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Resumé 
Baggrund: En struktureret litteraturgennemgang viser, at vi står i en brydningstid inden for intensiv 

pleje og behandling. En ændret sederingsstrategi betyder, at patienterne holdes vågne under 

respiratorbehandlingen, men der foreligger få studier, der belyser oplevelsen af at være vågen og 

oralt intuberet. Specialets formål er derfor at søge indblik i denne oplevelse.  

 

Metode: Specialet placerer sig i en fænomenologisk-hermeneutisk forståelsesramme. Gennem en 

kvalitativ tilgang indsamles data via semistrukturerede interviews, og empiren analyseres gennem 

en Ricoeur-inspireret strukturanalyse. 

 

Fund: Der viser sig tre temaer med dertil hørende undertemaer. 1) Røret i halsen, og herunder: Det 

fremmede i mund og hals, Alternativ kommunikation, Tilliden til sundhedspersonalet og Befrielsen 

fra tuben. 2) Ved bevidsthed, men dopet, og herunder: Den surrealistiske bevidsthed, Huller i 

hukommelsen og Bevidstheden om livet. 3) Når tiden føles lang, og herunder: Den langsomme tid og 

Relationerne i tiden. 

 

Konklusion: Specialets fund bidrager til en ny viden om den vågne, oralt intuberede 

respiratorpatients livsverden, og at denne stiller nye krav til intensivsygeplejen. 
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Abstract 
 

Title: Being awake and orally intubated – A qualitative interview study of the ICU patient’s 

mechanical ventilator experience. 

  

Background: A structured literature review shows that we are in a time of change in the intensive 

care unit. A modified sedation strategy has lead to awake ventilatorpatients, but there are only few 

studies that illuminate the experience of being awake and orally intubated during ventilator 

treatment. The aim of this thesis is to seek insight into this experience. 

 

Method: The methodological framework is phenomenological-hermeneutic, and a qualitative 

approach is used. Data are collected through semi-structured interviews, and then analyzed through 

a Ricoeur-inspired structural analysis. 

 

Findings: There are three themes with associated sub-themes. 1) The tube in the throat, including: 

The foreign object in mouth and throat, Alternative communication, Trust in health professionals 

and Liberation from the tube. 2) Being conscious, but doped, including: The surreal consciousness, 

Gaps in memory and Consciousness of life. 3) When time feels long, including: The slow time and 

Relations in time. 

 

Conclusion: The thesis findings contribute to new knowledge about the awake, orally intubated 

respiratory patient's life-world, and that this makes new demands on intensive care nursing.  
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Specialets struktur 
Specialet er inddelt i fire dele med nummer I-IV, der udgør de forskellige faser af undersøgelsen. 

Dette præsenteres overordnet i det følgende. 

 

Del I er et indledende afsnit, hvori baggrunden for specialet og dettes sygeplejefaglige relevans 

gennemgås. Herefter præsenteres en struktureret litteratursøgning, og herigennem fremkommer 

videnskabelige artikler, hvis fund fremstilles. Disse indplacerer specialet i en videnskabelig 

kontekst og danner grundlaget for en afgrænsning af problemstillingen. Slutteligt opstilles 

problemformuleringen. 

 

Del II indbefatter en argumentation for valg af dataindsamlingsmetode og dataanalysemetode. 

Samtidig præsenteres den videnskabsteoretiske forståelse, der er rammen om specialets 

metodologiske tilgang. Til sidst præsenteres hele forskningsstrategien som flowchart for at 

visualisere denne. 

 

Del III består af en præsentation af analysens fund og diskussion af disse, hvormed de indplaceres i 

en videnskabelig kontekst. Herefter præsenteres en kritisk vurdering og diskussion af den valgte 

dataindsamlings- og analysemetode. 

 

Del IV omfatter en afslutning, hvor der ud fra en samlet vurdering af specialet konkluderes på dette. 

Med udgangspunkt i fundene præsenteres der efterfølgende specialets implikationer for praksis 

samt en perspektivering. Denne del indeholder desuden litteraturliste og bilagsliste.  
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DEL I 

1. Indledning 
Vi står i en brydningstid inden for pleje og behandling af intensivpatienter. Dette har jeg erfaret i 

mit arbejde på en intensivafdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH). Et ændret 

sederingsregime har medført, at respiratorpatienterne nu som udgangspunkt holdes vågne under 

behandlingen. Tidligere sederede man patienterne, mens de var oralt intuberede, og vækkede dem 

langsomt, når de blev tracheostomerede og i øvrigt var klar til det. Nu er udgangspunktet, at der 

ikke gives sedativa som kontinuerlig infusion efter intubationen, med mindre patienten er agiteret, 

og nonfarmakologiske tiltag ingen effekt har, og der derfor er stor risiko for uplanlagt ekstubation. 

Patienten modtager nu kun opioid til at behandle smerter og gener fra tuben, hvilket betegnes 

analgosedation (Nibro, Lundholm 2012). Nedenfor illustreres det brud, der er sket i 

respiratorprocessen, altså forløbet fra intubation til ekstubation, for en typisk respiratorpatient: 

 

Figur 1: Respiratorprocessen set i relation til det gamle sederingsregime 

 
 

Figur 2: Respiratorprocessen set i relation til det nye sederingsregime 

 
Det ændrede sederingsregime, man har indført på to intensivafdelinger på AUH, tager bl.a. 

udgangspunkt i forskning udført på Odense Universitetshospital (OUH). Her har læge Thomas 

Strøm udarbejdet en ph.d., hvor en interventionsgruppe udsættes for en ”ingen-sedations strategi” 

mod en kontrolgruppe, der modtager standardbehandling med sedativa. Resultaterne viser, at 

Oral intubation, 
tung sedation x 
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Sederingen lettes, 
patienten 

ekstuberes 
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Respirator-
aftrapning, 

varierencde grad af 
sedation 

Ekstubation 

Oral 
intubation, 

tung sedation x 
antal timer 

Respirator-
aftrapning, 
opioid ved 

behov 

Esktubation 

Tracheostomi 
Respirator-
aftrapning, 
opioid ved 

behov 
Esktubation 
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interventionsgruppen har færre dage i respirator, kortere indlæggelse på intensiv og på hospitalet 

generelt sammenlignet med kontrolgruppen (Strøm 2012). Det tyder således på, at der er fordele, 

hvis patienten holdes vågen under respiratorbehandlingen. Forskningen belyser dog ikke patientens 

oplevelse af dette, og særligt ét spørgsmål rejser sig: Hvordan opleves dét at være vågen, mens man 

er i respirator på en intensivafdeling?  

 

1.1. Indledende søgning 

For at få en bredere forståelse af sedationspraksis til respiratorpatienter på intensiv set i et historisk 

perspektiv, nationalt og internationalt samt at få et indblik i patientens oplevelse, har jeg foretaget 

en indledende fritekstsøgning (Bjerrum 2005). Jeg har således søgt i Cinahl, PubMed, SveMed+, 

NOFI.info, Dansk Intensiv Database, google.com, bibliotek.dk, Klinisk Sygepleje og 

Sygeplejersken. På dansk anvendtes søgeordene: Intensiv afdeling, intensiv sygepleje, respirator, 

sedation, vågen patient, patientens oplevelse, og på engelsk: Mechanical ventilator, ventilator, 

intensive care unit, intensive care nursing, sedation, conscious sedation, patient perception samt 

patient experience.  

 

For at få den nyeste forskning indenfor området, afgrænses søgningen i databaserne til at omfatte 

litteratur skrevet indenfor de sidste 10 år. Denne søgning danner grundlag for følgende systematiske 

argumentation for og gennemgang af problemstillingen. 

 

1.2. Baggrund 

For at forstå hvorfor begrebet sedation ofte kobles til respiratorbehandlingen, skal man se på 

udviklingen i et historisk perspektiv. I 1950’erne håndventilerede man vågne poliopatienter i 

København, men indtoget af de første respiratorer  resulterede i en ubehagelig ventilation for 

patienterne, og man gav sedativa i bolusdoser for at minimere ubehaget (Strøm, et al. 2012, 

Tønnesen 2012). I 1970’erne udviklede man infusionspumper, og patienterne kunne nu sederes 

kontinuerligt, for at respiratorbehandlingen var mere komfortabel (ibid.). I takt med en udvikling i 

respiratorenes tekniske formåen, var sedation ikke i samme omfang nødvendigt for at få patienten 

til at tolerere og synkronisere respiratorbehandlingen som tidligere (Gulbrandsen 2010). Det var 

dog først i 2000, at Læge John Kress fra Chicago og kolleger brød med tidligere 

standardbehandling for sedation, idet de gennemførte et forsøg, der viste, at en daglig 
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sedationspause medførte en reduktion i dage i respirator og indlæggelse på intensiv (Kress et al. 

2000). Hermed var et skridt på vejen mod lettere sedation taget, og dette blev fulgt op med 

udgivelsen af Strøms ph.d. i The Lancet i 2010 (Strøm, et al. 2010a).  

 

Trods de lovende resultater i Strøms forskning, er der internationalt stadig uenighed om hvilken 

sederingsstrategi, man bør vælge. Flere argumenterer for reduceret brug af sedativa, men måden 

hvorpå dette skal administreres er der ikke enighed om. Der anvendes derfor fortsat flere forskellige 

typer sederingsprotokoller samt brug af daglige sederingspauser (Beck, Johnson 2008, Kress, Hall 

2012, Wunsch, Kress 2009). Efter udgivelsen af Strøms artikel er der opstået en diskussion om, 

hvorvidt studiet belyser alle aspekter fyldestgørende (Strøm, et al. 2010b, Brochard 2010), og Kress 

mener fortsat, at kontinuerlig infusion med daglige sedationspauser er den bedste behandling (Kress 

2012). 

 

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin har udgivet en rekommandation for 

Sedationsstrategi (Dansk Selskab for Intensiv Terapi 2011). Denne har det overordnede mål, at 

patienten er vågen, komfortabel og kommunikerende, og at sedativa vælges i lavest mulig dosering 

kombineret med en sufficient smertebehandling. Valg af sedativa og/eller analgetikum er der dog 

ingen klar anbefaling for, da der mangler evidens på området (Dansk Selskab for Intensiv Terapi 

2011). Daglige sederingspauser, som i Kress’ forskning, er fortsat anbefalet, hvilket også er i tråd 

med patientsikkerhedspakken Operation Life’s arbejde med Respiratorpakken fra 2007-2009 

(Patientsikkert Sygehus 2012). En ny artikel af Svenningsen viser dog, at svingninger i 

sedationsniveauet kan medføre den alvorlige tilstand delirium, og et stabilt niveau af sedativa eller 

slet ingen sedation er at foretrække (Svenningsen, et al. 2013), hvorfor man kan diskutere 

hensigtsmæssigheden af daglige sederingspauser. 

 

Der er ikke siden 2003 foretaget eller publiceret en national survey for at afdække sedationspraksis 

på danske intensivafdelinger (Egerod, et al. 2006). Om praksis er blevet ændret så den lægger sig op 

af Strøms forskning med ”ingen-sedations protokoller”, eller om tung sedation eventuelt med 

daglige sederingspauser fortsat er praksis er uvist. Den manglende fælles strategi nationalt og 

internationalt tyder dog på, at der er behov for yderligere forskning og evidensbasering, og et vigtigt 

element heri er patientens perspektiv. Hvis intensivpatienten som udgangspunkt skal holdes vågen 
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under respiratorbehandlingen, må det være centralt at spørge denne, hvorledes dette opleves, 

således at pleje og behandling kan optimeres i relation hertil. 

 

Patienter indlagt på intensiv er en sårbar gruppe, der gennemgår voldsomme oplevelser, både qua 

deres akut, kritiske tilstand og grundet de omfattende pleje- og behandlingstiltag, de udsættes for i 

en højteknologisk afdeling (Stubberud 2010). Undersøgelser viser, at patienterne lever med 

minderne fra intensivopholdet flere år efter udskrivelsen, og at disse erindringer kan påvirke 

livskvaliteten (Löf, et al. 2008, Ringdal 2010, Storli, et al. 2008, Zetterlund, et al. 2012). Strøm har 

sammen med chefpsykolog Mette Stylsvig gennemført et studie, der viser, at de vågne patienter, der 

har en erindring om intensivforløbet, ikke har et ringere psykologisk outcome end patienter, der er 

sederede (Strøm, Stylsvig & et al. 2011). Når flere og flere patienter er ved bevidsthed under 

respiratorbehandlingen, stiller det dog patienten i en ny position, hvor denne konfronteres med 

traumet fra intensivopholdet øjeblikkeligt. Udover at pleje og behandling foregår på et intensiveret 

niveau, er hele patientens oplevelse af forløbet intensiv. Det er således ikke kun erindringerne efter 

intensivindlæggelsen, der kan være indgribende i patientens liv, men hele oplevelsen på intensiv er 

så at sige intensiv. Følelserne er i højeste alarmberedskab, sanserne er forstærkede og indimellem 

forvrængede, og patienten befinder sig i et eksistentielt kritisk punk i deres liv, hvor de stilles 

overfor livets skrøbelighed og forgængelighed (Stubberud 2010). Når man ændrer 

behandlingstilgang til denne gruppe, er det væsentligt at inddrage patienternes oplevelser, således at 

deres sårbarhed ikke udfordres unødigt. Der rejser sig derfor følgende spørgsmål: Er det 

ønskværdigt at intensivere en så intens situation ved at lade patienten være helt bevidst om hele 

oplevelsen? Eller vil det være bedre at forsøge at skåne patienten ved at lade denne være sederet 

under behandlingen? For at kunne besvare disse spørgsmål, skal man selv have gennemgået et 

vågent respiratorforløb. Jeg vil derfor vende tilbage til specialets indledende spørgsmål: Hvordan 

oplever intensivpatienten dét at være vågen under respiratorbehandlingen? 

 

2. Litteraturgennemgang 
For at komme nærmere på et svar på ovenstående spørgsmål, foretages en systematisk 

litteratursøgning. I følgende afsnit gennemgås derfor specialets søgeprotokol, herunder databaser, 

søgeord, inklusions- og eksklusionskriterier samt søgeflowchart. 
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2.1. Struktureret søgning 

Der er foretaget en systematisk bloksøgning i PubMed1, Embase2, The Cochrane Library3 og 

Cinhal4, og jeg søgte en validering af min søgeproces, idet jeg fik råd og vejledning af en 

bibliotekar (Sandelowski, Barroso 2007). Alle databaserne indeholder udelukkende peer-reviewed 

artikler, og har således undergået en kvalitetskontrol (Munch Kristiansen et al. 2008). Databaserne 

dækker samlet set det meste af det sundhedsvidenskabelige felt (Jensen, Matzen 2010), og er 

således relevante for problemstillingen.  

 

I litteratursøgningen inkluderes videnskabelige artikler, der belyser voksne intensivpatienters 

oplevelse af at være vågen under respiratorbehandlingen. Det er således både litteratur af kvalitativ 

og kvantitativ karakter. For at sikre, at jeg kan læse og forstå artiklerne, inkluderes kun artikler 

skrevet på dansk, norsk, svensk og engelsk. Da der indenfor intensiv pleje og behandling løbende 

sker en udvikling bl.a. i relation til respiratorenes tekniske kunnen (Strøm, et al. 2012), inkluderes 

kun artikler fra 2003-2013. Samtidig er det i denne periode, at der med afsæt i baggrundsafsnittet 

ses en ændring i sederingspraksis. 

 

For at sikre fokus ekskluderes artikler omhandlende neurointensiv og psykisk syge patienter  

sammen med litteratur, hvor problemstillingen er intensiv delirium, respiratoraftrapning, psykiske 

følger af intensivopholdet, eller andet hvor det centrale ikke er den vågne respiratoroplevelse på 

intensiv. Artikler med fokus på sygeplejerskens eller de pårørendes oplevelse ekskluderes ligeledes, 

da det er patientens oplevelse, der søges indblik i.  

 

 

 

 

                                                
1 En søgning i søgemaskinen PubMed giver hits fra databasen Medline. Dette er den ældste og mest kendte database 
indenfor sundhedsvidenskab og omfatter næsten 95 % af den sundhedsfaglige litteratur med ca. 5.000 tidsskrifter og 
over 19 millioner referencer. I PubMed sker emneordssøgning via MeSH (U.S. National Library of Medicine 2011, 
Polit, Beck 2010). 
2 Embase er den europæiske pendant til PubMed og indeholder 7600 tidsskrifter med 25 millioner referencer. Udover 
referencer fra Medline dækker den yderligere ca. 5 millioner referencer. Emneordssøgning sker via Emtree thesaurus 
(Elsevier 2012). 
3 The Cochrane Library er valgt for at sikre, at reviews og metaanalyser inkluderes (The Cochrane Collaboration 2013). 
4 Cinahl indeholder artikler fra alle engelsksprogede sundhedsfaglige tidsskrifter, hvoraf 65 % omhandler sygepleje. 
Der findes mere end 1,3 millioner referencer, og emneordssøgning sker via Headings (Polit, Beck 2010). 
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Figur 3: Inklusions- og eksklusionskriterier 

 
Den systematiske søgning er struktureret ved at identificere relevante søgeord på dansk og derefter 

oversætte disse på engelsk. Efterfølgende opstilles der tre blokke med de engelske søgeord, således 

at der kan foretages emneordssøgning via MeSH, Thesaurus eller Headings i databaserne. 

Søgeordene er trunkeret, hvis dette var relevant, ligesom funktionen ”explode” er brugt, hvis dette 

var hensigtsmæssigt (Stoltz 2007). Mellem blokkene er der anvendt den boolske søgeoperatør AND 

og i blokkene er de synonyme søgeord kombineret via OR (Stoltz 2007). Strategien er for 

overblikkets skyld illustreret i følgende figur. 

 

Figur 4: Bloksøgning 

 
 

Et vigtigt perspektiv i søgningen er patientens oplevelse, men da dette begreb ikke findes som 

emneord, kombineres ”patient experience” med de tre blokke gennem en fritekstsøgning. Det viser 

sig dog, at det giver nul hits i alle databaserne, hvorfor strategien revideres, og dette fravælges, 

hvilket illustrerer litteratursøgningens dynamiske og iterative proces (Sandelowski, Barroso 2007). 

 

Inklusion 

•  Voksne (>17 år), vågne, 
respiratorpatienter indlagt på intensiv 

•  Artikler der har fokus på 
respiratoroplevelsen 

•  Kvalitative og kvantitative artikler 
•  Artikler fra perioden 2003-2013 
•  Artikler skrevet på dansk, norsk, svensk 

og engelsk 

Eksklusion 

•  Artikler med fokus på: 
•  Neurointensiv patienter, psykisk syge, 

intensiv delirium, de psykiske følger af 
intensivopholdet, respiratoraftrapning, 
eller andet hvor fokus ikke er den 
vågne respiratoroplevelse 

•  Artikler der belyser sygeplejerskens og/
eller de pårørendes perspektiv 

Sedation 
OR 

Conscious Sedation 
OR 

Consciousness	

  AND	

Ventilator 
OR 

Mechanical ventilator 
OR 

Artificial ventilation 
OR  

Artificial respiration	

  AND  	

Intensive care 
OR  

Intensive care unit 
OR 

Critical care 
OR 
ICU	
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Søgningen med disse tre blokke resulterer i 883 relevante hits, og den efterfølgende  

udvælgelsesproces af relevante artikler tager afsæt i inklusions- og eksklusionskriterierne. 

Artiklerne er først screenet overordnet på titel, udvalgte er herefter gennemgået ved gennemlæsning 

af abstracts, og slutteligt er de endelige artikler udvalgt efter en gennemlæsning af den fulde tekst 

(Munch Kristiansen et al. 2008). Dette er illustreret i følgende flowchart. 

 

Figur 5: Søgeflowchart 

 
 

Artiklerne i databaserne er indekseret forskelligt, og en søgning på de kontrollerede emneord giver 

derfor ikke nødvendigvis de samme hits i de forskellige databaser. Dette skyldes, at indekseringen 

er en menneskelig vurdering, hvorfor de kan være katalogiseret forskelligt (Munch Kristiansen et al. 

2008, Stoltz 2007). For at brede søgningen ud og øge præcisionen er det derfor relevant at foretage 

en kædesøgning. Til dette formål har jeg valgt at bruge Scopus5. Søgningen er baseret på den 

artikel, som udover at passe på inklusions- og eksklusionskriterierne, bedst fanger essensen i 

problemstillingen (Karlsson, et al. 2012a), og der er søgt på både ”related documents” og ”cited 

by”. Denne søgning resulterede i to inkluderede artikler (Samuelson, et al. 2007, Samuelson 2010). 

                                                
5 Scopus har ikke funktionen emneordssøgning, men er den største citationsdatabase med videnskabelige artikler 
(SciVerse 2013). 

Databaser med antal hits: 
PubMed: 215 
Embase: 438 
Cinhal: 176 
Cochrane: 54 

Hits Ialt: 883 

Inkluderet på baggrund af titel: 56 

Inkluderet på baggrund 
af abstract: 6 

Inkluderet efter 
gennemlæsning: 3 

Ekskluderet efter 
gennemlæsning: 3 

Ekskluderet på 
baggrund af abstract: 50 

Ekskluderet på baggrund af titel: 827 
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2.2. Gennemgang af litteraturen 

De 5 inkluderede artikler er alle skrevet i Sverige og udgivet i perioden 2007-2012. Det er således 

forholdsvis ny litteratur, men desværre forefindes artikler skrevet i en bredere kulturel kontekst 

ikke. Alle artiklerne er peer-reviewed og er godkendt af relevant etisk komité (The Northern 

Nurses’ Federation 2003). En kritisk vurdering og gennemgang af de inkluderede artikler kan ses i 

et komparativt skema i bilag 1.  

 

Den svenske sygeplejerske Veronika Karlsson har skrevet tre inkluderede artikler, hvoraf to af dem 

(Karlsson, et al. 2012b, Karlsson, et al. 2012a) er en del af hendes ph.d. projekt ”Att vårdas vaken 

med respirator” (Karlsson 2012). Alle artiklerne er kvalitative og omhandler oplevelsen af at være 

vågen under respiratorbehandlingen på intensiv. Selvom Karlsson beskriver, at patienterne har 

modtaget sedativa af varierende grad, inkluderes artiklerne alligevel, idet patienterne qua deres 

bevidsthedsscore må anses som vågne (Karlsson, Forsberg 2008, Karlsson, et al. 2012b, Karlsson, 

et al. 2012a). 

 

I Karlssons studier uddybes både de fysiske, psykoemotionelle og sociorelationelle oplevelser, som 

den vågen respiratorpatient oplever. Åndenød fremstilles som én af de værste oplevelser i 

forbindelse med respiratorbehandlingen, hvilket medførte panik og angst (Karlsson, et al. 2012b, 

Karlsson, et al. 2012a). En af patienterne uddyber ved at skelne mellem oplevelsen af den orale tube 

og tracheostomien. Den orale intubation var mest ubehagelig i relation til oplevelsen af at have 

kontrol over sin vejrtrækning, da den besværliggør dette (Karlsson, et al. 2012b). Begge typer af 

trachealtuber føltes dog som  noget stort og generende i halsen, der medførte smerte og irritation 

(Karlsson, et al. 2012b). Sugning beskrives ligeledes som en ubehagelig oplevelse, der omvendt 

resulterer i en lettelse, når det er overstået (Karlsson, Forsberg 2008, Karlsson, et al. 2012b, 

Karlsson, et al. 2012a). Tab af stemmen beskrives som det andet værste efter åndenøden, da det 

udover at give kommunikationsproblemer også medfører et tab af identitet (Karlsson, et al. 2012b, 

Karlsson, et al. 2012a). Én af patienterne beskriver den orale tube som særlig hindrende for 

kommunikationen (Karlsson, et al. 2012b). Følelser som længsel efter at vende til at normalt liv, at 

opleve afhængighed af andre med deraf følgende tab af personlig værdighed og privatliv samt tab af 

kontrol over tid og rum er også karakteristisk for patienterne i disse studier (Karlsson, Forsberg 

2008, Karlsson, et al. 2012b, Karlsson, et al. 2012a). Tilstedeværelse af pårørende og bekræftelse 
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fra sygeplejerskerne betød omvendt, at respiratorpatienterne fik en følelse af tryghed, støtte og 

kontinuitet (Karlsson, Forsberg 2008, Karlsson, et al. 2012a). 

 

Karlsson har i ét af sine studier (Karlsson, et al. 2012a) spurgt patienterne, hvis de kunne vælge, 

om de helst ville være vågne eller sederede. Her svarede otte, at de helst ville være vågne, tre at de 

helst ville være sederede og én havde ingen mening om det. Dette skyldes, at når patienterne er 

vågne bliver de bekræftede i, at deres hjerne stadigvæk fungerer, de opnår en følelse af kontrol ved 

at være bevidst om deres omgivelser, kan deltage i plejen og kommunikere med sygeplejerskerne, 

hvilket giver dem troen på og lysten til at kæmpe for overlevelse. Omvendt konfronterer den vågne 

tilstand også patienterne med deres totale afhængighed af andre, hvilket krænker deres 

frihedsfølelse. 

 

Efter gennemgang af Karlssons artikler, viser det sig, at der er noget interessant på spil set i 

relation til oplevelsen af at være oralt intuberet versus oplevelsen af at være tracheostomeret. 

Informanterne i Karlssons studie er begge dele, men det er ikke et emne, som hun eksplicit har 

fokus på. Alligevel udtrykker nogle af informanterne, at den orale tube er mere ubehagelig end 

tracheostomien. Dette er også i tråd med andre studier, der viser at en tracheostomi øger 

patientkomforten (Blot, et al. 2008, Durbin 2010, Nieszkowska et al. 2005, Trouillet, et al. 2011). 

Da en tracheostomi er er et indgreb, der er forbundet med risikofaktorer (Griffiths et al. 2005), er 

det dog ikke førstevalget. I henhold til figur 1 og 2 i indledningen er det på AUH ikke nyt, at 

patienterne er vågne, mens de er tracheostomerede. En væsentlig ændring i det nye 

sederingsregime er til gengæld, at de oralt intuberede patienter er vågne, hvilket tidligere var 

usædvanligt. Hvis en oral tube er mere ubehagelig for patienten, er det interessant at føje et nyt 

perspektiv til Karlssons studie og undersøge, hvorledes det opleves at være vågen og oralt intuberet 

under respiratorbehandlingen. 

 

Til at give et indblik i oplevelsen af at være oralt intuberet er der inkluderet to artikler skrevet af 

sygeplejerske og ph.d. Karin Samuelson (Samuelson, et al. 2007, Samuelson 2010), og begge er del 

af et større studie med 250 inkluderede patienter. Patienterne i disse artikler er ikke vågne, men 

svinger i bevidsthed alt efter sedationsniveau, og i det ene studie (Samuelson 2010) kan 54 % ikke 

kan huske den orale intubation. Det er ikke alle patienterne, der oplever tubegener, om end 

rapporteringerne af moderate til ekstreme gener under respiratorbehandlingen har overvægt. 
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Patienterne rapporterer, at det er fysiske gener fra den oralt tube, der opleves som værst. Herudover 

er den manglende evne til at kunne tale, smerter, sugning i tuben, utilstrækkelig lufttilførsel fra 

tuben, kvælningsfornemmelser, søvnforstyrrelser grundet tuben og bekymringer om tuben 

karakteristisk for patienternes oplevelser. I den anden inkluderede artikel (Samuelson, et al. 2007) 

finder Samuelsson gennem et prospektivt kohorte studie, at let sedation øger risikoen for at kunne 

huske den orale intubation og oplevelserne på intensiv som mere plagsomme, end hvis patienterne 

sederes tungt.  

 

Efter denne litteraturgennemgang fristes man, med afsæt i patienternes rapporteringer om plager 

ved den orale tube, til at reflektere over, om det er ønskværdigt for patienterne at være vågne under 

respiratorbehandlingen, eller om de selv vil foretrække at blive vækket, når de er klar til 

ekstubation. Omvendt kan man med afsæt i resultaterne i Strøms forskning argumentere for, at det 

bedste for patienten er ikke at være sederet, men kun modtage analgetika. I hans artikel redegøres 

der for, at der er en reduktion i mortaliteten ved den ikke sederede gruppe sammenlignet med 

kontrolgruppen, men at resultaterne ikke er signifikante (Strøm, et al. 2010a). Man kan derfor ikke 

bruge som argument, at patienterne må ”bide det i sig”, fordi der er bedre chance for overlevelse, 

men det illustrerer, at der i Strøms og Samuelsons studier er argumenter, der trækker i hver sin 

retning. Sammenholdes Samuelssons og Karlssons studier, kan man se visse sammenfald i 

patientens beretninger. Den systematiske litteraturgennemgang viser dog, at der endnu ikke 

foreligger undersøgelser, der belyser oplevelsen af både at være vågen og oralt intuberet. Det er 

derfor relevant at foretage et studie, der har fokus på den samlede oplevelse. Er det, som 

Samuelson finder, en plagsom oplevelse? Men foretrækker patienterne trods dette, som Karlssons 

skriver, alligevel at være vågne under respiratorbehandlingen?  

 

2.3. Sammenfatning og problemafgrænsning 

Med afsæt i baggrundsafsnittet står det klart, at vi indenfor pleje og behandling af 

respiratorpatienter står i en tid, hvor der sker et paradigmeskifte mod lettere eller slet ingen 

sedation. Den i forvejen sårbare gruppe af respiratorbehandlede intensivpatienter stilles hermed i en 

ny position. Litteraturgennemgangen viser, at der er flere faktorer, der påvirker patientens 

respiratoroplevelse, men ingen studier har endnu fokuseret på oplevelsen af både at være oralt 

intuberet og vågen. Et sådan studie kan, udover at give indblik i patientens oplevelse, være med til 

at skabe et grundlag for en fælles strategi indenfor pleje og behandling af respiratorpatienter på 

16



 

intensiv og bidrage til en nødvendig evidensbasering. Hvis pleje og behandling af 

respiratorpatienter skal tage endnu et skridt på vej mod en fremtid, hvor både tracheostomerede og 

oralt intuberede patienter er vågne, må vi undersøge deres oplevelse. Da litteraturen kan tyde på, at 

den orale intubation opleves som mest ubehagelig for patienten, tager dette speciale sit 

udgangspunkt her. Det er på ingen måde en underkendelse af tracheostomiens betydning for 

patientens oplevelse, men jeg mener, at det er vigtig at adskille de to oplevelser for at blive klogere 

på, om der er en forskel, der kan have betydning for valg af pleje- og behandlingsstrategi. For at 

tage del i en optimering af praksis, tillader jeg mig derfor at spørge: ”Hvordan oplever 

intensivpatienten dét at være vågen og oralt intuberet?”. Et studie med dette fokus kan udover at 

afdække patientens præferencer, give sygeplejersken et grundlag for at styrke sin kliniske ekspertise 

i relation hertil, således at der sammen med forskningsevidensen fra Strøms forskning opnås den 

bedste en evidensbaserede praksis (Lausten 2011).  

 

Dette speciale afgrænses til at omhandle den voksne intensivpatients oplevelse af at være vågen og 

oralt intuberet under respiratorbehandlingen. For at sikre, at der ikke kan opstå misforståelser, om 

der menes en oral tube elelr en tracheostomi, vælges betegnelse oral intubation. Dermed er det 

forhåbentligt klart for læseren, at der menes en tube, der føres ind gennem munden og videre ned i 

trachea til den øverste del af lungerne. Med vågen menes en patient, som er ved bevidsthed. Det er 

således ikke en patient, der er vågen alle døgnets 24 timer, men en patient der ikke modtager 

sedativa, der slører bevidsthedsniveauet.   

 

2.4. Problemformulering 

Med afsæt i ovenstående fremkommer følgende problemformulering: 

 

Hvordan oplever den voksne intensivpatient dét at være vågen og oralt intuberet under 

respiratorbehandlingen? 
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DEL II 

3. Metode 
Med en problemformulering, der udspringer af et ”hvordan” spørgsmål, henledes 

opmærksomheden straks på kvalitativ forskning, hvor der søges en forståelse af en menneskelig 

oplevelse (Brinkmann 2012), hvorfor der vælges en kvalitativ tilgang i dette speciale. 

 

I følgende afsnit gennemgås specialets metode til indsamling og analyse af empiri, herunder 

beskrivelse af videnskabsteoretisk grundlag. Mit udgangspunkt for dataindsamling er interviews, 

hvor jeg lader mig inspirere af Kvale og Brinkmann (Kvale, Brinkmann 2009). Dataanalysen vil 

bygge på en metode inspireret af den franske filosof Paul Ricoeur (Ricœur 1973, Ricœur 1979). 

Problemstillingen udspringer af praksis, men derfor er det alligevel vigtigt at reflektere over de  

videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter, da de paradigmatiske antagelser har en betydning 

for den måde, man anskuer og tolker virkeligheden på (Thisted 2011b). 

  

3.1. Videnskabsteoretisk forståelsesramme 

Kvale og Brinkmann har en åben og fænomenologisk tilgang til interview (Kvale, Brinkmann 

2009), og når jeg vælger at bygge min dataindsamling op om deres bog, sætter jeg mig i en position, 

hvor mit videnskabsteoretiske afsæt er overensstemmende hermed. Ricoeur kombinerer den 

fænomenologiske forståelse med den hermeneutiske fortolkning (Hermansen, Rendtorff 2002), og 

en analysetilgang med udgangspunkt heri sætter mig derfor indenfor en fænomenologisk-

hermeneutiske forståelsesramme. I forskningsprocessen kan de to ikke adskilles så skarpt, som det 

her skriftligt fremstilles.  

 

Fænomenologien blev grundlagt af Husserl6 i starten af 1900 tallet og senere videreudviklet af hans 

elev Heidegger7 (Jacobsen, et al. 2010, Norlyk, Martinsen 2008). Det er læren om dét, der træder 

frem for vores bevidsthed. Et væsentligt element er livsverden, som er den konkrete virkelighed, vi 

til dagligt oplever og er fortrolige med (ibid.). I fænomenologisk forskning undersøger man 

essenser, der er dét, der gør et fænomen til dét, det er. Intentionalitet er også central i 
                                                
6 Edmund Husserl (1859-1973). Forsøger i sin filosofi at se bort fra alle forudfattede meninger, og på den måde give en 
ren beskrivelse af, det han betegner som ”sagen selv” (Pedersen 1999). 
7 Martin Heidegger (1889-1976). Adskiller sig fra sin læremester Husserl bl.a. ved udformningen af begreberne 
livsverden og væren-i-verden (Thisted 2011a). 
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fænomenologien, og udgangspunktet er, at den menneskelige bevidsthed altid er intentionel, altså 

rettet mod noget (ibid.). Det skal forstås således, at vi altid vil ”opleve noget som værende noget 

bestemt”, og hermed tydeliggøres den subjektive del af menneskelivet. Desuden er den 

fænomenologiske reduktion en grundtanke, og her forsøger man at forholde sig åbent til det 

fænomen, der træder frem for bevidstheden. Man prøver dermed at ”sætte sin forforståelse i 

parentes” ved at møde fænomenet fordomsfrit og intuitivt (ibid.). I dette speciale drejer det sig 

således om at forholde sig åbent til respiratorpatientens beskrivelse af at være vågen og oralt 

intuberet og finde ind til essensen af dette fænomen, samtidig med at patientens subjektive 

oplevelse respekteres. Selvom jeg har erfaring med at arbejde med denne type patienter, søger jeg at 

få indblik i patientens livsverden ved at ”tøjle min forforståelse” og lade oplevelsen træde frem, 

som den beskrives.  

 

Ricoeur8 tager også sit udgangspunkt i fænomenologien, men han mener ikke, at denne er 

tilstrækkelig til at forstå det menneskelige handlingsliv, da han afviser muligheden for en absolut 

essensbeskrivelse af bevidsthedens erfaringer, da disse ”er bestemt af en forforståelse, der er 

afhængig af menneskets eksistentielle situation” (Hermansen, Rendtorff 2002, s. 14). Derfor mener 

han, at fænomenologien skal suppleres med hermeneutikken (Hermansen, Rendtorff 2002). Således 

bygges der i en Ricoeur inspireret tilgang bro mellem den fænomenologiske forståelse og den 

hermeneutiske fortolkning. 

 

Hermeneutik betyder at fortolke og handler om teksttolkning (Thisted 2011a). Man er i 

hermeneutikken interesseret i den betydning sproget har i dannelsen af samfundet, og Ricoeur ser 

sproget og samtalen som et rum, hvori vores kultur dannes (Pedersen 1999). Sprogets 

meningssammenhæng har en forbindelse til en verden udenfor sproget, og har en betydning for 

overskridelsen mellem menneske og verden (Hermansen, Rendtorff 2002). Formuleret således af 

Hermansen og Rendtorff: 

”Hermeneutikken beskæftiger sig med verden ved hele tiden at søge ud mod erkendelsens 
grænser for at fortolke det overskud af mening, der er gemt i den menneskelige livsverden.” 
(Hermansen, Rendtorff 2002, s. 15).  

                                                
8 Paul Ricoeur (1913-2005). Må betragtes som ’The Grand Old Man’ i det 20 århundredes hermeneutiske filosofi 
(Hermansen, Rendtorff 2002). Hans  omfattende forfatterskab er inspireret af og går i dialog med mange forskellige 
discipliner og filosoffer (Pedersen 1999).  
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Med Hermeneutikken opnås i dette speciale således et udgangspunkt for at fortolke patienternes 

livsverden, der træder frem for mig gennem interviewene. Gennem transskriberingen fikseres talen 

som tekst, og i denne sammenhæng er det relevant at fremhæve Ricoeurs perspektiv på 

distanceringens hermeneutiske funktion (Hermansen, Rendtorff 2002). Han ser den levende tale 

som en distancering, der er nødvendig for forståelsen, og ved at omforme talen til tekst, sker der en 

yderligere distancering (Ricœur 1979). Der kræves en distancering mellem tekst og læser for at nå 

til en erkendelse, og det er i en dialog mellem disse, at forståelsen opstår (Hermansen, Rendtorff 

2002). Distanceringen er således ikke negativ men produktiv, idet den er med til at fremdrage 

mening i det, der skal fortolkes (Ricœur 1979). Ricoeurs hermeneutiske forståelse er særligt 

inspireret af Gardamer9, idet han mener at det, der skal fortolkes i en tekst er tekstens sag (Ricœur 

1979), altså hvad teksten handler om. Et centralt element i den hermeneutiske tænkning er begrebet 

”den hermeutiske cirkel”, der bygger på forståelsen af det enkelte ud fra den helhed, det indgår i 

(Thisted 2011a). Det vekselvirkningsforhold, der ligger i den hermeneutiske cirkel, er også en 

central del af Ricoeurs refleksioner om teksttolkning, idet han skriver:  

”Tolkning af en tekst bevæger sig i en cirkel i den forstand, at erkendelsen af delene 
forudsætter en slags helhed, og omvendt ved at udlægge detaljerne eller delene udlægges 
helheden” (Ricœur 1979, s. 69).  

I dette speciale giver hermeneutikken således mulighed for gennem analytisk distancering og en 

vekslen mellem del og helhed at nå til en forståelse af det empiriske materiales sag gennem en 

fortolkning. Samlet set er det fænomenologisk-hermeneutiske udgangspunkt af betydning for 

specialet, idet jeg herigennem kan indfange intensiv patientens livsverden og oplevelse af 

fænomenet. Samtidig skaber det et analytisk grundlag, hvor jeg gennem en hermeneutisk 

distancering og fortolkning af empirien, kan opnå en ny forståelse af dét at være vågen og oralt 

intuberet under respiratorbehandlingen. 

 

3.2. Dataindsamlingsmetode 

Dataindsamlingen tager sit udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns beskrivelser i bogen ”Interview – 

Introduktion til et håndværk” (Kvale, Brinkmann 2009), og fremgangsmåden gennemgås i det 

følgende. 

 

                                                
9 Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Elev af Martin Heidegger og bygger videre på den moderne hermeneutik, der tog 
sin begyndelse med Friederich Schleiermacher (1768-1834) (Thisted 2011a). 

20



 

3.2.1. Interview 

Da specialets problemformulering har fokus på patientens oplevelse, er det oplagt at vælge 

interview som metode til at få et indblik i dennes livsverden (Kvale, Brinkmann 2009). 

Forskningsinterviewet er en professionel samtale, der bygger på dagliglivets samtaler. Det rækker 

dog udover den spontane udveksling af synspunkter, idet der er et formål og en struktur. Det 

centrale er det relationelle og interpersonelle, og det er et ”inter view”, hvor der i fællesskabet 

mellem to mennesker udveksles synspunkter om et særligt emne (ibid.). I Kvale og Brinkmanns bog 

er det primære fokus ”det semistrukturerede livsverdensinterview”, der defineres således:  

”Et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med 
henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener.” (Kvale, Brinkmann 2009, s. 
19).  

Det er således en metode til at nå ind til patientens livsverden, hvilket kan danne grundlaget for den 

empiri, der senere skal analyseres med inspiration fra Ricoeur. 

 

3.2.2. Informanter og lokalisation for undersøgelsen 

For at sikre en realistisk tidsdimension for dataindsamlingen satses der på inklusion af cirka fem 

informanter (Kvale, Brinkmann 2009). Disse skal kunne fortælle om deres oplevelse i relation til 

problemformuleringen. Der inkluderes derfor voksne, dansktalende, respiratorbehandlede 

intensivpatienter, der har været vågne og oralt intuberede. Hermed ekskluderes patienter, der 

tracheostomeres, da det ikke kan garanteres, at de kan adskille oplevelsen af at være oralt intuberet 

fra oplevelsen af at være tracheostomeret. For at sikre, at patienterne er vågne skal de have en Rass-

score10 mellem -1 og +1, dog accepteres en score på -2 om natten. En score på 0 ville være det mest 

optimale, men for at sikre et tilstrækkeligt antal informanter udvides dette kriterie til -1-(+1). For at 

inkludere informanter, der kan redegøre for den faktiske oplevelse med fokus på respiratorforløbet, 

inkluderes kun patienter, der er CAM-ICU11 negative. Dog accepteres enkelte positive scoringer om 

natten, igen for at for at sikre et tilstrækkeligt antal informanter. Patienter med hovedtraumer, 

psykisk syge, demente og andre der ikke kan fortælle om oplevelsen ekskluderes ligeledes. En 

                                                
10 Rass betyder Richmond Agitation Sedation Scale og er et scoringsredskab, man anvender indenfor intensivspecialet 
til vurdering af patientens bevidsthedsniveau. Skalaen går fra -4 til +4, og ved en score på 0 er patienten årvågen og 
rolig. Ved -1 er patienten lidt sløv men kan bibeholde øjenkontakt i mere end 10 sekunder, og ved +1 er patienten lidt 
rastløs, men ikke aggressiv. Ved -2 er patienten sløv og kan ikke bibeholde øjenkontakt i mere end 10 sekunder (Sessler 
et al. 2002). 
11 CAM-ICU er et scoringsredskab til vurdering af intensiv delirium, og en negativ score betyder, at patienten ikke er 
delirøs (Svenningsen, Tønnesen 2011). 

21



 

inklusion eller eksklusion af patienterne i relation til hvilke sedativa og/eller analgesi denne har 

modtaget fravælges, da dette både vil komplicere udvælgelsesprocessen for de sygeplejersker, der 

skal hjælpe med at identificere informanterne, og da det kan resultere i, at der er for få informanter.  

 

Figur 6: Inklusion og eksklusion af informanter 

 
 

Interviewene skal som udgangspunkt skal foregå på stamafdelingen 1-2 dage efter overflytning fra 

intensiv. Dette skyldes, at jeg mener, at det er vigtigt for patienten at komme ud af intensivmiljøet 

og få forløbet lidt på afstand. Jeg gør mig dog klart, at informantens erindring om forløbet kan 

ændre sig over tid, og at der kan være elementer som denne allerede har glemt, eller der kan på et 

senere tidspunkt fremkomme minder, som ikke var tilstede under interviewsituationen. 

Interviewene foregår i februar, marts og april måned 2013.  

 

De to afdelinger, der har indvilget i at deltage i dette studie, er Intensiv Terapi Afsnit (ITA) på 

Nørrebrogade (NBG) og Opvågning og Intensiv Terapi Afsnit (Ovita) på Tage-Hansens Gade 

(THG) på AUH. Ovita er min tidligere arbejdsplads, og inspirationen til dette speciale udspringer 

fra mit arbejde der. Det er en almen intensivafdeling, der modtager både akutte og elektive patienter 

fra sengeafdelingerne på THG, og det er således hæmatologiske, abdominalkirurgiske og forskellige 

medicinske lidelser, der karakteriserer patienterne. ITA er søsterafdeling, og er cirka dobbelt så stor 

som Ovita, og der er derfor bedre mulighed for at skaffe de fornødne informanter når begge 

afdelinger inkluderes. Det er ligeledes en almen multidisciplinær intensivafdeling, der modtager 

Inklusion 
•  Voksne (>17 år) vågne og oralt 

intuberede respiratorpatienter indlagt på 
intensiv 

•  Patienter med Rass-score på -1-(+1) 24 
timer efter intubation, dog accepteres 
enkelte scoringer på -2 om natten 

•  Patienter med negativ CAM-ICU score 
24 timer efter intubation, dog accepteres 
enkelte postive scoringer om natten 

•  Dansktalende patienter 

Eksklusion 
•  Patienter med hovedtraumer, demens, 

psykisk syge og andre der ikke kan 
redegøre for eller fortælle om 
hændelsesforløbet 

•  Tracheostomerede patienter 
•  Patienter med Rass-score på -4-(-2) og 

+2-(+4) 24 timer efter intubation 
•  Patienter med positiv CAM-ICU score 

24 timer efter intubation 
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patienter fra hele NBG, med undtagelse af neurointensiv patienter. Det er dermed en meget bred 

patientkategori, der kommer fra afdelinger med speciale indenfor øvre abdominal-, plastik-, og 

ortopædkirurgi, lever/galdeveje, onkologi, almen og lungemedicin samt traumepatienter fra 

skadestuen. 

 

Informanterne identificeres ved hjælp af afdelingernes koordinatorer, der fungerer som bindeled 

mellem patienterne og mig. Koordinatorerne introduceres mundtligt til projektet og får udleveret et 

skema med inklusion- og eksklusionskriterier (bilag 2). Der er under hele dataindsamlingsprocessen 

daglig kontakt, enten ved at jeg kommer forbi afdelingerne eller telefonisk opdateres om status. 

 

Da de to intensivafsnit modtager patienter fra de fleste specialer på AUH, er det ikke på forhånd 

muligt at sige, hvilke stamafdelinger informanterne tilhører. Når jeg ikke på forhånd ved, hvilke 

afdelinger jeg skal udføre interviewene på, bliver det en løbende proces, hvor jeg kontakter 

afdelingen og spørger om tilladelse til at komme og interviewe samt laver aftale om, hvornår det 

passer ind i deres planlægning.  

 

3.2.3. Etiske overvejelser og min rolle som interviewer 

I henhold til datatilsynets krav til specialestuderende pr. 15 maj 2012 er ikke krav on indhentning af 

tilladelse til indsamling og registrering af følsomme personoplysninger (Datatilsynet 2012), hvilket 

derfor er undladt. Der stilles dog fortsat krav om, at patienterne skal give udtrykkeligt samtykke til 

deltagelse. Der er derfor udarbejdet en erklæring til skriftligt samtykke, som sammen med 

patientinformationen kan ses i bilag 3. Desuden vil informanterne blive informeret om, at deres 

identitet sløres, og at jeg i enhver henseende respekterer tavshedspligten (LBK nr. 913 af 

13/07/2010). Tilladelse til at indsamle data i de to afdelinger er sket på et møde mellem mig, 

afdelingssygeplejersker, overlæger samt anæstesiologisk afdelings kliniske sygeplejespecialist. 

 

En interviewsituation foregår som tidligere beskrevet mellem to mennesker, men ifølge Kvale og 

Brinkmann (Kvale, Brinkmann 2009) er der ikke symmetri i dette forhold, og man bør ikke anse 

interviewet som en helt åben og fri samtale mellem ligestillede deltagere. Det asymmetriske 

magtforhold opstår, fordi intervieweren er den, der igangsætter og definerer interviewet, bestemmer 

emne samt indleder og afslutter samtalen. Samtidig bruges interviewet også af intervieweren som et 

middel for at nå til et mål, nemlig at indsamle data til senere analyse. Det er ikke muligt ej heller 
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hensigtsmæssigt at udligne dette magtforhold, men som interviewer gør jeg mig bevidst om, at det 

er til stede. 

 

3.2.4. Interviewsituation og interviewguide 

I selve interviewsituationen søger jeg at skabe en tillid mellem mig og informanten ved at  lytte 

opmærksomt samt udvise interesse, forståelse og respekt for dennes beretning. Selvom jeg ikke før 

har været sat i rollen som interviewer, vil jeg forsøge at forholde mig afslappet og holde fokus på 

emnet (Kvale, Brinkmann 2009). Interviewet starter med en briefing, hvor patienten adspørges, om 

denne fortsat har lyst til at deltage i studiet. Hvis dette er tilfældet, informeres patienten kort om 

formål og fremgangsmåde, samt at interviewet optages digitalt. Herefter vil interviewet taget 

udgangspunkt i min semistrukturerede interviewguide (bilag 4), hvor det indledende spørgsmål er: 

”Vil du fortælle mig om, hvordan du oplevede dét at være i respirator?”. Min uerfarenhed som 

interviewer medfører, at jeg har udarbejdet en forholdsvis udførlig interviewguide, således at jeg 

kan stille opfølgende spørgsmål (ibid.), hvis patienten går i stå i sin fortælling. Disse tager 

udgangspunkt i den viden jeg har fra den systematiske litteraturgennemgang samt min erfaring fra 

arbejdet med intensivpatienter. Her har jeg desuden opstillet en række mulige emner at tale om, der 

ikke er formuleret som spørgsmål, men er tiltænkt som ”hints” til mig under interviewet. Jeg vil så 

vidt mulig søge at acceptere pauser i interviewet, således at informanten får tid til refleksion (ibid.). 

Jeg vælger ikke at tage skriftlige noter om f.eks. den nonverbale kommunikation under interviewet, 

da det er vigtigt for mig at holde øjenkontakten med patienten og ikke forstyrre den frie talestrøm 

(ibid.). Alle interviews afsluttes med at spørge patienten, om denne har mere at fortælle, eller om 

der er nogle spørgsmål (ibid.).  

 

3.2.5. Transskribering 

Da jeg har valgt ikke at tage noter under interviewene, bliver transskriberingen udført umiddelbart 

efter interviewet for at sikre, at jeg kan huske mest muligt af den nonverbale kommunikation. 

Transskribering er ifølge Kvale og Brinkmann (Kvale, Brinkmann 2009) ikke et simpelt arbejde, 

hvor man bare skriver ned hvad man hører, det er nærmere en fortolkningsproces. Mens interviewet 

er en samtale mellem to personer, er transskriberingen en måde at abstrahere og fiksere denne 

samtale og transformere den til et skriftligt produkt. For at kunne inddrage den nonverbale 

kommunikation, vælger jeg selv at udføre transskriberingen, hvilket gøres i Microsoft Word. Jeg 
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vælger en transskriberingsstil, hvor jeg markerer pauser med komma og punktum, og ved 

længerevarende pauser sættes flere punktummer. Den nonverbale kommunikation og andre 

handlinger markeres med en parentes. Efterfølgende har jeg valgt ikke at medtage alle mine 

”bekræftende ja’er”, men ”øh”, ”hmm”, ”tja” og lignende er transskriberet for at illustrere, at 

informanten f.eks. havde brug for at reflektere over spørgsmålet. Slutteligt sammenlignes det 

transskriberede interview med båndoptagelsen for at sikre et korrekt empirisk materiale til analysen 

(ibid.).  

 

3.3. Analysemetode 

Til analyse af empirien vælges en Ricoeur inspireret analysemetode. Når metoden kun er 

”inspireret” af Ricoeur, skyldes det, at han gennem sit omfattende forfatterskab ikke selv har 

skrevet en tekst, der systematisk gennemgår metodens faser. I flere tekster beskriver han dog det,  

han betegner som strukturanalysen (Ricœur 1970, Ricœur 1973). For at få en stringent og 

anvendelig analysemetode, må man søge hjælp hos andre, der har tolket hans mange tekster, og 

efterfølgende opstillet metoden systematisk og brugbart (Dreyer 2010, Lindseth, Norberg 2004, 

Pedersen 1999).  

 

3.3.1. Forklaring og forståelse 

Inden jeg gennemgår strukturanalysen, vil jeg først gennemgå et centralt element i Ricoeurs 

tænkning, der er vigtig i relation til dét at fortolke en tekst. Begreberne erklären (forklare) og 

verstehen (forstå), og dialektikken mellem disse skal ses i lyset af videnskabens splittelse af 

naturvidenskaberne og humanvidenskaberne. Hvor man traditionelt i naturvidenskaben søger en 

forklaring og i humanvidenskaberne søger en forståelse, bidrager Ricoeur til at bygge bro mellem 

disse. Han mener, de supplerer hinanden, hvormed forståelse og forklaring kan forenes i 

hermeneutikken(Kemp 1987b). Foreningen sker i lyset af, at vores liv er historisk, det vil sige at 

”det både må observeres udefra og opleves indefra for at give mening” (Kemp 1987b, s. 18). 

Denne historiske bevidsthed er dermed ikke kun en erkendelse af vores tidslige, historiske 

eksistens, men også ”erindringen om det, der er sket og sagt, bliver basis for både forklaringen og 

forståelsen af vort liv (…)”(Kemp 1987b, s. 19). I dialektikken mellem forståelse og forklaring 

positionerer han fortolkningen, idet han mener at udtrykket fortolkning kan anvendes om hele 

processen, som omfatter forklaring og forståelse (Ricœur 1979). Fortolkningen bliver da en 
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tilegnelse af tekstens hensigt (Ricœur 1973), og dette sker gennem læsningens dynamik (Ricœur 

1979). Fortolkningsprocessen opstiller Ricoeur i tråd med den hermeneutiske cirkel, og han ser 

dialektikken ”først som en bevægelse fra forståelse til forklaring, og så som en bevægelse fra 

forklaring til forståelse” (Ricœur 1979, s. 197).  

 

Efterfølgende redegør Ricoeur for ”gætningens gyldiggørelse”, da han mener, det er nødvendigt at 

gætte en teksts mening, idet en fiksering af talen i tekst resulterer i, at tekstens verbale mening ikke 

længere falder sammen med tekstens mentale mening (Ricœur 1979). Teksten er så at sige blevet 

stum, da forfatteren ikke længere er en nærværende stemme, og hans mening derfor er udenfor 

vores rækkevidde (ibid.). Gætning skal i denne forstand ikke forstås som en tilfældig antagelse, men  

”at udlægge meningen som tekstens verbale mening er at gætte” (Ricœur 1979, s. 199). Der skal i 

fortolkningsprocessen ske en gyldiggørelses- eller bekræftelsesprocedure, der mere stemmer 

overens med en sandsynlighedslogik frem for en empirisk verifikationslogik, og argumentationen er 

essentiel for bekræftelsen (Ricœur 1973, Ricœur 1979). En fortolkning skal dog ikke blot være 

sandsynlig, den skal være mere sandsynlig end andre (Ricœur 1973). I dialektikken mellem gætning 

og bekræftelse, som udgør en figur i dialektikken mellem forklaring og forståelse, skriver Ricoeur: 

”Dette er den balance mellem gætningens genialitet og bekræftelsens videnskabelige 
karakter, som udgør det moderne komplement til dialektikken mellem verstehen og erklären” 
(Ricœur 1973, s. 160).  

 

Fortolkningen af en tekst er således en balance mellem forståelse og forklaring, mellem gætning og 

bekræftelse, hvilket i dette speciale betyder, at jeg gennem fortolkning vil søge tekstens hensigt og 

gennem argumentation fremstille den mest sandsynlige tolkning af empirien, således at både den 

subjektive forståelse og den objektive forklaring giver en fyldestgørende analyse. 

 

3.3.2. Ricoeur-inspireret strukturanalyse 

Ifølge Ricoeur kan det, han betegner som strukturanalysen, bruges på alle typer af tekster (Ricœur 

1973). I dette tilfælde anvendes de narrativer, det empiriske materiale fra de transskriberede 

interviews består af. En tekst skal ikke blot betragtes som et semoitisk system eller en semantisk 

beskrivelse, der er uafhængig af sprogbrug og reference, da den altid forudsætter at ”nogen bruger 

sproget til at sige noget til nogen om noget” (Hermansen, Rendtorff 2002, s. 21). Der ligger således 

altid en dybere mening i en tekst, der kan frembringes gennem fortolkningen. For at koble 
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strukturanalysen på det ovenforstående perspektiv på forklaring og forståelse, kan følgende citat 

bidrage til en sammenhængende indføring i Ricoeurs perspektiv på en strukturel analyse: 

”Hvis vi derimod betragter strukturanalysen som et stadium – et nødvendigt stadium – 
mellem en naiv fortolkning og en kritisk fortolkning, mellem en overfladefortolkning og 
dybdefortolkning, vil det være muligt at stadfæste forklaring og forståelse til to forskellige 
stadier på én enkelt hermeneutisk bue.” (Ricœur 1973, s. 169).  

Da Ricoeur ikke nærmere definerer, hvorledes en strukturanalyse helt praktisk skal udføres, vælger 

jeg at tage udgangspunk i Pia Dreyers fremstilling af den Ricoeur-inspirerede analysemetode 

(Dreyer 2010). Denne mener jeg er beskrevet på en stringent og logisk måde. Metoden indeholder 

tre analyseniveauer: 1) Naiv læsning, 2) strukturanalyse samt 3) kritisk analyse og diskussion. 

Analysen går i tråd med Ricoeur fra en overfladetolkning til en dybdetolkning. I den første fase 

læses på tværs af empirien for gennem en spontan, naiv læsning, at få indblik i, hvad teksten taler 

om (ibid.). Herefter læses alle teksterne igen, og gennem strukturanalysen forsøger man at forstå 

tekstens retning (ibid.), hvilket sker i den tidligere beskrevne dialektisk proces mellem forklaring og 

forståelse. Tekstens struktur identificeres ved, at læseren både nærmer sig og distancerer sig fra 

teksten. Det handler om at komme i dybden med hvad der siges, forklare hvad der tales om og 

dermed opnå en forståelse af empiriens betydning (ibid.). Det sidste led i processen er kritisk 

analyse og diskussion, hvor de fremanalyserede temaer fra strukturanalysen underlægges en 

fortolkning og diskussion. Også dette foregår mellem forklaring og forståelse – mellem det 

konkrete og det almene, og her bredes perspektivet ud, idet de fremanalyserede temaer holdes op 

mod anden litteratur (ibid.).  

 

Analysen består således af en segmentering af helheden til mindre dele, hvorefter delene igen 

integreres til en helhed, hvorved man afkronologiserer fortællingen og lader den narrative logik 

træde frem (Ricœur 1973). Analysen identificerer dermed ikke med noget, der ligger skjult bag 

teksten, men åbner noget, der ligger foran den, og gennem forståelse af teksten, vil vi ”følge dens 

bevægelse fra mening til reference, fra hvad den siger, til hvad den taler om” (Ricœur 1973, s. 

169). Strukturanalysen bliver en formidler i denne proces, og bidrager retfærdiggørelsen af  både 

den objektive og subjektive tilnærmelse (Ricœur 1973).  

 

Helt konkret betyder dette, at jeg i strukturanalysen bevæger mig fra meningsenheder til 

betydningsenheder for slutteligt at komme frem til de temaer, der karakteriserer empirien. Jeg går 

således fra hvad der siges, altså de specifikke narrativer, til hvad der tales om, hvor jeg søger i 
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dybden og udfolder sagen i de transskriberede interviews. Selve strukturanalysen udføres i 

Nvivo10, hvor Word filerne med de transskriberede interviews indledningsvist importeres. Disse 

lægges i mappen ”Internals” under ”Sources”, hvor man kan se hvert enkelt interview (se billede 1).  

 

Billede 1: Screenshot af mappestruktur i Nvivo 

 
 

Efterfølgende kodes disse via ”Nodes”, hvor de enkelte emner samles under samme meningsenhed 

ved at læse på tværs af alle interviewene. Til disse Nodes linkes et ”Memo”, hvori sagen udfoldes 

(se billede 2). Nvivo giver mig således mulighed for på samme tid at kunne se og have overblik 

over interviews, kodninger via Nodes og en udfoldelse af sagen via Memos, og jeg kan klikke frem 

og tilbage mellem de enkelte dele. Den hermeneutiske spiral fremstår klart i denne proces, hvor jeg 

bevæger mig frem og tilbage mellem ord, sætninger, afsnit og hele teksten, altså mellem helhed og 

del – mellem forklaring og forståelse. 
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Billede 2: Screenshot af Nodes med dertilhørende Memos 

 
  

 

3.4. Forskningsprocessen 

Samlet set giver min fænomenologisk-hermeneutiske tilgang med en dataindsamlingsmetode, hvor 

der anvendes interview sammen med en databearbejdningsmetode, hvor der anvendes en Ricoeur-

inspireret metode en forskningsproces, der for overblikkets skyld grafisk er fremstillet på næste 

side.  
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Figur 7: Forskningsproces som flowchart 
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DEL III 
 

4. Fund 
I det følgende præsenteres en tabel over inkluderede informanter, og videre gennemgås analysens 

fund med den naive læsning, strukturanalysen samt den kritiske fortolkning og diskussion.  

 

4.1. Præsentation af informanter 

Følgende tabel repræsenterer specialets fire informanter, udvalgte demografiske faktorer, scoringer 

der er af relevans for problemstillingen, den form for opioid de har modtaget til at mindske 

tubegenerne samt antal dage i respirator og på intensiv. 

 

Tabel 1: Informanter 

Patient Køn Alder Indlæggelses 
årsag 

CAM-ICU 
score* 

Rass 
Score* 

Opioid til 
tubeaccept* 

Dage på 
intensiv 

Dage i 
respirator 

A Kvinde 78 Lungestase Negativ 0 Intet 5 4 
B Kvinde 86 Multitraume Negativ 0 Ultiva infusion, i.v. 

oxynorm og 
rapifen p.n. 

6 2 

C Kvinde 61 Pneumoni Negativ 0 Ultiva infusion 9 8 
D Kvinde 77 Lungestase Negativ, én 

positiv 
-1/0 Ultiva infusion  13 4 

* 24 timer efter intubation og indtil udskrivelsen fra intensiv. 

 

Desuden er der identificeret fire informanter mere, som passede på inklusionskriterierne, men disse 

måtte udgå da to ikke var interesserede i at deltage, én døde og én kunne intet huske fra opholdet på 

intensiv. Patient A er interviewet på intensiv, da hun skulle flytte på andet hospital, hvor det ikke 

var praktisk muligt at udføre interviewet. Patient B er interviewet på OVA12 på NBG, patient C på 

MEA13 på THG. Patient D er interviewet på intensiv, da det ikke var praktisk muligt at interviewe 

hende på sengeafdelingen. Interviewene varede mellem 15-45 minutter. 

 

                                                
12 Ortopædkirurgisk visitationsafsnit, der modtager patienter med traumer eller infektioner. 
13  Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, varetager undersøgelse, behandling og pleje af patienter med almene 
medicinske sygdomme.  
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4.2. Naiv læsning 

Den naive læsning tager sit udgangspunkt i en læsning på tværs af empirien for at danne et overblik 

over, hvad teksterne handler om. Det følgende belyser, hvad der berører mig i denne læsning og 

danner dermed grundlag for en videre analyse. 

 

Empirien udtrykker de oplevelser, intensivpatienten har i forbindelse med den orale intubation og 

respiratorbehandlingen generelt. Der beskrives flere perspektiver, som patienten oplever som 

betydningsfulde. Et essentielt tema er tiden, og patienterne fortæller om flere måder at opleve tiden 

på under respiratorbehandlingen. Generelt føles tiden lang og patienterne oplever at kede sig, men 

nogle finder aktivering i f.eks. at se fjernsyn. For andre er ventetiden på ekstubationen 

dominerende, hvor det beskrives, at hvert minut snegler sig afsted. Der er desuden begivenheder i 

respiratorforløbet, der tegner sig som vigtige, og her er særligt dét at blive ekstuberet skælsættende 

og fremstilles som en befrielse.  

 

Et andet tema der viser sig er beskrivelser om bevidstheden, hvor flere af patienterne har ”huller i 

hukommelsen” selvom de kun kortvarigt har været sederet under intubationen. Empirien viser 

således et billede af respiratorpatienter, der trods deres vågne tilstand har større eller mindre dele af 

deres forløb, som under interviewet ikke er tilstede i deres bevidsthed. For én patient har en dejlig, 

behagelig drøm brændt sig fast, mens en anden beskriver ubehagelige hallucinationer under 

respiratorbehandlingen. Det er således ikke kun manglende hukommelse, men også en ændret 

bevidsthed patienterne beskriver. Selv om der er dele af forløbet patienterne ikke kan huske, kan 

alle dog fortælle om besøg af deres pårørende, hvilket fremstår som betydningsfuldt.  

 

Patienterne fortæller også om de fysiske oplevelser, der relaterer sig til den orale intubation. 

Beretninger om tørst, hoste, sugning, smerter og ubehag samt dét at finde nye måder at 

kommunikere på er karakteristiske. Det tyder på, at flere forholder sig positivt til det at være vågen 

under respiratorbehandlingen, selvom alle giver udtryk for, at det naturligvis er svært at sige, når 

man ikke har prøvet at være sederet under hele forløbet.  

 

4.3. Strukturanalyse 

I det følgende fremstilles de temaer, der er fremkommet via strukturanalysen i Nvivo. Der viser sig 

3 temaer: 1) Røret i halsen, 2) Ved bevidsthed, men dopet og 3) Når tiden føles lang, med 

32



 

dertilhørende undertemaer, som først beskrives mere eksplicit i den kritiske analyse og diskussion. 

Den følgende præsentation repræsenterer essensen i betydningsenhederne og underbygges via 

citater fra narrativerne, og hermed har temaerne belæg i og er en udfoldelse af meningsenhederne 

gennem betydningsenhederne. Jeg søger sagligt at fremstille sagen transparent, gyldigt og 

troværdigt. 

 

4.3.1. Røret i halsen 

Patienternes beskrivelser af den orale intubation relaterer sig til oplevelsen af at have et 

fremmedlegeme i munden og i halsen, og dette udfoldes i fortællingerne som følelsen af at have en 

klump i halsen: 

”Ikke andet end at den sidder der, som ja… Noget der piner ned igennem… Det er ligesom 
den er for stor, kan man sige, ligesom den vil ud ikke også, og trækker ud… Sådan er det 
nærmest. Og den må godt være lidt mindre” (A). 

”Ja, du kan jo godt mærke, der er en klump dernede ikke også. Men jeg vidste jo hvad det 
var” (C). 

Det er forskelligt om ”klumpen” har medført smerter og ubehag, men kan opleves som meget 

generende: ”Det er meget ubehageligt, og det gør ondt nede i røret [patienten rører sig ved 

halsen]” (A). Denne plagsomme oplevelse fylder meget i patientens oplevelser og er for hende 

dominerende gennem forløbet på intensiv: ”Men behageligt, det er det ikke. Hele vejen igennem, så 

er det en lang pine, kan man sige” (A). Sammen med smerterne har dette ubehag været kendetegnet 

ved brækfornemmelser, der opstod, hvis tuben forskubbede sig i halsen: 

”… Hvis den kom til at forskubbe sig et sted hen, så kom den til at røre ved et eller andet. Så 
får man de her [patienten tager hænderne op til halsen og laver bræklyde]” (A). 

Den orale tube har foruden smerter og brækfornemmelser også gnavet i ganen: ”Ja, og så når den 

sidder derinde, så bliver man helt sådan ligesom hudløs, der hvor den rører oppe ved ganen” (A). 

Kvælningsfornemmelse er endvidere en følelse, der kommer til udtryk i empirien: ”Den tube, jeg 

følte, at jeg blev kvalt” (C), men ikke alle patienterne udtrykker, at smerter eller ubehag var 

altoverskyggende for deres oplevelse af den orale tube: ”Altså hvis der var bare en lille smule, så 

blev det jo rettet med det samme” (B), hvilket er overensstemmende med denne patient, der 

desuden har valgt en strategi, hvor hun besluttede sig for ikke at lade sig irritere af tuben: ”Jeg 

ignorerede det. Og så fik jeg noget smertestillende… Og jeg var helt smertedækket” (C). Patient 

fortæller også at selv under mobilisering, var hun ikke plaget af tuben, hvilket er i tråd med denne 

patients beskrivelse, der heller ikke har en oplevelse af at tuben trykker i halsen: ”Ikke udover det 
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var jo besværligt. Men det generede mig sådan set ikke” (B). For en af patienterne har det, hun 

beskriver som sin jernvilje, betydet at hun har kunnet acceptere at være vågen og oralt intuberet i 

otte døgn: 

”Ellers så synes jeg ikke, altså selvfølgelig var det da ubehageligt at have, det er jo ingen 
fornøjelse vel. Men jeg tænkte, da der var gået én dag – nå, så kunne det sgu da være der et 
par dage til. Tænkte jeg – så klarer du det. Så sagde de så – så nu kan det være, det varer et 
par dage til. Men når du har klaret det, så kan du også klare det… Så jeg var ligeglad. Jeg 
kunne have ligget med det endnu” (C). 

Det er således forskelligt om og hvordan patienterne oplever smerter og ubehag ved den orale 

intubation, men de fleste har den samme oplevelse omkring dét at blive suget i munden og tuben: 

”Og ligesådan når de sugede det ud, også ned i røret, for så blev der ro lidt igen” (A). 

”Det var ikke så rart, men alligevel kunne jeg godt mærke det bagefter, at det var godt” (B). 

”Nej, jeg synes jo bare, det hjalp jo. Også når de gik ned i tuben og fik det op ikke også. Det 
var alligevel, det er da ikke sjovt. Men det hjalp” (C). 

Det er altså en handling, der medførte ubehag men efterfølgende ro og lindring. Det at blive suget 

for dybt ned i tuben beskrives som særlig generende, men en af patienterne fortæller, at hun 

sammen med sygeplejerskerne udviklede en strategi, så hun selv kunne deltage og sige fra, når hun 

ikke ville suges mere: 

”Og så var der én, hun fandt på, at jeg skulle tage hende i hånden eller oppe på armen, og så 
holde på den, og så få den væk. For jeg følte mig utryg ved at gøre det selv. Og det der, hun 
fandt på, det overførte jeg på andre” (C).  

Dette bidrog således til tryghed og en mulighed for medbestemmelse i plejen. Patienterne har 

forskellige oplevelse af tubens placering, men der kan være en usikkerhed på om den blev, hvor den 

skulle, for eksempel i forbindelse med hoste: ”Ja, så holdt jeg på det. Den skulle sgu blive derinde” 

(C). At kunne styre tuben selv, så den ikke forflyttede sig, kunne også gøres med tænderne: ”Jeg 

kunne godt sådan ligesom bide i den, lige sætte tænderne på. Så blev den på et bestemt sted uden at 

flytte sig rundt” (A). Pateinterne har således selv været med til at forebygge en forskubbelse af 

tuben, der resulterede i brækfornemmelser. Modsat beskrivelserne af de plagsomme oplevelser med 

smerte, brækfornemmelse og kvælningsfølelser, udtrykker empirien også, at små ting i sygeplejen 

var med til at gøre forløbet mere behageligt: ”Derimod sådan en våd vaskeklud, det gør så dejlig 

frisk… Det er bare sådan en lille forskel, ikke også?!” (A). Patienterne fortæller også om dét at få 

fugtet munden med en swaps, hvilket føles rart, da det er med til at afhjælpe den mundtørhed, som 

de føler: ”Og de var så søde til at komme og pensle min mund” (B). For nogle har tørsten været en 

dominerende oplevelse, der har resulteret i fantasier om læskende drikke: 
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”Men jeg har været tørstig… Jeg drømte om at få en mundfuld vand, sådan. Men det kan man 
jo ikke få”. Hun fortsætter: ”Så kunne jeg se pigernes kaffe derude i aftes [patienten peger ud 
på kontorgangen]. Det stod ude på bordet, jeg kunne lige have drukket et krus te” (A). 

”Så gjorde jeg fagter om at få et glas isvand, hvor duggen perlede ned af og så… [patienten 
laver slupre lyde og griner]. Men det måtte jeg jo ikke få” (C).  

For disse patienter er der således en erkendelse af, at de ikke kan få noget at drikke, hvorfor de må 

lide dette afsavn og nøjes med ”en bold til sådan at køre rundt i munden” (A). 

 

Dét at være oralt intuberet er en udfordring for kommunikationen, og det fordrer, at patienterne må 

anvende alternative kommunikationsformer, når stemmen er sat ud af brug: ”Jeg kunne jo ikke sige 

noget. Det var det værste faktisk. At jeg ikke kunne. Men jeg accepterede det. Men jeg kunne jo 

skrive… Jeg kunne jo også bevæge munden” (C). Det er altså vanskeligt ikke at kunne tale, men 

patienterne finder veje til kommunikation ved at skrive på en blok, bevæge munden eller lave 

fagter. De fortæller også, at det var forskelligt, hvor let de kunne gøre sig forståelige, og én 

fortæller: ”Nogle de var nemme at kommunikere med, andre dem kunne jeg ikke gøre begribelig” 

(A), mens en anden bliver helt berørt over sygeplejerskernes måde at være på: ”Meget fine… Og 

tålmodige. Jeg er dybt imponeret. Jeg er lige ved at tude over det [patienten græder lidt]” (C). 

Denne patient har således en oplevelse af at føle sig forstået og blive mødt i kommunikationen, 

selvom hun ikke har kunnet bruge stemmen, hvilket sammen med den tålmodighed, der er udvist 

overfor hende, har haft en stor betydning for hendes forløb. 

Kulminationen på de gennemgribende oplevelser, den orale tube medfører, slutter i en ekstubation, 

som patienterne beskriver som en befrielse. Selvom selve proceduren ikke er rar: ”Det var grimt at 

komme ud af den [respiratoren] første gang. Det indrømmer jeg” (D), beskrives det alligevel som 

en lettelse efterfølgende: ”Det var så skønt. Jeg nyder det. Hele tiden” (A). En af patienterne 

beskriver oplevelsen således: 

”Og så sagde han så, at det var selvfølgelig ubehageligt… Og så tog han det. Og det var i et 
snup-tav. Jeg nåede ikke engang at tænke… Det var én, der var vant til det ikke også. Og så 
var det ude… Det var mærkeligt… Men en befrielse. Og så måtte jeg gerne sige – goddag. 
Men det tror man jo ikke, at man kan… Men det kunne jeg så” (C). 

Denne følelse af professionalisme har altså været vigtig, og den har desuden haft en betydning for 

hende i forståelsen af, hvorfor hun skulle være intuberet, og derfor ikke instinktivt hev det 

fremmedlegeme ud, der var i hendes mund: 
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”Og jeg kan huske han sagde, at det var meget meget vigtigt, at jeg ikke rørte det [tuben], og 
jeg skulle kigge ham i øjnene. Og det gjorde jeg jo selvfølgelig fordi, at jeg kunne mærke, den 
måde han talte på, at det var vigtigt” (C). 

Omvendt udtrykker empirien også en trang til at hive tuben op: ”Men jeg lå jo mange gange og 

have lyst til at rykke den op”, men for patienterne har der været en forståelse af, at det var 

nødvendigt. Sammen med en bekymring for om det efterfølgende var muligt at få luft, betød det, at 

patienterne ikke ekstuberede sig selv: ”Og så ved jeg ikke, om jeg kan have ligget sådan og ikke 

kunne trække vejret selv” (A). Endvidere beskrives det, at tilliden til sundhedspersonalet har haft 

betydning for, at patienterne lod tuben være: ”Det var nok fordi, at jeg vidste, at dem der havde lagt 

rørene ned, de var klogere end mig” (B). 

 

4.3.2. Ved bevidsthed, men dopet 

Patienterne beskriver alle episoder under respiratorbehandlingen, som de ikke kan huske. For nogle 

er det kun selve intubationen, de ikke erindrer, mens der for andre er store dele af forløbet, der er 

forsvundet fra deres bevidsthed. En patient beskriver dét at vågne op efter intubationen som en 

langsom opvågnen, hun ikke kan redegøre for: ”Ja, jeg ved ikke hvornår det gik op for mig. Men 

jeg ved ikke, at jeg har fået det [tuben]” (A). Denne beskrivelse illustrerer således, hvordan det er 

pludselig at befinde sig i et fremmed miljø uden at vide hvordan eller hvorfor man er kommet der, 

hvilket uddybes dette narrativ: 

”Jeg kan huske, at jeg blev hentet af Falck, og at jeg gik ned af trapperne, og jeg kørte i 
ambulancen… Og jeg kan også huske, vi kørte lidt, og så stoppede vi, og så husker jeg ikke 
mere, før der var én der kiggede mig i øjnene, og han blev ved med at sige – kig mig i øjnene. 
Og så siger de til mig, at den var lidt i ti… Og øh… Derfra kan jeg huske” (C).  

For nogle er det således kun selve intubationen og forløbet herop til, der ikke er indsigt i, da der kan 

være en tydelig oplevelse af at kunne huske resten af forløbet: ”Men jeg kan faktisk huske det 

meste… Undtagen når jeg har sovet” (C). Denne klare følelse af bevidsthed står i kontrast til dette 

narrativ, hvor patienten har store dele af forløbet, hun ikke erindrer: ”Nej, jeg indrømmer, at jeg 

kan ikke huske ret meget” (D), og hun fortæller, at hun har en følelse af have sovet det meste af 

tiden. Når adspurgt om hun kan huske det at blive suget i tuben, hvilket de andre patienter har en 

klar erindring om, fortæller hun: ”Det kan jeg ikke huske… Så jeg har nok alligevel været væk på en 

måde” (D). Flere af de oplevelser, der er tilstede i patientens erindring, er beskrivelser af forløbet, 

som hun har fået gengivet: ”Altså jeg kan ikke selv, men jeg har fået det fortalt, for jeg spurgte om 

det” (D). Selve det ikke at kunne huske, beskrives som en slags sløret bevidsthed, hvor minderne 
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om forløbet både er der, og ikke er der: ”For at være ærlig, det kan jeg både huske og ikke huske” 

(D). For denne patient er den uklare bevidsthed grundet i en  følelse af at være sløv og dopet: ”Og 

det er vel fordi man er så dopet. Altså, selvom jeg var ved bevidsthed, så var jeg jo alligevel… 

Dopet” (B). Hun har således en følelse af at være ved bevidsthed, men denne er ændret i en sådan 

grad, at den beskrives som sløvet. 

Samtidig har flere af patienterne fortællinger om en bevidsthed, der er præget af uvirkelige 

oplevelser og forvirrede tanker. Disse oplevelser spænder fra fortumlede tanker til voldsomme 

hallucinationer. En af patienterne angiver at have klare tanker det meste af tiden, men har alligevel 

en enkelt gang en usammenhængende oplevelse: ”Jeg fik heller ikke hallucinationer. Ja, én gang 

tror jeg. Jeg mente min mand var der. Og det var han ikke” (C). For andre har tankevirksomheden 

været så påvirket, at det resulterede i en angst for at miste forstanden: ”Og så følte man vel, at det 

var volapyk, det man fik sagt nogle gange, og så tænkte man – er du ved at blive tosset i hovedet!? 

Men det sagde de jo til mig, at det var jeg ikke” (B). Patienten fortsætter:  

”Men jeg synes alligevel, at jeg følte, at jeg… Var mig selv, og at jeg ikke var blevet skør i 
hovedet, og det var jeg så glad for. Og det synes jeg har klaret det hele vejen, og det er jeg så 
taknemmelig for” (B). 

Til trods for de forvirrede tanker, oplever hun således stadig at have sin identitet intakt, hvilket hun 

påskønner. I hendes bevidsthed er der desuden en særlig smuk drøm, der har brændt sig fast, og hun 

angiver, at dette har fyldt hendes tanker under store dele af respiratorbehandlingen. Patienten 

mener, at drømmen tager sig afsæt i en buket blomster, hun fik af sin nabokone. Den udspiller sig i 

en skøn have, og hun fortæller at: ”Jeg kan ikke slippe den” (B). Denne centrale oplevelse har for 

hende en dybere mening, som hun endnu ikke kan tolke, men den har skabt en glæde og et univers 

hun har kunnet drømme sig hen i: ”Det er jeg så glad for. Den var så skøn, og den sidder i mit 

hoved, og jeg kan se blomsterne” (B). For en anden patient, har oplevelserne været af en hel anden 

karakter, og hendes bevidsthed er præget af mareridtsagtige hallucinationer, og hun fortæller, at hun 

så: 

”Alt muligt, jeg vil næsten ikke være bekendt at sige det. Døde mennesker og alt muligt, af 
nogen, der dansede rundt. Jeg skulle følge med og gemme mig. Følge med i den retning. Det 
var simpelthen så uhyggeligt” (D). 

Disse skræmmende oplevelser har, ligesom med den smukke drøm, sat sig fast i hendes 

hukommelse, og hun siger: ”Og det vil da sidde heroppe altid mere eller mindre på en eller anden 

måde [patienten peger på sit hoved]” (D). Det er altså en oplevelse, der har gjort så stort indtryk, at 
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hun mener, at den vil være i hendes bevidsthed for altid. Udover den smukke drøm beskrives også 

vrangforestillinger, der betød, at tillid til personalet blev påvirket: 

”Jeg havde så alligevel en tanke på et tidspunkt, og den var ikke så rar. Om at der var jo nok 
en, eller der kunne være en i det personale, der gik omkring mig, som kunne have onde tanker 
for eksempel mordforsøg. Det må jeg tilstå. Det havde jeg… Det var ikke så rart” (B). 

Patienternes bevidsthed under respiratorbehandlingen er altså præget af smukke drømme, 

uhyggelige hallucinationer og vrangforestillinger der påvirker deres oplevelser, således at det 

skaber et surrealistisk univers, der både kan føles absurd og makabert, men også give en fantastisk 

verden at drømme sig hen til. 

Patienterne reflekterer over det at være vågen og ved bevidsthed under den orale intubation. De gør 

sig klart, at de ikke kan udtale sig om, om det er mest ønskværdigt at være vågen eller sovende, da 

de ikke har prøvet begge dele, men flere af dem tilkendegiver alligevel, at de foretrækker at være 

ved bevidsthed: ”Men det gjorde jo heller ikke noget, jeg bryder mig ikke om, at jeg skulle have 

sovet fra det hele. Det vil jeg ikke” (A). Dette bekræftes af en anden patient, idet hun uddyber, at 

hun foretrækker at være vågen: ”Hellere det end at sove. Det tror jeg mere, jeg ville være 

forskrækket over… Så ved jeg ikke hvad der sker jo [griner]. Jeg vil da godt være med. Det er mit 

liv” (C). Ubevidstheden er således mere skræmmende end bevidstheden, og det er centralt at have 

følelsen af at være en aktiv deltager i sit eget liv. Omvendt tilkendegiver patienterne, at en sovende 

tilstand havde kunnet skåne dem for nogen former for gener: ”Havde jeg været bedøvet, så havde 

jeg ingen ubehag haft” (A). En af patienterne fortæller, at ”det er godt at have det hele med” (B), 

idet hun mener, at det er rart at kunne fortælle om sine oplevelser efterfølgende. Desuden udtrykker 

hun, at selvom det ikke nødvendigvis er rart, er det godt at kunne huske nogle ting, da de er af stor 

betydning: ”Der er nogle ting, og de sætter så dybe spor, og det er derfor vi kan huske dem” (B). 

Det kommer således til udtryk i empirien, at selvom det er en voldsom oplevelse at være oralt 

intuberet, og det kan medføre nogle gener, mener patienterne alligevel, at bevidstheden er at 

foretrække frem for sedationen. 

 

4.3.1. Når tiden føles lang 

Et centralt tema i empirien er tiden, og patienterne har forskellige beskrivelser af denne. Mange af 

dem føler tiden snegler sig af sted, og at de keder sig, hvilket kort og præcist er beskrevet af denne 

patient, da hun fortæller: ”Tiden var lang” (B). En anden patient uddyber, idet den langsomme tid 
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skyldes at: ”Jeg keder mig da som bare pokker” (D), mens en anden finder distraktion og 

aktivering i fjernsynet: 

”Og du kunne slukke, og du kunne tænde, og du kunne bare lade det køre… Om jeg hørte det 
eller ej, det er jo lige meget. Du kunne jo bare glo… For jeg havde jo høretelefoner, jeg 
generede jo ikke nogen” (C). 

For hende har kedsomheden ikke været så dominerende som hos de andre patienter, da hun 

fortæller: ”Og så skete der jo noget hele tiden. Der lå jo én ved siden af ikke… Og der rumsterede 

de jo også inde. Så…” (C). Dog har hun ikke haft mange andre muligheder for at aktivere sig selv 

end fjernsynet, da hun beskriver, at hun var for udmattet: ”Jeg har da en bog med, og jeg har… 

Men jeg har ikke kræfter til at holde den.” (C). At finde aktivering, for at føle tiden går hurtigere er 

således ét perspektiv på tidsopfattelsen, men for en anden patient har ventetiden været det 

dominerende. Under respiratorbehandlingen har hun tilbragt store dele af tiden med at håbe og 

vente på, at hun snart blev ekstuberet, og det har været det, der har fyldt i hendes tanker: 

”Ja. Det har jeg så ventet på, ligesom når man sidder og venter hos tandlægen, så har man 
ventet fem minutter, så har man ventet ti minutter… Hehe… Man venter og venter, ti minutter 
det er lang tid, når man venter [patienten kigger op på uret]” (A). Hun fortsætter: ”Man 
tænker meget på, at nu kommer de snart, og om en time, så kommer de måske… Eller er jeg 
måske så heldig, at den kommer ud i aften inden jeg skal sove? Men nej, det gjorde den ikke… 
Og så har de sagt – måske i morgen. Men der er jo længe til i morgen” (A). 

Hun oplever således at være sat i et rum, hvor hun så at sige er sat uden for tiden. Hun har ingen 

kontrol eller medbestemmelse over sin situation og har kun håbet at holde fast i:  

”Hvor man synes, bare om en time, så komme den måske op [patienten demonstrerer at 
trække tuben op af halsen]. Det kan endda være, at der går en halv time, så kommer de og 
tager den op” (A). 

For patienterne har de pårørende haft en central rolle i tiden, da de har givet adspredelse og 

underholdning: ”Han [barnebarn] kommer hver dag. Han sagde også til mig i går – mormor, jeg 

tager kort med, så vi kan sidde og spille kort” (D). Samtidig har de også bidraget til at give glimt af 

livet udenfor intensivafdelingen, hvor der ikke er de samme bekymringer: 

”Han [barnebarn] kom en dag og spurgte, om han måtte tage i byen. Så sagde jeg til ham – 
hvorfor fanden skal du ikke tage i byen? Det hjælper jo ikke mig, mår man er her, vel? …Jeg 
har sagt, han skal bare gå i byen og hygge sig. Men han kommer inden klokken fem i morgen, 
sagde han” (D). 

Dog har de pårørende for nogle af patienterne også været kilde til bekymring, da de har været 

urolige for, om disse brugte for mange kræfter på at besøge dem: ”Så han [vir] har også behov for 

at slappe af” (C). Det at være omgivet af sundhedspersonale det meste af tiden har også haft en 

indvirkning på patienternes oplevelse af tid. Det har givet dem en tryghedsfølelse, og de har således 
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ikke følt sig isolerede eller ensomme: ”Der var nogen hele tiden næsten. De var jo… De kom 

konstant” (C), hvilket bekræftes af denne patient: ”Men jeg synes de var så søde til at komme og 

bare lige kigge” (B). Personalets kontinuerlige tilstedeværelse opleves ikke som en krænkelse af 

privatlivet, men der skabes en god relation: ”Det er sjovt, man kan få sådan nogle gode forhold ikke 

også” (C). Relationerne har således en indvirkning på tiden, hvor både de pårørende og 

sundhedspersonalet med deres tilstedeværelse bryder det tomrum, patienterne kan føle sig sat i, når 

de ingen kontrol har over tiden. 

 

4.4. Kritisk analyse og diskussion 

I denne del af analysen løftes analysen op til en fortolkning, der indebærer en diskussion og 

argumentation af de fremkomne temaer og dertil hørende undertemaer, som er udledt af den naive 

læsning og strukturanalysen. Der er endnu engang tale om en dialektisk proces mellem forklaring 

og forståelse, hvor jeg ved at inddrage forskningsartikler og anden teori sætter fundene i dialog med 

den viden, der uddrages herfra. Dermed kommer analysen dybere ned i en forståelse af 

problemstillingen, og sættes samtidig ind i en aktuel videnskabelig kontekst. For overskueligheden 

skyld er temaer og undertemaer oplistet i en tabel. 

 

Figur 8: Temaer og undertemaer 

 
        

• Det fremmede i mund og hals 
• Alternativ kommunikation 
• Tilliden til sundhedspersonalet 
• Befrielsen fra tuben 

Røret i halsen 

• Den surrealistiske bevidsthed 
• Huller i hukommelsen 
• Bevidstheden om livet 

Ved bevidsthed,  
men dopet 

• Den langsomme tid 
• Relationerne i tiden Når tiden føles lang 
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4.4.1. Røret i halsen 

Gennem strukturanalysen udledes flere perspektiver på dét at være oralt intuberet, hvordan dette 

føles som fysisk oplevelse, hvordan det påvirker kommunikationen samt hvorledes det er at blive fri 

for tuben igen. Temaet Røret i halsen og dertil hørende undertemaer relaterer sig således til det 

fysiske objekt i form af den oralt tube og dennes påvirkning af patienternes oplevelser, hvilket 

gennemgås i det følgende.  

 

Patienter indlagt på intensiv befinder sig i et højteknologisk miljø og udsættes under pleje og 

behandling for mange ukendte apparater og utensilier. Rundt om sengen og over patientens hoved 

er der respirator, scop, medicinpumper og muligvis dialyse der alle bidrager til fremmede lyde og 

indtryk. I og på patientens krop er der diverse ledninger, sonder og slager, og et af de 

fremmelegemer, der er tættest på patientens umiddelbare udsyn er den orale tube. Empirien viser, at 

i dette højteknologiske miljø kan helt grundlæggende sygepleje spille en afgørende rolle, hvor noget 

så simpelt som en fugtig vaskeklud gør en stor forskel for oplevelsen af at være oralt intuberet. 

Ifølge Harder (Harder 2000) vakler kvaliteten af den grundlæggende sygepleje i dag, og hun ser en 

fordel i at sygeplejen finder tilbage til sit fundament f.eks. ved igen at lade sig inspirere af 

teoretikere som Virginia Henderson. Et sådan perspektiv er interessant i dette speciale, hvor der er 

flere af patientfortællingerne, hvis centrale omdrejningspunkt er den grundlæggende sygepleje og 

behovet herfor. Selvom tekniske færdigheder og apparatur giver muligheder for at udføre sygepleje 

på et højt specialiseret og instrumentelt plan, er det således vigtigt ikke lade sig forføre af en kultur, 

hvor det medicotekniske er i højsædet. I de situationer hvor den tekniske kunnen ikke er 

tilstrækkelig til at dække patientens behov, må vi med afsæt i Kemp (Kemp 1999) søge andre 

ressourcer end de videnskabelige og tekniske. Videre beskriver han den livskunst, som han anser 

omsorg og pleje som, og heri ligger en mulighed for at opfylde de grundlæggende behov, 

patienterne bl.a. tilkendegiver i empirien. Når den højspecialiserede sygepleje ikke tilgodeser 

patienternes basale behov, må vi således søge tilbage til den grundlæggende sygepleje og anerkende 

denne ”livskunst” som et redskab i pleje af den vågne, oralt intuberede respiratorpatient. 

 

4.4.1.1. Det fremmede i mund og hals 

For intensivsygeplejersken er det at passe en respiratorpatient en del af hendes hverdag og kan 

opleves som en rutine, men hver enkelt patient har en individuel oplevelse af dét at være oralt 

intuberet og respiratorbehandlet (Coyer 2006). Dette kommer også til udtryk i empirien, hvor der 
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blandt patienter udlægges flere forskellige beskrivelser af den oplevelse, den orale tube bidrager til. 

Disse udtrykkes gennem fortællinger om smerter, ubehag, hoste, brækfornemmelser og 

kvælningsfølelse, hvoraf mange af oplevelserne skyldes en ustabil tube eller utilstrækkelig 

smertebehandling. Almerud (Almerud et al. 2007, Almerud et al. 2008) argumenterer med 

Heidegger som sit teoretiske afsæt for, at patienten og teknologien smelter sammen i intensivmiljøet 

og danner én samlet enhed. Barnard og Sandelowski (Barnard, Sandelowski 2001) mener dog, at 

denne sammensmeltning kan medføre, at patienten oplever afhumanisering og en fremmedgørelse 

af kroppen. For patienterne i dette speciale beskrives dét at have tuben i halsen som følelsen af at 

have en klump, der presser og hiver; som en genstand der ikke hører til. Man kan opfatte 

forbindelsen til dette fremmelegeme som en invasion af kroppen, og patienterne oplever således 

ikke en sammensmeltning med tuben. Den beskrives omvendt som et objekt der, selvom det er et 

middel for overlevelse, anses som et generende element, der ønskes fjernet hurtigst muligt.   

 

Dette objekt medfører for patienterne en begrænsning i at få opfyldt nogle grundlæggende 

fysiologiske behov som f.eks. behovet for at drikke. Sammen med smerter, tubegener, 

kvælningsføleles og brækfornemmelse fremprovokerer fremmedlegemet et angreb på nogle helt 

fundamentale fysiologiske behov. Med udgangspunkt i Pahuus’ behovsteori (Pahuus 2002), kan 

man anskue dette ud fra homeostaseprincippet. Hvor der normalt sker en opretholdelse af balancen i 

kroppens behov, er den oralt intuberede patients mulighed for at tilfredsstille basale behov sat ud af 

spil. Derfor sker der ikke en tilfredsstillelse af behovene, og patienten efterlades i en konstant 

spændingstilstand med hungren efter behovsopfyldelse (ibid.). Særligt tørsten er eksempel på et 

underkuet fysiologisk behov, men også smerter og ubehag sætter kroppens homeostase ud af 

balance. Hvis man opstiller de grundlæggende behov på den ene side og savn og længsel på den 

anden side (ibid.), sættes respiratorpatienten i en tilstand domineret af savn og længsel, fordi de 

grundlæggende behov ikke tilfredsstilles. Disse følelser beskrives ikke eksplicit i empirien, men er 

alligevel udtrykt i sætninger som: ”Jeg drømte om at få en mundfuld vand” (A).  

 

Homeostasetænkningen er dog blevet kritiseret for at være reduktionistisk, da de menneskelige 

behov dækker over mere end blot en ubalance i kroppen (Pahuus 2002). Eksistenspsykologisk kan 

man se f.eks. smerter og kvælningsfornemmelser som en mere vidtrækkende indgriben i patientens 

behov. Disse er følelser, der truer menneskets oplevelse af overlevelse, men når patienten alligevel 

accepterer sin afmagt og den manglende behovsopfyldelse, kan man med afsæt i Pahuus se dette 
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som en dybere følelse, nemlig livsmodet (ibid.). Det er således viljen og lysten til at leve, der får 

patienten til at overgive sig og acceptere det ubehag, tuben medfører. Der foreligger, som beskrevet 

i indledningen, meget få nye studier, der beskriver oplevelsen af at være oralt intuberet, men i et 

studie fra 2002 (Grap, et al. 2002) er gener ved den orale tube undersøgt. Dette studies resultater er 

sammenfaldende med patientbeskrivelserne i dette speciale, og interessant er det, at 60 % af 

patienterne ikke mener, at der kunne gøres noget ved deres ubehag (ibid.). Smerter, 

brækfornemmelser og kvælningsfornemmelser er således noget patienterne anser som uundgåeligt 

under respiratorbehandlingen, hvilket underbygger en ubevidst tilsidesættelse af homeostasen i 

kroppen i kampen for overlevelse.  

 

4.4.1.2. Alternativ kommunikation 

Den orale tube og den dertilhørende cuff medfører, at patienterne ikke har mulighed for at udtrykke 

sig verbalt, men empirien viser, at patienterne sammen med sygeplejerskerne finder alternative 

måder til kommunikation. Selvom det er en udfordring at skulle kommunikere uden brug af 

stemmen, udtrykker patienterne, modsat andre studier (Grap, et al. 2002, Patak et al. 2004), ikke 

frustration eller hjælpeløshed over den begrænsede kommunikation. Omvendt oplever de at føle sig 

forståede, og den tålmodighed der udvises overfor dem har været af så essentiel betydning, at det 

berører dem dybt. Dette illustrerer med afsæt i Martinsen (Martinsen 2005), at patienten oplever en 

opmærksomhed i sygeplejen. Opmærksomheden er en koncentration i tid og rum samt et intenst 

nærvær, hvor der er en skærpet opfattelse af situationen, og desuden har ”langsomheten, 

tålmodigheten og roen i situasjonen” (Martinsen 2005, s. 261) betydning for patientens oplevelse af 

at blive mødt. Opmærksomheden i intensivsygeplejen er af afgørende rolle for patienten (Glad 

2010), og empirien understreger vigtigheden af at sygeplejersken ikke giver op i sin 

kommunikation. Det er altså vigtigt, at patienten føler sig hørt og får støtte til alternative strategier 

til at blive hørt, når stemmen er sat ud af brug. 

 

4.4.1.3. Tilliden til sundhedspersonalet 

Som det tidligere er beskrevet, anses tuben som et generende fremmedlegeme, som patienterne 

ønsker at slippe af med, men på trods af dette accepterer de den invasion af kroppen, tuben 

medfører. Patienterne tilkendegiver, at undertrykkelsen af instinktet til at hive tuben op skyldes en 

tillid til at ”dem der havde lagt rørene ned, de var klogere end mig” (B). Med afsæt i Løgstrups 

43



 

(Løgstrup 2010) tanker om de suveræne livsytringer kan man betragte denne tillid til 

sundhedspersonalet som en del af patientens iboende egenskaber. Udover kærlighed, håb, 

barmhjertighed og talen åbenhed er tilliden os givet her i livet. At følge livsytringerne føles intuitivt 

rigtigt, og i mødet med et andet menneske har vi som udgangspunkt tillid til denne. Mødte vi 

hinanden med mistillid, ville vi ifølge Løgstrup ikke kunne leve, idet ”vort liv ville visne, det ville 

blive forkrøblet” (Løgstrup 2010, s. 17). Når patienterne udviser sundhedspersonalet en tillid ved at 

acceptere intubationen, kan det således betragtes som et naturgivet træk, der kun sættes til skamme, 

hvis denne misbruges. Løgstrups ”Den etiske fordring” (Løgstrup 2010), har også inspireret Pahuus 

i nogle af hans tanker om behov, og med afsæt heri kan man, som tidligere beskrevet, også se 

patientens impulskontrol som led i kampen for overlevelse (Pahuus 2002).  

 

4.4.1.4.Befrielsen fra tuben 

At blive ekstuberet beskriver patienterne i empirien som en befrielse, og denne positive følelse 

typisk i forbindelse med at en trussel er fjernet eller undgået (Carver 2009). Udover at slippe af med 

gener og ubehag fra tuben, kan lykkefølelsen ses som et udtryk for patientens oplevelse af at 

komme endnu et skridt mod igen at blive et helt menneske. At være bundet til intensivstuen grundet 

respiratoren og frataget stemmens brug er en begrænsning af patientens frihed. Ifølge 

eksistentialisterne stræber mennesket efter at være uindskrænket og ubegrænset (Schibbye 2007), 

og dette frihedsbegreb kan knyttes an til patientfortællingerne. En ekstubation resulterer i at 

patienterne ikke længere føler sig fanget i respiratorens begrænsninger, hvor de passivt ser livet gå 

dem forbi, men igen er et individ, hvor deres iboende frihed slippes fri. Når truslen i form af tuben 

fjernes, og patienterne oplever at tage et skridt på vej mod igen at opnå den uindskrænkede 

eksistentielle frihed, kommer dette til udtryk som en følelse af glæde. 

 

4.4.2. Ved bevidsthed, men dopet 

Strukturanalysen viser, at selvom patienterne via Rass er scoret til at være vågne, oplever de 

alligevel en ændret eller ”dopet” bevidsthed. Denne ændrede bevidsthed kan anskues som en slags 

3. bevidsthed, hvor patienten befinder sig i en twilight verden mellem bevidsthed og ubevidsthed. 

Bevidstheden er som begreb vanskelig at definere, men indebærer bl.a. vågenhed, selvbestemmelse 

og reaktion på omverdenen, men faktisk udgør de ubevidste processer størstedelen af hjernens 

aktivitet (Ellemann 2003). Hos mennesker der udsættes for længerevarende motorisk inaktivitet og 

44



 

stimulifattige omgivelser, kan man observere en ændring i bevidstheden (Høgh-Olesen 1995). Med 

dette afsæt er det måske ikke så overraskende, at den respiratorbehandlede intensiv patient til trods 

for vågenhed kan opleve en ”dopet” bevidsthed.  

 

En ændret bevidsthed kan fænomenologisk set betragtes som en helt anden oplevelsesverden, end 

den vi normalt befinder os i, hvor der kan ses forandrede kognitive processer, forstyrrede 

tidsoplevelser, hypersensitivitet, perceptuelle forstyrrelser samt ændrede krops- og selvoplevelser 

(Høgh-Olesen 1995). Denne ændrede bevidsthed kommer i empirien både til udtryk i manglende 

erindring om forløbet under respiratorbehandlingen samt en bevidsthed med surrealistiske 

oplevelser, hvilket viser sig som undertema. Endnu et undertema er patienternes interessante 

refleksioner over det at være vågen under respiratorbehandlingen, og vigtigheden i af være bevidst 

om livet. I det følgende vil jeg gennemgå disse undertemaer.  

 

4.4.2.1. Den surrealistiske bevidsthed 

I empirien viser der sig samlet set patientoplevelser, der er udtryk for et surrealistisk univers i form 

af drømme, hallucinationer og vrangforestillinger. Selvom patienterne hovedsageligt er scoret 

CAM-ICU negative, manifesterer nogle af narrativerne sig alligevel som udtryk for intensiv 

delirium. Da der er overvægt af patienter, der lider af den hypoaktive delirium tilstand, hvor 

patienten reagerer indad, er der risiko for at tilstanden overses (Svenningsen 2012), hvilket muligvis 

er tilfældet her. Selvom nogle af patienternes oplevelser har karakter af at være præget af delirium, 

er andre i ligeså høj grad udtryk for en anden form for bevidsthed, der tager sit afsæt i det ubevidste 

og bl.a. kommer til udtryk i drømme. Uanset om patienternes oplevelser udtrykker, hvad man typisk 

vil definere som virkelige eller uvirkelige hændelser, må man ifølge Storli (Storli 2006, Storli, et al. 

2007) betragte patienternes oplevelser som en del af deres livsverden, og anse disse på lige fod med 

”sande” oplevelser fulde af mening. Storli finder, at hvor patienternes oplevelser fra et perspektiv 

kan forklares ud fra biokemiske reaktioner i hjernen, kan de fra et andet ses som en reaktion på den 

eksistentielle krise, patienten befinder sig i, hvor underbevidstheden søger en mening i situationen 

(Storli, et al. 2007). Hvad enten patienternes oplevelser skyldes delirium eller er et udtryk for en 

underbevidst bearbejdning af eller reaktion på indlæggelsen på intensiv, må vi med afsæt i Storli 

anerkende patienternes oplevelser som den del af deres virkelige virkelighed. Vi har endnu en 

begrænset viden om hvad drømme gør ved patienterne, og om positive drømme kan have en 

beskyttende effekt på deres psyke (Roberts, Chaboyer 2004). I dette speciale har en smuk drøm 
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bidraget til et positivt univers, hvor der var mulighed for glæde og eskapisme. Samtidig har 

hallucinationer og vrangforestillinger dog også bidraget til en angst og mistillid, hvilket ikke er 

usædvanligt (Löf, et al. 2006). Det at patienterne under interviewet åbent fortalte om deres 

surrealistiske bevidsthed indikerer, at der er et behov for at tale om disse oplevelser. Idet man med 

afsæt i Jung kan betragte de surrealistiske oplevelser som udtryk for patientens underbevidsthed 

(Jung 1966), er en imødekommelse heraf samtidig en anerkendelse af, at patientens bevidsthed 

rummer mere end det der umiddelbart træder frem for os.  

 

4.4.2.2. Huller i hukommelsen 

Patienterne i dette studie oplever at have større eller mindre dele af forløbet, de ikke kan huske, 

hvilket er interessant taget deres Rass-score i betragtning. I et studie fra 2005 foretaget med 

patienter, der modtog sedativa, er det ikke overraskende at kun 43 % af patienterne har erindring 

om intensivopholdet og 24 % om respiratorbehandlingen (Magarey, McCutcheon 2005). Det er dog 

overraskende at denne fragmenterede hukommelse også viser sig hos patienter, der per definition 

qua Rass-scoren har været vågne. Om dette skyldes upræcise scoringer, et utilstrækkeligt 

scoringsredskab eller andre årsager er uvist.  De grundlæggende neurobiologiske mekanismer bag 

amnesi er ukendte (Kragh-Sørensen 2007), men muligvis denne post-intensive retrograde amnesi 

kan forklares med psykologiske forsvarsmekanismer. Hvis en situationen er vanskelig eller måske 

helt ubærlig for patienten, er det muligt, at denne søger en overlevelse af psyken, på samme måde 

som immunforsvaret forsøger at beskytte kroppen (Freud 1998). Det er således muligt, at patienten 

undertrykker de voldsomme oplevelser fra intensiv og respiratorbehandlingen ved at lagre dem i det 

ubevidste, så de ikke længere er umiddelbart tilgængelige for bevidstheden, hvilket viser sig som 

huller i hukommelsen. 

 

Der er endnu ikke foretaget studier, der undersøger vågne respiratorpatienters erindringer over tid, 

men i et studie foretaget med sederede patienter, viser det sig, at der sker en lille ændring i 

patienternes minder over tid (Löf, et al. 2006). Da sedationen har stor indflydelse på hukommelsen 

(Jones, et al. 2000), er det muligt, at vågne respiratorpatienter lettere vil kunne samle den 

fragmenterede hukommelse, og at der senere hen vil opstå nye minder fra perioden med den orale 

intubation. Samtidig er flere af patienterne blevet tilbudt en opfølgende samtale, der kan have stor 

betydning for genkaldelse og bearbejdning af forløbet (Storli, Lind 2009). Det er derfor muligt, at 
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der senere vil komme nye erindringer frem i bevidstheden, at hullerne i hukommelsen delvist bliver 

fyldt ud, og at interviewene er udtryk for et øjebliksbillede, som ændrer sig over tid. 

 

4.4.2.3. Bevidstheden om livet 

I empirien udtrykkes det, at patienterne overordnet har et ønske om at være ved bevidsthed, ud fra 

en betragtning om at være en aktiv deltager i eget liv. Dette kan anskues ud fra to perspektiver; et 

eksistensfilosofisk og et sygeplejefagligt. Sidstnævnte indebærer begrebet ”patient participation” 

eller på dansk patientdeltagelse, der er et komplekst begreb, som bl.a. indebærer, at patienten har 

mulighed for medbestemmelse, hvilket bidrager til en følelse af kontrol over eget liv (Sahlsten et al. 

2008). Sammenholdes dette med problemstillingen, kan man sige, at en bevidsthed om ens 

situation, uanset om denne måtte være smertefuld eller traumatisk, giver en følelse af kontrol. 

Patienten ønsker at blive inddraget, og indflydelse og kontrol over centrale aspekter af livet har en 

stor betydning for evnen til at tackle de belastninger bl.a. kritisk sygdom medfører 

(Amtsrådsforeningen, et al. 2003). En bevidsthed kan således betragtes som en øget mulighed for at 

mestre den situation, den respiratorbehandlede patient befinder sig i (Moesmand 2004). Samtidig 

giver erindringer om respiratorbehandlingen en mulighed for at bearbejde forløbet efterfølgende, 

hvilket muligvis kan påvirke de psykologiske virkninger efter intensiv så som PTDS i en positiv 

retning (Jones, et al. 2001).  

 

Dette bringer os videre til det eksistensfilosofiske perspektiv, hvor man med afsæt i Kierkegaard 

kan sige, at det at eksistere som menneske betyder, at man ikke bare er til, men man har tilværelsen 

som opgave og skal forholde sig til sig selv (Pahuus 1992). I Kierkegaards værk ”Enten-Eller” 

opstilles livets valg, hvor mennesket ustandseligt stilles overfor valget mellem A og B (Kierkegaard 

1925), og gennem valgene og den dertilhørende selvbestemmelse defineres menneskets eksistens 

(Pahuus 1992). Videre udlægges hans tanker gennem Pahuus således, at ”først gennem det at vælge 

selv, først gennem inderlighed i denne forstand, altså gennem afgørelse, bliver man sig selv (Pahuus 

1992, s. 55). Det er således kun når vi som mennesker får mulighed for medbestemmelse og 

deltagelse i eget liv, at vi kan definere vores eksistens. Denne filosofiske tænkning kan knyttes an 

til problemstillingen, idet patienterne giver udtryk for at søge en fastholdelse i bevidstheden og 

dermed en aktiv rolle i livet, for som det udtrykkes: ”Jeg vil da godt være med. Det er mit liv” (C).  
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4.4.3. Når tiden føles lang 

I strukturanalysen viser der sig et overordnet tema omhandlende tiden, og oplevelserne relaterer sig 

særlig til følelsen af at tiden går langsomt. Tiden kan både anskues fra et objektivt og et subjektivt 

perspektiv, hvor den objektive relaterer sig til målingen af sekunder, minutter, timer, dage, uger 

osv., og kan ses som en rent praktisk foranstaltning, der sikrer at vi f.eks. ved hvornår vi skal møde 

på arbejde (Gummer, Uggerhøj 2006). Den subjektive oplevelse af tid er mere svært håndgribelig, 

da den afhænger af en individuel oplevelse (Lerdal, et al. 2010). Vi kan have oplevelsen af at tiden 

er gået i stå eller at den flyver af sted, men generelt er der i tidsbegrebet aspekter af varighed, 

kontinuitet og beståen (ibid.).  

 

Tiden kan være et svært begreb at definere, og filosoffer har genne tiden diskuteret hvad tid er og 

hvorvidt den egentlig eksisterer. Fysiker Ulrik Uggerhøj siger dog i en artikel: ”Men hvis vi 

accepterer, at rum og tid er to facetter af det samme, så kan vi med gyldighed sige, at tiden 

eksisterer” (Gummer, Uggerhøj 2006). I Løgstrups ”Skabelse og tilintetgørelse” (Løgstrup 2008) 

kobler han også begreberne tid og rum sammen, idet rummet tilbyder mennesket en tidsløshed. 

Dette uddyber Christoffersen (Christoffersen 2010), da han i en analyse af Løgstrup ser 

irreversibiliteten som afgørende i vores oplevelse af tid. Irreversibiliteten betyder, at ”det som én 

gang har fundet sted, aldrig vender tilbage, og heller ikke kan vende tilbage, fordi det er blevet 

tilintetgjort” (Christoffersen 2010, s. 110). Denne forgængelighed kobles sammen med erindringen, 

der er de oplevelser, der tilbageholdes i bevidstheden, som de to forudsætninger, der udgør 

menneskets tidsoplevelse. Grundet den tilintetgørelse af tiden, der ligger i irreversibiliteten, kan vi 

aldrig vende tilbage til det samme tidsrum som før: ”Øjeblikket er uigenkaldeligt borte. Dette er 

tilintetgjort og vender aldrig tilbage” (Christoffersen 2010, s. 112). Selvom øjeblikket er borte, kan 

man anse erindringen som den menneskelige opstand mod tilintetgørelsen af tiden, idet vi i 

hukommelsen lagrer den forsvundne tid (Christoffersen 2010). Denne noget begrænsede 

redegørelse af Løgstrups vidtrækkende tanker om tid og rum er relevante i relation til empirien. Når 

patienterne oplever, at tiden føles lang kan de anses som en udtryk for, at de sanse- og tidsindtryk, 

der lagres i deres hukommelse ikke er fyldt med meningsfulde erindringer, hvilket kommer til 

udtryk i kedsomhed. Denne manglende udfyldelse af rummet og tiden med betydningsfulde 

oplevelser resulterer i strukturanalysen i undertemaet Den langsomme tid, der sammen med 

Relationerne i tiden gennemgås i det følgende. 
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4.4.3.1. Den langsomme tid 

At aktivere patienten så tiden ikke føles langsom, er en ny måde at skulle tænke på indenfor pleje 

og behandling af respiratorpatienten. Hvor patienten førhen lå sederet og passivt i sin seng, og 

sygeplejersken derfor hovedsageligt skulle forholde sig til pleje og omsorg for den fysiske krop, 

kræver patienterne med afsæt i empirien nu aktiviteter, der kan få tiden udfyldt med meningsfulde 

oplevelser og indtryk. Vores opfattelse af tidens varighed afhænger af om særlige dele af vores 

hjerne aktiveres, herunder thalamus der er vores forbindelse til sansemæssige indtryk (Wilhelm 

2008). Derfor må man kunne ændre patientens tidsopfattelse ved at stimulere denne sansemæssigt, 

således at tiden ikke føles så lang. En form for sansestimulering, der på nogle intensivafdelinger 

allerede velkendt, er den musiske. Det er anerkendt, at musik har en gavnlig effekt på f.eks. 

afledning af smerter og dæmpning af angst og uro (Heiderscheit, et al. 2011), og muligvis musikken 

kan have en positiv effekt på tidsopfattelsen. I empirien beskrives særlig fjernsynet som aktivering 

og distraktion for patienterne, men for at give pateinterne en mere varieret adspredelse af tiden ville 

nytænkning på dette punkt være gavnligt, så patienternes beskrivelse af at ”kede sig som bare 

pokker” (D), bliver påvirket i positiv retning. For Løgstrup har sansningen en særlig betydning i 

rummet og dermed også i tiden, idet han skriver: ”Rummet er sansningens, givet med syn, 

bevægelse, berøring, lugt og smag, først og fremmest med synet. Er rummet vilkår for vores 

forståelse, er sansningen det også” (Løgstrup 2008, s. 144). At skabe et sansende rum kan med 

udgangspunkt i Løgstrup således være med til at påvirke patientens forståelse og dermed også 

tidsoplevelse, så kedsomheden ikke er dominerende. Et sansende rum kan altså være med til at 

skabe en meningsfyldt tid. 

 

Strukturanalysen viser desuden, at patienterne oplever ventetiden som uudholdelig, og det at være 

sat udenfor tiden kan med udgangspunkt i Wederkinck Andersen (Wederkinck Andersen 2006) 

anses som et element af tortur. Hun beskriver, at tiden historisk set er blevet brugt som middel til 

tortur, idet uvisheden om, hvad der skal ske, og hvornår dette skal ske giver, følelser af angst og 

hjælpeløshed. Videre anser hun tiden som ”systemets ejendom”, idet patienterne ikke har nogen 

mulighed for at bestemme over sin egen tid. Dette bliver særligt tydeligt hos den oralt intuberede 

patient, der er bundet til bl.a.  respiratoren og er helt i sygeplejerskens magt ud fra et tidsmæssigt 

perspektiv. Det er således vigtigt at gøre sig den magt, der ligger i tiden, bevidst og inddrage 

patienterne i den, så afmagt overfor tidsoplevelsen undgås. 
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4.4.3.2. Relationerne i tiden 

Patientfortællingerne udtrykker, at relationerne i tiden har stor indvirkning, både som kilde til 

adspredelse, til at udfylde tomrummet over den manglende tidskontrol samt til at give glimt af livet 

udenfor intensivafdelingen. Relationerne i form af pårørende og sundhedspersonale kan med afsæt i 

empirien således være med til at påvirke patienternes tidsoplevelse. Betragter vi igen dette gennem 

Løgstrups optik, kan man tale om den interdependens, der er mellem mennesker, og i omgangen 

med hinanden slås en bestemt tone an (Pahuus 1992). Da tonen er en del af det sansende rum 

(Christoffersen 2010), kan man anse at denne tone betydning for rummet, og da tiden og rummet, 

som tidligere beskrevet, er sammenvævede begreber, har tonen således også en indvirkning på 

tiden. Tonen handler for Løgstrup ikke udelukkende om vores kommunikation med hinanden, det er 

et mere komplekst udtryk, der er tilstede i tiden, rummet og relationerne, idet Martinsen med afsæt i 

Løgstrup skriver: ”Tonen er et eget betydningsbærende lag. Tonen gir form til det sansende 

inntrykk. Tonen bærer på stemninger og følelser og krever å få tone ut, å fylle tiden ut” (Martinsen 

2005, s. 261-262). Relationerne i rummet er således med til at skabe følelser og stemninger, der 

fylder tiden ud, og for patienterne i dette speciale bliver det gjort på en meningsfuld måde. 

Velkendte relationer i form af de pårørende beskrives som en velkommen distraktion, og nye 

relationer i form af sundhedspersonalet beskrives som tryghedsskabende. Pahuus skriver (Pahuus 

1992), at mennesket er afhængig af fællesskaber for at kunne bevare og opretholde sin identitet, 

idet: ”Man har brug for andres anerkendelse af det, man rummer, og det, man gør, for at ens 

identitet ikke skal opløses” (s. 148). De sociale relationer er således essentielle for at bibeholde 

patientens identitet, hvilket f.eks. ses i empirien, når patienterne indtager deres velkendte rolle som 

hustru eller bedstemor. At være omgivet af gode relationer kan altså også være med til at skabe et 

rum og en tid, der underbygger patientens integritet og identitet.  

 

5. Diskussion 
Da fundene allerede er diskuteret i den kritiske analyse og diskussion, vil jeg i følgende afsnit 

diskuteres specialets metodiske styrker og svagheder. Der er gennem hele opgaven søgt kohærens 

idet det overordnede tema, problemstilling, design, analyse og videnskabsteoretiske afsæt befinder 

sig indenfor den kvalitative og fænomenologisk-hermeneutiske tradition (Olsen 2003, Tanggaard, 

Brinkmann 2010). Indlevelse og systematik har været to vigtigt begreber i forskningsprocessen, da 

et kvalitativt studie kræver både metodisk systematik og indlevelse i patientens oplevelse (Thagaard 

2004), hvilket forhåbentligt fremstår tydeligt i de metodiske overvejelser og i specialets fund. Jeg 
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vil i det følgende forholde mig til dataindsamlingsmetode, og den empiri der er genereret 

herigennem samt min analysemetode. Mine overvejelser tager udgangspunkt i Tanggaard og 

Brinkmanns kvalitetskriterier for kvalitativ forskning, der bl.a. omfatter begreberne transparens, 

kohærens, gyldighed og genkendelighed (Tanggaard, Brinkmann 2010).  

 

5.1. Diskussion dataindsamlingsmetode 

Et overordnet kvalitetskriterium for kvalitativ forskning er fordringen om transparente og 

motiverede metodologiske procedurer (Olsen 2003). I dataindsamlingsprocessen har denne 

gennemsigtighed afspejlet sig i gennemgangen af, hvordan data helt praktisk er indsamlet. Samtidig 

har interviewguiden, som kan ses i bilag 4, spillet en stor rolle. Guiden tydeliggør hvilke spørgsmål, 

der har været grundlag for interviewene, som gennem transskriberingen blev til specialets empiri. 

Hermed er det håbet, at dataindsamlingsproces fremstår transparent. Første interview var 

oprindeligt tiltænkt som et pilotinterview, hvor der var mulighed for at afprøve interviewguiden 

(Olsen 2003). Da det viste sig at denne patientfortælling og dermed guiden var brugbar, blev dette 

inkluderet som en del af empirien. Man kan diskutere, om dataindsamlings transparens ville være 

tydeligere, hvis det samlede interviewmateriale var vedlagt som bilag (ibid.). Dette er dog fravalgt, 

da det drejer sig om cirka 50 sider, og dermed en mængde tekst der ville været meget omfangsrigt 

for læseren at skulle igennem.  

 

Det anses som en styrke, at dataindsamlingsmetode er valgt ud fra problemstillingen, da denne altid 

bør bestemme metoden (Thagaard 2004). Da problemstillingen søger at nå ind til patienternes 

livsverden og beskrive deres oplevelser af fænomenet, er det kvalitative forskningsinterview 

relevant (ibid.). Det har efterfølgende også vist sig brugbart i praksis, om end jeg samtidig har fået 

en forståelse for, hvorfor Kvale og Brinkmann betegner interviewet som et håndværk, der skal læres 

gennem øvelse (Kvale, Brinkmann 2009). Det er således muligt, at interviewene var blevet 

fyldigere med mere udfoldende beskrivelser af fænomenet, hvis jeg havde haft mere 

interviewerfaring. Det kan til gengæld anses som en styrke i interviewsituationen, at jeg har viden 

om interviewemnet, da det har givet mig mulighed for at stille kvalificerede opfølgende spørgsmål 

(ibid.). Samtidig er det under interviewene blevet tydeligt, at intensivpatienten er en svær 

patientkategori at interviewe, da deres fragmenterede eller manglende erindring om forløbet har 

afspejlet sig i deres evne til at fortælle om oplevelsen. Under interviewene havde jeg derfor 

indimellem en oplevelse af at skulle ”hive” svarene ud af patienterne, hvilket afspejler sig i at, at de 
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opfølgende spørgsmål indimellem er lidt fortolkende, hvilket ikke er i tråd med den 

fænomenologiske tilgang og derfor påvirker specialets kohærens (Olsen 2003, Tanggaard, 

Brinkmann 2010). Ifølge Kvale og Brinkmann kan en god interviewperson fortælle lange, levende 

beskrivelser om deres livsverden, men den ideelle informant eksisterer ikke (Kvale, Brinkmann 

2009). Man kan anse intensivpatienten som en svag informant grundet deres begrænsede 

erindringer, men selvom det er en svært tilgængelig livsverden at få indblik i, er det vigtigt også at 

lade disse komme til orde. Jeg har derfor accepteret at måtte være lidt tolkende indimellem, da 

alternativet var slet ikke at få nogle interviews. 

 

Det kan diskuteres om mit kendskab til intensivspecialet har påvirket min forforståelse og dermed 

specialets gyldighed. Jeg har dog forsøgt at lade den fænomenologiske refleksivitet styre ved at lade 

forforståelsen træde i baggrunden under interviewene (Thagaard 2004). Modsat anses mit kendskab 

til særligt den ene intensivafdeling som en styrke i processen, da det har lettet adgangen hertil og 

samarbejdet med koordinatorerne. Samtidig har min forforståelse givet mig en styrke under 

udarbejdelsen af interviewguiden, da mit kendskab til patientkategorien sammen med videnskabelig 

litteratur har været grundlag for udarbejdelse af guiden. 

 

Grundet specialets tidsmæssigt begrænsede periode, har det ikke været muligt at foretage en 

validering af interviewene ved at sende interviewene tilbage til informanterne til godkendelse, 

hvilket er en svaghed i forhold til opgavens gyldighed (Tanggaard, Brinkmann 2010).  

 

I forhold til selektion af informanter er det relevant at forholde sig til art og antal (Olsen 2003). 

Selvom Kvale og Brinkmann angiver fem som et bud på et tilstrækkeligt antal informanter (Kvale, 

Brinkmann 2009), er antalskriterierne i metodelitteraturen diffus (Olsen 2003). Dog anses de fire 

inkluderes informanters fortællinger som tilstrækkeligt fyldige til at kunne give et kvalificeret svar 

på problemstillingen, om end der muligvis havde vist sig flere nuancer, hvis flere informanter var 

grundlag for empirien. Der var identificeret fire informanter mere, der passede på 

inklusionskriterierne, med disse måtte desværre udgå, hvilke illustrerer, at det er en svært 

tilgængelig patientkategori. Med hensyn til arten af informanter kan man forholde sig kritisk til det 

faktum, at alle er kvinder i alderen 61-86, og empirien er således ikke udtryk for oplevelser, der 

kommer fra en bred patientgruppe, men desværre en mere snæver. Dette kan have betydning for 
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fundenes genkendelighed (Tanggaard, Brinkmann 2010), da de det er muligt at mænd eller yngre 

patienter ville have en anden oplevelse af fænomenet.  

 

Når der efter to en halv måned med indsamling af informanter på to intensivafdelinger kun er 

identificeret otte, der passede på inklusionskriterierne, kan man diskutere om disse er defineret for 

smalt. De er dog opstillet for at fange essensen i problemstillingen, hvilket jeg mener er lykkedes. 

Oprindeligt var der også opstillet inklusionskriterier i forholde til hvilke analgetika og 

sedationsmedicin, patienterne måtte få under opholdet på intensiv. Da dette begrænsede 

patientkategorien yderligere, og det blev for kompliceret for koordinatorerne at identificere 

informanterne, blev det dog fravalgt, hvilket illustrerer metodologisk refleksivitet (Olsen 2003, 

Tanggaard, Brinkmann 2010). Man kan samtidig betænke at problemstillingen er lidt ”kunstigt” 

opstillet, da min praksiserfaring siger mig, at mange patienter ofte bliver tracheostomerede efter en 

periode med oral intubation. Derfor vil det i praksis nok ikke være ret mange patienter, der oplever 

kun at være oralt intuberede, og det har sandsynligvis været en faktor, der har begrænset antallet af 

informanter betydeligt.  Fordi jeg ikke var sikker på, at patienterne kunne adskille oplevelsen af at 

være oralt intuberet og tracheostomeret, og jeg derfor ikke var sikker på at få rene beskrivelser af 

den orale intubation, blev dette som tidligere beskrevet fravalgt, hvilket jeg mener styrker 

gyldigheden (Tanggaard, Brinkmann 2010). Det giver dog anledning til at undersøge nærmere, hvor 

mange patienter, der egentlig er vågne under den orale intubation og respiratorbehandlingen 

generelt. 

 

Muligvis kunne empiriens gyldighed styrkes ved at foretage follow-up interviews f.eks. to til tre 

måneder efter det første interview, da der måske kunne være fremkommet nye perspektiver og mere 

nuancerede fortællinger om den orale intubation. Dette var desværre ikke muligt grundet specialets 

tidsbegrænsning. 

 

5.2.  Diskussion af dataanalysemetode 

En Ricoeur-inspireret strukturanalyse er en metode, der efterhånden har fundet sin plads i 

sygeplejeforskningen (Dreyer 2010, Lindseth, Norberg 2004, Pedersen 1999), og det anses som en 

veldokumenteret tilgang, der giver adgang til patientens livsverden. Dette har også vist sig tilfældet 

i praksis, hvor metoden har bidraget til et unikt indblik i den vågne, oralt intuberede patients 

oplevelser, og dermed givet et svar på problemformuleringen. 
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Dataanalysens transparens er søgt tydeliggjort i metodeafsnittet og særligt i brugen af citater. Ved at 

bruge mange citater under strukturanalysen, er informanternes beskrivelser søgt gengivet på en 

loyal måde, og analysen dermed ikke er udtryk for utroværdige fund, hvor ”anything goes” (Olsen 

2003). Som tidligere beskrevet er gætningen og bekræftelsen cirkulært forbundet som både 

subjektiv og objektiv tilnærmelse til teksten (Ricœur 1973), og en stringent argumentation er 

væsentlig i alle tre trin af analysen. Ifølge Lindseth og Norberg (Lindseth, Norberg 2004) ligger 

strukturanalysen mellem kunst og videnskab, idet man bruger sit kunstneriske talent til at fremstille 

den naive forståelse, sine videnskabelige evner i strukturanalysen og sin kritiske refleksion i den 

kritisk analyse og fortolkning. Uanset analyseniveau er argumentationen i dette speciale søgt 

formidlet på en omhyggelig måde, samtidig med at læseren føler sig overbevist om, at fundene er 

solidt forankrede i empirien (Olsen 2003).  

 

Analysen er dokumenteret ved at samle fundene i temaer og undertemaer på en logisk og 

overskuelig måde, hvilket styrker kohærensen (Tanggaard, Brinkmann 2010). Samtidig er 

sammenhængen mellem betydningsenheder og meningsenheder tydeliggjort i de anvendte citater, 

og i den kritisk analyse og diskussion fremstår også dialektikken mellem forklaring og forståelse, 

der er central for denne analysemetode (Dreyer 2010). At forankre fundene i ekstern teori og 

videnskabelige artikler i den kritiske analyse og diskussion er med til at højne fundenes gyldighed 

og løfte dem op på et niveau, der styrker genkendeligheden, så disse kan anvendes i en bredere 

kontekst (Olsen 2003). Strukturanalysen åbner således både for noget specifik i form af patienternes 

individuelle oplevelser, men dette løftes også op på et mere generelt plan gennem den kritiske 

analyse og diskussion, hvilket er en styrke ved denne analysemetode (Tanggaard, Brinkmann 2010).  

 

Brugen af Nvivo er forsøgt fremstillet transparent i gennemgangen heraf samt i de vedhæftede 

screen-shots, der illustrerer, hvordan det helt praktisk er anvendt. Det kan være en fordel at anvende 

elektronisk databehandling af empirien, da det giver overblik (Thagaard 2004), og i dette tilfælde 

har det givet en fantastisk mulighed for bevægelse mellem del og helhed uden at miste overblikket. 

Da denne del-helheds bevægelse er essentielt i en Ricoeur-inspireret analysetilgang, har Nvivo 

været med til at højne kohærens og gyldighed (Tanggaard, Brinkmann 2010). Analysen ville dog 

være styrket yderligere, hvis det havde været muligt at foretage et troværdigheds-tjek ved at 

samarbejde med f.eks. en medstuderende, så denne kunne gennemgå analysen for diskrepanser, 

overdrivelser eller fejl (ibid.). 
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DEL IV 

6. Konklusion 
Gennem en stringent forskningsstrategi har det været muligt at besvare specialets 

problemformulering, som den blev opstillet i indledningen: Hvordan oplever den voksne 

intensivpatient dét at være vågen og oralt intuberet under respiratorbehandlingen? 

 

Gennem en dataindsamling med semistrukturerede interviews af 4 oralt intuberede intensivpatienter 

og efterfølgende en Ricoeur-inspireret strukturanalyse, er der fremkommet tre temaer med dertil 

hørende undertemaer, der er gennemgået i specialets fund. Det er derfor muligt at nå til en 

konklusion. 

 

Patienterne oplever tuben som et fremmedlegeme, der invaderer kroppen. Tilstedeværelsen af dette 

objekt medfører, at basale behov ikke kan tilgodeses, og der kommer ubalance i kroppens 

homeostase, der kan bidrage til afsavn og længsel. Tuben er desuden en trussel mod noget helt 

grundlæggende eksistentielt hos patienterne, nemlig kampen for overlevelse. Livsmodet og viljen til 

overlevelse betyder dog, at behovs-homeostasen tilsidesættes, og tubens invasion af kroppen 

accepteres. Denne accept af tuben skyldes desuden at patienterne har en iboende tillid til, at 

sundhedspersonalet vil det bedste for dem. Under den orale intubation er den grundlæggende 

sygepleje essentiel for patienternes oplevelser, og denne er et vigtigt redskab til pleje af den oralt 

intuberede patient i et højteknologisk miljø. Samtidig er opmærksomheden i sygeplejen central, 

hvilket bl.a. kommer til udtryk i patienternes oplevelse af tålmodighed under kommunikationen. 

Det er vigtigt for patienten, at sygeplejersken ikke giver op i sin kommunikation med denne, men at 

de sammen finder alternative veje til kommunikation, når stemmen er sat ud af brug. Ekstubationen 

opleves som en eksistentiel befrielse og et skridt mod igen at blive et uindskrænket og frit 

menneske. 

 

Patienterne oplever, trods en Rass-score der definerer dem som vågne, at have en ”dopet” 

bevidsthed. Denne 3. bevidsthed mellem vågen og sovende kommer til udtryk gennem et 

surrealistisk univers, hvor drømme, hallucinationer og vrangforestillinger er dominerende. Nogle af 

oplevelserne kan sandsynligvis tillægges delirium, men andre er muligvis udtryk for 

underbevidsthedens bearbejdelse af forløbet. Uanset hvad oplevelserne skyldes, må vi anerkende 
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disse og tale åbent med patienten om det. Patienterne oplever ligeledes at deres bevidsthed er 

præget af ”huller i hukommelsen”, hvilket måske kan tillægges psykologiske forsvarsmekanismer. 

Den ændrede bevidsthed hos den vågne respiratorpatient er dog et relativt uudforsket område, der 

fordrer mere forskning. Patienterne har et eksistentielt behov for at være vågne under 

respiratorbehandlingen. Dette skyldes, at de ønsker at være en aktiv deltager i eget liv, men de 

accepterer en vis grad af ubehag under den orale intubation, hvis de får en oplevelse af kontrol og 

medbestemmelse. 

 

Det centrale ved tidsoplevelsen under den orale intubation er, at denne føles lang. Når patienten 

ikke længere ligger passivt hen i sengen, er det nødvendigt med nytænkning, så der skabes et 

sansende rum, der kan fylde tiden ud med meningsfulde oplevelser. Patienterne giver udtryk for at 

kede sig, og finder muligheden for at aktivering og distraktion sparsom. Ventetiden på 

ekstubationen er ligeledes dominerende for patienternes tidsoplevelse. Der ligger en magt i tiden, og 

denne kan anses som et element at tortur, hvilket påvirker patienten, da denne føler sig sat uden for 

tiden. Relationerne i tiden er af stor betydning, da disse kan give glimt af livet udenfor 

intensivafdelingen og bidrage til at fylde tidstomrummet ud. Både pårørende og sundhedspersonalet 

skaber en tone i rummet, der påvirker patienternes følelser og stemninger, hvilket kan have en 

positiv betydning for tidsoplevelsen.  

 

Tematisering med tuben som fysisk objekt, den ændrede bevidsthed og den langsomme tid fører 

således til besvarelse af specialets problemformulering. Som det beskrives i litteraturgennemgangen 

er vores kendskab den vågne, oralt intuberede respiratorpatients oplevelser begrænset, men dette 

speciale bidrager til en ny viden og indblik i dennes livsverden. Fundene tydeliggør samtidig det 

paradigmeskifte, der beskrives i indledningen, hvor vågne oralt intuberede patienter stiller nye krav 

til intensivsygeplejen. Patientoplevelserne har en betydning for sygeplejen, idet der både kan 

identificeres muligheder for optimering af praksis samt områder, der er relevante for yderligere 

forskning.  

 

7. Implikationer for praksis og forskning 
Selvom specialets problemformulering ikke indebærer en handlingsorienteret del, finder jeg det 

alligevel i tråd med en Ricoeur-inspireret tilgang at fremlægge et kort afsnit, der omhandler 

implikationer for praksis og forskning. Med afsæt i Ricoeur skal vi nemlig bevæge os fra handling 
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til tekst og derefter fra tekst til handling (Kemp 1987a), hvorfor det ikke er uoverensstemmende 

med hans tænkning. Rent deskriptive beskrivelser risikerer at føre til iagttagelser, der ikke har 

indflydelse på praksis, hvorfor det er vigtigt at løfte studier op på et niveau, hvor de også bidrager 

til videnskabelig progression og forbedring af praksis (Olsen 2003). I det følgende vil jeg således 

komme med bud på den praksisoptimering og det forskningspotentiale, jeg nævner i konklusionen. 

 

Vi må i sygeplejen blive bedre til at forstå og håndtere den orale tubes betydning for patienten, når 

denne er vågen. Fundene viser, at det er helt basale behov som f.eks. tørst oplever patienterne  ikke 

at få dækket, og den oralt tube medfører gener og smerter, der gør patientens forløb unødig 

plagsomt. Ved at søge tilbage til den grundlæggende sygepleje samtidig med at sygeplejen 

nytænkes, kan vi dog finde redskaber, der kan lette plejen af den vågen respiratorpatient og dække 

dennes behov. Samtidig ligger dette speciales fund op til en nærmere undersøgelse af patienternes 

bevidsthedsoplevelse, og vi må blive bedre til at forstå begrebet bevidsthed. Der er tilsyneladende et 

ønske fra patientens side om at være ved bevidsthed, men den ændrede bevidsthedstilstand stiller 

krav til sygeplejen, og det er essentielt at anderkende bevidsthedsændringen. Tiden og den magt der 

ligger heri er central for patienternes oplevelser, og vi må søge nytænkning til aktivering af 

patienten, så tiden og rummet fyldes af sansemæssige og meningsfulde oplevelser. I det følgende 

kommer jeg med grundlag i fundene med nogle forslag til, hvordan praksis mere helt konkret kan 

ændres, så patienternes behov tilgodeses. 

 

En del af tubegenerne kan tillægges, at tuben ikke er stabil nok, og den derfor forskubber sig og fremprovokerer f.eks. 
brækfornemmelser. Det er derfor nødvendig at rette fokus mod interventioner, der stabiliserer den orale tube og 
reducerer dens bevægelser. Dette kan muligvis også medvirke til at forebygge smerterne i hals og mundhule, der er 
forsaget af tuben. 
 
Innovation af sederingsstrategien må også medføre en nytænkning af tilgangen til smertebehandlingen. En øget 
opmærksomhed på smerterne f.eks. via visuelle scoringsredskaber, hvor patienten har mulighed for nonverbalt at 
udtrykke sin smerte, kan muligvis opfange urapporterede smerter.  
 
Gennemførsel af en tørstanamnese på lige fod med smerteanamnesen kan rette fokus patientens dominerende 
tørstoplevelse. Det er desuden relevant at anerkende, at der kan være forskel på oplevelsen af mundtørhed og tørst, da 
patienterne har forskellige oplevelser heraf. Hvor en swaps kan afhjælpe mundtørhed, er det ikke tilstrækkeligt til at 
lindre tørsten, hvorfor det er relevant et tænke nye tiltage på dette område. 
 
Redskaber så som staveplader, emnebøger eller elektroniske apparater kan forbedre kommunikation, og man kan 
overveje brugbarheden af at inddrage tablets som f.eks. Ipads til at lette kommunikationen.  
 
Det er centralt at anerkende den grundlæggende sygepleje som en vigtigt redskab i plejen af den vågne 
respiratorpatient. 
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Uanset om patienternes surrealistiske oplevelser skyldes intensiv delirium eller andre ændrede bevidsthedstilstande, 
må vi anerkende og imødekomme patienternes oplevelser og opfordre dem til at ”tale” åbent om det.  
 
Det er vigtigt, at være opmærksom på at patienterne, selvom de pr. definition qua deres Rass-score er vågne, har en 
”hullet hukommelse” under forløbet på intensiv. Amnesien skyldes muligvis psykologiske forsvarsmekanismer, men 
dette er forsat et uudforsket område, der er svært at få indsigt i. Vi må dog hjælpe med at samle den fragmenterede 
hukommelse f.eks. gennem opfølgende samtaler. 
 
Patienterne giver udtryk for at foretrække at være vågne frem for sederede, og vi må understøtte dette eksistentielle 
behov ved at underbygge deres ret til selvbestemmelse og inddrage dem i pleje og behandling, hvis de har ressourcer 
til det.  
 
Vi ved endnu meget lidt om den ændrede bevidsthed patienterne oplever, når de er vågne under 
respiratorbehandlingen, og det er relevant at foretage yderligere forskning på dette område. 
 
Vi må anerkende den magt, der ligger i tiden, og at vi som sygeplejersker er med til at forvalte denne magt. Det er 
derfor vigtigt at forsøge at overholde tidsmæssige aftaler med patienten, så denne ikke føler sig sat uden for tiden. 
 
Når patienten ikke længere ligger passivt hen i sengen, må vi tænke nye måder at aktivere denne på, f.eks. ved at 
skabe et sansende rum. Det er relevant at overveje, om der findes andre muligheder for aktivering end fjernsynet, som 
f.eks. lydbøger, mindfullness,  højtlæsning eller andre kreative måder at stimulere patienten på.  
 
Vi skal underbygge de gode relationer i tiden og anerkende de pårørende og sundhedspersonalets mulighed for at 
fylde rummet og tiden med meningsfulde oplevelser. 
 
Hvordan vi fylder rummet og tiden med meningsfulde og sanselige oplevelser for den vågne respiratorpatient er 
ligeledes et område, der kræver forskning. 
 
 

 

8. Perspektivering 
Dette specielt tydeliggør, at der i sygeplejen ikke er taget tilstrækkelig højde for det paradigmeskift, 

der for nuværende sker indenfor intensivspecialet, hvor patienterne holdes mere og mere vågne 

under respiratorbehandlingen. Det er, som beskrevet i indledningen, en løbende proces, hvor 

ændringen ikke er sket over nat, og der forskes fortsat i optimering af pleje og behandling. 

Professor og læge Palle Toft fra OUH er for nyligt sammen med sine kolleger blevet bevilliget 10,8 

millioner kroner til at forske indenfor dette område (Det Strategiske Forskningsråd 2013), og det er 

således et felt i udvikling.  

 

I Dansk Sygeplejeråds forskningsudspil fra 2011 (Dansk Sygeplejeråd 2011) ønsker man en 

forbedring af de sundhedsfaglige ydelser til gavn for patienten og de pårørende, og her er forskning 
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og vidensoptimering central. Sammenholdes det med dette speciales fund, kan man argumentere 

for, at en øget forskning indenfor intensivsygeplejen med fokus på den vågne respiratorpatients 

fysiske oplevelse af tuben, bevidstheden og tiden kan styrke pleje og behandling. Specialet 

tydeliggør, at det er vigtigt at vi udover at holde fast i den grundlæggende sygepleje også tænker nyt 

indenfor intensivsygeplejen, så vi kan gå en fremtid i møde med vågne respiratorpatienter. Det 

kræver dog ikke blot sygeplejefaglig forskning, da tilgangen til intensivpatienten foregår i tæt 

samarbejde mellem flere faggrupper. Udover fysioterapeuter og ergoterapeuter spiller samarbejdet 

med lægerne en væsentlig rolle. Ifølge sygeplejeprofessor Ingrid Egerod (Egerod 2009) kan der 

opstå en diskrepans mellem den lægelige og den sygeplejefaglige tilgang, da faggrupperne har 

forskellig tilgang til patienten. Det er derfor vigtigt, at der skabes et forskningsfællesskab mellem 

alle de grupper, der er involveret i pleje og behandling af den respiratorbehandlede intensivpatient. 

Hermed kan vi få den bedste viden fra alle parter, hvilket er til gavn for patienten og kan være med 

til at understøtte en fælles strategi. 

 

Samtidig er det også relevant at nytænke forskningen og overveje, om faggrupper, der ikke typisk er 

i direkte kontakt til patienten, har viden og kompetencer, der kan bidrage til en forbedret 

evidensbaseret praksis. Det ville f.eks. være relevant at inddrage en civilingeniør i medicin og 

teknologi (Danmarks Tekniske Universitet 2013) til at udvikle medicoteknisk udstyr, der kunne 

forbedre pleje og behandling. Eller samarbejde med arkitekter, der kan give inspiration til helende 

arkitektur og være med til at skabe et sansende rum (Frandsen, et al. 2009). 

 

Når tilgangen til pleje og behandling af respiratorpatienten på intensiv ændres så radikalt, som det 

sker i denne tid må forskning være hjørnestenen til optimering af praksis. For at sikre den bedste 

evidensbaserede praksis skal forskningen spredes ud, og der skal skabes tværfagligt samarbejde 

med alle de faggrupper, der måtte have en viden, der kan bidrage til forbedring af praksis. En 

innovativ forskningsstrategi kan bidrage til nytænkning indenfor intensivsygeplejen, hvilket dette 

speciales fund er med til at tydeliggøre et behov for. 

(Elsevier 2012). (SciVerse 2013). (Polit, Beck 2010). (U.S. National Library of Medicine 2011). 

(The Cochrane Collaboration 2013). (Svenningsen, Tønnesen 2011). (Sessler et al. 2002).  
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10. Bilagsliste 
Bilag nr. 1: Komparativt skema over inkluderede artikler 
Kritisk vurdering og gennemgang af inkluderede artikler med afsæt i Polit og Becks kvalitetskriterier i kapitel 4 i ”Nursing research – appraising evidence for nursing practice” fra 2010. 

Titel Forfatter År Land Undersøgelses formål Dataindsam-
lings metode 

Analyse metode Sample Centrale fund 

”Health is yearning – 
Experiences of being 
conscious during 
ventilator treatment in a 
critical care unit” 

Karlsson & 
Forsberg 

2008 Sverige At undersøge oplevelsen 
af at være vågen under 
respiratorbehandling på 
en intensivafdeling, set 
fra patientens perspektiv. 

Dybdegående 
ustrukturerede 
interviews. 

Hermeneutisk, 
fænomenologisk 
baggrund. 
Tematisk analyse. 

8 4 kategorier: ”Memories”, ”Mastering 
one’s situation”, ”A renewed me” og ” 
Confirmation”. Længsel er et centralt 
tema, og der opstilles forskellige stadier af 
længsel på en trappe. 

”The lived experience of 
adult intensive care 
patients who were 
conscious during 
mechanical ventilation: A 
phenomenological-
hermeneutic study” 

Karlsson et. al 2012 Sverige At belyse den levede 
oplevelse af at være 
vågen under 
respiratorbehandlingen 
på intensiv. 

Interviews, der 
foregik som 
dialog med et 
indledende 
spørgsmål. 

Fænomenologisk-
hermeneutisk 
baggrund. 
Ricoeur-inspireret 
strukturanalyse, 
Lindseth og 
Norberg. 

12 Fundene er delt op i mange temaer og 
undertemaer. Helt overordnet handler det 
om afhængighed og processen mod 
bedring. 

”Patients’ statements and 
experiences concerning 
mechanical ventilation: a 
prospective video-
recorded study” 

Karlsson et. al 2012 Sverige At beskrive patienters 
udtaleser om deres 
situation, mens de er 
vågne og 
respiratorbehandlede. 
Fokus er på deres 
kommunikation og 
ansigtsudtryk. 

Interview på 
intensiv med 
vidoeoptagning. 
Observation af 
patientens 
kommunikative 
strategi inden 
interviews. 

Indholdsanalyse. 
Hermeneutisk 
tilgang med afsæt 
i Gardamer. 

14 Fundene inddeles i 3 dele, der handler om 
”Patientens udtalelser om deres oplevelser 
under respiratorbehandlingen”, 
”Patientens kommunikative mønster 
under interviewet” og ”Ansigtsudtryk og 
en anspændt kropsposition”. De to første 
dele er kvalitative og her mange 
undertemaer, anden del er kvantitativ. 

”Adult intensive care 
patients’ perception of 
tube-related discomforts: 
A prospective evaluation” 

Samuelson 2010 Sverige At gennemføre en 
prospektiv evaluering af 
voksne patienters 
oplevelser af tubegener 
efetr 5 dage og 2 
måneder efter 
udskrivelsen fra intensiv. 

Valideret 
spørgeskema, 
der er 
modificeret til 
dette studie med 
åbent spørgsmål 
til slut. 

Statistiske 
beregninger. 
Sigifikans var sat 
til P<0,05. 

250 Resultaterne er opstillet i tabeller og 
relaterer sig til detaljerede fysiske 
symptomer. 54 % kan ikke huske tuben. 

”Stressful experiences in 
relation to depth of 
sedation in mechanically 
ventilated patients” 

Samuelson et. 
al 

2007 Sverige At undersøge 
sammenhængen mellem 
stressfulde oplevelser og 
sedation, herunder 
dybden af sedation hos 
voksne respirator-
patienter på intensiv. 

Valideret 
spørgeskema, 
der er 
modificeret til 
dette studie med 
åbne spørgsmål 
til slut. 

Statistiske 
beregninger. 
Sigifikans var sat 
til P<0,05. 

313 Resultaterne er opstillet i tabeller og 
relaterer sig både til oplevelserne på 
intensiv generelt, men tabel 3 angiver 
rapporteringer af tubegener. 
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Bilag nr. 2: Information og inklusionsskema til koordinatorerne 

Kære koordinator! 

Til mit projekt ønsker jeg at interviewe vågne respiratorpatienter, der passer på disse 

inklusionskriterier: 

Rass score: +1 til -1 senest 24 timer efter intubation (det ok at patienten er tungere sederet op til 24 

timer efter intubationen, og at der er enkelte scoringer på +2 eller -2, f.eks. om natten). 

CAM-ICU negative (dog er det ok med enkelte positive scoringer, f.eks. om natten). 

Oralt intuberede patienter (jeg ønsker ikke patienter, der bliver tracheostomerede). 

 

Jeg håber meget, at I vil være behjælpelige med at identificere patienter og indhente 

samtykkeerklæring til, at jeg må læse deres journal samt interviewe dem, når de er flyttet på 

sengeafdelingen. Patientinformation og samtykkeerklæring ligger bagerst i denne mappe. Jeg 

kommer løbende forbi afdelingen eller ringer til jer, så vi kan holde hinanden opdateret, men hvis I 

identificerer en mulig informant, der f.eks. har et kort forløb og hurtigt flytter på sengeafdeling, må 

i meget gerne kontakte mig på tlf: xxxxxxxx, så kommer jeg forbi, også gerne i weekenden J  

I er naturligvis også velkomne til at ringe/skrive, hvis I er i tvivl om noget. 

Med Venlig Hilsen 

Anna Holm 

Pt’s navn og CPR-nr. Rass-score CAM-ICU-score Oralt intuberet? 
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Bilag nr. 3: Skriftlig samtykke og patientinformation 

 

Patientinformation 
Kære deltager 

 

I forbindelse med mit studie ved Sektion for Sygepleje på Aarhus Universitet er jeg ved at skrive 

min afsluttende kandidatafhandling, der handler om oplevelsen af at være vågen mens man er i 

respirator på intensivafdelingen. Tidligere har patienterne modtaget medicin, der lagde dem til at 

sove, mens de var i respirator. Ny forskning viser dog, at der er flere fordele, hvis de er vågne under 

behandlingen. Da vi endnu ikke ved nok om patientens oplevelse af dette, er det min hensigt at 

beskrive denne oplevelse.  

 

Da du har været vågen under respiratorbehandlingen, henvender jeg mig derfor til dig for at spørge, 

om du vil deltage i mit projekt. Din deltagelse indebærer et interview af ca. en halv times varighed, 

hvor du fortæller om din oplevelse af at være i respirator. Desuden vil jeg anmode om tilladelse til 

at læse din journal, for at få indsigt i dit indlæggelsesforløb samt hvilken medicin, du har fået under 

opholdet på intensiv. 

 

Det er helt frivilligt, om du vil deltage, og det vil på ingen måde få indflydelse på din pleje og 

behandling under indlæggelsen. Hvis du beslutter dig for at deltage, kan du til enhver tid trække 

dit tilsagn tilbage uden at det påvirker resten af dit indlæggelsesforløb, også selvom du har skrevet 

under på samtykkeerklæringen.  

 

 

Med venlig hilsen 

Anna Holm 

 

Sjællandsgade 78A, 2. sal 

8000 Aarhus C 

Mail: anna.holm@studcur.au.dk 
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Samtykkeerklæring 
 

Erklæring fra deltager i projekt: 

 

Jeg har fået skriftlig og mundligt information, og jeg ved nok om formål, metode, fordele og 

ulemper til at sige ja til at deltage. 

 

Jeg ved at det er frivilligt at deltage, og at jeg kan trække mit samtykke tilbage uden at miste 

mine nuværende eller fremtidige rettigheder til behandling. 

 

Jeg giver samtykke til at deltage i projektet og har modtaget en kopi af dette samtykkeark. 

 

Deltagerens navn:_______________________________________________________ 

Dato:__________   Underskrift:____________________________________________ 

 

Erklæring fra den, der giver information: 

 

Jeg erklærer, at deltageren har modtaget mundtlig og skriftlig information om projektet. 

Efter min overbevisning er der givet tilstrækkelig information til, at der kan træffes en beslutning 

om deltagelse i projektet. 

 

Navn på den, der har afgivet information:____________________________________ 

Dato:__________   Underskrift:____________________________________________ 
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Bilag nr. 4: Interviewguide 

Indledende spørgsmål: 

- Vi du fortælle mig om, hvordan du oplevede dét at være i respirator? 
_______________________________________________________________________________ 

Opfølgende spørgsmål: 

- Kan du huske noget fra dét at være i respirator? 
- Har du haft nogle oplevelser, du kan huske? 
- Kan du huske da du vågnede op med tuben i munden? 
- Har du prøvet at være i respirator før? 

§ Hvis: er denne oplevelse anderledes? 
- Var der noget, der var særlig ubehageligt ved oplevelsen? 
- Var der noget, der var behageligt ved oplevelsen? 
- Hvordan håndterede du at ligge med tuben inde i munden og ned gennem halsen? 

o Var der noget, der gjorde det lettere? 
o Var der noget, der gjorde det sværer? 
o Kunne du selv gøre noget for at det blev bedst muligt? 
o Var der noget andre gjorde for at det blev bedst muligt? (Sygeplejerske/pårørende) 

- Kan du beskrive dine følelser og tanker, mens du lå i respirator? 
- Kan du beskrive, hvordan din krop føltes, mens du lå i respirator? 
- Kan du prøve at beskrive, hvordan det føltes at ligge med tuben? 
- Kan du beskrive, hvordan dagene gik, og hvad tiden gik med, mens du lå i respirator? 
- Hvordan oplevede du sygeplejerskerne? 

o Deres håndtering af tuben? 
o Deres kommunikation? 

- Kan du huske, da du kom ud af respiratoren? 
- Hvad tænker du om dét at være vågen, mens man er i respirator? 
_______________________________________________________________________________ 

Mulige emner at snakke om: 

- Kommunikation 
- Tørst/mundtørhed 
- Mund- og tubepleje 
- Smerter/ubehag 
- Lejring 
- Sygeplejerskernes pleje 
- De pårørendes betydning 
- Angst (dødsangst) 
- Isolation/ensomhed 
- Forvirring/delir 
- Drømme/håb 
- Tryghed ved respiratoren 
- Tab af kontrol 
- Reduceret selvværd 
- Depressive følelser 
- Sugning 
- Mestringsstrategier 

72



 

- Kvælningsfølelse pga. tuben 
- Søvn 
- Oplevelsen af tid 
_______________________________________________________________________________ 

Sonderende spørgsmål: 

- Kan du beskrive X lidt nærmere? 
- Kan du gå lidt mere i dybden med X? 
- Hvordan erindrer du X? 
- Hvordan oplevede du X? 
- Hvad synes du om X? 
- Hvordan opfattede du X? 
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