dyspnø. Det 

vil sige, det er deltagernes erindringer om dyspnø.  

Kun en national undersøgelse kunne inkluderes i denne undersøgelse 

(Lomborg et al. 2005), to fra Canada og tre fra Amerika. I forhold til fundene i 

artiklerne har det ikke været muligt at finde eventuelle forskelle i oplevelsen af dyspnø, 

som kunne være baseret på kulturforskelle.  

Alle artikler har tilknytning til sygeplejen. Det har ikke været muligt at finde kvalitative 

artikler, der beskriver COPD patientens oplevelse af dyspnø med anden tilknytning.   

De teorier, der benyttes, er ikke altid nemme at skelne i vurderingen af 

artiklerne, og i to af artiklerne kunne det ikke lade sig gøre (Heinzer et al. 2003, 

Lomborg et al. 2005). De kvalitative metoder, der tages i brug, må siges at være meget 

forskellige. Det er ofte ikke eksplicit beskrevet, hvordan den bestemte analytiske tilgang 

er anvendt i forhold til datamaterialet, men da en kvalitativ metasyntese ikke indeholder 

en kvalitetsvurdering af de inkluderede artikler (Sandelowski og Barroso 2007 s. 141), 

har jeg haft gavn af at klassificere typen af fund, hvilket har bevirket, at værdifulde fund 

alligevel ikke er blevet ekskluderet (Ibid s. 134).  

De inkluderede artiklers fund spænder fra den tematiske undersøgelse til 

fortolkende forklaring. Den anvendte form i studierne er eksperimentel i fire 

undersøgelser, og i to kunne formen ikke skelnes. Dataindsamlingsplanen er i fire 

undersøgelser ekspliciteret og virker relevant og kan i to ikke findes til trods for de 

mange gennemlæsninger. To artikler er udført på baggrund af det samme materiale, 

hvilket først blev klart, da jeg skulle vurdere og beskrive, hvilke deltagere der indgik i 

undersøgelsen. Det drejer sig om Bailey’s artikler (Bailey 2001, Bailey 2004).  

Det er stor forskel på, hvor mange mennesker der inkluderes i undersøgelserne, 

fra 10 til 96. Alle inkluderede undersøgelser er lavet på baggrund af interview med 
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patienterne21. Kvale (1994) skriver, at når interviewet bruges som metode, skal man 

bruge så mange personer, som det er nødvendigt, for at finde ud af det, man har brug for 

at vide (Kvale 1997 s. 108). Man kan på den baggrund sige, at de fund, der er forankret i 

de undersøgelser med få inkluderede deltagere, må anses for at være af samme værdi og 

ligeså valide som de med mange deltager, og dette er blot en iagttagelse af de 

forskellige valg, forskerne har foretaget. Jeg havde inden denne undersøgelses start 

forventet en større vifte af måder, hvorpå data til analyse indsamles. For eksempel at 

data kunne være indsamlet ved fokusgruppe interviews eller feltobservationer. 

I vurderingen af artiklerne blev jeg opmærksom på, at fire ud af de seks artikler 

beskriver oplevelsen af dyspnø på et tidspunkt, hvor denne kan karakteriseres som 

akut22. Fraser et al. (2006) og Lomborg et al. (2005) adskiller sig idet patienterne i deres 

undersøgelser også beskriver dyspnø under mindre akutte omstændigheder. Der er i 

denne metasyntese ikke taget hensyn til, under hvilke omstændigheder dyspnø 

beskrives. Det kunne dog, i forhold til udvikling af begreber være interessant at se på 

selve forskellene i beskrivelserne af akut og ikke akut dyspnø, men dette ligger udenfor 

dette speciales problemformulering at få klarlagt.  

 

11 Analyse af artiklernes fund 

Jeg vil nu beskrive, hvordan der i denne undersøgelse er lavet taxonomiske analyse.  

Taxonomien skal ifølge Sandelowski og Barroso (2007) vise den 

begrebsmæssige rækkevidde af fundene og tilvejebringe et fundament for udvikling af 

begrebsmæssige beskrivelser, modeller, teorier eller arbejdshypoteser. Den taxonomiske 

analyse er det redskab, der bruges til at identificere de underliggende begrebsmæssige 

relationer. Taxonomien indbefatter punkter, der har samme semantiske relation mellem 

forskellige domæner og repræsenterer min fortolkning af, hvordan uensartede fund er 

begrebsmæssigt relateret (Ibid s. 199f). Den taxonomiske analyse er en del af den 

metodiske fremgangsmåde Spradley (1979) beskriver i hans bog ”The ethnographic 

Interview” (Ibid s. 132-155). Denne undersøgelses analyse er inspireret af denne 

beskrivelse.  

 

                                                 
21 Lomborg et al (2004) supplerer  med deltagerobservation (Ibid). 
22 En akut exacerbation sidestilles i artiklerne med akut oplevelse af dyspnø. 
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Figur 2: Fund i de seks inkluderede kvalitative artikler. Vilkårligt beskrevet.  

 

Nær død        I skyggen af 

døden 

Vendepunkt/milepæl i forhold til tidligere helbredsstatus forståelse af kronisk sygdom og død.                 

Patientspecifik       Frygt 

Upræcis at få begrebslig gjort Fysisk påvirkning    Frygt for at dø 

                                                                                                 

                                                 Kun lige at klare det   

Følelsesmæssig sårbarhed 

Ingen mulighed for at udtrykke almindelige følelser 

Nedsat funktionsevne  

Stress 

Nedsat funktionsevne 

Synliggørelse af usynlige følelser 

Angst---------------------------cirkulært forbundet med dyspnø  

Angst---------------------------berettigelse af dyspnø  

Frygt----------------------------cyklisk forbundet med dyspnø 

Hjælpeløshed 

Frustration  

Ude af kontrol 

Tab af styrke til at leve Uforudsigelighed 

Akuthed 

Panik   

Vejrtrækning nødvendig for at leve 

Tilpasning til standard umulig 

Svært at berettige oplevelsen 

Bekymring  

Alvorlighed 

Oplevelsen af, at det er vigtigt, at vide hvad der virker- og ikke virker 

 

De fund, der ligger til grund for den taxonomiske analyse, ses af figur 2. 

Fundene er vilkårligt beskrevet. Denne ramme var med til at give et overblik i forhold 

til de fund, der fandtes i de seks inkluderede artikler.  

Det er desuden disse begreber som ses af Figur 2, der ligger til grund for, at de 

fire kategorier: Somatisk konsekvens, følelsesarbejde, tankevirksomhed, dødsoplevelser 

opstod.  
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Jeg vil i det følgende beskrive, hvordan de fire kategorier opstod på baggrund af 

fundene. 

I forhold til kategorien ”somatisk konsekvens”, kan man sige, at ”fysisk påvirkning” er 

en konsekvens af dyspnø. Punkterne indenfor denne kategori viser et ”X er en 

konsekvens af Y” forhold. Særligt problematisk var det med det cirkulære angst- 

dyspnø forhold. Angst kan ikke kategoriseres som en fysisk konsekvens, men idet 

”værre” dyspnø er den endelige konsekvens har jeg valgt, at de fund, der er forbundet 

med cirkularitet, kategoriseres som ”somatisk konsekvens”.  

Kategorien ”følelsesarbejde” er opstået på baggrund af den semantiske binding, at ”X er 

en del af Y”. For eksempel ”frustration”, ”at være ude af kontrol” og at skulle 

”synliggøre ellers usynlige følelser” er en del af at opleve dyspnø.  

”Tankevirksomhed” opstod som kategori, idet alle punkterne, der falder 

indenfor, viser et ”X er en måde at prøve at overkomme Y”. Det vil sige, at det at fx det 

at tænke på, at ”vide hvad der virker og ikke virker”, er en måde at prøve at overkomme 

oplevelsen af dyspnø. Samme forhold ses i forhold til de resterende punkter indenfor 

denne kategori. 

I kategorien ”dødsoplevelser” er den semantiske binding, at X er et resultat af 

Y. Et eksempel på dette er, at opleve at være døden nær er et resultat af oplevelsen af 

dyspnø. Det samme gælder for oplevelsen af at være i dødens skygge, hvilket også et 

resultat af oplevelsen af dyspnø. 

Den følgende figur har været en hjælp til at udarbejde taxonomien, og figurer 

kan ifølge Sandelowski og Barroso (2007) skabe mulighed for, at man kan arrangere 

informationer på en måde, så læseren kan følge de forbindelser, man har opdaget (Ibid 

s. 242). Figurens formål er visuelt at illustrere og dermed tydeliggøre kategoriernes 

semantiske binding i forhold til hver kategori. 
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Figur 3. 

 

Somatisk konsekvens Følelsesarbejde Tankevirksomhed  Dødsoplevelser 
Fysisk påvirkning  Frustration Hvad virker/ikke virker Nær død 
Tab af styrke til at leve Ude af kontrol Upræcis at udtrykke   
Vejrtrækning forringes 
Afhængighed  Synliggørelse af usynlige følelser                                     
Nedsat funktionsevne Bekymring Tilpasning til standard umulig I dødens skygge  
 

Alvorlighed Svært at berettige oplevelsen   
Panik  Uforudsigelighed  

                                                Frygt  Minimere risiko for at åndenøden eskalerer 
                                                Frygt for at dø Økonomisere med tid og kræfter 
                                                Følelsesmæssig sårbarhed 
                                                Ingen mulighed for at udtrykke almindelige følelser 
                                               Følelsen af kun lige at klare det 
                                                Stress 
---------Angst-cirkulært forbundet med dyspnø  
---------Angst-berettigelse af dyspnø-------------  
---------Frygt-cyklisk forbundet med dyspnø--- 
Hjælpeløshed- at prøve at gøre det der virker 
 
 

Efter at have fundet ud af, hvordan kategorierne har semantisk relation til begreberne, 

og der ved hjælp af Figur 3 blev skabt et overblik, kunne taxonomien udarbejdes. 

 

11.1 Taxonomi af fund relateret til oplevelsen af dyspnø 

Jeg vil her præsentere resultatet af integreringen af fundene først ved hjælp af en figur 

og efterfølgende ved en beskrivelse af figuren og dermed integreringen af fundene. 

Taxonomier kan ifølge Spradley (1979) visuelt illustreres på ved hjælp af forskellige 

diagrammer (Ibid s. 148). Jeg har valgt at præsentere taxonomien som et ”outline” 

diagram, som det ses af figur 4.  
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Figur 4: Taxonomi af fund 

 

I. Somatisk konsekvens 

(1) Fysisk påvirkning 

       1.1 Vejrtrækning forringes 

       1.2 Nedsat funktionsniveau 

       1.3 Afhængighed 

       1.4 Hjælpeløshed 

(2) Tab af styrke til at leve 

(3) Angst-cirkulært forbundet med dyspnø 

      3.1 Angst- berettigelse af dyspnø 

      3.2 Frygt- cyklisk forbundet med dyspnø 

(4) At prøve at gøre det der virker 

 

I.I  Følelsesarbejde 

(1) Frustration 

(2) Følelsesmæssig sårbarhed 

     2.1 Synliggørelse af usynlige følelser   

     2.2 Ingen mulighed for at udtrykke almindelige 

følelser 

     2.3 Følelsen af kun lige at klare det 

 

 

 

 

(3) Stress 

(4) Bekymring  

      4.1 Alvorlighed  

(5) Ude af kontrol 

      5.1 Frygt for at dø 

      5.2 Panik  

      5.3 Frygt 

 

I.I.I  Tankevirksomhed 

(1) Hvad virker/virker ikke 

     1.1 Minimere risikoen for at åndenøden eskalerer 

     1.2 Økonomisere med tid og kræfter 

(2) Tilpasning til standard umulig 

      2.1 Upræcis at udtrykke 

      2.2 Svært at berettige oplevelsen   

      2.3 Uforudsigelighed 

 

I.V   Dødsoplevelse 

(1) Nær død 

(2) I dødens skygge 

 

 



11.2 Beskrivelse af integreringen af fund 

Taxonomien og dermed integreringen er fund beskriver, hvorledes patienten med COPD 

oplever dyspnø. Der er under en oplevelse af dyspnø somatiske konsekvenser. 

Patientens vejrtrækning forringes, og der opleves generelt et nedsat funktionsniveau, 

hvor afhængighed og hjælpeløshed er indlejret i denne oplevelse af nedsat 

funktionsniveau. Som konsekvens af dyspnø oplever patienterne ligeledes tab af styrke 

til at leve, samtidig med, at der paradoxalt nok bruges kræfter på at prøve at gøre det, 

der virker. At oplevelsen af dyspnø er cirkulært forbundet med angst og frygt og at 

angst kan berettige oplevelsen dyspnø, har den konsekvens, at selve dyspnøen blot 

forværres.  

”Følelsesarbejde” repræsenterer en stor del af oplevelsen, når dyspnø 

beskrives. Frustration, stress, bekymring, alvorlighed, frygt for at dø, panik og generel 

frygt er en del af det følelsesmæssige arbejde patienterne med COPD bliver bebyrdet 

med under oplevelsen af dyspnø. Der opleves en følelsesmæssig sårbarhed, hvor 

patienterne skal kæmpe med at synliggøre selv de mest almindelige følelser, hvilket 

hænger sammen med, at de føler, der ingen mulighed er herfor. Sårbarheden giver 

patienterne følelsen af kun lige at klare det- altså at overleve.  

Under kategorien ”tankevirksomhed” oplever patienterne ved dyspnø at skulle tænke 

på, hvad der virker eller ikke virker, at skulle minimere risikoen for, at åndenøden 

eskalerer og at økonomisere med tid og kræfter. Dette kan karakteriseres som en form 

for strategitænkning. Det var inden denne undersøgelse ikke forventet, at patienterne 

aktivt prøver at udtænke strategier for at lindre oplevelsen af dyspnø. På baggrund af 

fundene, er det ligeledes tydeligt, at patienterne, der oplever dyspnø, tænker over, at det 

ikke er muligt at tilpasse deres beskrivelser til standardudtryk. Om dette kan skyldes, at 

oplevelsen af dyspnø er upræcis og svær at udtrykke, at den er uforudsigelig, eller at 

oplevelsen kan være svær at berettige overfor omverdenen, kan denne undersøgelse ikke 

sige noget om. Integreringen af fundene viser dog at tankevirksomhed, ér med til at 

beskrive, hvordan dyspnø opleves af patienter med COPD. At patienterne med COPD 

skal bruge meget energi på følelsesarbejde, i det omfang som integreringen af fundene 

påviser, er både nyt overraskende. Dette vil jeg vende tilbage til i specialets diskussion 

under punkt 12.2.2 Når energien bruges på ”tankevirksomhed”.  
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Den sidste kategori, der opstod i integreringen af fund, er ”dødsoplevelse”. Oplevelsen 

af dyspnø beskrives af patienterne som, at de er døden nær og i dødens skygge. Det 

betyder, at patienterne lever med bevidstheden om døden. Man kan sige, at oplevelsen 

af at være i skyggen af død, er en oplevelse, der rent tidsmæssigt foregår over længere 

tid, end oplevelsen af at være døden nær. Om dette kan henføres til oplevelsen af selve 

intensiteten af dypnø er dog uklart. 

Det beskrevne ”outline” diagram, der fremstår som resultatet af analysen viser 

den begrebsmæssige vidde i forhold til COPD patienters beskrivelse af dyspnø. 

Sandelowski og Barroso (2007) beskriver at taxonomier kan være grundlæggelsen for 

udvikling af en model (Ibid s. 200), hvilket jeg vil hævde også er tilfældet med 

taxonomien udarbejdet i forhold til oplevelsen af dyspnø. Resultatet af analysen peger 

desuden på de områder, der kan arbejdes videre med i forhold til udvikling af 

sygeplejefaglig viden om dyspnø. Dette vil jeg vende tilbage til i perspektiveringen. Det 

er tydeligt, at dyspnø er en kompleks oplevelse at skulle beskrive, hvor der gribes ind i 

mange forskellige dele af menneskets eksistensgrundlag.  

Sandelowski og Barroso (2007) skriver om den kvalitative metasyntese, at den 

skal tilbyde en fuldt integreret beskrivelse af en oplevelse (Ibid s. 18). De fire kategorier 

somatisk konsekvens, følelsesarbejde, tankevirksomhed, dødsoplevelser har jeg 

efterfølgende integreret til én samlet beskrivelse, der afspejler de fire enkelte begreber. 

Den integrerede fortolkning af fund, der tilbyder en større forståelse både i dybden og 

bredden af fundene i de inkluderede artikler er, at patienterne med COPD, der oplever 

dyspnø, er ”i en følelsesmæssig spændetrøje på kanten af livet.”  

 

12 Diskussion 

Jeg vil først diskutere en iagttagelse, jeg har gjort i forhold til anvendelsen af begreber, 

når dyspnø beskrives, og derefter diskutere denne undersøgelses integrerede fund. I den 

sidste del af diskussionen under punkt 13 Diskussion af undersøgelsens anvendte 

metode vendes opmærksomheden mod undersøgelsens validitet og problemer i forhold 

til den anvendte metode. 
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12.1 Diskussion af fund 

 

12.1.1 Begrebsudvikling i forhold til beskrivelsen af dyspnø 

Indledningsvist vil jeg knytte en kommentar i forhold til udvikling af begreber der 

beskriver dyspnø, idet sproget og dermed anvendelsen af begreber er vigtige i forhold til 

både patienternes egen måde at håndtere dyspnø på og den professionelle behandling 

(Michaels & Meek 2004). Min iagttagelse er opstået i processen med at udarbejde den 

kvalitative metasyntese. 

Tre ud af de seks inkluderede artikler hævder at være en forlængelse eller en 

validering af DeVito”s (1990) undersøgelse. I udarbejdelsen af pågældende kvalitative 

metasyntese blev det klart, at udviklingen i dag både i forhold til begreber og 

beskrivelsen plejen af patienterne stadig forankres og søges udviklet på baggrund af en 

undersøgelse udført i 1990.  

Jonsdottir (1998) finder i sin undersøgelse, at patienterne har svært ved at 

udtrykke sig overfor andre i forhold til oplevet dyspnø (Ibid). Schwartzstein (1998) 

forklarer, at dette ikke er ualmindeligt, idet sproget og begreberne i forhold til at 

beskrive følelsen af dyspnø ikke er veludviklet (Ibid). Jeg mener, at dette er vigtigt at 

forholde sig til. Jeg har i denne kvalitative metasyntese inkluderet seks artikler, der 

beskriver oplevelsen af dyspnø og på baggrund af dette, vil jeg hævde, at de begreber, 

der anvendes af patienterne til at beskrive dyspnø ikke har forandret sig nævneværdigt 

fra den tidligste artikel der er inkluderet i 1990 til den seneste udførte undersøgelse fra 

2006. Jeg forestiller mig, at det kunne være udviklende for den begrebsmæssige vidde i 

forhold til beskrivelsen af dyspnø at anvende resultatet af denne taxonomiske analyse til 

videreudvikling af begreber, der kan beskrive oplevelsen af dyspnø. Dette med henblik 

på at gøre beskrivelserne endnu mere nuancerede og dermed forbedre muligheden for 

forståelse af oplevelsen. Hvis patienterne med COPD fik mulighed for at uddybe de 

enkelte begreber i det ”outline”, som er resultatet af denne analyse, ville der måske 

opstå nye beskrivelser og begreber i forhold til oplevelsen af dyspnø. 

Jeg vil i forbindelsen med anvendelsen af begreber i forhold til dyspnø, vende 

tilbage til Cullen og Rodaks (2002) artikel, der finder, at måling af dyspnø generelt kan 

være med til at skabe evidens for klinisk objektive ændringer og efterfølgende 

sygdomsbehandling hos patienten (Ibid). Dette er en måde, at forsøge at få dyspnø 
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beskrevet, som kan være effektiv i forhold til akut behandling. Eftersom det hævdes, at 

der ikke er sammenhæng mellem den subjektive oplevelse af dyspnø, og at objektive 

målemetoder og den fysiske mekanisme i forhold til åndenød er stadig uopklaret (Bailey 

2004, Gysel et al. 2007), kan målinger af dyspnø ikke stå alene til at beskrive 

oplevelsen og planlægge plejen og behandlingen.  

Michael og Meeks (2004) har i deres longitudinelle studie undersøgt, hvorledes 

patienter med COPD beskriver dyspnø. I undersøgelsen skal patienterne beskrive deres 

dyspnø ud fra udvalgte beskrivelser (Ibid). Dette kan den ene side være med til at 

udvikle den begrebsmæssige udvikling i forhold til beskrivelser af dyspnø men kan på 

den anden side også bevirke, at patienten ikke bruger de begreber, der først falder 

ham/hende ind. 

 

12.1.2 Dyspnø i akut og rolig fase 

De fund, der kan relateres til oplevelsen af dyspnø under en akut exacerbation (Bailey 

2001, Bailey 2004, DeVito 1990, Heinzer 2003), kan ikke umiddelbart adskilles fra 

oplevelsen af dyspnø af mindre alvorlig karakter (Fraser et al. 2006, Lomborg et al. 

2005). Dette kan måske skyldes, at Lomborg i sin undersøgelse har beskrevet hver 

enkelt patients oplevelse af dyspnø ved hjælp af MBS23, hvor nogle patienter oplever 

meget svær dyspnø og andre kun i mindre grad dyspnø (Lomborg 2005). Man kunne 

forestille sig, at beskrivelserne af dyspnø i mindre akut grad adskiller sig fra de 

oplevelser, patienterne har, når de oplever at være tæt på at dø. Dette vides dog ikke 

med sikkerhed, hvilket dog heller ikke har været formålet med denne undersøgelse. 

 

12.1.3 At ændre mål for plejen til patienter med COPD 

I forholdt til kategorien ”dødsoplevelse” som opstår i denne metasyntese, kan dette 

henføres til, at det i flere artikler hævdes, at en holistisk og palliativ tilgang til plejen af 

patienterne kan anbefales (Elofsson & Ohlen 2004, Lynn et al. 2001, Ring & 

Danielsson 1997). Denne tilgang til plejen, hvor lindring af dyspnø bliver centralt, 

kunne danne et godt fundament og udgangspunkt for plejen af de patienter, der må leve 

med dyspnø, og hvor dyspnø sidestilles med lidelse i deres daglige liv, der ikke 

forsvinder. Lomborg & Kirkevold (2005) beskriver også begrebet velvære som mål for 

                                                 
23 Modified Borg Scale 
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plejen under hjælp til personlig hygiejne (Ibid, Lomborg et al. 2005), hvor velvære som 

begreb, der beskriver mål for plejen, signalerer noget andet, end hvis målet er at fjerne 

dyspnø.   

 

12.1.4 Når energien bruges på ”tankevirksomhed”  

Ved hjælp af den taxonomiske analyse har jeg fundet frem til, at tankevirksomhed er en 

stor del af oplevelsen af dyspnø hos patienter med COPD. Jeg finder, at patienterne 

bruger meget energi på tankevirksomhed i forhold til, hvordan de skal overkomme 

dyspnø. Dette kan fremhæves at være noget nyt, da jeg er i processen under 

udarbejdelsen af syntesen ikke er stødt på forskere, der har henledt opmærksomhed 

herpå. Bondas & Hall (2007) skriver, at metasyntesen er værdifuld, idet den kan 

henlede opmærksomheden på noget der ligger ud over og bagved de originale 

inkluderede artikler (Ibid). Jeg mener, at ”tankevirksomhed” er et eksempel herpå. I de 

inkluderede artikler er der ingen beskrivelser af, at tankevirksomhed hos patienterne er 

en meget omfattende aktivitet. Dette bliver først tydeligt gennem fortolkning og 

integreringen af fund i artiklerne. I overensstemmelse med Bondas og Hall vil jeg derfor 

hævde, at metasyntesen er en værdifuld måde, at gøre noget som umiddelbart var 

usynligt, synligt på.  

For at forbedre plejen til patienterne kunne det være hensigtsmæssigt for 

sygeplejersken at tale med patienten i en rolig fase af sygdommen om, hvilke tanker 

han/hun bruger energi på. På denne måde kan patienten måske opleve lindring under en 

akut fase af dyspnø, idet der overfor sygeplejersken er ekspliciteret, ”hvad der virker og 

ikke virker” for patienten, hvordan patienten bedst ”minimerer en eskalering af 

åndenøden” og hvordan der bedst ”økonomiseres med tid og kræfter”. Dette subjektive 

udgangspunkt for plejen kan være hensigtsmæssigt. Lomborg & Kirkevold (2005) 

beskriver, hvordan begrebet ”curtailing24” er en fælles dynamisk proces, når patienter 

med COPD skal have hjælp til personlig hygiejne. ”Curtailing” er tæt relateret til en 

vurdering af, hvad der er særegent ved den enkelte patient (Ibid). Jeg vil derfor hævde, 

at ”curtailing” formentlig kan støtte patienten, når det drejer sig om tankevirksomhed.  

 

                                                 
24 Curtailing betyder: afkorte, nedsætte, indskrænke eller begrænse (Axelsen 2003).  
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12.1.5 Oplever patienter med dyspnø ensomhed? 

Taxonomisk analyse kan ifølge Sandelowski og Barroso (2007) ligeledes være med til 

at vise hvad der ikke fandtes i integreringen af fund, men egentlig logisk set burde være 

der (Ibid s. 200). Jeg undersøger i dette speciale, hvordan oplevelsen af dyspnø 

beskrives ved hjælp af den kvalitative metasyntese, men de integrerede fund viser ikke 

noget om det sociale aspekt i forhold til dyspnø. Her tænker jeg specielt på ensomhed. I 

søgeprocessen fandt jeg flere artikler, der netop handler om, hvordan disse patienter 

oplever social isolation i forhold til at skulle leve med COPD (Jonsdottir 1998, 

Kanervisto et al. 2007, Ring og Danielsson 1997). At jeg ved hjælp af den taxonomiske 

analyse ikke eksplicit har punkter direkte relateret til dette, kan måske skyldes, at fire ud 

af de seks inkluderede artikler jeg, beskriver den ”akutte her og nu” oplevelse af 

dyspnø. Jeg forestiller mig, at en udvidelse af problemformuleringen og en dermed 

inklusion af et større datamateriale måske kunne være med til at påvise om ensomhed 

specifikt indgår i oplevelsen af dyspnø. At være ”i en følelsesmæssig spændetrøje på 

kanten af livet”, vil jeg dog hævde peger på, at det er en oplevelse, der gennemleves 

alene. 

 

13 Diskussion af den anvendte metode 

I det følgende vil jeg beskrive hvilke validitetsmæssige problemer, der er opstået i 

forbindelse med denne undersøgelse, og derefter se på hvordan begrebet tema kan 

anskues som problematisk i kvalitative undersøgelser. 

 

13.1 Diskussion af undersøgelsen validitet 

Der er flere processer i udarbejdelsen af en metasyntese, som kan være vanskelige i 

forhold til undersøgelsens validitet. Jeg vil i det følgende eksplicitere de teknikker, valg 

og vurderinger, der har betydning for denne undersøgelses validitet. 

 

13.1.1 Søgestrategi og validitet 

På grund af den store mængde informationer, der er tilgængelige i blandt andet 

databaser, er det blevet svært at drage relevante materialer frem. Dette skyldes blandt 

andet, at der er mangel på standardisering af databaserne (Sandelowski et al. 2003, s. 

167+ 174). Jeg har i denne undersøgelse konsulteret en bibliotekar og diskuteret 
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søgestrategien, og har desuden selv en del erfaring med at arbejde i databaserne, men på 

trods af dette var det vanskeligt at drage relevant materiale frem. Sandelowski og 

Barroso (2007) skriver, at varierende aktivitet, koncentration og træthed i selve 

søgeprocessen vil påvirke den tid, der bruges og på selve kvaliteten af søgeresultatet 

(Ibid s. 48). Dette vil, idet denne undersøgelse er udarbejdet individuelt, kunne være en 

trussel mod undersøgelsens validitet i forhold til søgeprocessen. 

Jeg har i denne undersøgelse valgt kun at inkludere de patienter der lider 

eksklusivt af COPD, og hvor dette må antages at være grunden til dyspnø. Dette har jeg 

som tidligere nævnt gjort på baggrund af Caroci (2004), der hævder, at patienter med 

COPD anvender andre begreber end fx patienter med hjertesygdomme til at beskrive 

dyspnø (Ibid). Jeg ekskluderede på den baggrund blandt andet en artikel (Luce & Luce 

2001), hvor den ene af deltagerne havde lunge cancer. Efterfølgende har jeg spekuleret 

over, om patienter med lungecancer kunne inkluderes, idet 90 % af patienter med 

lungecancer har udviklet sygdommen på baggrund af tobaksrygning25. Tobaksrygning 

er ligeledes den hyppigste årsag til COPD26. Forekomsten af lungekræft er som hos 

COPD patienter kraftigt stigende hos mennesker over 60 år27, og man kunne måske 

forestille sig, at der kunne være en vis sammenlignelighed i forhold til oplevelsen af 

dyspnø. 

 

13.2 Integration af fund hvor oplevelserne er fjernet tre gange fra den 

oprindelige oplevelse 

Sandelowski og Barroso (2007) skriver:  

”Qualitative research syntheses are reviewers’ constructions of 
researchers’ constructions of the data that researchers generated in 
interaction with research participants, who constructed themselves and 
the events in their lives within the research encounter.” (Ibid s. 236f)  

                                                 
25 http://www.sundhedsguiden.dk/illness.aspx?categoryId=721&article=1526,     
http://www.palm.suite.dk/dok/lungecancer.htm 
26 http://www.kol.dk/default.aspx?pageid=565 
27http://www.cancer.dk/CmsRoot/Templates/Standard/Article.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINA
LURL=%2fAlt%2bom%2bkraeft%2fkraeftsygdomme%2flunge%2flungekraeft%2bi%2btal%2ehtm&NR
NODEGUID=%7b795319DF-632E-4448-B739-
7DA7EB7A31DF%7d&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#forekomst_dodelighed_maend 
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Dette citat beskriver meget præcist, at den kvalitative metasyntese er fjernet fra de 

oplevelser, som de egentlig troværdigt skulle repræsentere. Sandelowski og Barroso 

(2007) skriver også, at det er vigtigt, at bemærke, at en metasyntese vil være fjernet 

mindst tre gange fra den oplevelse deltagerne i undersøgelsen fortæller om (Ibid s. xvi). 

Jeg vil derfor gerne understrege, at jeg i integreringen af fund har været opmærksom på, 

at dette ikke er en gengivelse af de oplevelser deltagerne i de inkluderede undersøgelser 

har haft. 

Sandelowski (2006) diskuterer ovennævnte problematik i artiklen ””Meta- 

jeopardy”: The crisis of representation in qualitative metasynthesis”(Ibid). 

Omdrejningspunktet i denne artikel er netop, hvordan de oplevelser der er fjernet tre 

gange fra den oprindelige oplevelse, kan være troværdig base for effektiv og sikker 

praksis. Opmærksomheden kan rettes mod tre områder, hvor jeg i denne diskussion vil 

komme ind på to områder: 1) Hvordan kan kvalitative artikler med stor forskellighed 

sammenlignes, 2) Hvordan der er forskel på selve oplevelsen og oplevelsen der 

gengives. 

For at sammenligne kvalitative studier, kræves det, at der findes et fælles 

metermål eller oversættelse der muliggør integration af fund (Ibid). Dette er ikke 

uddybet nærmere i Sandelowskis (2006) artikel. Jeg opfatter det som om, at alle studier 

skal behandles på samme måde, og at klargøring af fundene til efterfølgende analyse 

skal ekspliciteres tydeligt for på den måde at vise, at der er et ”fælles metermål”. Dette 

har jeg ligeledes søgt at gøre i denne undersøgelse, men jeg vil hævde, at Sandelowskis 

(2006) beskrivelse af, hvordan der tages hensyn til denne problematik i udarbejdelsen af 

den kvalitative metasyntese, er noget uklar.  

Der vil altid være en kløft mellem selve oplevelsen, som den opleves, 

oplevelsen som den fortælles og oplevelsen, som den gengives. Teoretisk validitet af 

den kvalitative metasyntese kræver, at man får rigtigt fat i forskerens fortolkninger og 

IKKE deltagernes i selve undersøgelsen, og det er kun gennem forskerens fortolkning, 

at man har adgang til de oplevelser, deltagerne i undersøgelsen har haft (Ibid). I denne 

undersøgelse er audit trailen og eksplicitering af til- og fravalg i selve undersøgelsen 

med til at højne til teoretiske validitet. Deltager validering, forstået som en proces hvor 

deltagere i en undersøgelse skal give tilsagn om, at det afspejler det, der blev forsøgt 

udtrykt, kan som udgangspunkt tænkes at højne undersøgelsens validitet. Dette er dog 
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også diskuteret af Sandelowski (1993) selv. Hun skriver, at den virkning, det har på 

deltagere i en undersøgelse at skulle validere egne udsagn, endnu ikke er undersøgt. 

Man kan dermed heller ikke vide om deltagerne har et ønske om at behage forskerne, 

der udfører undersøgelsen, eller om de ikke har mod til at sige hvis de har ændret 

mening i forhold til noget, de tidligere har sagt (Ibid). Artiklen af Sandelowski er fra 

1993, men ved en søgning i fritekst i CINAHL med søgeordet ”membervalidation” er 

der kun tre fund, og om der er yderligere forfattere, der tager problemet omkring 

deltagervalidering op vides ikke. Det understreger dog vigtigheden af opfattelsen af, at 

det virkelig er de forskere, der har lavet undersøgelsen og deres fortolkninger, der 

defineres som fund og det er disse der er udgangspunkt for den efterfølgende 

integrering. 

 

13.3 Diskussion af om novicen kan udarbejde en kvalitativ metasyntese 

Jeg må betragtes som novice i forhold til udarbejdelse af denne kvalitative metasyntese, 

og der hersker hos erfarne forskere ikke enighed om, hvorvidt novicer i forskning kan 

udarbejde en kvalitativ metasyntese. Thorne et al. (2004) er af den overbevisning, at 

novicer ikke bør gå i gang med den kvalitative metasyntese, da det kræver indgående 

kendskab til metodologien (Ibid). Finlayson & Dixon (2008) er dog ikke af samme 

overbevisning, og hævder i deres artikel, der er en guide for novicer, at de håber, at flere 

vil udarbejde metasynteser (Ibid). Efter udarbejdelsen af denne metasyntese vil jeg 

hævde, at Thorne et al. (2004) har ret i, at det kræver indsigt i selve metodologien, og at 

det er en stor opgave, men man kan på den anden side se, at de mange kvalitative 

undersøgelser, der laves ikke anvendes, hvilket ligeledes hævdes af Sandelowski (2007) 

(Ibid s. 3). Der er, som jeg i det foregående har diskuteret, mange validitetsmæssige 

vurderinger og beslutninger, der skal overvejes under udarbejdelsen af en metasyntese. 

Det kunne derfor have været værdifuldt for mig at have konsulteret et forskerteam, både 

i forhold til diskussion af de beslutninger og vurderinger, der er taget undervejs i 

processen men også i forhold til diskussion af metodologi. Jeg anser det dog som 

værdifuldt i forhold til udviklingen af både teoretisk og praktisk sygepleje, at de 

kvalitative undersøgelser der laves indenfor feltet, også bliver anvendt, og i forhold til 

dette, mener jeg, at den kvalitative metasyntese kan være en frugtbar metode. 
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13.4 Problemer vedrørende begreberne tema og mønster 

I vurderingen af artiklerne stødte jeg specielt på et problem i forhold til tema og 

mønstre, som også beskrives af Sandelowski og Barroso (2002). Begreberne tema og 

mønster kan have mangfoldige betydninger og almindeligvist er betydningen eller 

meningen af begreberne tema og mønster ikke defineret eksplicit (Ibid). DeSantis og 

Ugarriza (2000) beskriver i deres review af artikler om sygepleje, hvor forskelligt 

tematisk analyse hævdes anvendt. Der eksisterer desuden flere forskellige definitioner 

af begrebet tema anvendt i forskning, og forfatteres udgangspunkt er ofte ikke 

ekspliciteret i artiklerne (Ibid). I denne undersøgelse fandt jeg i de inkluderede artikler 

ingen definition af begrebet tema eller mønster, og jeg kan desuden ikke vide om temaer 

eller mønstre er opstået på baggrund af, at fx halvdelen eller kun en af deltagerne i det 

databaserede materiale har givet udtryk for udtalelser, der berettiger beskrivelsen af et 

tema eller mønster. I udarbejdelsen af dette speciale har jeg dog valgt at anskue temaer 

og mønstre som fund med respekt for og tillid til forfatternes evne til at bedrive 

forskning. Denne anskuelse vil formentlig kunne hævdes at være en trussel mod 

undersøgelsens validitet. I forhold til sygeplejevidenskab skriver DeSantis og Ugarriza 

(2000):  

 

“There is then, a great need for clarifying definition of the term theme if 
analytical rigor is to be preserved as qualitative methodology in nursing 
evolves along with nursing sience.” (Ibid s. 358)  

 

Citatet beskriver hvorledes, at der i sygeplejevidenskaben er brug for, at begrebet tema 

defineres for at der kan hævdes, at være analytisk stringens i udviklingen af sygepleje i 

videnskabelig sammenhæng. Artiklen af DeSantis og Ugarriza er skrevet i 2000, men 

der ses i de kvalitative undersøgelser inkluderet i denne undersøgelse, der er skrevet 

efter 2000, ingen forsøg på at definere begrebet tema eller en diskussion af 

problematikken. Problematikken i forhold til definitioner af begreber i 

sygeplejevidenskab, kan måske skyldes, at der i undersøgelser ”lånes” metoder fra 

andre videnskaber fx etnografi, og en ukritisk anvendelse af disse metoder og begreber 

resulterer ikke i troværdig videnskab (DeSantis og Ugarriza 2000, Morse 1991). Dette 

er vigtigt i relation til sygeplejevidenskabens udvikling, men i forhold til denne 

kvalitative metasynteses integrerede fund, er der som før beskrevet ikke taget stilling til 
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kvaliteten af artiklerne, hvilket man ifølge Sandelowski og Barroso (2007) heller ikke 

bør gøre. Artikler uden fund bør dog ekskluderes, men dette er heller ikke i sig selv en 

kvalitetsvurdering men blot artikler, der kan repræsentere noget andet end videnskab 

(Ibid s. 141).  

 

13.5 Sammenfatning 

På trods af at den kvalitative metasyntese er en stor opgave i forhold til søgeprocessen, 

og at man kan sige, at fundene, der integreres, er fjernet tre gange fra den oprindelige 

oplevelse, vil jeg hævde, at både proces og produktet som beskrevet i dette speciale, kan 

bidrage med viden til sygeplejen. Validiteten i forhold til både proces og produkt kunne 

formentlig højnes, hvis den kvalitative metasyntese udarbejdes i samarbejde med andre 

forskere. Det er desuden blevet tydeligt, at der generelt i sygeplejefaglige artikler stadig 

er mangel på definitioner af begreberne tema og mønster. Efter udarbejdelsen af dette 

speciale, hvor hensigten var at beskrive COPD patienters oplevelse af dyspnø, vil jeg 

mene, at den kvalitative metasyntese, trods validitetsmæssige styrker og svagheder, var 

en frugtbar måde at gribe dette an på. 

 

14 Konklusion 

Jeg vil her konkludere i forhold til den stillede problemformulering. 

Dyspnø er et af de mest fremtrædende, hyppigste og mest truende symptom 

hos patienter med COPD (Cox et al. 2003, GOLD 2006, Tkac et al. 2007), og jeg har i 

denne undersøgelse taget udgangspunkt i patienternes beskrivelse af oplevelsen, idet 

den subjektive følelse ikke altid reflekterer den objektive lungestatus (Baker & Scholz 

2002). 

Gysels et al. (2007) har ved hjælp af et systematisk review vurderet de 

kvalitative undersøgelser, der foreligger i forhold til oplevelsen af dyspnø. Ingen af de 

undersøgelser, der foreligger, har haft det formål at integrere undersøgelsernes fund. I 

forhold til at sundhedspersonalet og dermed også sygeplejersken skal kunne understøtte 

patienternes evne til at tage vare på sig selv (Sundhedsstyrelsen 2007), og at dette har 

betydning for livskvalitet, integritet og værdighed (Lomborg et al. 2005) er det vigtigt, 

at sygeplejersken har forståelse for patientens subjektive oplevelse af dyspnø. 
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Hensigten i dette speciale var, at beskrive COPD patienters oplevelse af dyspnø ved at 

udføre en kvalitativ metasyntese funderet i kvalitative studier herom. Dette var oplagt, 

idet der ikke i eksisterende undersøgelser har fundet en integrering af fund sted. 

Formålet med undersøgelsen var at bidrage med en øget forståelse af oplevelsen dyspnø 

hos patienter med COPD, der kan danne udgangspunkt for bedring af plejen til 

patienterne.  

Jeg har ved hjælp af den kvalitative metasyntese undersøgt den videnskabelige 

viden, der beskriver dyspnø hos patienter med COPD. Der inkluderedes seks artikler 

efter en udtømmende søgning i fem databaser og endelig beskrivelse af in og 

eksklusionskriterier. De inkluderede artikler er alle vurderet i henhold til Sandelowski 

og Barrosos guide, og fundene kunne efterfølgende præsenteres. Gennem den 

taxonomiske analyse er fundene integreret, og analysen har resulteret i et foreløbigt 

”outline”, hvor de fire kategorier ”somatisk konsekvens”, ”følelsesarbejde”, 

”tankevirksomhed” og ”dødsoplevelser” opstår. Under hver kategori er der en række 

begreber, der har en semantisk relation til kategorien, som beskriver oplevelsen af 

dyspnø hos patienter med COPD. Det er tydeligt, at dyspnø er en kompleks oplevelse at 

skulle beskrive, hvor der gribes ind i mange forskellige dele af menneskets 

eksistensgrundlag. Den kvalitative metasyntese skal tilbyde en fuldt integreret 

beskrivelse af en oplevelse, og i udarbejdelsen af denne metasyntese fremkommer en 

fuldt integreret beskrivelse af oplevelsen af dyspnø hos patienter med COPD. Denne 

nye integrerede og mere fuldstændige fortolkning af fund, der tilbyder en større 

forståelse både i dybden og bredden af fundene i de inkluderede artikler er, at 

patienterne er ”i en følelsesmæssig spændetrøje på kanten af livet.”  

Konklusionen på problemstillingen skal sættes i relation til opgavens 

diskussion, idet der i udarbejdelsen af en metasyntese både lægges vægt på processen 

og de integrerede fund, hvor validiteten har stor betydning. I diskussionen af fundene 

bliver det tydeligt, at sproget i forhold til dyspnø ikke er særligt veludviklet, og at der er 

forskel på dyspnø i akut og rolig fase. Det kunne desuden se ud til, at sygeplejens 

opfattelse af mål i forhold til lindring af dyspnø med fordel kunne ændres fra at skulle 

fjerne dyspnø til i stedet at være med til at fordre velvære med en holistisk tilgang. Der 

opstod på baggrund af udarbejdelsen af denne metasyntese et nyt fund. Jeg finder, at 

patienterne bruger meget energi på tankevirksomhed i forhold til, hvordan de skal 
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overkomme dyspnø, og ikke er stødt på forskere, der før har henledt opmærksomhed 

herpå. 

Validiteten i forhold til udarbejdelsen af en metasyntese kan trues på flere 

områder. En udtømmende søgning tager tid, og databasernes forskellige opbygninger 

kan gøre det svært at gøre søgningerne udtømmende. Opretholdelse af en audit trail er 

af afgørende betydning for undersøgelsens validitet, og der stilles af erfarne forskere 

spørgsmålstegn ved, om novicer kan udarbejde en valid kvalitativ metasyntese. Et 

gennemgående problem i forhold til at udlede fund af kvalitative artikler er manglen på 

definition af begreberne tema og mønster. Da ordene ikke defineres, og der ofte ikke er 

klare eksempler på, hvorledes et tema er udledt af datamaterialet, kan det, at udlede 

fund af kvalitative artikler, være problematisk.  

At udføre en kvalitativ metasyntese har på trods af sine styrker og svagheder i 

forhold til validitet, været værdifuld i forhold til at tilbyde en fuld integreret beskrivelse 

af COPD patienters oplevelse af dyspnø. 

 

15 Perspektivering 

Jeg vil afslutningsvist komme med forslag til, hvordan denne undersøgelses fund kan 

anvendes. 

Denne undersøgelse kunne, som beskrevet i diskussionsafsnittet ligge til grund 

for et samarbejde med kliniske eksperter i praksis, hvor udarbejdelse af guidelines 

kunne være målet. 

I nærværende speciale finder jeg, at patienterne bruger meget energi på 

tankevirksomhed. Idet dette er et nyt fund, der ikke før er beskrevet, kan dette speciale 

anvendes som afsæt til yderligere at undersøge hvordan tankevirksomhed i forbindelse 

med dyspnø opleves, og om de ressourcer patienten bruger på dette eventuelt kunne 

”frigøres”.  Det kunne også være interessant, at undersøge hvilke muligheder 

sygeplejersken i forbindelse med tankevirksomhed har for at hjælpe patienten. 

Kirkevold (1997) skriver at sygeplejevidenskaben gerne skulle have 

indflydelse på praksis, hvilket den i virkeligheden kun i begrænset omfang har, men den 

integrative tilgang til forskning skal gøre det lettere at få anvendt forskellige 

undersøgelser i praksis (Ibid). Sandelowski (1997) skriver, at den tekniske og 

instrumentelle syn på brug af forskningsresultater favoriserer den kvantitative 

 57



forskning, hvor ”oplysningsværdien af viden” bliver uforståelig set i dette lys (Ibid). 

Dette speciale kan for nuværende ikke anvendes direkte i praksis, men må anses for at 

være viden, der ”informerer og frigiver tanker” i den tankegang, som Sandelowski 

(1997) beskriver (Ibid). Specialet, der er en integrativ tilgang til forskning, kan fx 

bidrage til, at artikler om patienters oplevelse af dyspnø er lettere tilgængelige, idet de 

er samlet i én opgave. Der kunne ligeledes være mulighed for at etablere et samarbejde 

med kliniske sygeplejersker med henblik på at diskutere, hvordan denne undersøgelses 

fund kan anvendes i praksis. 
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17.9 Bilag 9: Audit trail 

Vurdering af de inkluderede artikler med henblik på at udlede fund til integrering. 

 

Bailey, 2001: “Death stories: acute exacerbations of COPD.”  

 

Problem: Der foreligger før dette studie ingen forskning med målet at udvikle en 

forståelse af akutte episoder af COPD set fra patientens perspektiv. Man ved i forvejen 

kun meget lidt om det. 

Undersøgelsen formål/spørgsmål: At udvikle en forståelse af patientens, pårørendes og 

sygeplejerskens oplevelse af akut exacerbation, hvor der krævedes indlæggelse. 

Litteraturreview: Man ved meget lidt om en akut begivenhed i forhold til dyspnø. 

Mange henvisninger til forskningslitteratur. Det er noget, man ikke ved noget om. Der 

er en mangel på viden. 

Orientering mod målfænomen: Præmissen for narrativ forskning er, at individer 

effektivt opfatter deres verden fornuftigt og kommunikerer disse meninger gennem re- 

konstruktion af historierne; det vil sige gennem fortællinger/narrativer. Fortællinger i 

narrativ analyse opfattes som en form for social diskurs. To brede definitioner af 

”historie”: livshistorier og førstepersonhistorier. Al diskurs er potentiel ”historie”. I 

livshistorieparadigmet bruger forskere store segmenter af diskurs som historie eller 

rekonstruerer historie fra interviewdata. Data fra flere kilder er rekonstrueret gennem 

analyseprocessen og tager form som en historie skabt af forskeren. 

Orientering mod undersøgelsen: Kvalitativt design. Narrativ analyse som en forlængelse 

af etnografisk undersøgelse. Design, metode og analyse er velegnet til undersøgelsens 

formål. 

Oplysninger- perspektiver, antagelser metoder, rammer: Deltagere, strategi og teknik: 

10 familie-sygeplejerske units deltog, fra to hospitaler i Ontario, Canada. 

Dataindsamlingstrategi og teknik: Passer til formålet, men det beskrives ikke, hvorledes 

datamaterialet er mættet. Hvorfor man lige har udvalgt at bruge ”units” og med hvilket 

formål.  

Dataindsamling- størrelse og komposition: Ti ”units”- der består af to pårørende en 

patient og en sygeplejerske. De pårørende blev vurderet som værende typiske og 

repræsentative, men det ekspliciteres ikke, hvad denne repræsentativitet består af. 
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Patienterne har levet med COPD i mange år, haft mindst to tidligere indlæggelser, 

interview på hospital eller hjemme. Patienterne var akut syge, brugte ilt, fik antibiotika 

og steroid intravenøst. Forskeren fik sociodemografiske informationer fra 

sygeplejekardex, men disse er ikke ekspliciteret. De hævdes anvendt som data sammen 

med de transkriberede interview, men det beskrives ikke på hvilken måde, de er brugt. 

Dataindsamling eller genereringsteknik og kilde: Der er ingen beskrivelser af antallet af 

interview, eller hvor lang tid de varede. Transkribtionsmetode er beskrevet, men ikke 

hvem, der har transkriberet.  

Data management og analyse teknik: Analysestrategien er udviklet af forfatteren. Denne 

er en kombination af to analysestrategier, og med opmærksomhed rettet mod diskursiv 

og retoriske aspekter af historierne.  

Hvad er gjort for at højne validitet, studiets begrænsninger: INGEN er beskrevet. Det 

beskrives dog, at der er historier, der ikke er komplette, da patienterne ikke kan huske, 

hvor dårlige de var, og selve fortællingerne var mere omfattende. 

Fund: To forskellige slags akutte dypnøiske episoder. 1)”Near death28” et præcist 

tidspunkt, hvor deltagerne troede de døde (eller deres pårørende) og var blevet 

genoplivet. Disse fortællinger krævede i virkeligheden, da det skete, mere intensiv 

behandling. Nær døds begivenheder ændrer deltagerens opfattelse af en akut 

exacerbation. Kan opfattes som værende et vendepunkt eller en milepæl i opfattelsen af 

sygdommen. Deltagerne beskriver det som ”before and after” i relation til akutte 

exacerbationer 2) ”Shadow of death29”, hvor historiefortælleren frygtede at dø eller den 

pårørende troede, at de skulle være vidne til en dødsbegivenhed. Frygt, frygt for at dø 

eller at være vidne til en nær døds begivenhed. Dyspnø er patientspecifik og upræcis. 

Fysiske begrænsinger, ”just”- kun lige at klare det. ”Helpseeking behaviour” og 

patienterne følte ”Timely rescue”. Disse fortællinger var, da de skete i virkeligheden 

ikke så behandlingskrævende. 

Diskussion og implikationer: Fortællingerne er deltagernes forståelse af en akut 

oplevelse som en repræsentation for den totale oplevelse af at leve med denne kroniske 

sygdom. Fortællingerne er ikke sandheden men kommunikation af deres forståelse af en 

oplevelse. Data skal fortolkes i konteksten af både fortæller og den, der lytter, og det er 

sådan, at en narrativ fortælling konstrueres. Sygeplejersker skal være opmærksomme på 
                                                 
28 Frit oversat: nær døds begivenhed. 
29 Frit oversat: I skyggen af død. 
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den personlige sandhed der kommunikeres til dem af patienter gennem 

sygdomsfortællinger. Patienterne vil, at sygeplejersker skal forstå deres frygt og høre 

deres råb om hjælp, før det er for sent. 

Beskyttelse af deltagere: Etisk godkendelse fra institutionerne. 

Logik og form af fund: Episodisk med vægt på et nøglemoment af en oplevelse, syntese 

med tematisk fund. Tematisk beskrivelse. 

Inkluderet: Deltagere moderat til svær COPD, kvalitativt, fokus på åndenød i 

forbindelse med akut exacerbation.  

Bailey, 2004: ““The dyspnea- anxiety- dyspnea cycle-COPD patients’ stories of 

breathlessness: “It’s scary when you cant breathe””. 

 

Problem: Dyspnø er associeret med akut exacerbation. Der er forsket i patofysiologi og 

affektive komponenter i forhold til dyspnø, men den præcise fysiske mekanisme i 

forhold til åndenød forbliver uopklaret. 

Undersøgelsens formål/spørgsmål: Yderligere at undersøge den affektive komponent i 

forhold til dyspnø mere specifikt angst, som det beskrives af patienter og pårørende. Det 

angives, at dette kun er en del af formålet men ikke, hvad formålet ellers er. Måske fordi 

denne undersøgelse er en del af et større studie. I dette studie undersøges kun 

patienterne oplevelse. 

Litteraturreview: Vi ved, at åndenød er forbundet med akut exacerbation, og der er lavet 

grundig forskning vedrørende patofysiologi på området. Det er ikke undersøgt, 

hvorledes angst kan bidrage til dyspnø. Der er tvivl om hvorvidt, det er angst, der 

fremkalder dyspnø eller er det dyspnø, der fremprovokerer en overvældende følelse af 

angst. Tidligere forskning har haft fokus på at beskrive patienternes kontrol af dyspnø, 

forholdet mellem psykologiske og fysiske faktorer, og hvilken effekt alternative 

strategier der kan reducere dyspnø og angst. Det vil sige, der lægges vægt på, at der ikke 

er noget klart billede af oplevelsen af en akut opblussen af alvorlig dyspnø, hvor den 

affektive komponent beskrives i forhold til denne oplevelse set fra COPD patientens 

perspektiv (og familiens). Der er noget, vi ikke ved noget om. Der er med Sandelowski 

og Barrosos ord et ”deficit/Gap”. Viser også kritisk holdning til det, der allerede vides 

på området. 
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Orientering mod mål fænomen: Strauss et al (1984) kroniske sygdomsmodel bruges til 

definering af AE, og interviewspørgsmålene udarbejdes på baggrund heraf. 

Spørgsmålene udarbejdes på baggrund af 1) at læse tegn. 2) organisering til krise 3) 

nedbrud af organisationen: potentiel og aktuel 4) afgivelse af ansvar til hospitalet.    

Orientering mod undersøgelsen Oplysninger: (perspektiver, antagelser, filosofi, 

metoder, rammer): Fokuseret etnografisk undersøgelsesdesign for at afsløre indholdet af 

akut exacerbation set fra deltagernes perspektiver. Interview. Metoden er egnet til 

formålet. 

Dataindsamlingsstrategi og teknik: Canada- 2 offentlige hospitaler, forskeren blev 

kontaktet, når patient med COPD og AE blev indlagt. Kardex blev set igennem indenfor 

24 timer med henblik på at bestemme, om patienterne kunne inkluderes. 

Inklusionskriterierne beskrives som: indlæggelse forårsaget af akut exacerbation, hvor 

der opleves ekstrem dyspnø og mindst to tidligere indlæggelser med akut exacerbation. 

Dataindsamling- størrelse og komposition: 10 patienter, 10 sygeplejersker og 15 

pårørende, som på en regelmæssig basis har haft ansvar for patients velbefindende og 

været involveret i en akut begivenhed før. Der beskrives ingen demografiske 

informationer. Om det var mænd eller kvinder? Alder? Hvor længe har de levet med 

COPD, brugte de ilt hjemme? Sagde nogen nej, var der frafald, og i så fald hvor stort? 

Dataindsamling eller genereringsteknik og kilde: Der mangler generelt informationer 

om dette i artiklen. Det vides ikke hvor mange interview der blev udført, deres varighed 

eller hvor selve interviewet foregik. Alle patienter havde haft mindst to indlæggelser på 

grund af AE.  

Datahåndtering og analyseteknik: Der identificeredes genre af fortællinger: 1) første-

personsspecifikke fortællinger- der genskaber et diskret øjeblik i tid 2) fælles eller 

habitual fortællinger der beskriver noget generelt ved en begivenhed over tid 3) 

kernefortællinger der beskrives som ”begyndte men ikke færdigfortalte fortællinger”. 

Disse er antydninger af ufortalte førstepersons begivenhedsspecifikke personlige 

fortællinger. Dataanalysen er foregået vha. narrativ analyse som er en kombination af to 

analysestrategier. Labov & Waletzsky (funktions model) og Agar & Hobbs 

(sammenhæng model). Opmærksomhed er desuden rettet mod diskursive og retoriske 

aspekter i fortællingerne. Der blev identificeret 503 fortællinger, der blev analyseret i 

forhold til forskellige elementer: resume, orientering, komplicerende handling, løsning, 
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evaluering og kode, som beskrevet af Labov og Waletzsky. Fortællingsbegivenheder og 

mening blev identificeret. Fortællinger med lignende meninger blev undersøgt i forhold 

til indhold og struktur og fortællingens mening, og funktion blev beskrevet. Brugt 

Labov til transkribering. 

Hvad er gjort for at højne validitet, studiets begrænsninger: Ingen er beskrevet i denne 

artikel. 

Fund: Patienterne oplevede overvældende angst. Forholdet mellem følelsesmæssig 

aktivitet og dyspnø er cirkulært, usædvanlige følelsesmæssige reaktioner på dagligdags 

situationer blev forstået som et tegn eller en markør- start på usædvanlig åndenød. 

Psykologiske opgaver kan initiere åndenød (fx at skændes med pårørende, vrede, vente 

på visitator eller at være iblandt mange mennesker). Emotionel/følelsesmæssig 

sårbarhed er en del af det at være kronisk syg. Funderet i data opstår temaet: 

Følelsesmæssige sårbarhedsfortællinger, der beskriver en dyspnø-angst-dyspnø cirkel. 

Oplevelse af nedsat funktionsevne. Dyspnø er stressende. Med forankring i data 

beskrives også at der er en synlighedsfunktion af følelsesmæssige sårbarhedshistorier. 

Patienterne kan ikke udtrykke almindelige følelser (sorg, vrede, frustration, anger), uden 

at initiere åndenød. Åndenøden synliggør de usynlige følelser. Et tema der opstår på 

baggrund af datamaterialet er en berettigelsesfunktion af følelsesmæssige 

sårbarhedsfortællinger. Det betyder, at oplevet angst berettiger oplevelsen af dyspnø. 

Diskussion og implikationer: Dyspnø er en subjektiv oplevelse. Kompleks forhold 

mellem fysisk aktivitet, følelsesmæssig adfærd og ustyrlig dyspnø. Astmatikere, der 

indlagde dem selv på skadestuen, var præcise i deres vurdering af alvorlighed. Angst 

var et korrekt udtryk for deres luftvejsobstruktion. Forskere har vist, at patienter, der 

lider af psykologiske sygdomme fx depression, angst og hysteri, oplever dyspnø på 

trods af fravær af lungesygdom. Det er vigtigt at være opmærksom på, at behandlingen 

af den underliggende psykopatologi lindrede åndenøden. Andre studier viser, at der 

ingen kausal forhold er mellem den oplevede alvorlighed af dyspnø og graden af 

depression. Sundhedspersonale må overveje en alternativ forståelse af dyspnø-angst 

problematikken - angst er ikke den underliggende årsag til dyspnø, men mere et tegn på 

akut respiratorisk ”failure”. Følelsen er et tegn på åndenød. Dette og Janson Bjerklies 

studie tyder på, at angst måske er en vigtig indikator for alvorligheden af COPD og kan 

hjælpe sygeplejersker i bestemmelsen af den støtte og pleje, disse patienter har brug for. 
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Logik og form af fund: Tematisk beskrivelse.  

Artiklen kan inkluderes. 

 

Barnett M.: ”Chronic obstructive pulmonary disease: a phenomenological study of 

patients experiences.” 

 

Problem: Åndenød er et af de mest hyppige symptomer hos patienter med COPD- 

sygdommen kommer snigende og påvirker ADL- activities of daily living.   

Undersøgelsens formål/spørgsmål: Studiet skal derfor udforske oplevelsen af at leve 

med COPD, og beskrive det subjektive fænomen, men det beskrives ikke hvilket 

fænomen det er. Det kunne være at leve med COPD eller åndenød, som det præsenteres 

af patienten. 

Litteraturreview: Dette er ikke systematisk. Der beskrives fem temaer: åndenød, 

livskvalitet, psykologiske faktorer, træthed og COPD’s indflydelse. De fleste studier der 

eksisterer er af kvantitativ karakter. Det beskrives ganske kort, hvad vi ved og hvad vi 

ikke ved så meget om, men det er ikke tydeligt, på hvilken måde dette studie adskiller 

sig. Der er lavet kvalitative studier, men om dette er en yderligere udforskning af det, 

vides ikke. Hvad det specielle i denne undersøgelse er beskrives ikke, og man kan 

derfor komme i tvivl om undersøgelsens relevans. 

Studiet udfolder ikke oplevelsen af dyspnø specifikt men oplevelsen af at leve med 

COPD, hvor dypspnø er en del af det.  

 

Kan på dette tidspunkt ekskluderes, da artiklen ikke svarer til 

inklusionskriterierne. Der er ikke kun fokus på dyspnø. 

 

DeVito, 1990: “Dyspnea during hospitalizations for acute phase of illness as recalled 

by patients with chronic obstructive pulmonary disease.”  

 

Problem: Kun få studier har undersøgt fænomenet dyspnø fra patientens perspektiv. 

Henviser til 2 studier.  

Undersøgelsens formål/spørgsmål: Hvordan oplever patienten med COPD dyspnø og 

sygeplejehandlinger under indlæggelse? Formålet var at beskrive patienternes 
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erindringer af dyspnø og oplevelser af sygeplejehandlinger under indlæggelse i en akut 

fase af COPD og at udvide beskrivelserne ved at integrere undersøgelsens data med 

redegørelser/beretninger af dyspnø i litteraturen. 

Littraturreview: Dyspnø er tidligere blevet undersøgt i forhold til 3 områder: 1) der søges 

efter den præcise mekanisme for udviklingen af dyspnø. I forhold til dette er der 8 

henvisninger. 2) forsøg på at identificere korrelat mellem fysiologisk og psykologisk 

dyspnø. Her forekommer 14 henvisninger. 3) effekten af teknikker der bruges til 

behandling af dyspnø. Belæg i 11 henvisninger, der alle er relevante. Nogle 

henvisninger overlapper hinanden.  

Orientering mod målfænomen: Intet beskrevet men i forhold til at en del af formålet er 

at integrere undersøgelsens data med beretninger af dyspnø i litteraturen, kunne det 

have været relevant at beskrive denne litteratur. Jeg har grundigt undersøgt 

”implikationsafsnittet”, og her forefindes kun sparsomme kildehenvisninger. Men dette 

er derimod gjort i resultatafsnittet. 

Orientering mod undersøgelsen: Kan adskilles fra andre vurderinger. 

Dataindsamling eller genrerationsteknik og kilde: Undersøgelsen forløb over 9 

måneder, og alle de kontakter deltagerne havde med den kliniske sygeplejespecialist, en 

mødegruppe, sociale møder og uventede situationer. Dette virker lidt uklart beskrevet. 

Det beskrives ikke, hvordan har de fået kontakt til patienterne, hvordan udvælgelsen af 

patienterne foregået og præcist hvor interviewene foregået. 

Dataindsamling- størrelse og komposition: 96 voksne med COPD eller emfysem, der 

alle har været indlagt mindst en gang inkluderes. Patienter der lider af astma 

ekskluderes. Interviewet foregår ikke under akut fase i sygdommen. Der ekspliciteres 

ingen beskrivelse af demografiske forhold. 

Databehandling og analyseteknik: Et deskriptivt design og kvalitative 

undersøgelsesteknikker hævdes brugt. Semistrukturerede interviews. Forskeren har to 

spørgsmål og ellers står det frit for deltageren at fortælle. Forskeren sikrede dog, at 

fortællingerne forblev indenfor de områder, der vedrørte undersøgelsen. Interviews blev 

transkriberet til memo form, men det er ikke ekspliciteret af hvem og på hvilken måde. 

Hvordan memo-form defineres, er heller ikke beskrevet. Interviewene blev analyseret 

først ved hjælp af åben kodning og derefter indholdsanalyse, hvor beretningerne blev 

sammenlignet; samlet og indrettet i temaer i forhold til det, der indlysende passede 
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sammen. Indsamlingen af data foregik indtil forskeren opnåede mætning af materialet. 

De dominerende temaer præsenteres og udvides med eksisterende teori. Om dette kunne 

anses som en form for validering, beskrives ikke. Dette tages heller ikke op i 

diskussionen. Temaerne er forankret i data med mange eksempler. 

Hvad er gjort for at højne studiets validitet og studiets begrænsninger: Dataindsamling 

fortsættes indtil mætning, ellers er validitet, troværdighed eller generaliserbarhed ikke 

nævnt. Om det kan skyldes at disse begreber ikke blev anvendt i sygeplejen i 1990, er 

uklart. 

Fund: Forankret i data opstår fem temaer: Frygt, hjælpeløshed, tab af vitalitet30, 

optagethed og legitimisering/tilpasning. FRYGT: Dyspnø afføder frygt, og der opstår en 

ond cirkel, da frygten afføder mere dyspnø, og dette bliver en cyklisk mekanisme. 

HJÆLPELØSHED: At få besked på at få åndenøden under kontrol er en kilde til 

frustration for deltagerne, ude af kontrol. TAB AF LIVSKRAFT: Defineres i 

undersøgelsen som styrke til at leve; Det vil sige tab af styrke til at leve. Patienterne er 

meget bevidste om, at det at trække vejret, er nødvendigt for at leve. OPTAGETHED: 

Defineres som at al opmærksomhed hos et individ er på et sted, vejrtrækning er ikke 

automatisk mere, og derfor henledes al opmærksomhed herpå. Patienterne er opfyldt af 

vejrtrækning, og dermed sker en tilbagetrækning fra omgivelserne. 

BERETIGELSE/TILPASNING: Defineres som at tilpasse sig til accepterede 

standarder, men for patienter med dyspnø er der ingen standarder i forhold til 

beskrivelse og opførsel, og det var svært at berettige oplevelsen for andre, bekymring 

om at overbevise om alvorligheden af dyspnø   

Diskussion og implikationer: Der er i resultatafsnittet diskuteret med relevant 

eksisterende teori, men intet selvstændigt diskussionsafsnit. Dog er der et afsnit hvor 

implikationer diskuteres. Sygeplejersker kan undersøge, hvorvidt temaerne opleves af 

patienten med dyspnø, og planlægge interventioner ud fra dette. Sygeplejersker bør lade 

patienter vide, at dyspnø er bekymrende at se på, men endnu mere frygtelig at opleve. 

Imitation af vejrtrækning, når patienterne var bange, var mest effektivt. Når patienterne 

føler sig hjælpeløse, er det vigtigt, at sygeplejersker tager kontrollen og forsikrer 

patienterne om, at de gradvist vil blive i stand til at genoptage ADL. Dyspnø skal tages 

alvorligt på samme måde som smerter for at patienterne ikke skal bekymre sig om 

                                                 
30 Kan også oversættes til livskraft (Gyldendal røde engels-dansk ordbog 13. udg. 2. oplag) 
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legtimisering af oplevelsen. Sygeplejersken skal være forsigtig med at prøve at henlede 

opmærksomheden på andre ting, da patienter med dyspnø i akut fase ofte har brug for at 

koncentrere sig om vejrtrækningen. 

Beskyttelse af deltagere: Beskyttelse af rettigheder ved at oplyse om undersøgelsens 

formål, deltagernes navne blev ikke indsamlet og på den måde blev anonymitet sikret. 

Nævner, at demografiske data ikke er ekspliciteret. 

Logik af form og fund: Tematisk beskrivelse med FUND der er forankret i data. 

 

Artiklen kan inkluderes. 

 

Fraser et al, 2006: ”Living with COPD: insiders perspective.”  

 

Problem: Der ses en tendens til i tidligere kvalitative studier, i forhold til patienters 

oplevelse af at skulle leve med COPD, at der er fokus på specifikke problemer såsom 

træthed og social isolation 

Undersøgelsens formål/spørgsmål: At undersøge oplevelserne hos ældre mennesker der 

lider af alvorlig COPD med det mål at få en forståelse af, hvordan sygdommen påvirker 

deres liv og måder, hvorpå sygdommen integreres i deres liv.  

Litteraturreview: Beskrivelser af hvilke kvalitative studier, der er lavet sidst i 90’erne, 

hvor de problemer der kan associeres med CODP så som træthed, funktionsniveau og 

episoder med akut exacerbation, blev undersøgt. Der henvises til studier i England, hvor 

følgende temaer berøres: livskvalitet, fysiske problemer, emotionelle problemer, 

økonomiske vanskeligheder, vigtigheden af social støtte fra familie, venner og 

sundhedssystemet. Dette review ser ikke ud til at være systematisk. Fokus i netop dette 

studie er ikke indlagte patienter men patienter i deres eget hjem. Der kastes lys over, 

hvordan disse patienter, ser på og klarer deres liv, hvilket skulle kunne hjælpe 

sygeplejerskerne i deres pleje af patienter, der lider af alvorlig COPD.  

Orientering mod mål fænomen: Narrativer er vigtige for sygeplejersker, idet de giver 

information om patienternes meninger. Definition af dyspnø er ikke ekspliciteret, ej 

heller den teoretisk referenceramme. 

Orientering mod undersøgelsen (Oplysninger- perspektiver, antagelser metoder, 

rammer): Hermenutisk fænomenologi, hvor Colazis metode til analyse blev brugt. 
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Dataindsamlingstrategi eller generationsteknik og teknik: Data er indsamlet i 2003 på 

det lokale sygehus. Potentielle deltagere blev ringet op og blev fortalt kort om 

undersøgelsen. Der står dog ikke noget om, hvordan de potentielle deltagere fandtes. 

Der blev opnået samtykke fra deltagernes side inden interview. Selve interviewet 

foregik i patientens hjem eller på hospital.  

Dataindsamling- størrelse og komposition: Alle deltagere havde meget alvorlig COPD. I 

alt ti patienter: Fem mænd og fem kvinder. To deltagere brugte 02 intermitterende. Otte 

brugte konstant o2. Otte af deltagerne var hvide, to afro- amerikanske. Ni ud af de ti tog 

anden medicin end lungemedicin. Deltagerne var fra 59-86 år og i gennemsnit 71 år. 

Der beskrives yderligere sociodemografiske forhold.  

Databehandling og analyseteknik: Det transkriberede materiale analyseres jævnfør 

Colaizzi’s metode, der består af 7 trin: 1) læse og forstå 2) udlede signifikante udtalelser 

der er meningsfulde      3) formulere mening for den enkelte udtalelse 4) organisere 

mening fra det enkelte interview til temaer 5) validere temaerne i forhold til deltagernes 

originale udsagn 6) udvikle en udtømmende beskrivelse af temaerne 7) verificering af 

temaerne ved hjælp af deltagernes enighed i forskerens konklusioner. 

Hvad er gjort for at højne validitet, studiets begrænsninger: Lincoln og Gubas 

guidelines er brugt i forhold til at etablere troværdighed, der inkluderer begreber som: 

credibility, dependability og confirmability. Forskerne har uafhængigt set på det 

transkriberede materiale og udviklet temaer. Uenigheder blev diskuteret indtil 

konsensus blev opnået. To af de ti patienter så desuden på resultaterne. I undersøgelsen 

inkluderes et lille antal deltagere, der deltog i lunge rehabilitering. Dette har måske 

resulteret i, at de er mere aktive i forhold til at overkomme deres sygdom. Der er derfor 

usikkerhed i forhold til, om resultatet er repræsentativt. At sproget i forhold til at 

udtrykke sig om dyspnø ikke er veludviklet kan også begrænse studiet. Det beskrives 

også, at der kan være kulturelle forskelligheder. Studiet er indsamlet i det sydlige USA 

og inkluderer kun dem med meget alvorlig COPD. De patienter der måske ikke har lyst 

til at fortælle om deres sygdom, reagerer måske anderledes og har måske andre 

oplevelser i forhold til at skulle leve med COPD. Forfatterne beskriver her, at 

undersøgelsen ikke kan betragtes som værende repræsentativt på trods af, at det ikke er 

det begreb de anvender.  
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Fund: 3 temaer. 1) knowing what works. Frit oversat: At vide hvad der virker. 

Patienterne oplever under et anfald af dyspnø, at det er meget vigtigt at vide, hvad der 

virker, og hvad der ikke virker. Af effektive strategier til at styre dyspnø, beskriver 

patienterne fx brug af inhalationsmedicin, at gøre brug af vejrtrækningsteknikker og 

selv at justere på ilttilskud. Hvad der ikke virker er, når andre fx pårørende vil hjælpe, 

da patienterne føler, at det kun er dem, der kan vide, hvordan det er. Al kraft fokuseres 

på at reducere panik og på at vide hvad der virker og så gøre det. 2) hanging 

on…barely. Frit oversat: Kun lige at hænge i. At vide, hvad der virker, er ikke altid nok 

under et anfald af alvorlig dyspnø, og patienterne kan ikke altid klare alle situationer 

alene. De oplever intens panik og hjælpeløshed, når deres vanlige metoder til at 

reducere åndenød ikke virker. Kun lige at hænge i, betyder oplevelsen af at være 

afhængig af hjælp fra pårørende, venner eller sundhedspersonale for at reducere dyspnø. 
3) loosing control - gaining control. Frit oversat: tabe kontrol - vinde kontrol. Dette fund 

er ikke direkte relateret til oplevelsen af dyspnø, men mere et fund i forhold til det 

sociale aspekt af at skulle leve med COPD. Patienterne oplever det ene øjeblik at have 

det godt og kunne kontrollere deres vejrtrækning og i det næste at være voldsomt 

dyspnøisk. Et fund, der under dette tema kan relateres til oplevelsen af dyspnø, er 

uforudsigelighed. 

Diskussion og implikationer: Dyspnø invaderer alle aspekter af patienternes liv, og der 

sættes lighedstegn mellem COPD og dyspnø. Oplevelsen af ændret aktivitet på grund af 

dyspnø opstod hos patienterne, hvilket stemmer overens med eksisterende 

undersøgelser. De tre temaer beskriver, hvorledes deltagerne integrerer dyspnø i deres 

liv. Det understøttes også af studier, at det at leve med COPD, er det samme som at leve 

med dyspnø. Brugbare teknikker til lindring af åndenød fundet i dette studie er meget 

lig det, der kan findes i eksisterende studier. Det er svært for patienterne at udtrykke 

følelsen af dyspnø, og dette kan skyldes, at begreberne eller den måde, der tales om 

dyspnø på, ikke er veludviklet. Temaet ”hanging on” beskriver, hvorledes ændringer i 

dyspnø i stigende grad var udfordrende og truende. Der henvises derefter til studier, 

som bekræfter COPDs indflydelse på patienternes psykosociale liv. Det diskuteres, 

hvorvidt det er fornuftigt af patienterne at forsøge at være ”normale”. Ikke kun hos 

patienter med COPD ses behovet for at bibeholde en følelse af at være normal, men 

dette kunne se ud til at gælde for mange kronisk syge. Som også bekræftet af et andet 
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studie beskriver patienterne ”symptom associeret gode og dårlige dage”. Depression og 

frustration er almindeligt hos disse patienter. Plejebehovene hos patienterne skitseres 

som bestående af både fysiske og psykosociale behov. Der findes forslag i litteraturen 

om at plejen til patienter med COPD kræver en holistisk og integreret tilgang.  

Beskyttelse af deltagere: Det beskrives, at deltagerne sikres anonymitet. Der er desuden 

et særskilt afsnit med etiske overvejelser, hvor forskeren angiver at have de rette 

godkendelser fra universitet og hospital. Deltagerne blev fulgt af en lunge terapeut31 

eller en sygeplejerske der gav støtte og refererede til undersøgelsen. Der blev i 

forbindelse med interviewene ikke givet udtryk for, at der fra deltagernes side var behov 

for ekstra støtte. 

Logik og form af fund: Tematisk beskrivelse. Nogle fund skal findes i 

diskussionsafsnittet. 

 

Artiklen kan inkluderes. Fundene er alle relateret til dyspnø og forankret i data. 

 

Heinzer M., 2003: ”Acute dyspnea as percieved by patients with chronic obstructive 

pulmonary disease”.  

 

Problem: Åndenød er en subjektiv følelse/oplevelse, der ikke kan objektiviseres, og der 

mangler beskrivelser af oplevelsen af dyspnø. Der er desuden mangel på 

sygeplejeforskning i forhold til at hjælpe den indlagte patient med COPD og akut 

exacerbation. Dette er begrundet grundigt i litteraturreviewet med mange belæg og 

problematiseringer. Skriver senere i artiklen, at den relative knaphed på behandling af 

psykosociale problematikker hos indlagte patienter med COPD med akut exacerbation 

sætter forskeren i gang med dette studie. 

Undersøgelsens formål/spørgsmål: Dette studie fokuserer på de følelsesmæssige 

aspekter ved oplevelsen af dyspnø. Formålet var at beskrive oplevelsen af dyspnø hos 

indlagte patienter med COPD, der oplever en akut exacerbation under indlæggelsen. 

Der blev stillet fem forskningsspørgsmål: Hvad følelser havde du, da du oplevede en 

intens periode med dyspnø eller åndedrætsbesvær? Hvilke handlinger udført af 

sygeplejersken lindrede åndenøden? Hvilke handlinger gjorde sygeplejersken som ikke 

                                                 
31 Lungeterapeutens arbejdsområde er ikke defineret. 
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hjalp på vejtrækningen? Hvilke handlinger udført af sygeplejersken forværrede din 

vejrtrækning? På en skala fra et til ti (ved brug af MBS), identificer graden af åndenød 

eller vejrtrækningsbesvær, som du oplevede under en akut forværring. Der ønskes en 

større forståelse af oplevelsen med det formål, at udarbejde interventioner for at 

imødekomme behov. 

Litteraturreview: Det beskrives, at holistisk pleje ser ud til at være en god måde, at 

imødekomme disse patienter. Der er en mangel på guidelines i forhold til psykosociale 

og følelsesmæssige behov hos patienter med akutte exacerbationer. Sygeplejersker på 

en medicinsk afdeling satte spørgsmålstegn ved, hvorvidt deres pleje kunne anskues at 

være holistisk. Symptombehandling er typisk fysiologisk når patienterne med COPD 

oplever dyspnø. Dyspnø er kroppens fysiologiske respons på øget krav om ventilation, 

og patienterne kan ikke klare kroppens respiratoriske behov. Der tilbydes forskellige 

definitioner af dyspnø, og det hævdes, at disse definitioner har udviklet sig i løbet af de 

sidste 20 år. De forskellige definitioner der beskrives problematiseres dog ikke, men det 

ekspliciteres, hvordan dyspnø defineres i dette studie: Følelsen af åndenød oplevet 

under en episode af akut dyspnø hos patienter med COPD. Denne definition vil måske 

også kunne problematiseres, og der er ingen argumenter for, hvorfor lige denne 

definition vælges. Forskeren introducerer DeVitos model, der er rammen for denne 

undersøgelse. Carrieri et als arbejde i forhold til dyspnø og angst præsenteres også. 

McCarlys (1999) review i forhold til forskning om dyspnø- akut og kronisk præsenteres. 

Under akut dyspnø er fokus at holde sig i live og ellers er fokus at bevare livskvalitet, 

hævdes det af en patient, som kommenterer McCarlys studie. Det beskrives at 

objektivisering af dyspnø er svær og forskeren præsenterer derefter MBS32. Det kan 

man måske sige er lidt selvmodsigende, idet MBS netop er en objektiv måde, at måle 

dyspnø. 

Orientering mod mål fænomen: DeVitos studie fra 1990 med de fem temaer (frygt, 

hjælpeløshed, tab af vitalitet, åndsfraværelse, berettigelse) danner rammen om dette 

studie. Bruger også MBS til måling af dyspnø 

Orientering mod undersøgelsen: (Oplysninger- perspektiver, antagelser metoder, 

rammer) Undersøgelsen har et deskripitivt design og der anvendes semistruktureret 

interview med åbne spørgsmål. Det kan diskuteres om spørgsmålene der bliver stillet, i 

                                                 
32 The Modified Borg Scale. 
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virkeligheden er åbne. Der er ingen argumenter for, hvorfor lige denne metode 

anvendes. Valget virker logisk nok, men der mangler belæg og argumenter for valg.  

Dataindsamlingstrategi og teknik: God forberedelse både teoretisk og i forhold til 

personalet. Data indsamlet på det lokale hospital. Der foregår ikke strategisk eller 

hensigtsmæssig udvælgelse af deltagere, men der udvælges de patienter forskeren har 

mulighed for at komme i kontakt med. 

Dataindsamling- størrelse og komposition: Dataindsamlingen er foregået på et hospital. 

Der inkluderes patienter indlagt med COPD og AE. Oplevelsen af AE er et 

inklusionskriterium. Der udføres et interview pr. deltager. Eksklusionskriterier er som 

følger: Patienter med astma, akut respiratorisk distress, nydiagnosticerede, ikke 

engelsktalende, patienter med co-morbiditet. I alt 43 patienter. To falder fra, og det 

beskrives hvorfor. I alt 41: 26 mænd og 15 kvinder. Middelalder 70, og vidden var 43-

89 år. Beskriver etnicitet, ryger/ikke ryger og hvor den oplevelse af dyspnø, patienterne 

beskriver, fandt sted. 

Dataindsamling eller generingsteknik og kilde: Beskrevet ovenfor. 

Databehandling og analyseteknik: Der udføres tematisk analyse af deltagernes respons. 

Senere står der indholdsanalyse i forhold til deskriptiv respons. Det er i dette studie 

uklart på hvilken måde datamaterialet er analyseret. Der er ingen kildehenvisninger, 

forklaringer eller eksempeler på analysens fremgangsmåde. 

Hvad er gjort for at højne validitet, studiets begrænsninger: Der er kun inkluderet 

engelsktalende patienter, hvilket begrænser den kulturelle vidde i studiet. Der var 

mange sygeplejersker på afdelingen til at indsamle data, hvilket kan bevirke, at der var 

forskellige tilgange på trods af, at forskeren omhyggeligt informerede sygeplejerskerne. 

En styrke ved studiet er, at sygeplejerskerne blev opmærksomme på udvidede 

plejebehov hos patienten med COPD, og patienterne var glade for at få lov at sætte ord 

på deres følelser i relation til COPD. 

Fund: Der opstår en”akuthed” i forhold til oplevelsen af dyspnø. Dette fund er forankret 

i data idet patienterne beskriver: “It was the end, each breath was the last, afraid of not 

waking up again, scared and frightened, Like I was going in to a sinkhole, going out of 

my mind, like I was drowning…if this was living, I wanted to die.” Temaerne frygt, 

angst, panik og hjælpeløshed opstår. Undersøgelsen beskrives som værende en 

validering af DeVitos fem temaer. Nye fund for dette studie er: ”Ugerncy, precence og 
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external demands”, hvor de to sidste fund ikke henviser til oplevelsen af dyspnø. 

Patienterne vil ikke skyndes på eller tale under et anfald af dyspnø.  

Diskussion og Implikationer: Patienterne syntes, det var svært at bruge MBS. Om dette 

kan kategoriseres som værende et fund, er jeg i tvivl om. Forskerne er af den 

overbevisning, at sygeplejersker i praksis, skal tage vare på de psykologiske og 

patofysiologiske behov hos patienterne. At få en større forståelse for, hvordan det 

interne forhold mellem fysiske og psykiske symptomer vil kunne gøre sygeplejen mere 

effektiv, og patienterne vil opleve mere velvære. Denne antagelse kunne være belæg for 

at udføre undersøgelsen. Diskussionen i forhold til fund og til brugen af den valgte 

metode er begrænset.  

Beskyttelse af deltagere: Alle deltog frivilligt i undersøgelsen, og blev sikret 

anonymitet. Derefter beskrives de risici og fordele patienterne kunne udsættes for ved at 

deltage. Hvis der opstod ubehagelige følelser, ville interviewet blive stoppet, og 

patienterne blev efter interviewet bedre til at vurdere egen sundhedsstatus. Det beskrives 

kun fordele ved at deltage, og man kunne forestille sig, at der også kunne være ulemper 

i forbindelse hermed. 

Logic og form af fund: Undersøgelsen er en validering af DeVitos arbejde og et nyt 

fund er ”akuthed”. Tematisk undersøgelse. 

 

Inkluderet. I artiklen er der kun et nyt fund, og det kan være svært at gennemskue 

analysen, men fundet er forankret i data. 

 

Lomborg et al, 2004: “Body care experienced by people hospitalized with severe 

respiratory disease.”  

 

Problem: Patienterne har åndenød ved en exacerbation og er afhængige af hjælp til 

personlig hygiejne. Assistance ved personlig hygiejne er en undervurderet opgave i 

sygepleje. Det er ikke tidligere undersøgt, hvorledes indlagte patienter med COPD 

oplever at blive hjulpet med personlig hygiejne. 

Undersøgelsens formål/spørgsmål: At undersøge APBC med henblik på at levere en 

teoretisk redegørelse af 1) hvordan patienter oplever personlig hygiejne, 2) hvordan det 

opleves at skulle have hjælp til personlig hygiejne under indlæggelse, når man er 
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afhængig af hjælp på grund af åndenød,               3) hvordan klarer patienterne 

udførelsen af APBC.  

Litteraturreview: Det beskrives, hvordan dyspnø påvirker patientens liv, og hvorledes 

APBC er en undervurderet sygeplejeopgave. Personlig hygiejne er vigtig for 

patienterne. Der henvises til relevante artikler. Det er ikke tidligere undersøgt, hvordan 

indlagte patienter med COPD oplever at blive hjulpet med personlig hygiejne. Dvs. der 

er et ”gap” i viden om COPD patientens oplevelse. Dyspnø er det symptom, der 

begrænser patienterne mest i deres liv. 

Orientering mod mål fænomen: Metoden er grounded theory med et symbolsk 

interaktionistisk perspektiv, hvor det antages, at mennesker konstruerer og rekonstruerer 

meningen med virkeligheden i konstant interaktion med sig selv og andre. Der tages en 

anti dualist position i forhold til den levede krop. Personlig hygiejne antages at være 

vigtigt for patienten jævnfør Lawler (1991). 

Orientering mod undersøgelsen (Oplysninger- perspektiver, antagelser metoder, 

rammer): Undersøgelsen er lavet som grounded theory, og der anvendes Glaser og 

Strauss til udarbejdelsen og analysen af datamateriale. 

Dataindsamlingstrategi, teknik og kilde: Der udføres både interview og laves 

deltagerobservation. Desuden måles af åndenød før og efter APBC. Efter de første seks 

patienter var det endnu ikke opnået mætning, og der blev derfor inkluderet seks 

patienter mere. Udvælgelsen af deltagere foregik fortløbende af de første seks. De sidste 

deltagere blev inkluderet for at opnå teoretisk mætning og variation fx i forhold til alder 

og køn. 

Dataindsamling- størrelse og komposition: Data er indsamlet over ti måneder fra 2001-

2002 på en afdeling på et universitetshospital i Danamark. I alt 12 patienter inkluderes. 

Syv kvinder og fem mænd med alvorlig COPD, der alle var 30 år eller ældre og havde 

været indlagt før. Der er i artiklen en tabel hvor følgende informationer beskrives: De 

inkluderede patienters alder, indlæggelsestid, antal indlæggelser på fem år, hvordan blev 

de hjulpet med personlig hygiejne, hvilken sygeplejerske der hjalp, måling af MBS før 

og efter, ændring i MBS og beskrivelse af de sygeplejersker, der skulle hjælpe patienten 

med personlig hygiejne.  

Databehandling og analyseteknikker: Grounded theory kræver, at der foregår en 

konstant komparativ metode, hvor ligheder og forskelle i de kategorier, der dukker op. 
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Der blev brugt ”qualitative media analyzer” som redskab til analysen. Først blev 

datamaterialet gået igennem teknikken åben kodning blev anvendt. Der opstod en 

kernekategori, og materialet blev derefter kodet igen. Dette foregik indtil der var 

teoretisk mætning i forhold til datamaterialet.  

Hvad er gjort for at højne validitet, studiets begrænsninger: Begreberne ”fit, work 

relevance and modifiability” tages op i forhold til studiet og i relation validering, når 

grounded theory anvendes som motodisk fremgang.  Fundene repræsenterer kun 

patientens perspektiv. 

Diskussion og implikationer: Studiet hævdes at være en forlængelse af DeVitos 

undersøgelse. 

Fund: Afhængighed, kæmpe for selvopholdelse33, patienter bruger en tre-armet strategi: 

ikke at give slip, at mestre afhængighed, minimering af risikoen for at åndenøden 

eskalerer. Man kan sige, at den strategi, der er med til at udfolde oplevelsen af dyspnø 

er: minimering af risikoen for at åndenøden eskalerer, hvor et andet fund er, at 

patienterne økonomiserer med tid og kræfter. 

Beskyttelse af deltagere: Etisk komite havde ingen kommentarer til undersøgelsen. Alle 

patienter blev informeret mundtlig og skriftligt. Det var frivillig deltagelse og 

patienterne var sikret anonymitet. 

Logik og for af fund: Forklarende fortolkning, hvor fund er velforankret i data. 

 

Inkluderes idet oplevelsen af dyspnø udfoldes i relation til personlig hygiejne. 

Beskrivelse af en oplevelse af dyspnø, som ikke udelukkende kan karakteriseres 

som akut exacerbation. Alle patienterne, der deltog i undersøgelsen, oplevede 

dyspnø i større eller mindre grad, og studiet er derfor med til at udfolde et hjørne 

af, hvordan dyspnø opleves. 

 

Lomborg & Kirkevold, 2005: “Curtailing: handling the complexity of bodycare in 

people hospitalized with severe COPD”. 

 

                                                 
33 Oversat ved hælp af Gyldendals røde ordbog: self-preservation. 
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Problem: At personlig hygiejne anses for at være uproblematisk. Det største problem er, 

at holde patientens vejrtrækning under kontrol mens velbefindende og velvære 

optimeres. 

Undersøgelsens formål/spørgsmål: At fortælle om det komplekse mønster i forhold til 

ABCP hos indlagte patienter med alvorlig COPD og understrege signifikante 

egenskaber, der bør overvejes i klinisk praksis, så det er muligt at ”støtte” patienternes 

velbefindende og velvære. 

Litteraturreview: Forskning i ABCP har haft teoretisk og antropologiske udgangspunkt. 

Empirisk forskning har indtil nu drejet sig om geriatrisk sygepleje, pleje til patienter 

med demens, hjemmepleje og økonimiske perspektiver. Patienter kæmper for at 

minimere åndenød og må også klare tanken om deres afhængighed. 

 

Ekskluderes idet den ikke udfolder oplevelsen af dyspnø, men beskriver hvilken 

strategi (curtailing), der under hjælp til personlig hygiejne bidrager til patientens 

velvære. 

 

O’Neill, 2002: “Illness representations and coping of women with COPD: A pilot 

study.” 

 

Problem: Man ved meget lidt om kvinders reaktion/svar på kronisk sygdom herunder 

specielt COPD. 

Undersøgelsen formål/spørgsmål: At undersøge hvordan kvinder opdager og 

responderer på symptomer på COPD. 

Litteraturreview: Relevant litteratur i forhold til sygdomsrepræsentationer. 

Orientering mod mål fænomen: Teoretisk ramme= CSM common sense model. 

Oplysninger- perspektiver, antagelser metoder, rammer: Deltagere, strategi og teknik: 

21 inviteres til at føre symptomdagbog i to uger efterfølgende interview. 

Dataindsamling- størrelse og komposition: 21 mennesker inviteres til at deltage. Fire 

afleverer dagbog. Frafaldet skyldes ifølge forskeren glemsomhed eller at der ingen 

ændring var i symptomer. 21 interviews blev udført, hvor spørgsmål er ekspliciteret i 

artiklen. Gennemsnitsalderen var 67. Ingen argument for hvorfor data indsamles i to 
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lunge rehabiliteringsklinikker. Ingen beskrivelse af hvor dårlig patienterne er (FEV1). 

Beskrivelse af deltagernes sociale status og om de var i arbejde eller ej. 

Dataindsamling: Deltagerne tilbydes ti dollar for at deltage. Etiske formalia er overholdt 

i forhold til aftaler. Datamaterialet er indsamlet over ti måneder. Der blev udført 

interviews af en forskningsassistent, og der blev brugt båndoptager. Interviewene varede 

maximalt 30 min. Forskeren har ikke selv transkriberet båndene, men har kontrolleret, 

rigtigheden af det nedskrevne. 

Databehandling og analyse teknik: Der blev gjort tematisk analyse. Deduktivt 

uddragelse af temaer i forhold til CMS model. Der er dog ingen eksempler på, 

hvorledes analysen er lavet. I dette afsnit beskrives også noget om troværdighed, hvilket 

er søgt ved feedback fra patienterne. Der blev opretholdt en audit trail, men det 

defineres ikke hvad formålet med denne er, og hvordan den blev brugt. Desuden er der 

udregnet interraterreliabilitet. 

Hvad er gjort for at højne validitet, studiets begrænsninger: Dette beskrives ovenfor. 

Kvinderne deltog i rehabilitering, og resultaterne gælder måske ikke lungesyge kvinder 

der IKKE deltager i rehabilitering. Deltagerne i undersøgelsen var udelukkende hvide 

kvinder med høj indkomst og uddannelse, og der kan derfor ikke hævdes at resultaterne 

gælder for fx afro- amerikanske kvinder med lav indkomst. 

Fund: “Time line, identity, causes, consequenses, coping”. Disse forankres i data med 

citater som belæg. 

Diskussion og implikationer: Diskussionen er kort. Implikationer for videre forskning 

beskrives, og det hævdes, at der kan udvikles en interventionsguide ud fra studiet. 

Denne guide skulle have det formål, at der kan opnås symptom kontrol i forhold til 

dyspnø. 

Beskyttelse af deltagere: Ifølge guidelines, og skriftlig accept fra alle deltagere. 

Logik og formen på fund: Tematiske beskrivelser. 

 

Ekskluderes, da oplevelsen af dyspnø ikke er fokus i artiklen. Det beskrives 

nærmere hvordan kvinderne mestrer at leve med sygdommen. 
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17.9.1 Beskrivelse af fund i artiklerne med henblik på klassificering og klargøring 

af fundene til en kort beskrivelse i selve specialet.  

 

Bailey 2001: 

I undersøgelsen finder Bailey, at der er to forskellige slags akutte dypnøiske episoder, 

som kan være med til at udfolde patientens oplevelse af dyspnø. 1)”Near death34” et 

præcist tidspunkt hvor deltagerne troede de døde (eller deres pårørende) og var blevet 

genoplivet. Disse fortællinger krævede i virkeligheden,da det skete, intensiv behandling. 

Nær døds begivenheder ændrer deltagerens opfattelse af en akut exacerbation. Kan 

opfattes som værende et vendepunkt eller en milepæl i opfattelsen af sygdommen. 

Deltagerne beskriver det som ”før og efter” i relation til akutte exacerbationer. Den 

anden akutte episode, der fremstår, er: ”Shadow of death35” hvor historiefortælleren 

frygtede at dø. Frygt, frygt for at dø eller at være vidne til en nær døds begivenhed. 

Dyspnø er patientspecifik og upræcis. Patienterne oplevede tydeligt fysiske 

begrænsninger. Ofte havde de oplevelsen af ”kun” lige at klare det. Som forløsning på 

oplevelsen af dyspnø havde patienterne en adfærd, som Bailey beskriver som 

”hjælpsøgende”, og patienterne følte, at de blev reddet i tide36. Disse fortællinger var, 

da de skete, i virkeligheden ikke så behandlingskrævende, som nær døds 

egivenhederne.  b

 

Bailey 2004: 

Patienterne oplevede overvældende angst. Forholdet mellem følelsesmæssig aktivitet og 

dyspnø er cirkulært. Usædvanlige følelsesmæssige reaktioner på dagligdags situationer 

blev forstået som et tegn eller en markør- en start på usædvanlig åndenød. Psykologiske 

opgaver kan initiere åndenød (fx at skændes med pårørende, vrede, vente på visitator 

eller at være iblandt mange mennesker). Emotionel/følelsesmæssig sårbarhed er en del 

af det at være kronisk syg. Tema: Følelsesmæssige sårbarhedsfortællinger, der beskriver 

en dyspnø-angst-dyspnø cirkel. Oplevelse af nedsat funktionsevne. Dyspnø er 

stressende. Synlighedsfunktion af følelsesmæssige sårbarhedshistorier - patienterne kan 

ikke udtrykke almindelige følelser (sorg, vrede, frustration, anger) uden at initiere 

                                                 
34 Oversat til dansk: nær døds begivenhed (Axelsen 2003). Jeg vælger, at bruge denne oversættelse. 
35 Oversat til dansk: I dødens skygge. Frit oversat. Jeg vælger at bruge denne oversættelse. 
36 I artiklen bruges begrebet ”timely rescue” (Bailey 2001). 
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åndenød. Åndenøden synliggør de usynlige følelser. Tema: Berettigelses funktion af 

følelsesmæssige sårbarhedsfortællinger. Den oplevede angst berettiger for patienterne 

yspnø. 

og 

atienterne oplever bekymring om at overbevise andre om alvorligheden af dyspnø.   

desuden intens panik og hjælpeløshed. I forhold til 3) at tabe kontrol – vinde kontrol er 

                                                

oplevelsen af d

DeVito 1990: 

Fundene i artiklen forankrer sig i 5 temaer: frygt, hjælpeløshed, tab af vitalitet37, 

optagethed, og legitimisering/tilpasning. FRYGT: Dyspnø afføder frygt og der opstår en 

ond cirkel, da frygten afføder mere dyspnø. Beskrives som en cyklisk mekanisme. 

HJÆLPELØSHED: At få besked på at få åndenøden under kontrol er en kilde til 

frustration for deltagerne, når åndenøden opleves som ude af kontrol. TAB AF 

LIVSKRAFT: defineres i undersøgelsen som styrke til at leve. Det vil sige, der opleves 

tab af styrke til at leve. At trække vejret er nødvendigt for at leve, og dette udviser 

patienterne bevidsthed om. OPTAGETHED: Betyder at al opmærksomhed hos et 

individ er på ét sted. Vejrtrækningen opleves ikke som automatisk mere, og derfor 

henledes al opmærksomhed herpå. Patienterne oplevede at være opfyldt af vejrtrækning, 

og trækker sig tilbage fra omgivelserne. BERETIGELSE/TILPASNING: Defineres som 

at tilpasse sig til accepterede standarder, men for patienter med dyspnø synes der ingen 

standarder at være. Derfor var det svært at legitimisere oplevelsen for andre, 

p

 

Fraser 2006: 

Fraser et al (2006) udleder 3 temaer som kan betragtes som værende fund: 1) at vide 

hvad der virker, 2) kun lige at hænge i og 3) tabe kontrol- vinde kontrol. Disse tre temaer 

er alle relateret til oplevelsen af dyspnø. Jeg vil nu udfolde de fund, der beskrives under 
1) at vide hvad der virker. Oplevelsen af dyspnø bevirker, at patienterne oplever en 

ændring i deres aktivitetsniveau, hvor forfatterne finder, at patienterne søger at 

integrere dyspnø i deres liv. Det er kun patienterne selv, der kan vide, hvordan det er, og 

under et anfald af dyspnø opleves irritation, hvis der ikke er respekt for oplevelsen 

subjektivitet. Al kraft fokuseres på at reducere panik og på at vide, hvad der virker og 

så gøre det. 2) Kun lige at hænge i betyder oplevelsen af at være afhængig af hjælp fra 

pårørende, venner eller sundhedspersonale for at reducere dyspnø. Patienterne oplever 

 
37 Jeg vælger at oversætte vitalitet til livskraft. 
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fundene relateret til sociale aspekter, som det opleves af patienterne med COPD. Et 

fund, der dog direkte kan relateres til oplevelsen af dyspnø, er uforudsigelighed.  

 

Heintzer 2003: 

Heintzer har lavet sin undersøgelse i 2003. Artiklen hævder at kunne præsentere en 

validering af DeVitos 5 temaer: frygt, hjælpeløshed, tab af livskraft, optagethed, og 

legitimisering/tilpasning. Nye fund for dette studie er: ”urgency38, precence og external 

demands”. Jeg har vurderet, at de to sidste fund ikke henviser til oplevelsen af dyspnø. 

Det vil sige, at dette studie udover de 5 temaer DeVito fandt i 1990 finder, at patienterne 

oplever dyspnø som noget af presserende karakter.  

 

Lomborg 2005: 

Lomborgs artikel fra 2005 har en lidt anderledes indgangsvinkel til dyspnø, idet 

oplevelser i forbindelse med personlig hygiejne under indlæggelse er fokus. Det 

interessante er, at samtlige patienter i undersøgelsen også beskriver, hvorledes dyspnø 

opleves i forhold til dette. Studiet hævdes ligeledes at være en forlængelse af DeVitos 

studie. Fund i denne undersøgelse er: Afhængighed, kæmpe for selvopholdelse39, 

patienter bruger en tre-armet strategi: ikke at give slip, at mestre afhængighed, 

minimering af risikoen for at åndenøden eskalerer. Man kan sige, at den strategi der er 

med til at udfolde oplevelsen af dyspnø, er: Minimering af risikoen for at åndenøden 

eskalerer, hvor et andet fund er, at patienterne oplever at skulle økonomisere med tid og 

kræfter. 

 

 

 

                                                 
38 Oversat urgency til ”presserende karakter” (Axelsen 2003). 
39 Oversat ved hælp af Gyldendals røde ordbog: self-preservation. 
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