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1.0 Indledning. 
Dette speciale tager udgangspunkt i, at man siden 1990 har tilbudt livsforlængende 

respiratorbehandling i eget hjem. Det vil sige, at plejen og behandlingen i bogstaveligste 

forstand derved rækker ud over hospitalet, og flyttes til der hvor mennesker lever deres 

daglige liv. Hvordan leves livet med respirator så og hvordan kan sygeplejen bedst muligt 

støtte og vejlede patienter i hjemmerespiratorbehandling? Det ved vi faktisk meget lidt om. 

De undersøgelser der er foretaget omhandler kun det intensive og de fysiske og 

biomedicinske områder i forbindelse med patienterne og respiratorbehandling1.  

”Respiratorliv” er derfor et speciale, hvor det undersøges, hvordan patienter med 

hjemmerespirator lever i eget hjem. Med en antagelse om, at livshistorie fortællingen kan 

anvendes til at fremanalysere både specifikke og generelle træk ved livet som 

hjemmerespiratorbruger, omhandler specialet livshistorie fortællingen anvendt som 

empirisk materiale, der analyseres med en fortolkningsmetode inspireret af Ricoeurs 

fortolkningsteori. Denne antagelse er afprøvet og vurderet i en tidligere opgave under 

cand. cur. studiet ved Århus universitet2 og fundet endog meget anvendelig, idet netop 

Ricoeurs fortolkningsteori kan anvendes, når både det specifikke og det generelle skal 

fremanalyseres. Betydningsenheder ved det levede liv som hjemmerespiratorbruger 

indfanges derfor gennem livshistoriefortællingen som metode i dataindsamlingen og 

fortællingen analyseres, fortolkes og diskuteres med en fortolkningsmetode inspireret af 

Ricoeurs fortolkningsteori. 

Specialet vil med livshistorien som empirisk tilgang forsøge at have en åben indgang til det 

levede respiratorliv, og med en analysemetode inspireret af Ricoeurs fortolkningsteori 

fremanalyseres betydningsenheder ved respiratorlivet. Dette med fokus på sagen, hvor 

fortolkningen og diskussionen er en dialektisk proces mellem forklaring og forståelse og 

som peger frem mod ny viden og handlemuligheder for sygeplejen, som interesserer sig 

for hvordan hele ”respiratoropsættet” kan fungere bedst muligt i hverdagslivet udenfor 

hospitalet. 

                                                 
1 At leve med muskelsvind: en undersøgelse af, hvordan mennesker med muskelsvind klarer sig i 
dagligdagen (Kroksmark, U. 1990). Understanding a world of critical illness: a phenomenological study of the 
experiences of respirator patients and their caregivers (Gjengedal, E. 1994). 
2 Livshistoriefortællingen – Når det levede liv bliver en tekst. 3. semester opgave udarbejdet af Pia Dreyer 
jan. 2004 med Birthe D. Pedersen som vejleder. 
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2.0 Baggrund. 
Siden polioepidemien i 1952 har der i Danmark levet patienter i eget hjem med 

hjemmerespirator (Astrup 1989), og i 1990 kom sundhedsstyrelsen med  et cirkulære3 der 

gav handicappede ret til livsforlængende respiratorbehandling i eget hjem, hvilket betyder 

at mange neuromuskulære patienter i dag lever et selvstændigt liv med hjemmerespirator 

behandling. Behandlingen etableres og følges livslangt op på et af to centre i Danmark.  

Hvad er det så for et liv de lever? Gennem årene har flere undersøgelser søgt at afdække 

dette. Allerede i 1993 blev der lavet en landsdækkende undersøgelse af 110 ud af 120 

hjemmerespiratorbrugere i Danmark4, hvor livskvaliteten scorede højt. Derudover har man 

i et af centrene målt kvaliteten ved hjælp af en vas-score, hvor patienten på en scala fra 1 

til 10 har scoret hvor godt deres liv er lige nu, og scoren er altid bemærkelsesværdig høj. 

Plejegruppen debatterer ofte, om den måling overhovedet kan anvendes, idet de har svært 

ved at skabe mening og sammenhæng mellem det de ser og oplever omkring patienten, 

og det patienten udtrykker i scoren. Er patienterne overhovedet i stand til at værdisætte 

eget liv på den måde? Hvem tør konfrontere sig selv med at ens eget liv ikke er 

værdifuldt? Og tør patienterne overhovedet svare negativt, for vil det få 

behandlingsmæssige konsekvenser?  

Senest har Canadisk kvalitativ forskning omhandlende “Ventilator user´s perspectives on 

important elements of health–related quality of life” (Brooks 2002), ladet patienterne tale5. 

Læses resultaterne er der mange spændende negative og positive perspektiver på 

respiratorlivet, men allerede interviewguiden røber et tilfredshedsperspektiv, idet der som 

indledning til interviewguiden pointeres at: 

”This study is about issues that affect people’s satisfaction with their quality of 
life when they are using mechanical ventilation. I’d like you to keep that in 
mind as we go through the questions, although I am interested in hearing all of 
your ideas and experiences in term of how satisfied you are with different 
aspects of your life.” (Brooks 2002:105). 
  

I årene før den Canadiske undersøgelse er der flere andre udenlandske undersøgelser 
(O’Donahue 1986, Splaingard 1983, Sawicka 1988, Mohr 1990,  Guyatt 1993, Bach 1991 og 1992 og 1994, 

                                                 
3 Vejledning vedrørende visitation og sygehusbehandling af patienter, som lider af kronisk 
respirationsinsufficiens som følge af neuromuskulære lidelser, thoraxdeformiteter m.m.(Juhl 1999). 
4 Man spurgte bl.a. til patienternes livskvalitet. 80 svarede at den var udmærket, 19 at den var nedsat og 2 at 
den var mindre god (Kristiansen 1994). 
5 “As a qualitative study, it is intended to enrich the knowledge base on home ventilation by giving a voice to 
individuals who use it” (Brooks 2002,14). 
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Pehrsson 1994, Goldstein 1995 og De Rosie 1999) der alle bl.a. har samme tilfredshedsperspektiv 

lagt ned over undersøgelsen. 

Betragtet udfra ovenstående eksempler, er problemet omkring livskvalitetsmålinger, at de 

måske nærmere er et mål for behandlings- og/eller livstilfredsheden end et mål for 

livskvaliteten. Det der ønskes undersøgt, er det levede liv, og kan man i det hele taget 

skematisere og kategorisere et andet menneskes liv? Er det i det hele taget en metodisk 

mulighed? Og hvad ønsker hele behandlerteamet omkring hjemmerespiratorpatienteren i 

det hele taget at undersøge? Betragtet sygeplejefagligt er det hvordan mennesker med 

hjemmerespirator lever ude i egen bolig, dvs. det betydningsfulde ved det levede liv som 

hjemmerespiratorpatient. Dette for derigennem i sygeplejen at blive bedre til at etablere 

”hele hjemmerespiratoropsættet”, udfra de forhold og livsbetingelser, der har betydning og 

værdi for patienterne. 

Hvis man ønsker mere indsigt i det levede liv kunne løsningen måske være at lade 

patienterne fortælle om deres liv?   

 

2.1 Baggrund - Livshistorisk fortælling 
Bente Schwartz skriver i indledningen til sin bog: 

”Jeg har været optaget af livshistorier så længe, jeg kan huske tilbage. Jeg 
har aldrig fundet noget mere fascinerende og lærerigt end at høre folk fortælle 
om, hvor de kommer fra, og hvad de har gennemlevet”. (Schwartz 2001:9) 
  

Det er lige sådan det er, intet er mere spændende end en patient, der rigtigt kan fortælle, 

så bliver ”den hvide kolde skjorte” pludselig levende og betydningsfuld. Livshistorier er 

utroligt spændende og interessante at høre og læse, men deres styrke er også at give os 

viden om, hvad der betyder noget for andre mennesker, hvad de finder væsentligt og 

vigtigt, godt og ondt, rigtigt eller forkert. (Horsdal 1999:155)  Eller som Ricoeur udtrykker det: 

”Vi fortæller historier, fordi menneskeliv i sidste ende har brug for og fortjener at blive 

fortalt.”  (Ricoeur 2002:105)   

I de sidste 10-20 år har der været stor fokus på narrativer, fortællinger og livshistorier, og 

de har været anvendt i vidt forskellige sammenhænge. Denne holdning deles af 

Gústafsson idet han siger, at: ”til alle tider har mennesker brugt historier til at fortælle 

hinanden om betydningsfulde begivenheder. Det ser dog ud til, at fortællinger og 

livshistorier kommer mere og mere på mode” (Gústafsson 2003:125). Livshistorierne 



Livet med respirator       
En undersøgelse af hjemmerespiratorpatienters liv  
via livshistorie som fortælling analyseret udfra Ricoeurs fortolkningsteori.           

 6

anvendes lige fra selvbestaltede studiegrupper med f.eks. lokalhistorisk interesse og til 

biografier i det offentlige rum hvor kendte mennesker fra sportsstjerner til politikere, ønsker 

at delagtiggøre andre mennesker i deres liv med sorger, bekymringer og succeser. 

Rækker denne interesse for det narrative videre end til at være spændende, interessant 

og populistisk har den også faglige og forskningsmæssige anvendelsesmuligheder?   

I sygeplejen har narrativer været meget debatteret i halvfemserne (P. Benner 1995, L. 

Hougaard 1997, H. P. Hansen 1993, I. Harder 1993, M. Kirkevold 1993, K. Martinsen 

1996, P. Ramhøj 1998, B. Pedersen 1993a og 1993b og M. Scheel 1995) og her specielt 

en debat, af hvad narrativer i form af sygeplejefortællinger og praksisbeskrivelser kan 

bruges til, og hvad de kan sige noget om, og dette med vinklen på både sygeplejeteori og 

sygeplejepraktik. Debatten har lidt bredt betragtet haft to fløje, en fænomenologisk fløj og 

en narratologisk fløj. Hvor den fænomenologiske fløj har fremlagt et ontologisk syn, hvor 

de beskæftiger sig med fortællingen i sygeplejen, og hvor de er optaget af den appel, 

forståelse og mening der ligger i fortællingen. Den narratologiske fløj har beskæftiget sig 

med fortællingen om sygeplejen, hvor de er optaget af strukturerne i fortællingen, og hvad 

den siger noget om, for er det måske kun helte historier? Begge fløjene med fokus på 

hvordan narrativerne anvendes i sygeplejen.   

Debatten indenfor sygeplejefaglige kredse har kun i meget ringe grad omhandlet 

fortællingernes anvendelse i forskning. I de seneste år har der været fokus på livshistorier 

anvendt terapeutisk både i sygepleje og socialpædagogisk sammenhæng (Christensen 1997, 

Lylloff og Rasmussen 2003, Gústafsson og Ramian 2003, Kjer 2003 og Schwartz 2003). Et eksempel er 

LIVFO (Liv i fokus) 2000, et praksisforskningsprojekt, hvor livshistorier som metode har 

været anvendt og udviklet op gennem halvfemserne indenfor socialpsykiatrien. I projektet 

har man undersøgt, om det gør en forskel for sindslidende mennesker, at fortælle deres 

livshistorie frem for deres sygehistorie (Gústafsson og Ramian 2003 samt Lylloff og Rasmussen 

2003). Der er valgt et udgangspunkt, hvor livet er i fokus udfra en antagelse om, at vi som 

mennesker får mere af det vi fokuserer på. Det vil sige, at de sindslidende får mere liv og 

mindre sygdom. Fokus er derfor ikke menneskets sygdom, men derimod menneskets 

hverdagsliv, eller som det så flot formuleres i indledningen til bogen ”Livshistorien – en vej 

til det menneskelige”: 

” Bogens fokus er således ikke på et menneskes tilstand, skavanker eller 
sygdom, men derimod på menneskers hverdagsliv. Der eksisterer ikke 
handicappede mennesker, kun handicappede liv”. (Gústafsson og Ramian 2003: 6) 
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Det vil sige, at fokus har været menneskers hverdagsliv anvendt terapeutisk i 

socialpsykiatrien. Et andet eksempel er en undersøgelse af danskernes kultur i det 20. 

århundrede (Horsdal 1991 og 2000),  hvor Horsdal via livshistorier har undersøgt hverdagslivet 

i det 20. århundrede og derigennem formidlet en viden om dansk mentalitet og livssyn, om 

danske demokratiske traditioner og om dansk arbejds- og hverdagsliv. Her har fokus 

ligeledes været hverdagslivet, men uden at være anvendt terapeutisk.  

Som præciseret tidligere under baggrund afsnit 2.0 er det netop dette fokus på 

menneskers hverdagsliv der ønskes, når det levede liv som hjemmerespiratorbruger 

undersøges, dog ikke i terapeutisk øjemed som i LIFO projektet.  

Det vil sige, at livshistorie fortællingen kunne være en metode til at indsamle empirisk data 

om hjemmerespiratorpatientens liv, men det vi får at vide, er ikke præcise oplysninger om, 

hvad der faktisk skete og i hvilken sammenhæng eller hvor ofte, men hvad der har været 

så betydningsfuldt, at det af en eller anden grund huskes og genfortælles i en senere 

sammenhæng. Med andre ord får forskeren indsigt i det levede liv – livshistorien – 

gennem det fortalte liv – livsfortællingen (Antoft 2002,159). Livsfortællingen kan af forskeren 

eller praktikeren i afdelingen analyseres og tolkes og bringe nye meninger og 

sammenhænge om det levede liv som hjemmerespiratorpatient frem.  

Når forskeren på den ene eller den anden måde fastholder meninger, ideer, tanker og 

handlinger fra det levede liv i form af en livshistorie, bliver livshistorien til en tekst. Analyse, 

fortolkning og diskussion er nøglebegreber, når forskeren derefter forsøger at skabe 

mening og sammenhæng mellem det faktisk levede liv, og livshistorierne og 

forskningsspørgsmålene. Livshistorien som en tekst, står der til evig analyse og 

fortolkning, og med den hermeneutiske spiral bliver den vedvarende tolkning billedet på 

den uendelige tolkning i det komplekse liv. Med Ricoeur kan det udtrykkes derhen, at 

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. 
(Ricoeur 2002:15)  
Spørgsmålet om, hvorvidt det levede liv som fortælling kan blive en tekst, der kan 

analyseres og fortolkes og faktisk sige noget om det levede liv som hjemmerespirator 

patient, er derfor værd at undersøge og diskutere nærmere. Det har betydning for 

sygeplejen, at kende til og forstå det liv patienterne lever udenfor hospitalet, og dette 

specielt fordi plejen og behandlingen hos hjemmerespiratorpatienter fortsætter ude i eget 
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hjem og dermed rækker sygeplejen omkring hele ”hjemmerespiratoropsættet” også ud i 

respiratorpatientens hjem og hverdagsliv. 

 

 2.2 Præsentation af forløbet ved etablering af hjemmerespiratorbehandling 

Hjemmerespiratorbehandling etableres på et af to centre i Danmark: Respirationscenter 

Øst på Rigshospitalet og Respirationscenter Vest på Århus Sygehus.  

Da centrene blev etableret i 1991 bestod Respirationscenter Vest af en seng i intensiv 

afdelingen som var mærket til den type patienter, og siden er det stille og roligt udfra et 

stigende behov vokset til 7 senge, hvor de 3 kun er 5 døgns senge. I 1998 var der tre 

senge i intensivafdelingen og der blev derfor etableret en selvstændig afdeling. 

Der er to indgange til hjemmerespiratorbehandling, et planlagt forløb og et akut forløb: 

• Ved det planlagte forløb, er patienten fulgt i mange år og ved det første behov for 

vejrtrækningshjælp får patienterne etableret natlig vejrtrækningshjælp i form af non-

invasiv respiratorbehandling6, og senere når vejrtrækningshjælpen også er 

nødvendig i dagtiden og/eller når patienten bliver hostinsufficient etableres invasiv 

respiratorbehandling7. Dette foregår i god ro og orden, hvor patienten ved en 

kontrol tager stilling til om respiratorbehandlingen ønskes, og i givet fald 

planlægges det, hvornår det skal foregå. Der etableres eventuelt en kontakt til en 

anden respiratorbruger, og har patienten ikke 24 timers hjælperhold, etableres dette 

inden indlæggelsen. Patienten kommer derefter ind til en planlagt tracheostomi8 og 

efterfølgende oplæring af deres personlige hjælpere. Det hele foregår udfra et 

referenceprogram og indlæggelsen varer fra 2 til 4 uger afhængigt af 

kompleksiteten og antal hjælpere.  

• Ved det akutte forløb får patienten akutte vejrtrækningsproblemer og indlægges 

akut på en intensiv afdeling og eventuelt på hjemsygehuset. Her foretages 

tracheostominen, og derefter skaffes plads på et af de to centre til hjælperoplæring, 

men er der ikke 24 timers hjælperhold skal dette først etableres, hvilket let kan 

forsinke forløbet med 3 til 5 uger. 

                                                 
6 Kaldes non-invasiv respiratorbehandling, idet vejrtrækningshjælpen etableres via en maske på næsen.  
7 Det kaldes invasiv respiratorbehandling, idet vejrtrækningshjælpen etableres via en tracheostomi. 
8 En tracheostomi er en adgang til luftrøret via et hul på halsen.  
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Begge forløb afsluttes med, at en fra oplæringsteamet følger patienten hjem og etablerer 

respiratorbehandlingen i hjemmet.   

Idet der først er lavet en selvstændig afdeling i 1998 har de patienter der deltager i 

undersøgelsen alle fået etableret hjemmerespiratorbehandlingen på intensivafdelingen, 

men dog allerede dengang med et fast oplæringsprogram, som siden løbende er udviklet.   

 

3.0 Formål 
Udfra baggrund og problemafgrænsningen, hvor det findes betydningsfuldt for sygeplejen 

at kende til og forstå det liv respiratorpatienterne lever udenfor hospitalet, ønskes det 

levede respiratorliv undersøgt via livshistorien som fortælling og analyseret udfra Riceurs 

fortolkningsteori, hvilket afgrænser undersøgelsen til følgende formål: 

 
• At undersøge hvad patienter med hjemmerespirator finder betydningsfuldt i 

livet.  
 

Hensigten er at frembringe ny viden og nye handlemuligheder i plejen og omsorgen for 

patienter med hjemmerespirator.  

 

For at undersøge dette formål vil undersøgelsen overordnet indeholde følgende: 

• Udlægning af livshistorie fortællingen. 

• Udlægning af Ricoeurs fortolkningsteori. 

• Indsamling af hjemmerespiratorpatienters livshistoriefortællinger. 

• Livshistoriefortællingerne fortolkes gennem naiv læsning, strukturanalyse og kritisk 

fortolkning, hvorigennem fortolkningen går fra en overfladetolkning til en 

dybdetolkning. 

• Konklusion. 

 

4.0 Metode 
Metoden, til at undersøge det levede liv som hjemmerespiratorbruger, kunne være 

livshistorie fortællingen som en tekst, der med en Ricoeurinspireret analysemetode kan 
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analyseres og tolkes og skabe mening i nye sammenhænge, og dermed sige både noget 

specifikt og noget generelt om livet som hjemmerespiratorbruger. Livshistorie fortællingen 

er netop anvendelig idet den tager udgangspunkt i hverdagslivet og indeholder udsagn om 

nogle af de forhold der har betydning for hjemmerespiratorbrugeren.   

For at belyse formålet vil specialet indeholde en teoretisk- og en empirisk del.  

 

4.1 Teoretisk del 
I den teoretiske del i kapitel 5 vil begrebet livshistorie fortælling blive belyst i afsnit 5.1, og 

det livshistoriske interview vil blive udlagt i afsnit 5.1.1. Rigtigt mange interesserer sig for 

og beskæftiger sig med begrebet narrativer. I dette speciale vil fokus i narratologien være 

det livshistoriske, idet det er det levede liv som respiratorpatient, der ønskes undersøgt. 

For at få både en videnskabsteoretisk og en funktionel udlægning af begrebet livshistorie 

fortælling vælges flere teoretikere til belysning af begrebet. I afsnit 5.1 og 5.1.1 udlægges 

og diskuteres   Polkinghorne9, Clausen og Lauritzen10, Gústafsson11 og Horsdals12 tanker 

omkring begrebet livshistorie. Polkinghorne vælges, idet han har en psykologisk og 

filosofisk tilgang til emnet og konkret har forholdt sig til begrebet livshistorie indenfor 

narratologien. Clausen og Lauritzen vælges, idet de har en pædagogisk og relationel 

tilgang til livshistorien, som ligeledes er et af omdrejningspunkterne i omgangen med 

patienterne. Gústafsson vælges, idet han har deltaget i både forskning og metodeudvikling 

af livshistoriens anvendelse i psykiatrien. Horsdal vælges, idet hun har mange års erfaring 

med anvendelse af livshistorie fortællinger som metode i forskning, og hun har en 

analytisk og fortolkende tilgang, hvor ”det betydningsfulde for den enkelte” er 

omdrejningspunktet, hvilket ligeledes er essentielt, når den handicappedes liv undersøges. 

                                                 
9 Donald E. Polkinghorne “I am professor at the University of Southern California in the counseling 
psychology program and am holder of the Attallah Chair in Humanistic Psychology”. 
(www.rcf.usc.edu/~polkingh/ ). Polkinghorne har haft stor betydning for narratologiens anvendelse I 
humanistisk forskning. 
10 Clausen er Cand. Psych og seminarielektor og Lauritzen er seminarielærer. De har begge en pædagogisk 
tilgang til livshistorien og er aktuel med bogen Narrativ pædagogik – livshistorien som pædagogisk grundsyn. 
(Clausen 2004) 
11 Jónas Gústafsson er Cand. Psych. og har gennem de sidste 10 år arbejdet med omkring udvikling af liv i 
fokus tænkningen, hvor hovedtanken er at sindslidende skal fortælle deres livshistorie i stedet for deres 
sygehistorie. (Gústafsson 2003) 
12 Marianne Horsdal er forskningslektor, mag.art og ansat ved Center For Kulturstudier, Syddansk 
Universitet, Odense. Hun har arbejdet med livshistorier i ti år og udgivet flere livshistoriske samlinger 
(Horsdal 2002). 
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Alle betragtningerne relateres og diskuteres i forhold til problemstillingen ”livet med 

respirator”. 

Som teoretisk baggrund for analyse og fortolkning vil Ricoeurs13 fortolkningsteori blive 

belyst i afsnit 5.2 og 5.3, og dette udfra en analyse af Ricoeurs tænkning om tid og 

fortælling (Ricouer 1973 og 2002), idet netop Ricoeur har en åben og undersøgende tilgang til 

fortællingen, hvor han hele tiden søger ud mod erkendelsens grænser for at fortolke 

overskuddet af mening i livet. Ricoeurs tænkning om tid og fortælling vælges, idet det 

netop er denne åbenhed og søgen efter noget der ikke på forhånd er fastlagt, som søges i 

hjemmerespiratorpatientens liv. Ricoeurs teori er meget omfattende og svært tilgængelig, 

hvorfor begreberne fortolkning samt forklaring og forståelse udvælges, idet de netop er 

væsentlige i bearbejdningen af respiratorpatienternes livshistorier. Fortolkningen idet det 

er i denne del af Ricoeurs tænkning at hovedpointerne omkring det, der åbnes foran 

teksten udlægges, og forklaring og forståelse, idet Ricoeurs udlægning af dialektikken 

mellem forklaring og forståelse samler forskellige forståelser indenfor samfunds- og 

humanvidenskaben med naturvidenskaben i et nyt tekstfortolknings paradigme (Pedersen 

1999:79).   

I afsnit 5.4 fremstilles lektor Birthe Pedersens14 (Pedersen 1999) tekstanalysemetode, idet 

den er inspireret og udledt af Ricoeurs tænkning og netop anvendt på sygepleje 

beretninger på en åben og fortolkende måde, og idet den på uovertruffen vis er 

systematisk og anvendelig til at løfte analyse og fortolknings processen op på et kritisk 

fortolknings niveau, der kan være med til at bibringe ny viden til sygeplejen15.  

 

4.2 Empirisk del 
I den empiriske del undersøges respiratorlivet via respiratorpatienters livshistorier.  

Når det levede respiratorliv ønskes undersøgt, er den kvalitative forskningsmetode 

velegnet, idet den giver viden om menneskers erfaringer, oplevelser, tanker, forventninger, 

motiver og holdninger, og den kan bruges til at udvikle nye beskrivelser, begreber eller 

                                                 
13 Paul Ricoeur er fransk professor og filosof der i et omfattende forfatterskab bl.a. har beskæftiget sig med 
viljefilosofien, sprogfilosofien og i de senere værker med sammenhængen mellem historie og fortællinger 
(Pedersen 1999:3). 
14 Birthe Pedersen er lektor ved institut for sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet og har i mange år 
beskæftiget sig med sprog og erkendelse i sygeplejepraksis og bl.a. anvendt Ricoeurs tænkning.  
15 Dette var netop en af konklusionerne i 3. semesteropgaven: Livshistoriefortællingen – Når det levede liv 
bliver en tekst. (Dreyer 2004)  
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teoretiske modeller, hvor målet er at udvide forståelsen indenfor et givent område (Malterud 

1996: 30). I tråd med Malterud mener Kvale, at det kvalitative interview er velegnet, når 

forskeren ønsker indblik i menneskers oplevelser og selvforståelse samt at afklare og 

uddybe deres perspektiv på fortællernes livsverden (Kvale 2001:111). Undersøgelsen vil 

derfor tage udgangspunkt i en kvalitativ forskningstilgang, men selve interviewet vil være 

et narrativt interview, der adskiller sig fra kvantitative og kvalitative undersøgelser, derved 

at interviewpersonen ikke skal besvare spørgsmål, men komme med en fortælling (Horsdal 

1999:105). 

Da jeg gennem 10 år har arbejdet på Respirationscenter Vest, Århus Sygehus vælges 

denne afdeling som udgangspunkt for undersøgelsen.  

For at der kan tales om ”livet med respirator”, må respiratorbrugerne have haft respirator i 

en vis årrække, og da hjemmerespiratorbehandlingen først blev tilbudt fra omkring 1990, 

begrænser det sig til ca.14 år, og idet patienterne skal fortælle deres livshistorie, må de 

som respiratorpatienter kunne tale. Det vil sige, at kriterierne for at kunne deltage i 

undersøgelsen for det første vil være, at patienterne har haft respirator i mere end ti år, og 

for det andet skal patienterne være i besiddelse af en formuleringsevne, der sætter dem i 

stand til at fortælle deres livshistorie.  

I afdelingen er der i alt tilknyttet ca. 100 hjemmerespiratorbrugere, men kun 12 

respiratorbrugere har haft hjemmerespirator i mere end 10 år, og ud af de 12 udvælges 

ved lodtrækning 4 deltagere. Lodtrækningen falder på 4 mænd med diagnosen 

Duchennes muskeldystrofi16. Kontakten formidles gennem afdelingens ambulatorium, hvor 

patienterne kommer med jævne mellemrum til kontrol. Der udleveres patientinformation 

(bilag 1) og samtykkeerklæring (bilag 2), og der gives samtidigt en mundtlig information, og 

alle fire patienter indvilliger i at deltage i undersøgelsen.  

De fire patienter har følgende beskrivelse: 

                                                 
16 Muskeldystrofi er betegnelsen for en gruppe sjældne, oftest arvelige sygdomme med degeneration af den 
tværstribede muskulatur. Duchennes muskeldystrofi er en form der kun rammer drenge med en incidens på 
20-30/100.000. Muskelsvækkelsen rammer først bækken- og skuldermuskulaturen og viser sig allerede i 1-2 
års alderen ved en sen motorisk udvikling. De fleste sidder i kørestol omkring 7-11 års alderen og mellem 
15-20 års alderen får de behov for hjælp til vejrtrækningen. (Juhler 2004:185) 
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A 
 

Er 35 år og har haft respirator i 13 år. A bor alene i et lille rækkehus 

i en større provins by i Jylland. A får hjælp til alt og har personlige 

hjælpere alle døgnets 24 timer. A kan betjene sin computer og el-

kørestolen. 

B Er 32 år og har haft respirator i 13 år. B bor alene i et lille rækkehus 

i en lille landsby i Jylland. B får hjælp til alt og har personlige 

hjælpere alle døgnets 24 timer. B kan betjene sin computer og el-

kørestolen.   

C Er 29 år og har haft respirator i 12 år. C bor hos forældrene i en 

større villa i en lille landsby i Jylland. C får hjælp til alt og har 

personlige hjælpere alle døgnets 24 timer. C kan betjene sin 

computer og el-kørestolen.  

D Er 33 år og har haft respirator i 13 år. D bor alene i et lille rækkehus 

lige udenfor en større provins by i Jylland. D får hjælp til alt og har 

personlige hjælpere alle døgnets 24 timer. D kan betjene sin 

computer og el-kørestolen.   

 

Dataindsamlingen foregår ved, at fortællingerne optages på computeren. Dette for at 

imødegå manglende interviewerfaring, og herunder angsten for ikke at kunne huske 

respiratorpatienternes fortællinger, eller være hurtig og øvet nok til både at kunne lytte 

nærværende og interesseret samtidig med, at det fortalte skrives (Horsdal 1999:107-108). 

Medens interviewet stadig er i frisk erindring hos intervieweren (Kvale 2001: 168) 

sammenskrives interviewet til en livshistorie. For at fortællingerne kan være livshistorier 

med historisk værdi transskriberes de ikke, men sammenskrives til en læsevenlig historie, 

for i modsætning til en nøjagtig båndudskrift – med alle de øh, æh-udbrud, ufuldendte 

sætninger med syntaksfejl, sprogligt kludder – er den nedskrevne livshistorie et produkt, 

som trods eventuelle modsigelser og gentagelser i højere grad giver mening (Horsdal 

1999:110). Efter sammenskrivningen returneres livshistorien til fortælleren til godkendelse.  

Dataanalysen foretages i afsnit 6.0, og i afsnit 6.1 præsenteres en af livshistorierne, og de 

resterende livshistorier findes som bilag under afsnit 12. Derefter analyseres livshistorierne 

med Pedersens Ricoeur inspirerede analyse- og fortolkningsmetode indeholdende: 
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Den naive læsning, hvor der skabes overblik over hvad teksten 

handler om, hvorefter der stilles spørgsmål til teksten. 

Afsnit 

6.2 

Strukturanalysen, hvor der udfra betydningsenheder søges 

forklaret, hvad der siges og hvad der tales om, for derefter at 

uddrage temaer i teksten. 

Afsnit 

6.3 

Fortolkning og diskussion, hvor teksten i en dialektisk proces 

mellem forklaring og forståelse fortolkes og diskuteres. 

Afsnit 

6.4 

 

Dette for gennem analyseprocessen, der udlægges yderligere i teoridelen afsnit 5.4, at 

fremanalysere både specifikke og generelle træk ved livet som hjemmerespirator patient. 

Herefter vurderes anvendeligheden af livshistorie fortællinger som datamateriale 

analyseret udfra Ricoeurs analysemetode i afsnit 6.5. I kapitel 7.0 konkluderes og i kapitel 

8.0 perspektiveres. 

 

4.3 Etiske overvejelser 
Deltagerne er gradvist gennem deres liv og det vil sige fra 2 års alderen blevet mere og 

mere afhængige af at modtage både teknisk og menneskelig hjælp til alt, hvad de 

foretager sig i deres liv. Deltagernes fysiske afhængighed og begrænsede fysiske 

handlefrihed betyder, at de kan betegnes som tilhørende samfundets svageste, velvidende 

at mange af dem er veluddannede og velfungerende i livet i øvrigt. Overfor netop denne 

gruppe borgere i samfundet har alle andre mennesker, ifølge Uffe Juul Jensen et særligt 

moralsk ansvar, og den overordnede opgave er at støtte den svage til at artikulere sine 

egne perspektiver og udfolde sit liv i overensstemmelse med disse  (Jensen 1995: 39-40). 

Hvorfor der i forbindelse med undersøgelsen, ligger en forpligtelse til at gennemtænke 

både det formelle og uformelle moralske ansvar. 

I forbindelse med det formelle etiske ansvar, er det i samråd med Den videnskabsetiske 

Komité for Århus Amt og gennem læsning af regler for anmeldelsespligt 

(www.aaa.dk/komite) vurderet, at undersøgelsen og indsamlingen af livshistorie 

fortællinger ikke indeholder ”elementer af biomedicinsk forskning” og derfor ikke skal 

anmeldes til Den videnskabsetiske Komité. 

De interviewede respiratorpatienter har modtaget både skriftlig (bilag 1) og mundtlig 

information om undersøgelsen, og fik under et besøg i afdelingens ambulatorium udleveret 
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en samtykkeerklæring (bilag 2). Efter et par dages yderligere betænkningstid kontaktedes 

patienterne telefonisk for at aftale tid og sted for interviewet. 

Idet undersøgelsen kan indeholde personfølsomme data, er undersøgelsen anmeldt til 

datatilsynet (www.datatilsynet.dk). Derudover er alle personlige oplysninger i forbindelse 

med undersøgelsen håndteret som fortroligt materiale, som foreskrevet i lov om 

behandling af personoplysninger (lov nr. 280 af 25. april 2001). Dette betyder at alle 

optagelser og udskrifter er blevet opbevaret i et aflåst skab og den anvendte computer er 

forsynet med en kode, og som lovet i patientinformationen slettes det indtalte, når 

specialet er bedømt og dermed afsluttet.  

I forbindelse med det uformelle etiske ansvar har deltagerne velvilligt stillet sig til rådighed 

for indsamling af livshistorier, og som allerede antydet ovenfor har forfatteren forpligtigelse 

til at udvise en særlig respekt og åbenhed for deltagernes perspektiv på livet. Det vil derfor 

være nærliggende at overveje, om intervieweren bevidst eller ubevist kan bringe 

patienterne til at levere fortællinger, der vil være anvendelige til at skrive læsevenlige og 

spændende livshistorier udfra. Patienterne bliver dermed et redskab for intervieweren, og 

forholdet mellem dem får subjekt-objekt karakter. En sådan relation er ikke moralsk 

acceptabel, idet der eksisterer et menneskeligt og moralsk ligeværdigt forhold mellem 

interviewer og patient, som er bestemmende for, hvordan man fører en samtale, og et 

forskningsinterview må aldrig få karakter af at være et forhør eller en teknisk affære, hvor 

intervieweren forsøger at aftvinge patienten nogle ”rigtige” svar (Fog 1994: 205-210). Dette 

understreger Ricouers fortolkningsteori netop, idet pointen her er at være åben for det, der 

ligger foran teksten eller det teksten åbner for, og ikke søge tilbage i forfatterens 

intentioner. 

Skulle interviewet alligevel få karakter af et forhør eller en teknisk affære trænger man 

derved ifølge Løgstrup ind på et andet menneskes ”urørlighedszone”, og man har derved 

brudt sig mod en af samtalens uskrevne regler, for som menneske og interviewer bør man 

alene forholde sig til de begrundelser, et menneske umiddelbart selv giver for sine 

handlinger, og ikke stille spørgsmål ved personens motiver, for gør man det, risikerer man 

at nedgøre og skade et andet menneske for livstid (Løgstrup 1997: 75). Imidlertid vil 

mennesker i en vellykket samtale almindeligvis selv blotlægge dele af deres motiver, fordi 

urørlighedszonen eksisterer side om side med dens modsætning, som Løgstrup kalder for 

”talens åbenhed” (ibid: 179).  Talens åbenhed er en suveræn livsytring, hvilket betyder, at 
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det er en slags uforklarlig kraft, som altid vil være til stede mellem mennesker uafhængigt 

af omstændighederne. Det livshistoriske interview foregår således i et spændingsfelt 

mellem talens åbenhed, som jo er en livsytring hos både interviewer og patient, og 

patienternes urørlighedszone, hvilket stiller store krav til interviewerens moralske sans og 

fornemmelse for patienternes grænser (Fog 1994: 220-221).  

I forhold til dette er Ricouers fortolkningsteori ligeledes en god indgang til det livshistoriske 

interview, idet det i Ricoeurs tænkning er vigtigt, at læseren har et kendskab til det teksten 

taler om, for derigennem at kunne nå en dybdetolkning, der udfolder det der ligger foran 

teksten. Relateret til Løgstrups urørlighedszone og Fogs fornemmelse for fortællerens 

grænser, vil interviewerens sans og fornemmelse derfor være større, når intervieweren har 

et særligt kendskab til respiratorlivet og respiratorpatienten. Ydermere skal patienten 

godkende livshistorien, når den er skrevet, hvilket giver patienten mulighed for at korrigere 

evt. misforståelser eller bakke ud af undersøgelsen, hvis patientens grænser skulle være 

overtrådt. 

Det vil sige, at der i denne undersøgelse er en særlig forpligtigelse til at udvise respekt og 

åbenhed for deltagernes perspektiv på livet, hvilket også netop er pointen i både 

livshistoriefortællingen som metode og Ricoeurs fortolkningsteori.  

Relateret til patientinformationen (bilag 1) eksisterer der ikke noget eller nogle konkrete 

forskningsspørgsmål, men patienterne bedes fortælle om deres liv, både stort og småt, og 

det der er betydningsfuldt for dem. Det vil sige, at undersøgelsen ikke leder efter 

sandheden om respiratorlivet, men betydningsfulde sandsynligheder ved respiratorlivet og 

der vil derfor ikke være ønskværdige og forudindtagede sandheder om respiratorlivet, som 

vil kunne påduttes patienten, hvilket i givet fald ville være et overgreb (Fog 1994: 205 og Kvale 

2001: 160).    
Med Ricoeurs tænkning er det vigtigt at huske at: ”Vi fortæller historier, fordi menneskeliv i 

sidste ende har brug for og fortjener at blive fortalt”  (Ricoeur 2002:105),  og så må vi leve i  

håbet om, at fortælle historierne som de fortjener det. 

 

4.4 Validering 
I almindelig tale er validitet et udtryk for et udsagns sandhedsværdi. Ifølge Kvale findes der 

i forskningsverdenen både en snæver og en bred definition på validitet. Den snævre 

definition er naturvidenskabeligt funderet, og er et udtryk for, om en undersøgelse måler 
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det den foregiver at måle. Det vil sige, at alt måles og vejes og gyldig  forskning resulterer i 

konkrete tal, der kan efterprøves. Den brede definition er en human- og samfundsviden-

skabeligt funderet definition, hvor validitet drejer sig om at vurdere, hvorvidt nogle 

observationer afspejler de fænomener, som er undersøgelsens omdrejningspunkt, og 

dermed bliver det ifølge Kvale muligt at karakterisere kvalitativ forskning som gyldig 

forskning (Kvale 2001:231-233). 

De to skitserede definitioner repræsenterer henholdsvis et naturvidenskabeligt og et post 

modernistisk syn på viden. Hvor den naturvidenskabelige opfattelse ser viden som en 

spejling af den objektive virkelighed, og den postmodernistiske opfattelse ser viden som 

en konstruktion af virkeligheden. Kvale mener, at den sidste opfattelse er ved at blive 

dominerende (ibid:235), og dette synspunkt deles af Malterud, som finder, at kvalitative 

metoder bygger på en kundskabsteoretisk erkendelse, der anerkender, at der findes flere 

forskellige versioner af virkeligheden, som er lige gyldige (Malterud 1996:171). Ricoeur 

udtrykker det også derhen, at der altid findes mere end en enkelt måde at konstruere og 

tolke en tekst på, men Ricoeur går så et skridt videre og argumenterer for at en tolkning 

netop godt kan være mere sandsynlig end en anden (Ricoeur 2002: 24 og 65-68). Det er netop 

i dette argument, at Ricoeurs fortolkningsteori giver kvalitativ forskning gyldighed, idet det 

er denne sandsynlighedslogik der giver forskningen en acceptabel mening og 

argumenterne giver belæg for gyldigheden.  

I Pedersens afhandling tager hun også diskussionen omkring kvalitativ forskning kontra 

kvantitativ forskning op, idet hun kritiserer både den kvalitative forskning og den 

kvantitative forskning og finder en tredje vej som er refleksionens vej. Dette gør hun med 

udgangspunkt i Ricoeurs udlægning ved at siger, at: 

”Ofte betegnes kvalitative forskning som forstående forskning og kvantitative 
forskning som forklarende forskning. Dette skarpe skel må kritiseres, og 
Ricoeur er en af de tænkere, som prøver at overskride dette ……….Dvs. 
målet med kvalitativ forskning er, at der tvinges en refleksion frem, som åbner 
mulighed for ny indsigt og ny handling – eller en ny horisont for handling. 
Forskning sigter således ikke på bestemte handlinger, men åbner mulighed 
for handlinger. (Pedersen 1999:86) 
 

Det vil sige, at Pedersen med Ricoeur og tekstfortolkningsprocessen finder en ny måde at 

nærme sig forklaring og forståelse på, og derved skaber en tredje vej indenfor kvalitativ 

forskning, hvor refleksionen åbner for det der ligger foran teksten i stedet for kun det der 

gemmer sig bag teksten.    



Livet med respirator       
En undersøgelse af hjemmerespiratorpatienters liv  
via livshistorie som fortælling analyseret udfra Ricoeurs fortolkningsteori.           

 18

Set i forhold til respiratorlivet, vil tolkningen af livshistorierne med det betydningsfulde for 

respiratorbrugeren og de betydningsfulde spørgsmål fra forskeren og praksisfeltet 

frembringe refleksioner med sandsynlige tolkninger, som åbner for ny indsigt og ny 

handling, der i en anden kontekst eller samtid vil kunne være anderledes, men i den 

nuværende kontekst er den mest sandsynlige. 

 

4.5 Videnskabelig ramme  
I specialet undersøges patienternes liv som hjemmerespiratorbrugere. Dermed bliver 

undersøgelsen en undersøgelse, der søger at komme tæt på patienternes livsverden, og 

som kan opfange det betydningsfulde i patientens livssituation. Idet den 

naturvidenskabelige metode har som udgangspunkt, at forskeren forholder sig objektivt og 

neutralt til patientens virkelighed, er denne metode ikke anvendelig. Fænomenologien17 

anerkender derimod, at forskeren er involveret i den praksis som undersøges, og at 

patientens situation og levede erfaringer er unikke. I fænomenologien skal ”man gå til 

sagen selv” og det oplevede er altid oplevelser af et eller andet, og menneskelig 

bevidsthed er altid bevidsthed om noget, hvilket er en vigtig pointe i fænomenologien, idet 

mennesket ikke er noget i sig selv, men kun i kraft af, at dets bevidsthed er intentionel 
(Husserl 1999: 167-170).  

Idet undersøgelsen som beskrevet i indledningen søges at rumme dobbeltheden i det 

betydningsfulde for både den enkelte respiratorbruger og praksisfeltet er Husserls 

anskuende fænomenologi18 ikke tilstrækkelig. Mange fænomenologer mener således 

også, at den fænomenologiske beskrivelse må suppleres med en hermeneutisk 

fortolkning19. I Ricoeurs filosofi er den centrale pointe netop, at den rationelle erkendelse 

og den fænomenologiske beskrivelse er begrænset, og derfor må suppleres med en 

                                                 
17 Fænomenologi er læren om det der fremtræder for bevidstheden og den tyske filosof Edmund Husserl 
(1859-1938) anses for at være fænomenologiens grundlægger. Oprindeligt var den et oprør mod 
naturvidenskabens såkaldte objektive sandheder. Dette begrundet i at objektive sandheder er afhængige af, 
at der eksisterer mennesker i verden, for uden den menneskelig eksistens ville naturvidenskaben miste sin 
gyldighed (Lübcke 2004: 84-125).   
18 Indenfor den fænomenologiske bevægelse skelner man mellem den anskuende fænomenologi, som 
Edmund Husserl repræsenterer, og den hermeneutiske fænomenologi, som repræsenteres af Martin 
Heidegger og Hans-Georg Gadamer. (Jessen 1999: 241) 
19 Hermeneutik betyder fortolkningskunst eller forståelseslære og er en filosofisk tradition, der har rødder 
tilbage i 1500-tallet. Oprindeligt opstod traditionen i forbindelse med tolkning af bibelske tekster, men 
traditionen udviklede sig til en mere almen lære om, hvad det vil sige at forstå en tekst, et andet menneske 
eller en historisk begivenhed. (Pedersen 1999:60). 
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fortolkningsteori, hvor det erkendende subjekt ”er, før det tænker” og hele tiden stræber 

efter at opnå forståelse af sig selv og sit begær efter at eksistere (Lübcke 2004: 84 og114).    

Specialet placerer sig derfor indenfor en hermeneutisk-fænomenologisk 

forståelsesramme. 

 

5.0 Teoridelen 
I det følgende udlægges begrebet ”livshistorie som fortælling” og Ricoeurs tænkning 

omkring fortolkning samt forklaring og forståelse. 

 

5.1 Livshistorie som fortælling.  
Flere filosoffer og tænkere har med meget forskellig videnskabsteoretisk baggrund udtrykt, 

at mennesket erkender, erfarer og bliver til via fortællinger. F.eks. Svend Bjerg, der 

udtrykker det derhen, at ”livshistorier giver et menneske identitet.” (Svend Bjerg 1981:54), 

Jerome Bruner der udtrykker, at ”fortællingen er en måde at tænke på, og det er først og 

fremmest gennem vore fortællinger, vi konstruerer en version af os selv i verden” (Bruner 

1998:43 og 229), Donald E. Polkinghorne der siger at ”people use self-stories to interpret and 

account for their lives” (Polkinghorne 1988:119) eller Marianne Horsdal der beskriver at:  

Livshistoriernes styrke er at give os viden om, hvad der betyder noget for 
andre mennesker, hvad de finder væsentligt og vigtigt, godt og ondt, rigtigt 
eller forkert. Den viden har vi som forskere utroligt meget brug for, hvis vi skal 
udtale os om vores samtid og forstå, hvad der sker omkring os. (Horsdal 
1999:155)   

 
Det vil sige, at det er det, der er vigtigt og betydningsfuldt for respiratorpatienten, der bliver 

det interessante for forskeren. Videnskabeligt er det her vigtigt, at Horsdal pointerer, at 

livshistorier er fortællinger og ikke empirisk data om virkeligheden (ibid:10), relateres dette til 

problemstillingen, er de indsamlede livshistorier om respiratorlivet ikke virkeligheden, men 

en fortolkning der har fået ord igennem livshistorie fortællingen. Gústafsson er på linie med 

dette, idet han siger, at ”livshistorien foregiver ikke at være en objektiv korrekt og 

fremadskridende fortælling, den er en cirkulær og dynamisk proces” (Gústafsson 2003:127).  

Det vil sige, at Horsdal og Gústafsson har en samfundsvidenskabelig og ikke en 

naturvidenskabelig tilgang til emnet, og Horsdal går endda så vidt som til at pointere at:  

Den gode fortælling bevarer i sin fiktivitet og sin partikularitet sin gyldighed for 
os som meningsfuld tilværelsestolkning – ikke via en universalitet – men når 
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den på overbevisende måde formidler et muligt og sandsynligt verdensbillede, 
vi kan holde op imod vores egen foreløbige forståelse af livet. (Horsdal 1999: 26)     

 
Det vil sige, at Horsdal knytter an til sandsynlighed frem for sandhed, og derved bliver det 

meningsskabende det bærende. 

Denne tilgang har Clausen og Lauritzen også, idet de påpeger at livshistorier er 

karakteriseret ved en narrativ erkendelsesmåde i modsætning til en logisk-videnskabelig 

erkendelsesmåde, og hvor livshistorier handler om det sandsynlige og ikke om sandhed, 

for det er gennem fortællinger mennesket skaber bro mellem det vi er, og det vi vil være. 

(Clausen 2004:25) Denne sondring mellem det vi er, og det vi vil være, udlægger 

Polkinghorne udfra en psykologisk vinkel hvor: 

“One’s personal story or personal identity is a recollected self in which the 
more complete the story that is formed, the more integrated the self will be. 
Thus, self-knowledge is an appropriation of the past. When this appropriation 
is not recollectiv, integrative, and self-discovering, then the person (the “I”) 
experiences unhappiness or a form of despair. Although everyone has a past, 
one can forget or suppress it, or one can be so intent on a future project that 
one lets his or her roots grow weak”. (Polkinghorn 19988:106)  
 

Det vil sige, at livshistoriens form og forholdet mellem fortid og fremtid får betydning, og  

ikke kun for hvordan vi er og vil være, men også for hvordan vi har det, og om vi er 

lykkelige som mennesker. Dette får Polkinghorne til at konkluderer at: 

”There needs to be some continuity between past and future stories” and  ”it is 
the variations that provide ”the stuff of life story”  (Polkinghorn 19988:106-107) 
 

Af citatet fremgår det, at der må være en sammenhæng mellem fortid og fremtid i 

livsfortællingen, og denne refleksion over betydningen af sammenhængen mellem fortid 

og fremtid i livshistorien har Clausen og Lauritzen også, men med en pædagogisk vinkel, 

hvorved sammenhængen ikke kun får betydning for den enkelte eller selvet, men rækker 

ud over selvet, idet de siger, at:  

”fortællingen om fortiden er en rekonstruktion af erindringen. Vi vælger noget 
ud, som vi fortæller om, og andet lader vi ligge, afhængigt af hvor vi befinder 
os i livet, hvem vi fortæller til, og hvad formålet med fortællingen er. (Clausen 
2004:25-26)  

 
Udfra citaterne ses to forskellige tilgange til sammenhængen mellem fortid og fremtid. 

Polkinghorne der taler om at ”glemme eller undertrykke” og Clausen og Lauritzen der taler 

om ”at vælge og lade ligge”. Begge betragtninger er væsentlige, og de kunne supplere 

hinanden, idet det selvfølgelig er vigtigt om livshistoriefortælleren er i harmoni med sig selv 
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og lykkelig, men livssammenhængen og hvem vi befinder os sammen med, er også vigtigt 

og betydningsfuldt eller udtrykt på en anden måde, så har både det psykologiske og det 

relationelle betydning. Betragtet i forhold til problemstillingen vil indgangen til de 

livshistoriske interviews være vigtig, således at respiratorpatienten ikke lader noget 

betydningsfuldt ligge, men at der bliver den rette forståelse mellem interviewer og patient 

af, at det virkelig er det betydningsfulde for den enkelte respirator patient der fortælles, og 

ikke det patienten tror intervieweren ønsker at høre. En vigtig pointe er, at uanset hvad der 

fortælles, vil livshistorien på en eller anden måde altid være en fortælling om et liv. Et liv 

med en fortid, nutid og fremtid, hvor fortælleren er hovedpersonen, og hvor den måde, vi 

fortolker fortiden på, er betydende for den måde, vi forholder os til fremtiden på. En 

fremtid, hvor vi tildeler os selv den rolle, vi ønsker, så i fortællingen hører vi om: 

• Fortid, oplevelser, handlinger, erfaringer og drømme og forventninger til 
livet 

• Nutiden, realiserede og ikke realiserede drømme og forventninger 
• Fremtiden, om tanker og drømme, der endnu ikke er realiserede 
• Den sammenhæng/den tid personen er en del af.  

(Clausen 2004:26)   
 
Det vil sige, at når vi fortæller om fortiden, fortæller vi ud fra et nutidigt perspektiv, og 

dermed fortæller vi om fortiden med de forandringer, den har undergået, og vi omfortolker 

og nyforklarer, hvad der tidligere er sket. Sagt på en anden måde så indlægger vi en 

fortolkning ud fra, hvor vi befinder os i dag, og vi indlægger en systematik, så fortællingen 

giver mening for os selv eller med Polkinghornes psykologiske vinkel ”the more integrated 

the self will be”.(Polkinghorn 19988:106)  

Netop pointen om, at det skal give mening for os selv har Horsdal også, idet hun mener at 

fortællinger har en begyndelse, en midte og en slutning og ved at etablere begyndelser og 

slutninger griber vi fortolkende ind i afgrænsede forløb for at give det narrativ mening 

(Horsdal 1999:24). Her er det igen vigtigt at bemærke Horsdals udlægning af fortolkningens 

foreløbighed, idet en ny tolkning med alternativ selektion, hierarkisering og konfiguration 

altid vil kunne etableres (ibid: 85). Derved bliver det vigtigt at pointere, at: 

Livshistorierne indbyder til diskussion og dialog om forståelsen af den 
tilværelse, vi deler med hinanden. De gør det muligt for os at indleve os i 
hinandens indre landskaber og forholde os til de værdier, der udtrykkes 
gennem de enkelte fortællinger. Og de peger på de fortællemåder, vi igennem 
vores opvækst er blevet opfostret med, og hvorigennem vi har lært at dele 
vores oplevelser og følelser med hinanden og bevare dem symbolsk efter at 
tilblivelsesøjeblikkets møde for længst er forsvundet. (Horsdal 1999, s.52) 
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Det vil sige, at livshistorierne indbyder til diskussion og dialog, hvor en senere tolkning af 

fortællingerne kunne frembringe en anden mening. Set i forhold til problemstillingen vil det 

betyde, at respiratorbrugerens  livshistorie bliver en tekst, om det der har betydning for 

respiratorbrugeren, og denne tekst kan forskeren eller sygeplejen efterfølgende analysere 

og tolke udfra det, der har betydning for deres praksis. 

Det er her vigtigt at nævne Gústafssons udlægning af at livshistorien altid vil være 

uafsluttet og uafsluttelig så længe vi lever, idet han siger at: 

Livshistorien fremstår med sin egen sammenhæng eller mening, der skabes 
af det forløb, den fortæller. Det betyder ikke, at en livshistorie kan gøres 
færdig én gang for alle. Den fortsætter i en eller anden form, hver gang vi 
fortæller om vores liv. I den forstand er den uafsluttet og uafsluttelig, så længe 
vi lever. Set i dette lys er vores liv én lang historie, en historie som har 
forskellige versioner, afhængigt af tidspunkt og kontekst. (Gústafsson 2003:126)  
 

Det vil sige, at det ikke kun bliver vigtigt at have det betydningsfulde for øje som nævnt 

ovenfor, men også at huske at uanset livshistoriens tilsyneladende afsluttethed så er det 

kun en af mange historier i et liv, og som vil have sin egen meningssammenhæng, som vi 

kan argumentere for. 

 

5.1.1 Livshistorisk interview 
I litteraturen bliver deltagerne i forskningsmæssige undersøgelser uden stringens benævnt 

alt fra informanter, interviewpersoner og til i det narrative interview fortæller (Fog, Horsdal, 

Kvale og Malterud). I denne undersøgelse er deltagerne patienter, der fortæller om deres 

liv med fokus på det betydningsfulde i deres liv og deres ”respiratorliv”, hvorfor deltagerne 

vil blive benævnt ”patienter”.   

Undersøgelsen har en kvalitativ forskningstilgang hvor interviewet vil være et narrativt 

interview hvor patienten ikke skal besvare spørgsmål, men komme med en fortælling 

(Horsdal 1999:105). En fortælling hvor det er patienten, der vælger begivenhederne i 

livsforløbet, patienten selekterer frit og kombinerer frit. Patienten kæder de enkelte 

begivenheder sammen, så de danner en fortælling. Med andre ord laver patienten plot i 

sin fortælling (ibid:105). Det ideelle interview forudsætter, at intervieweren kan skabe en 

atmosfære, hvor patienten føler sig tryg nok, til at fortælle om sine tanker og følelser, og 

det er netop i denne særlige interaktion der skabes ny viden (Kvale 2001:130). Under 

interviewet må intervieweren bestræbe sig på, at se bort fra egne normer og fordomme og 
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møde patienten på dennes præmisser, hvilket fordrer at intervieweren ikke straks 

kategoriserer udsagnene, men afventer at patientens livsverden folder sig ud og derved 

giver ny indsigt, eller sagt på en anden måde, så må intervieweren hengive sig til den 

oplevede virkelighed. 

Til trods for denne åbenhed hos intervieweren, er der ikke tale om et symmetrisk forhold 

mellem interviewer og patienten, for ifølge Kvale eksisterer der altid en åbenlys 

magtasymmetri i forholdet, hvor det er op til intervieweren at definere situationen, indføre 

samtaleemnerne og sørge for, at patienten holder sig til emnet (ibid:131). Fog mener 

derimod, at asymmetrien i forholdet skyldes, at patienten er den, der sidder inde med de 

oplysninger, som intervieweren har brug for. Det bringer patienten i en magtfuld position, 

idet det er op til denne at afgøre, hvilke oplysninger intervieweren får adgang til (Fog 

1994:53-54). Med hensyn til om der er symmetri i forhold mellem interviewer og patienten så 

har Kvale og Fog hver sin tilgang, hvor en tredje vej godt kunne betrædes, idet der ligger 

en pointe i begge betragtninger, og det er måske netop det, der holder interviewet på rette 

kurs, som i spændingsfeltet mellem talens åbenhed og fortællerens urørlighedszone som 

beskrevet under 4.3, hvorved det narrative interview kunne blive denne tredje vej. For det 

første ved at ”interviewerens magt” ifølge Kvales position, kan søges minimeret ved at 

intervieweren gennem sin kropsholdning og mimik forholder sig åbent og interesseret til 

patienten, og ikke korrigerende, idet patienten får lov til at tale ud, før de evt. får et stikord 

eller om nødvendigt et spørgsmål. Desuden vil det, at interviewene finder sted i 

patienternes hjem, formentligt minimere interviewerens magtfulde position, og 

separationen fra hospitalsmiljøet samt interviewerens gæstestatus, kan ligeledes bidrage 

positivt til, at opnå et mere symmetrisk forhold mellem patient og interviewer. For det andet 

kan ”patientens magt” ifølge Fogs position søges minimeret ved, at der ikke eksisterer 

noget eller nogle konkrete forskningsspørgsmål, men patienterne bedes fortælle om deres 

liv med stort og småt hvad der er betydningsfuldt for dem (bilag 1). Derved ligger 

patienterne ikke inde med bestemte oplysninger som intervieweren ønsker sig adgang til. 

I metodelitteraturen er der divergerende meninger om, hvorvidt en interviewguide bør 

anvendes i et kvalitativt interview. Argumenterne går lige fra, at intervieweren med en 

guide risikerer at miste følingen med interviewpersonen, og dermed afskærer sig fra 

vigtige informationer, og til at brugen af en guide sikre at alle relevante forhold inddrages i 

interviewet (Olsen 2002: 86-87). Idet denne undersøgelse ønsker, at undersøge det 
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betydningsfulde ved respiratorlivet udfra respiratorpatientens syn, vil der ikke være 

relevante forhold der bør sikres inddraget under interviewet, hvorfor en egentlig 

interviewguide ikke vil være nødvendig. Skulle interviewet gå helt i stå kunne der være 

nogle åbne hjælpespørgsmål i relation til livsforløbet. 

Det vil sige, at interviewformen er det ”frie” interview uden faste spørgsmål. Skal der være 

blot et enkelt startspørgsmål har man i LIVFO-projektet erfaret, at det kan have stor 

betydning, hvordan dette ene spørgsmål formuleres. I LIVFO-projektet var der typisk to 

startspørgsmål: ”fortæl om dit liv” eller ”hvad er det første, du kan huske?” Sidste 

spørgsmål bevirkede at fortælleren gik tilbage i tiden til to, tre, fire års alderen. Hvorimod 

første spørgsmål kunne have flere udgangspunkter, så som at fortælle om familie og 

slægt, eller hvor man befinder sig i livet lige nu (Gústafsson 2003: 205-206). Under det ”frie” 

interview er interviewerens rolle primært at rumme og lytte samt udvise interesse og 

engagement uden at være overengageret, og i videst muligt omfang skal intervieweren 

forsøge at lade være med at spørge eller styre livshistoriefortællingen (Gústafsson 2003: 195-

205og Horsdal 1999:105-107).  
Med udgangspunkt i ovenstående erfaringer og det betydningsfulde for den enkelte 

respiratorpatient, kunne det åbne indgangsspørgsmålet lyde således: 

  

• Fortæl om dit liv! 
Stort og småt der er betydningsfuldt for dig. (bilag 1) 

 

Hjælpespørgsmål: 

• Fortæl om hvad der har været godt i dit liv? 

• Fortæl om hvad der har været vanskeligt i dit liv? 

• Fortæl om hvad der har været betydningsfuldt i dit liv? 

• Prøv at uddyb hvordan du havde det, i forbindelse med det du lige har fortalt. 

 

For at patienten skal føle sig tryg og på hjemmebane, bør interviewet om muligt foregå i 

patientens hjem eller som minimum på neutral grund og ikke på hospitalet.  

 

5.2 Fortolkning. 
Ricoeurs tænkning er en kritisk refleksionsfilosofi, hvor det hermeneutiske kobles sammen 

med det fænomenologiske, idet en af hovedtankerne er at ”bevidsthed altid er bevidsthed 
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om noget for nogen” og erkendelsen går omvejen over fortolkningen, hvor det er i 

spændingen mellem identitet og fremmedhed, at der opstår en ny forståelse (Ricoeur 

2002:13-21). Med hensyn til forståelsen af en tekst argumenterer Ricoeur allerede i 

filosofiens kilder for, at:  

”Det vi ønsker at forstå er derfor ikke noget, som er skjult bag teksten, men 
noget, som åbnes foran den. Hvad der må forstås er ikke diskursens 
oprindelige situation, men det, der peger henimod en mulig verden. Forståelse 
har mindre end nogen sinde at gøre med forfatteren og hans situation. Den 
ønsker at fatte den verden der lukkes op gennem tekstens referencer”. (Ricoeur 
1973:169)   

 
Dette er hovedtanken i Ricoeurs hermeneutik, hvor det med andre ord er vigtigt, at det er 

en hermeneutik der i mindre grad sigter mod at frigøre forfatterens hensigt omme bag 

teksten end mod at tydeliggøre den bevægelse, gennem hvilken en tekst på en anden 

måde udfolder en verden fremme foran sig selv. Teksten taler om en mulig verden og om 

en mulig måde at orientere sig inden for den. Denne verdens dimensioner åbnes der op 

for, røbes af teksten (Ricoeur 1973:170). 

En anden vigtig pointe i Ricoeurs hermeneutik er, at Ricoeur udfolder den hermeneutiske 

cirkel til en endeløs spiral, hvor fortællingens og tidens hermeneutiske cirkel fødes igen og 

igen, og som lader formidlingen gå flere gange igennem samme punkt, men i forskellig 

højde.  

Ricoeur udtrykker det selv derhen, at: 

”vi følger en præfigureret tids skæbne til en refigureret tid ved en konfigureret 
tids formidling”. (Ricoeur 2002:77) og ”At følge en historie er at aktualisere den i 
læsningen” (ibid:107).   
 

Set i forhold til problemstillingen betyder det, at vi gennem livshistorie fortællingen følger 

den forforståelse vi har af det levede respiratorliv til en åbning af en fælles forståelse af  

verden. Det vil sige, at fortolkeren udlægger tekstens synspunkter og 

erkendelsesmæssige potentiale i relation til samtiden, og det sker altid i spændingen 

mellem det som er, og det som burde være, og der findes altid mere end en enkelt måde 

at konstruere og tolke en tekst på. Her er det vigtigt, at Ricoeur pointerer, at en tolkning 

godt må være mere sandsynlig end en anden, hvorved Ricoeur argumenterer for en 

sandsynlighedslogik frem for en empirisk verificationslogik (ibid: 65-68). 

I mimesis’ stadier ligger forforståelsen i mimesis I og her er det vigtigt, at Ricoeur ser det 

som en fælles forforståelse for både digteren og læseren (ibid:90), for det er kun derved 
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konfigurationen mimesis II fremkommer. At komme fra konfigurering (mimesis II) til 

refigurering (mimesis III) sker gennem læsningen, for som Ricoeur udtrykker det, så bliver 

teksten først værk i interaktionen mellem tekst og modtager. Betragtet i forhold til livet med 

respirator kunne forskerens forforståelse være så lille, at der ingen fælles forforståelse er 

og derved bliver læsningen vanskelig.  Her vender vi så tilbage til Ricoeurs pointe om at 

”forstå en tekst er at følge dens bevægelse fra mening mod reference, fra hvad den siger 

til hvad den taler om” (Ricoeur 1973: 169). Set i forhold til problemstillingen er det ”sagen” i 

teksten der træder frem for læseren eller det betydningsfulde ved hjemmerespiratorlivet, 

der åbnes for undersøgeren, altså ikke blot meningen med fortællingen, men det den 

refererer hen imod af ny viden og handlinger, som kan få betydning for plejepersonalet.  

At nå ikke blot til det teksten siger, men også det den taler om, gøres gennem en 

strukturanalyse som Ricoeur definerer som: 

”Et stadium – et nødvendigt stadium - mellem en naiv fortolkning og en kritisk 
fortolkning, mellem en overfladetolkning og en dybdetolkning, vil det være 
muligt at stedfæste forklaring og forståelse til to forskellige stadier på en 
enkelt hermeneutisk bue. Det er denne dybde sematik, der er den ægte 
genstand for forståelsen, og som kræver en specifik beslægtethed mellem 
læseren og det, som teksten handler om”. (ibid: 169)   

 
Det vil sige, at det i Ricoeurs tænkning er vigtigt at læseren har et kendskab til det teksten 

taler om, for derigennem at kunne nå en dybdetolkning, der åbner det der ligger foran 

teksten. I forhold til problemstillingen kunne undersøgeren med et kendskab til 

hjemmerespiratorbrugere foretage en dybdetolkning, der åbner nye handlemåder til gavn 

for praksis. 

Argumenteret udfra Ricoeur er det vigtigt, at afdække tekstens synspunkter og 

erkendelsesmæssige potentiale i relation til samtiden. Det vil sige, at praksisfeltet 

udmærket kunne vende tilbage til fortællingerne udfra en anden både tidsmæssig og 

betydningsmæssig samtid og stille nye spørgsmål til fortællingerne og her konstruere og 

tolke en anden meningssammenhæng, hvorfor det vil være vigtigt, at livshistorien er et 

tilgængeligt produkt for andre end intervieweren.  

 

5.3 Forklaring og forståelse 
Ricoeur fokuserer i sin hermeneutik på forholdet mellem forklaring og forståelse, hvilket er 

en anden vigtig pointe i hans tænkning, der netop gør, at han kommer frem til et 
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tekstfortolknings paradigme, hvor hovedtanken, som allerede skitseret ovenfor, er en 

hermeneutik som i mindre grad sigter mod at frigøre forfatterens hensigt omme bag 

teksten, end mod at tydeliggøre den bevægelse gennem hvilken en tekst på en anden 

måde åbner en verden foran sig. 

Ricoeur beskriver forklaring og forståelse i den videnskabsteoretiske historie som to 

grundlæggende indstillinger, som man kan indtage over for en tekst, hvor forklaring er 

knyttet til naturvidenskaberne og forståelse er knyttet til åndsvidenskaberne (Ricoeur 1973: 

101),  og paradokset i de humanistiske videnskabers metode ligger netop i adskillelsen af 

forståelse og forklaring og derfor beskriver Ricoeur at: 

 ”Den vigtigste betydning hvad den samfundsvidenskabelige metode angår er 
at det åbner adgang til spørgsmålet om forholdet mellem erklären (forklare) og 
verstehen (forstå) i de humanistiske videnskaber ”. (Ricoeur 2002:62)  

 
Svaret på dette spørgsmål hviler ifølge Ricoeur ”på den dialektiske karakter af forholdet 

mellem det at forklare og det at forstå sådan som den virkeliggøres i læsningen” (Ricoeur 

2002:63).  
Ricoeur argumenterer for denne geniale dialektik mellem forklaring og forståelse ved at gå 

fra forståelse til forklaring og fra forklaring til forståelse (Ricoeur 1973:158-174).   

Det første, man skal forstå ved denne dialektik er, siger Ricoeur, at det:  

”at forstå en tekst ikke er at vende tilbage til dens forfatter. Adskillelse af 
mening og hensigt skaber en fuldstændig ny situation, som fremkalder  
dialektikken mellem erklären og verstehen. Hvis den objektive mening er 
noget andet end forfatterens subjektive hensigt, kan den udlægges på 
forskellige måder.”  (ibid:158) 
 

Det vil sige, at pointen nu ligger i dialektikken mellem forklaring og forståelse, hvor de ikke 

længere er to uforenelige størrelser, som i en naturvidenskabelig tilgang hvor forklaring 

udtrykker objektiv beskrivelse og distancering, mens forståelse i en 

samfundsvidenskabelig tilgang bygger på engagement og indføling, og i en gængs 

videnskabsforståelse er forklaringens distancering derfor fremmedgørende og uforenelig 

med forståelsens indføling. Ved Ricoeurs forståelse, er det lige netop den distancerende 

forklaring, der kan hjælpe til forståelse. Det vil sige, at det drejer sig om at anvende 

forklaringen i forståelsens tjeneste, således at fortolkeren ikke er færdig med en tekst når 

den er blevet analyseret strukturelt og ideologisk, men først når teksten kommer til at tale 

ind i fortolkerens horisont og giver det personlige liv mening. Det vil videre sige, at 

tekstens verden peger ud over sig selv og fortolkningen bliver et spil mellem distancering 
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og tilegnelse, mellem tilhørsforhold og objektivering, og læseren bevæger sig derved ud 

over konfigurationen mod refigurationen (ibid:158-174). Set i forhold til problemstillingen 

betyder det, at når livshistorierne nedskrives og dermed bliver en tekst, der gøres 

uafhængig af den der har levet det aktuelle liv, kan fortolkningen opnå den distancering, 

der for fortolkeren kan hjælpe til forståelsen, og dette gennem en dialektik mellem det 

subjektive respiratorliv og de objektive forklaringer ved respiratorlivet. Gennem dette kan 

fortolkeren åbne for ny viden og nye handlemåder for den praksis, der beskæftiger sig 

med respiratorlivet.  

Man kunne med Hermansen og Rendtorff sige, at ”det gælder om at overvinde en 

romantisk fortolkningslære og udvikle en moderne hermeneutik der ikke ser en 

modsætning mellem indlevelse og objektivering” (Ricoeur 2002:16) og derefter med Ricoeurs 

ord fastslå at: 

”Korrelationen mellem forklaring og forståelse, mellem forståelse og forklaring, 
er i sidste instans ”den hermeneutiske cirkel”. (Ricoeur 1973:174) 

 
Hvordan kan vi så sikre, at denne cirkel ikke bliver en ond cirkel, der forfalder til 

dogmatisme eller skepticisme, og hvor det meningsbærende forsvinder. Dette gør vi ved, 

at gætteri og validering står i cirkelforbindelse med hinanden, og hvor der hele tiden 

skabes ligevægt gennem argumentation. Herved bliver validering en argumenterende 

disciplin og de humanistiske videnskaber får en acceptabel mening via 

argumentationslogik (Ricoeur 2002:64-67) og konkluderer Ricoeur: 

”Ligevægten mellem gætteriets væsen og valideringsvidenskaben, udgør det 
moderne modstykke til dialektikken mellem verstehen og erklären.” (ibid:66) 
 

Det vil sige, at Ricoeur fastholder at forklare og forstå ikke modsiger hinanden, men i 

gensidigt samspil kan hjælpe til at forbedre forståelsen, og det er i den aktuelle dialog 

mellem tekst og læser, at forståelsen bliver til. Det vil sige, at forståelsen gives ikke på 

forhånd, men den skabes gennem fortolkningsprocessen og derved opnår fortolkeren en 

bedre viden om sig selv og verden. Set i forhold til problemstillingen vil det ikke være nok 

blot at lytte til livshistorierne og derigennem ”gætte” sig til en bedre viden om 

respiratorlivet, nej denne viden skabes først gennem fortolkningen af livshistorierne som 

en tekst.  

Denne fortolkningsproces ligger i strukturanalysen, som er at nødvendigt stadium mellem: 

”En naiv fortolkning og en lærd fortolkning, mellem en overfladetolkning og en 
dybdetolkning, så bliver det muligt at placere forklaring og forståelse på to 
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forskellige stadier af en eneste hermeneutisk bue. Det er denne 
dybdesemantik, der er forståelsens egentlige objekt, og som fordrer et særligt 
slægtskab mellem læseren og den slags ting, teksten taler om. …... At forstå 
en tekst er at følge dens bevægelse fra mening mod reference, fra det, den 
siger, til det, den taler om”. (ibid: 71)   

 
Det er her vigtigt, at Ricouer pointerer, at de meningsfulde konfigurationer, som en 

dybdetolkning vil fange, ikke kan forstås uden et personligt engagement, der minder om 

den læser, som kæmper med tekstens dybdesematik for at gøre den til sin (ibid: 72-73).  Det 

vil som allerede beskrevet i sidste afsnit betyde, at det er vigtigt, at fortolkeren har et 

særligt kendskab til det teksten taler om. Set i forhold til problemstillingen, ville det 

personlige kendskab og engagement være et kendskab til sagen, og det vil sige hele 

”hjemmerespiratoropsættet”, og ikke nødvendigvis et personligt kendskab og engagement  

til det teksten siger, og det vil sige de konkrete levede respiratorliv i interviewene.  

Endelig er det vigtigt, at dybdesematikkens formidlerrolle ikke må overses, for det 

afhænger af den, om tilegnelsen mister sin psykologiske og subjektive karakter og få en 

egentlig epistemologisk funktion (ibid: 72). Det vil sige, at det vil være muligt gennem 

fortolkningsprocessen, der indeholder en dybdetolkning, at fremanalysere betydningsfulde 

almene og generelle træk ved det levede liv. Set i forhold til problemstillingen, vil det 

betyde, at det vil være muligt ikke blot at udlægge de almene træk ved respiratorlivet udfra 

det der siges i livshistorien, men også gennem en dybdetolkning at udlægge de generelle 

træk ved respiratorlivet udfra det, der tales om. 

 

5.4 Konkret tekstanalysemetode 
Pedersen har i sin afhandling ”Sygeplejepraksis Sprog og erkendelse” anvendt Ricoeurs 

tænkemåde til fremstilling af både en undersøgelsesproces og en analysemetode. I 

forhold til ovenstående, er det relevant at anvende analysemetoden som går fra 

overfladefortolkning til dybdefortolkning via naiv læsning, strukturanalyse, kritisk 

fortolkning og diskussion (Pedersen 1999: 92 og 2002:77).  

5.4.1 Den naive læsning 
Hele tekst fortolkningsprocessen begynder med en naiv læsning af hele teksten og i denne 

proces stiller fortolkeren sig åben og modtagende, og lytter (ser) om noget i teksten 

berører én (Pedersen 1999:84). Udfra Ricoeur udlægger Pedersen den naive læsning som en 

analyse, der har karakter af gætning, hvor fortolkeren er meget åben overfor det i teksten, 
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der berører én (ibid:95). Af fortolkeren kræves der åbenhed og engagement, man læser 

teksten og mærker, at man bliver berørt og med Ricoeurs udlægning opstår der en 

”mistanke”, som man må gå videre med eller ”teksten kalder på én eller råber én an” 

(ibid:80). Pedersen deler den naive læsning op i to. En første læsning, hvor der forsøges at 

få et overblik over fortællingen, og en antagelse om, hvad teksten overordnet handler om, 

og en anden læsning, hvor der rejses spørgsmål i relation til teksten og som fører til 

gisninger og antagelser om hvad teksten taler om (ibid:95, 118 og 153).  

  

5.4.2 Strukturanalysen 
Efter den naive læsning følger en strukturanalyse, som Pedersen også deler op i to dele. 

En første del hvor teksterne læses igen på tværs af alle teksterne, og hvor man forsøger at 

sætte sig i tekstens ”retning” (direction) (ibid:85og 95). Med Ricoeurs udlægning så foregår 

det ved at forklare, for på den måde at afdække strukturen eller med andre ord de indre 

afhængighedsforhold, der udgør tekstens statiske situation. Disse forklaringer kan rumme 

forskellige faktorer, så som personerne, målene, midlerne, påvirkningerne, 

omstændighederne og de uventede resultater (ibid:85 og 154). Det vil sige, at 

strukturanalysen indeholder det forklarende moment, og som også udlagt i teoriafsnit 6.3 

ovenfor, kan strukturanalysen ses som et stadium mellem en naiv fortolkning – en 

overfaldetolkning – og en kritisk fortolkning – en dybdefortolkning (ibid:85og 95). 

Udfra denne første læsning laves en åben inddeling af tekstens struktur ud fra 

meningsenheder (hvad siges), hvorefter disse relateres til de spørgsmål og gisninger, der 

blev udledt igennem den naive læsning (ibid:95 og 154). 

Det vil sige, at i denne strukturanalyse forsøger fortolkeren, at sætte sig i tekstens retning, 

med en åben strukturel analyse, der betyder forskellige læsninger af teksten, hvorved 

fortolkeren både nærmer sig og distancerer sig fra teksten. Der foretages en åben 

inddeling af tekstens struktur med udgangspunkt i meningsenheder, der relateres til 

spørgsmål til teksten, som søges forklaret gennem udlæggelse af, hvad der siges, til hvad 

der tales om, for der ud fra at uddrage temaer i teksten (ibid:154).  

5.4.3 Fortolkning og diskussion 
Her bevæger analysen sig mod fortolkning og diskussion og de fremanalyserede temaer 

fra strukturanalysen følges. Med Ricoeur siger Pedersen at: 
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”Fortolkerens ”sigen” (dire) en gentagelse eller gensigen, som genopliver, 
hvad teksten har at sige. I fortolkning- og diskussionsafsnittet inddrages derfor 
uddrag af fortællingerne, for at åbne fortolkningen i relation til konkrete 
situationer”. (ibid:96).   
 

Det vil sige, at fortolkningen og diskussionen er en dialektisk proces mellem forklaring og 

forståelse og mellem det konkrete og det almene og som foretages i forhold til de i 

strukturanalysen fremanalyserede temaer (ibid:157).   

Derved bliver Pedersens fortolkningsproces i undersøgelsen betragtet udfra Ricoeurs 

tankegang en: 

”Bevægelse fra før-figurering, gennem konfigurering og til nyfigurering – fra 
overfladefortolkning til dybdefortolkning – fra forklaring til forståelse”. (ibid:96). 
 

Med Ricoeur kunne det yderligere præciseres, at det er et dialektisk forhold mellem 

forklaring og forståelse, som beskrevet under afsnit 5.3. Således at man i udlægningen af 

forklaring og forståelse præciserer, at man ikke kun går fra forklaring til forståelse, men at 

det hele tiden foregår i en dialektisk proces i læsningen således at bevægelsen fra 

overfladefortolkning til dybdetolkning går gennem den dialektiske proces mellem forklaring 

og forståelse, og at det hele tiden sker i en endeløs spiral. Denne fortolkningsproces er 

afbilledet nedenfor i figur 1: 

 
 
5.4.3.1 Figur 1 – Figurering 
 

Før-figurering  

   overfladetolkning 

 

  Gennem   gennem en dialektisk proces 

  Konfigurering mellem forklaring og forståelse 

   

    dybdetolkning 

       

   Nyfigurering    

 

 



Livet med respirator       
En undersøgelse af hjemmerespiratorpatienters liv  
via livshistorie som fortælling analyseret udfra Ricoeurs fortolkningsteori.           

 32

I processen giver argumenterne gyldighed til ny viden og nye handlemuligheder. Det vil 

sige, at de sandsynlige meningssammenhænge giver forskningen en acceptabel mening 

og argumenterne giver belæg for gyldigheden af de nye meningssammenhænge og 

dermed til forskningen. Gennem hele analyseprocessen vil de mest sandsynlige tolkninger 

fremkomme i den nuværende kontekst.  

Denne analyseproces er afbilledet nedenfor i figur 2: 

 

5.4.3.2  Figur 2 – Analyseprocessen 
 
 
 Den naive læsning 

 

  Strukturanalyse 

  Hvad siges der – hvad tales der om – temaer 

 

   Fortolkning og diskussion   

 

Ny viden  

og nye handlemuligheder i praksis 

 

 

5.6. Sammenfatning  
I henhold til problemstillingen bliver det væsentlige i fremstillingen af livshistorie 

fortællingen, at det er det betydningsfulde for hjemmerespiratorbrugeren, der bliver det 

interessante for forskeren gennem livshistorien, og at der formodentlig vil være en 

sammenhæng mellem fortid og fremtid i livshistorien.  
I Ricouers udlægning af fortolkning, er pointen, at der ikke blot er en mening skjult bag 

teksten, men noget som åbnes foran den, og i fortolkningsprocessen er det dialektikken 

mellem forklaring og forståelse, der er det væsentlige og hvorved fortolkningen bevæger 

sig fra en overfladetolkning til en dybdetolkning. 
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Sammenfattes dette, betyder det, at: 

Det er det betydningsfulde ved livet med respirator der åbnes, og her 
ikke blot meningen bag teksten, men det den refererer hen imod af ny 
viden og handlinger for det praksisfelt der beskæftiger sig med 
respiratorlivet, og dette gennem en fortolkningsproces hvor dialektikken 
mellem forklaring og forståelse udgør den hermeneutiske spiral og giver 
mulighed for en dybdetolkning, der både åbner for specielle og generelle 
træk ved respiratorlivet.  

Idet det netop er meningsenhederne i teksten, der er omdrejningspunktet i Pedersens 

analysemetode anvendes metoden til at fremanalyseres både specifikke og generelle træk 

ved livet som hjemmerespiratorbruger udfra livshistorierne som fortælling. 

Analyseprocessen illustreres i figur 2 ovenfor. 

 

6.0 Empiridelen 
6.1 Præsentation af  livshistorierne. 

Alle fire livshistoriske interviews foregik i patienternes hjem og interviewene tog mellem 40 

minutter og 1 time og 45 minutter og livshistoriernes længde varierer derfor fra 4 sider og 

til 11 sider. Alle interviewene foregik i en god stemning, hvor intervieweren havde en klar 

fornemmelse af, at patienterne følte sig trygge og gerne ville fortælle. Livshistorierne blev 

optaget som lydfiler på computeren, og umiddelbart efter sammenskrevet til livshistorier. 

Ved sammenskrivningen blev det nødvendigt at transskribere interviewene som en første 

skrivning, idet det syntes vigtigt om respiratorpatienterne brugte det ene eller det andet 

superlativ, og om de sagde jeg eller vi. Derfor blev fortællingerne ved første skrivning 

transskriberet og derefter skrevet igen hvor taleord, gentagelser og spring i kronologien 

blev slettet og ordnet, hvorved fortællingen fremstår som en læsevenlig historie.   

Idet en af pointerne ved Ricoeurs fortolkningsteori er, at en tolkning skal være mere 

sandsynlig end en anden, og at tolkningen altid sker i relation til den samtid fortolkeren 

lever i, bringes en af de indsamlede livshistorier i fuld længde, og af hensyn til specialets 

længde bringes den korteste af de indsamlede livshistorier. De tre andre livshistorier 

bringes som bilag. Dette for at give mulighed for, at foretage en yderligere eller en anden 

tolkning af livshistorierne eller f.eks. til anvendelse i undervisnings- eller 
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vejledningssituationer i forbindelse med hjemmerespiratorbehandling. Ydermere er det 

netop begrundelsen for at vælge de livshistoriske interviews som metode til indsamling af 

det empiriske materiale, at de bliver livshistoriske tekster, der fremstår som spændende og 

læsevenlige også for eftertiden. 

  

6.1.1 Livshistorie A - At rejse også med Olsen! 
Jeg er 35 år og har haft respirator i 13 år. Jeg er enebarn, for min far og mor mente, at 

hvis de nu fik en dreng mere, så var det deres ansvar, hvis han også blev handicappet, og 

så ville de hellere sørge godt for mig, så jeg fik et godt liv.  

 

Jeg har gået i almindelig folkeskole, og derefter kom jeg på efterskole, og der gik jeg i 10 

måneder. Så kunne jeg godt tænke mig at få et år mere, så derfor tog jeg 10. klasse igen. 

På efterskolen havde jeg en hjælper der kom og tog mig op om morgenen, og ellers var 

der en lærer der var tilknyttet ”Syslerne”, som det hed der hvor jeg boede, og han hjalp om 

natten, og ellers hjalp de andre lærere også. Efter efterskolen flyttede jeg hjem og gik på 

handelsskole, og det var meget mere skoleagtigt med fag som i folkeskolen. Det er ikke 

noget jeg har brugt til noget, så jeg tog på VUC med fag som EDB og engelsk. Så var det 

nok med skole, jeg synes ikke jeg havde behov for mere skole. 

 

Jeg boede hjemme indtil jeg var 30 år i en tilbygning til mine forældres hus, og det gav 

altid en sikkerhed for hvis nogen var syge, så kunne mine forældre altid tage over. Men jeg 

tror heller ikke jeg var klar til at flytte før jeg var 30 år, og jeg har ikke fortrudt det et eneste 

sekund, for jeg tror man skal være klar til det. Jeg har altid haft, og har stadigvæk et godt 

forhold til mine forældre. De har altid været der for mig gennem hele livet, og jeg skulle 

bare ringe, hvis der var noget, så kom de, og de har altid haft tid til at snakke selvom de 

begge to har haft et arbejde ved siden af.  

 

Da jeg kom i respirator, var det sådan babu babu. Jeg havde været hos lægen en gang, 

hvor vi havde snakket lidt om det med respiratoren. Derefter var vi på en tur til Spanien, 

hvor mine forældre ikke rigtigt kunne sove om natten. Da jeg så kom hjem, gik der en uges 

tid, og så fik jeg det rigtigt dårligt, og min mor og far ringende efter en ambulance. I 

ambulancen gav de mig ilt, som de egentligt ikke burde, så jeg døde to gange for dem. 
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Heldigvis blev jeg genoplivet, og så er det gået slag i slag lige siden. Jeg blev indlagt på 

lokalsygehuset, men der vidste de jo ikke en skid om det, så derfor blev jeg overflyttet til 

Århus. Jeg lå der i tre uger, og det var ikke som alle andre, der havde forberedt sig på det 

og fået forklaret nogen ting, det var lidt på en barsk måde, men i dag kan jeg kun være 

glad for det, og nu kan jeg ikke undvære respiratoren. 

Jeg var meget træt af respiratoren i starten. Jeg kan huske, at lige da jeg kom i den, gav 

jeg den navnet Olsen. Jeg tror der gik 1½ år inden jeg havde vænnet mig helt til den. Det 

var hårdt i starten, at jeg ikke kunne trække vejret, og skulle tage hensyn til respiratoren, 

når jeg skulle løftes og sådan. Jeg havde den ikke ret meget på i starten, ja jeg tror kun en  

ti timer i døgnet, for man skulle vænne sig til det.  

Det eneste jeg er skuffet over er sygehusene. Jeg ved godt at Herning sygehus ikke er 

specialister, og det er også derfor at jeg kører til Århus, hver gang jeg skal have skiftet 

tube, men det er bare mærkeligt, at de ikke sætter sig lidt mere ind i det.          

  

Jeg har været meget ude at rejse. Sammen med mine forældre fra jeg var ca. 5 år, og fast 

hvert år fra 1990 sammen med mine hjælpere. Siden 1997 har jeg haft alle mine hjælpere 

med, og så har vi været 3 uger af sted. For at komme lidt hjemmefra og lave lidt nogle 

andre ting sammen, og jeg tror også det er godt for mine hjælpere, ja for os alle at komme 

ned i solen og varmen. Vi har flere år taget til Spanien et fast sted og lejet et hus, og så 

har jeg også været i Frankrig og Italien.  

Den første gang jeg skulle af sted med respiratoren, skulle vi have flere ting med, og det at 

man kunne se at jeg var i respirator synes jeg var svært, men alligevel er det ikke værre 

end at have muskelsvind, og det er ingen hindring, lige når man har vænnet sig til det. 

Rejserne har betydet meget for mig, man bliver mere glad, og man har noget at glæde sig 

til, og man kan tænke tilbage på alt det sjove man har haft. 

Når vi rejser kører vi i bil, og så har vi for det meste trailer med også, og jeg har min seng i 

bilen. Vi kører i et stræk, hvor vi bare lige er inde og tanke og tisse, og der er jo 4 

hjælpere, der kan skiftes til at køre, og det går fint med at jeg både sidder i min stol og 

ligger i sengen. Der går meget tid inden vi kan komme af sted, for vi skal skrabe 30.000 kr. 

sammen via forskellige fonde. Jeg har altid været vant til at rejse, og der kommer altid 

noget uvant eller nogen nye ting, man skal have løst, og det er sjovt og spændende i 

forhold til at være hjemme i de vante omgivelser. Jeg har også gerne villet hjælpe andre til 



Livet med respirator       
En undersøgelse af hjemmerespiratorpatienters liv  
via livshistorie som fortælling analyseret udfra Ricoeurs fortolkningsteori.           

 36

at komme ud at rejse, men det er ikke så let at få nogen med, det er lige det med at 

komme på den første tur, og opdage at alt godt kan lade sig gøre.  

 

Jeg er et udtalt B menneske og går meget sent i seng, mellem kl. 4.00 og kl. 5.30 eller 

måske først kl. 7.00, og så står jeg først op til middag, for natten er bare så dejlig, for så 

sidder jeg ved computeren og er på Internettet. Der laver jeg alting og styrer alt ting, jeg 

laver vagtplaner og løn f.eks. Når vi er på ferie er det anderledes, for der er vi af sted for at 

hygge os, og der går vi også i byen til kl. 5 om morgenen.  

 

Jeg har haft hjælperordning på fuldtid i 17 år, og jeg har haft mine folk i lang tid, nogen har 

været her i både 6 og 7 år. Jeg synes, at jo ældre man bliver, jo nemmere er det at finde 

nogen gode hjælpere, fordi man ikke først skal til at lære en masse ting om at have sådan 

en ordning og hvordan man behandle sine folk, men det er svært at have ordningen, for på 

den ene side er jeg arbejdsgiver, og på den anden side er vi også venner. 

 

Muskelsvindsfonden har ikke betydet det store for mig. Jeg har været medlem, men jeg 

har ikke brug for hjælp, det klarer jeg selv. Når jeg har brug for noget, så søger jeg det 

selv, f.eks. hvis jeg skal have en ny telefon eller noget til min bil eller kørestolen, og får jeg 

det ikke, anker jeg bare sagen, og så får jeg det altid til sidst. På kommunen kalder de mig  

Anker til mellem navn. De kender mig alle sammen, men det er jeg ligeglad med, jeg 

søger det jeg har brug for, men det er et svært system, og man skal have nogen gode 

argumenter overfor sagsbehandleren og ergoterapeuten, og sørge for at få et godt forhold 

til dem. Sagsbehandlerne skifter tit, og når der så kommer en helt nyuddannet der ved det 

hele, gælder det om at få dem sat på plads på en god og ordentlig måde, for efter 17 år 

hvor jeg har klaret mig selv, ved jeg bedst alt om min egen sag. Hvis jeg ikke kan klare 

det, har jeg min far i baghånden, han er også god til at sætte dem på plads. F.eks. er der 

sat en bestemt pris af til en badestol, men så er der kommet en nyere og dyrere badestol 

der er meget bedre og smartere for mig og mine hjælpere, og så skal der en anke til for at 

få det igennem, eller det skal bevises, at den er bedre gennem ergoterapeuten.  

 

Det der har været hårdt i mit liv var da jeg gik i folkeskolen, og der var den årlige 

idrætsdag, hvor jeg fulgtes rundt med nogen af vennerne, men jeg kunne jo kun se på. Det 
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synes jeg var hårdt, når jeg kom hjem fra sådan en dag, var jeg altid ked af det, men så fik 

vi snakket om det med mine forældre og så hjalp det. Det næste problem var når vi 

begyndte at gå i byen, for der var nogen steder, hvor der var masser af trapper, hvor jeg 

ikke kunne komme med, det var også hårdt, og når så vennerne begyndte at få kærester 

var det svært for mig. Den næste fase var nok, når vennerne så også begyndte at få børn,  

men så har mine forældre været gode og altid støttet mig, for sådan er det jo bare. Ja der 

har været noget der har været svært, men jeg er da altid kommet over det.  

 

Det gode i mit liv er først og fremmest, at jeg har haft nogen gode forældre, de har lært 

mig  en masse gode ting, som jeg kan bruge på mine hjælpere. Jeg er også meget glad for 

de hjælpere jeg har. De sidste 3-4 år har det kørt rigtigt godt, og det er vigtigt, at man kan 

sammen med hjælperne, for jeg er også sammen med dem i fritiden, selvom de ikke er på 

arbejde. Det har også været godt i mit liv, at jeg kom i respirator, og det er godt at jeg kan 

en masse ting, selv om jeg sidder i kørestol, f.eks. tager jeg ud til fodbold og ishockey, og 

jeg har fulgt Herning ishockey i mange år.                              

Jeg har overlevet to venner i respirator, og det har været hårdt, men det skal man nok 

regne med. Jeg er dog ikke bekymret, for jeg har det godt nok, og mit hjerte har det fint. At 

man måske dør, det er ikke noget jeg tænker på hver dag, jeg tager en dag af gangen, og 

jeg tror ikke det er gået ret meget tilbage siden jeg var 25 år. Ja, jeg prøver på at leve et 

så normalt liv, som muligt og altid være glad.  

 

6.2. Naiv læsning. 
Det, der umiddelbart berører én i alle fire livshistorier er den selvstændighed og det 

engagement som livshistorierne udstråler. Når det i livshistorierne f.eks. berettes, at ”Jeg 

har ikke brug for hjælp, det klarer jeg selv… for efter 17 år hvor jeg har klaret mig selv, ved 

jeg bedst alt om min egen sag” (LH-A:36), vidner det om en utrolig selvstændighed og en 

evne til at tage hånd om eget liv, og når det berettes at ”jeg kan leve som jeg gerne vil 

med en hjælperordning som gør mit liv meget selvstændigt, og gør mig i stand til at passe 

et job og fritidsinteresser og besøge venner” (LH-D:95), vidner det om et stort engagement i 

livet med job og venner og mulighed for at realisere sig selv.  

Når det i en af livshistorierne berettes, at ”så forhindrer respiratoren mig egentligt ikke i 

mere end kørestolen gør i forvejen” (LH-D:95) ser det umiddelbart ikke ud som om 
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respiratoren er nogen hindring for et aktivt liv uden begrænsninger. I dette aktive liv har 

rejser en stor betydning for som det berettes så har ”rejserne betydet meget for mig, man 

bliver mere glad, og man har noget at glæde sig til, og man kan tænke tilbage på alt det 

sjove man har haft” (LH-A:35), det kunne dermed se ud som om, det at være selvstændig og 

udadvendt og åben for det verden byder er en del af det aktive liv.  

Relationerne til andre mennesker ser også umiddelbart ud til at have stor betydning idet 

det berettes at  ”det gode i mit liv er først og fremmest, at jeg har haft nogen gode forældre 

og jeg er også meget glad for de hjælpere jeg har” (LH-A:37), og drømmen om de nære 

relationer f.eks. i form af en kæreste lever, idet det berettes at ”det er mange 

muskelsvindlere og handicappedes drøm at finde sig en kæreste… Som jeg plejer at sige, 

så virker hjernen og tissemanden jo godt nok, det er resten af fysikken der fejler noget” 

(LH-D:98-99),  og ydermere berettes det, at ”det med det andet køn, det med piger det er det 

sværeste” (LH-B:85). Så umiddelbart ser det ud til, at respiratorpatienterne har de samme 

drømme, håb og bekymringer for fremtiden som de fleste andre mennesker. 

Det vil sige, at der under den naive læsning fremkommer tre betydningsenheder som 

livshistorierne umiddelbart omhandler og som berører én: 

 

• At respiratorpatienterne er meget selvstændige og selv tager hånd om eget liv. 

• At respiratorlivet er et liv uden begrænsninger. 

• At respiratorpatienterne nærer almen menneskelige drømme, håb og 

bekymringer til livet og deres fremtid så som: 

En kæreste og gode relationer 

At rejse og se verden  

 

Herudfra kan der rejses forskellige spørgsmål så som: Hvad der skulle til for at 

respiratorpatienterne kan realisere deres drømme og håb for livet? Hvad kunne det betyde 

for behandlerne, når forventningen til et respiratorliv er et liv uden begrænsninger med 

spændende og udfordrende oplevelser? Og hvordan hjælper behandlerne respirator-

patienterne til at føre et selvstændigt og aktivt liv? 

Udfra meningsenheder i livshistorierne søges i den videre analyse, at forklare hvad der 

siges, og hvad der tales om, for derefter at uddrage temaer. 
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6.3. Strukturanalyse. 
I strukturanalysen fremkommer meningsenhederne i teksten gennem udvalg af hvad der  

siges og udtrykkes i livshistorierne. Udfra disse meningsenheder søges at forklare hvad 

der tales om i livshistorierne og derved fremkommer betydningsenhederne eller sagen i 

livshistorierne. Udfra disse betydningsenheder udledes temaer til en videre fortolkning og 

diskussion. Dette fremstilles overskueligt i et skema, hvor der i kolonne 1 citeres hvad der 

siges (meningsenheder), for derudaf at udlede hvad der tales om (betydningsenheder) og 

derefter uddrage temaer. 

 

Skema 1 – Autonomi i livet med respirator 
 

Meningsenheder 
hvad siges 

Betydningsenheder  
hvad tales der om 

Tema 

”Natten er bare så dejlig, for så sidder jeg ved 
computeren og er på Internettet. Der laver jeg alting og 
styrer alt ting, jeg laver vagtplaner og løn f.eks.” (LH-
A:36) 
”Jeg har ikke brug for hjælp, det klarer jeg selv… efter 
17 år hvor jeg har klaret mig selv, ved jeg bedst alt om 
min egen sag.” (LH-A:36) 
”Der blev jeg meget selvstændig….der lærte man mere 
virkelighedens verden at kende, og skulle klare sig 
selv, der var ikke andre til det…. (LH-B:82) 
”Både min respirator og min ryg operation, det har jeg 
selv taget stilling til, for når man ved hvad fordele og 
ulemper der er, kan man godt det.” (LH-B:87) 
”Det er rart at have hjælpere, så man har noget mere 
frihed og kan nogen ting…” (LH-C:90) 
”Højskolen var et godt springbræt til at komme ud og 
klare sig selv… jeg synes egentligt, at jeg er kommet 
ok fra det... ”(LH-D:91)  
”Kan leve som jeg gerne vil med en hjælperordning 
som gør mit liv meget selvstændigt, og gør mig i stand 
til at passe et job og fritidsinteresser og besøge 
venner.” (LH-D:95)  
”Jeg har altid været vant til at rejse, og der kommer 
altid noget uvant eller nogen nye ting, man skal have 
løst, og det er sjovt og spændende i forhold til at være 
hjemme i de vante omgivelser.” (LH-A:35)   
”Jeg har altid gerne villet vinde, og jeg sætter en stor 
ære i altid at være den bedste.” (LH-B:85) 
”Jeg har engang imellem været ude og holde foredrag 

Selvstændighed som 

betydningsfuldt i livet. 

Med et ønske, og en 

kamp for en personlig 

frihed til at styre eget liv. 

Dette også med 

selvbestemmelse i rela-

tion til de store spørgs-

mål i livet. 

Hvor det betydningsfulde 

i mulighederne for at leve 

et selvstændigt frit og 

uafhængigt liv værdsæt-

tes og påskønnes og 

hvor respiratoren ikke 

begrænser livet. 

Engagement i livet som 

gør livet sjovt og 

spændende. 

Autonomi 
- selvstæn- 

dighed 

- uafhæn-

gighed 

- selverken-

delse 

- selvrea-

lisering 

- selvbe-

stemmelse 

- anerken-

delse 
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f.eks. om rygoperation. Første gang troede jeg ikke jeg 
kunne, men når man har prøvet det et par gange, går 
det bare uden at tænke over det. Været på ferie flere 
gange. Vi boede i bilen… så det var primitivt…vigtigste 
er bare at man har det sjovt. Så længe man kan holde 
til en tur i byen engang imellem, er det godt, for det 
gælder om at have det sjovt og leve livet, medens vi 
har det, og medens man kan.” (LH-B:84-86) 
”Så sådan nogen meget praktiske ting det kan jeg 
også godt lide….jeg har selv opfundet og lavet en 
græsslåmaskine der sidder foran kørestolen. Jeg er 
også begyndt at gå til kørestolsfodbold, og vi har selv 
fået lavet en klub.. Det er lige noget man skal have 
ideen til, det er under handicapidræt, og der er mange 
ting, der skal ordnes… ” (LH-C:89) 
”Jeg har været på efterskole i 2 år,  og det var rigtigt 
godt, ja det er nok noget af det bedste, jeg har prøvet i 
mit liv.” (LH-C:88) 
”Jeg var ved at trives lidt skidt med ikke at have noget 
at rive i, så jeg fik sagt til min sagsbehandler, at jeg 
godt ville have et skånejob.…Det har været et stort 
gode at få det job, både socialt og for at jeg personligt 
har noget at rive i.” (LH-D:92) 
”Det at jeg har rejst, har fået mig til at indse hvor godt 
jeg har det, og hvor mange goder jeg egentligt har i 
forhold til i andre lande...og respiratoren forhindre mig 
egentligt ikke i mere end kørestolen gør i forvejen. Man 
kan organisere sig ud af mange ting med respiratoren.” 
(LH-D:95 og 98) 
”Jeg var ikke glad for at få respiratoren…. men man 
kan jo mange ting alligevel, og den er ikke nogen 
hindring… Det gør nogen ting lidt mere besværligt med 
en respirator, men det gør også nogen ting lettere.”
(LH-C:88) 

Et engagement der giver 

livsglæde og hvor 

selvrealiseringen sker 

gennem oplevelse af 

succes når ting lykkes 

f.eks. gennem: 

• Problemløsning 

• Fightervilje 

• Træning 

• Praktisk kunnen 

• Jobudøvelse 

Hvor udfordringer skaber 

livsglæde og mod på livet 

og hvor livet leves 

medens, man har det, og 

medens man kan! 

 

 

 

 

 

 

Skema 2 – Livet og døden når livet leves med respirator 

 
Meningsenheder 

hvad siges 
Betydningsenheder  

hvad tales der om 
Tema 

”At man måske dør, det er ikke noget jeg tænker på 
hver dag, jeg tager en dag af gangen…Ja, jeg prøver 
på at leve et så normalt liv, som muligt og altid være 
glad.” (LH-A:37) 
”Før man havde respirator, da blev man jo ikke så 

Livets endeligt idet intet 

er uendeligt alle skal 

herfra engang, men 

Livet og 

døden 

- utryghed 
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gammel, men nu ved man jo ikke, hvor gammel man 
bliver, det er også rart nok, og indtil videre går det jo 
fint nok med respiratoren…. men der er lige død et par 
stykker jeg kender, så da tænkte jeg da en lille smule 
på det.” (LH-B:86) 
”At skulle erkende at ting går tilbage, det kan godt 
kræve lidt sværdslag med en selv.” (LH-D:94) 
”Man ikke helt kender sin morgendag…at man ikke kan
sige, hvordan man er om to år, det er nok det, der kan 
gnave lidt i sjælen på en.” (LH-D:95) 
”Indenfor de sidste år har jeg spekuleret lidt, idet der er 
døde nogen stykker i Duchenne gruppen, og det får en 
til at tænke på, hvad man bruger sit liv til og hvad 
pokker vil der ske med en selv. Men det dur ikke at 
tænke alt for meget på det, for så styrer det ens 
hverdag… må man prøve at leve, medens man er her.” 
(LH-D:98) 
”Grænsen for hvor længe man lever med respirator er 
bare flyttet opad… Der er kun en morale, og det er at 
leve, medens man gør det, og passe på ikke at 
udsætte ting man gerne vil gøre alt for meget.” (LH-
D:99) 
”Jeg var meget træt af respiratoren i starten…. Jeg tror 
der gik 1½ år inden jeg havde vænnet mig helt til den. 
(LH-A:35)  
”Det første års tid er man ikke særligt tryg ved det kan 
jeg huske, jeg var meget bange for respiratoren… 
men vi fik det da til at fungere….et gode ved 
respiratoren er, at man har det rigtigt godt, man kan 
blive suget og nervøsiteten for lungebetændelser er 
væk, så jeg er ikke så bange for at blive syg…. 
respiratoren giver tryghed, for man ved man kan få luft, 
så det at få respiratoren er noget af det bedste, når 
man først vender sig til det.” (LH-B:83-84)  
”Lige i starten var jeg ikke glad for at få den 
respirator… nu er jeg blevet 12 år ældre, og det er jeg 
meget glad for.” (LH-C:87) 
”Det bedste ved respiratoren er, at man får mere 
energi, og det hjalp faktisk meget da jeg fik respirator, 
og jeg har heller ikke været så meget syg siden. Når 
jeg er syg, er det også nemmere…når man kan blive 
suget. ” (LH-C:88) 
”Min respirator har betydet mange gode ting i mit liv… 
jeg begyndte at få problemer med vejrtrækningen, da 
overvejede jeg hvor langt der var til det nærmeste 
sygehus, hvis jeg tog nogen steder…… Det var som 
om jeg opholdt mig i en glas boble…Alle de 
spekulationer har respiratoren sådan set fjernet, og jeg 
har fået kræfter til et liv og en dagligdag igen, for det 

tidspunktet er uvist. 

Dermed får det en 

betydning, når det siges 

at man ikke lever så 

længe med muskelsvind? 

Hvilken betydning får 

det? Og bliver det svært 

at leve i nuet? 

I starten skaber respira-

toren utryghed, men med 

tiden fjerner den noget af 

angsten for døden og 

giver tryghed og frihed. 

Frihed til at leve livet og 

ikke ”kun” overleve. 

 

eller 

tryghed 

med 

respiratoren
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var virkelig ved at knibe, jeg havde kun lige overskud til 
at holde mig selv i live…Respiratoren giver både stor 
tryghed og stor frihed.” (LH-D:92-93) 
 
 

Skema 3 – Relationer i livet med respirator 

 
Meningsenheder 

hvad siges 
Betydningsenheder  

hvad tales der om 
Tema 

"Det gode i mit liv er først og fremmest, at jeg har haft 
nogen gode forældre… Jeg er også meget glad for de 
hjælpere jeg har. (LH-A:37) ”Jeg har haft hjælperordning 
på fuldtid i 17 år, og jeg har haft mine folk i lang tid.. 
det er svært at have sådan en ordning, for på den ene 
side er jeg arbejdsgiver, og på den anden side er vi 
også venner.” (LH-A:36) 
”På handelsskolen var det også den bedste klasse jeg 
nogensinde har gået i…der var ikke nogen støttelærer, 
for de andre elever skiftedes til at  hjælpe mig. (LH-B:83)
Hjælperne har også betydet meget for mig. Jeg har 
ikke kørt det hårdt som arbejdsgiver, men mere 
kammeratligt så man ikke føler det er arbejde, men 
nærmest fis og ballade”. (LH-B:86) 
”Vi kender til de fleste med respirator, så det er også 
hyggeligt.” (LH-C:89) ”Dem man kender gennem 
muskelsvindsfonden er jo også lidt ens netværk, hvor 
man får drøftet forskellige ting.” (LH-D:97) 
”Har fået nogle kollegaer at lave noget sjov med og 
engang imellem være til fest med. ”(LH-D:92) 
”Engang imellem kan man godt blive lidt forfærdet 
over, hvor mange mennesker der har været involveret i 
ens liv…jeg prøvede engang at føre en bog, jeg kom 
op på de 90.” (LH-D:99) ”Det værste ved 
hjælperordningen er…det er en pap arbejdsgiverrolle 
vi har vi er bare sat som en slags frontfigur. Alligevel er 
hjælperordningen for mig et langt større gode end det 
er til besvær. ”  (LH-D:96) 
”Der er mange mennesker der ikke kender til sådan 
noget her, for sidder man i kørestol, tror de også man 
fejler noget i hovedet…Undtagen dem man kender 
f.eks. hjælperne og deres børn.” (LH-B:86) 
”Jeg er opvokset i en mindre landsby….og da jeg kom 
væk fra den beskyttelse, gik det op for mig, at jeg var 
anderledes… Nu tog alle mig ikke bare som jeg var, nu 
skulle jeg til at kæmpe for, at blive set på som et 

Det betydningsfulde for 

det gode i livet er bl.a. 

forholdet til andre 

mennesker.  

Hvor forholdet både er 

nærhed og distance 

gennem forskellige rolle: 

• Barn/ forældre 

• Venskab 

• Kæresteforhold 

• Hjælpere 

• Arbejdsgiver 

• Behandlere 

• Bekendte 

• Kollegaer 

• Netværk  

I relationerne er det 

betydningsfuldt hvordan 

mennesket med respira-

tor mødes af den anden. 

Hvilke forestillinger hers-

ker der og accepteres 

mennesket bag respira-

toren og kørestolen. 

Relationer 
- nærhed    

og distance 

- roller 

- fordomme 

- seksualitet
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almindeligt menneske.” (LH-D:91) 
”Det sværeste ved den her sygdom er det med det 
andet køn. ” (LH-B:85) 
”Så har jeg været på to europæiske ungdomslejre for 
unge mennesker med muskelsvind…jeg lærte også en 
pige at kende på den tur, som jeg også kom sammen 
med i 1½ år efter. Det var et langdistanceforhold, så 
det gik i stykker lige så stille… men det ville jeg da 
nødigt have været for uden at have prøvet. For det er 
mange muskelsvindlere og handicappedes drøm at 
finde sig en kæreste… Som jeg plejer at sige, så virker 
hjernen og tissemanden jo godt nok, det er resten af 
fysikken der fejler noget. ”(LH-D:98-99)   
 

 

6.4. Fortolkning og diskussion. 
I den følgende fortolkning og diskussion inddrages i relation til temaerne autonomi, livet og 

døden samt relationer relevante uddrag af teksten og relevant teori, og dette i en dialektisk 

proces mellem forklaring og forståelse. 

 

6.4.1 Autonomi i livet med respirator 
At bestemme over eget liv, er for de fleste mennesker i Danmark i dag en selvfølge. Hvad 

indebærer denne selvbestemmelse eller autonomi egentlig? Kan man i det heletaget 

opretholde eller udøve den, når man er fuldstændigt fysisk afhængig af andre mennesker? 

Når livshistorierne betragtes, berettes gennem citater som ”Jeg har ikke brug for hjælp, det 

klarer jeg selv” og ”der laver jeg alting og styrer alt ting” (LH-A:36) om selvstændighed og 

uafhængighed, hvor respiratorpatienter der er totalt fysisk afhængige af andres hjælp og 

end ikke kan trække vejret selv, alligevel har en uafhængighed og en selvstændighed til at 

kunne og ville selv.  

Betragtes denne selvstændighed erkendelseshistorisk kunne det udlægges derhen, at 

arven efter Kant20 træder tydeligt igennem. En arv hvor ethvert menneske er autonomt og 

værdifuldt i sig selv og har retten til at betragte sig selv som mål, og til at afvise at lade sig 

betragte som middel af andre (Jessen 1999:135). Udlægges dette i relation til livshistorierne 

har respiratorpatienterne værdi i sig selv, og de har ret til ikke at blive et middel for andre. 
                                                 
20 Immanuel Kant (1724-1804) er ubetinget den største tænker i oplysningstiden hvor nøglebegreber var 
troen på fornuft, på fremskridt og på individets selvbestemmelse. Oplysningstidens valgsprog blev med Kant: 
”Hav mod til at betjene dig af din egen forstand!” (Jessen 1999:121) 
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Problematiseres denne mål/middel tænkning i forhold til respiratorlivet kunne patienterne, 

som er totalt afhængige af hjælpernes assistance, f.eks. blive et middel i hjælpernes 

arbejdsliv. Dette ser det imidlertid ikke ud til, idet patienterne beretter at ”det er rart at have 

hjælpere, så man har noget mere frihed og kan nogen ting (LH-C:90) og derudover gør 

hjælperordningen livet ”meget selvstændigt” (LH-D:95). Det kunne dermed se ud til, at 

respiratorpatienterne har frihed og værdi i sig selv og evner at udnytte deres ret til 

selvbestemmelse og dette måske netop i kraft af hjælperordningen. 

 
6.4.1.1 Den svages ret til selvbestemmelse 
Denne evne og ret til selvbestemmelse var med Kant en af oplysningstidens største 

omvæltninger, og har haft stor betydning i den vestlige verden lige siden. Selv mange i 

dag vender tilbage til denne selvbestemmelsesret f.eks. i forbindelse med 

menneskerettigheder, men også andre problematiserer denne ret. For eksempel i etisk 

sammenhæng, hvor Kemp21 skitserer et etisk dilemma i den svages ret til 

selvbestemmelse, idet ideen om den enkeltes ret til selvbestemmelse ikke duer, når det er 

en etik, der vil hjælpe de svageste, for siger Kemp det er netop dem, som har meget lidt 

selvbestemmelse eller slet ingen (Lomholt Kemp 1998:114). Det kunne dermed se ud til, at der 

ligger et problem i selvbestemmelsesretten, når denne ret gælder den svage, og derfor 

påpeger Kemp, at mennesket skal værnes om, som uerstatteligt uanset hvor meget eller 

hvor lidt eller slet ingen selvbestemmelse det har. Hvem er så disse svage, som vi skal 

værne om? Det kunne ifølge Kemp være barnet, den senile gamle og i øvrigt også den 

psykisk fuldt bevidste voksne, der er fysisk meget svag. (ibid:114).  

Sættes dette i relation til livshistorierne, kunne respiratorpatienter som gruppe umiddelbart 

betegnes som svage, idet de fysisk er meget svage og totalt afhængige af andre 

mennesker, men betragtes det, der udlægges i livshistorierne giver det derimod et indtryk 

af psykisk meget stærke mennesker, der kæmper for deres ret til selvbestemmelse. Dette 

når der f.eks. kommer en helt nyuddannet sagsbehandler, da sættes vedkommende ”på 

plads på en god og ordentlig måde, for efter 17 år hvor jeg har klaret mig selv, ved jeg 

bedst alt om min egen sag” (LH-A:36).  Det ser dermed ud til, at respiratorpatienterne har en 

stor grad af selvbestemmelse, og dermed kunne der let blive et misforhold imellem det 

                                                 
21 Peter Kemp dr. theolog og philosof. Har skrevet en lang række bøger om bl.a. etiske spørgsmål i 
forbindelse med lægevidenskab og bioteknologi. (Kemp 1998) 
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som behandlerne og samfundet betragter som svage grupper uden eller med kun ringe 

selvbestemmelse, og så hvordan de betragter sig selv og deres evne til selvbestemmelse.  

Juul Jensen22 har ligeledes en problematiserende tilgang til autonomibegrebet, idet han 

siger, at af frygt for at ende i magtudøvelse og formynderi i f.eks. behandlingen støtter 

mange sig til autonomiprincippet, hvor man i videst muligt omfang lader det enkelte 

menneske selv træffe afgørelse i sager der vedrører dette menneske (Jensen 1995:46). 

Hvilket netop er det patienten i eksemplet ovenfor kæmper for, idet han efter 17 år ved 

bedst om sin egen sag. Juul Jensen ser dette ikke kun som et gode, men kommer som 

Kemp også ind på ansvaret for den svage. For vil man argumentere moralsk, må det ske 

ud fra princippet om ansvaret for den svage, og her er det på forhånd et åbent spørgsmål 

siger Juul Jensen, hvordan man bedst varetager dette ansvar, idet der må gennemføres 

en konkret vurdering af, hvad der udtrykker det største hensyn til patienten (Jensen 1995:47-

48). Det vil sige, at man i hvert enkelt tilfælde må lave en vurdering af, hvad der tjener 

patienten bedst, og denne opgave sætter Juul Jensen de professionelle, som han 

benævner forskere og behandlere på, og dette gøres ved, gennem konkrete analyser, at 

nå til den bedst mulige indsigt i, hvem der er de svage grupper. Hvad er det, der gør de 

svage til svage, og hvilke muligheder og ressourcer har de svage selv for at styrke det 

positive. Hvordan kan andre bistå dem, og hvilke muligheder er der for at forebygge 

gruppers eller individers svaghed og afhængighed? (Jensen 1995:174) 

Det vil sige, at Juul Jensen ikke som Kemp kommer med et konkret bud på, hvem de 

svage er, men kommer med en anvisning til, at analysere sig frem til hvem de er, og 

hvordan de kan støttes eller hjælpes. Betragtes eksemplet ovenfor, kunne 

sagsbehandleren gennem en analyse have fået en indsigt i respiratorpatientens 

ressourcer og muligheder for at forebygge svaghed og afhængighed. F.eks. i eksemplet 

med badestolen hvor der er ”sat en bestemt pris af til en badestol, men så er der kommet 

en nyere og dyrere badestol der er meget bedre og smartere for mig og mine hjælpere, og 

så skal der en anke til for at få det igennem, eller det skal bevises, at den er bedre 

gennem ergoterapeuten” (LH-A:36). Det kunne altså se ud til, at der ikke tages højde for 

patientens ressourcer i forbindelse med afprøvning af den bedst egnede stol til netop ham, 

og i stedet for at arbejde sammen udfra det største hensyn til patienten, og derigennem  

finde den bedste løsning for patienten, indenfor de rammer der er, bruges kræfterne på 
                                                 
22 Uffe Juul Jensen professor og filosof. Har i en årrække arbejdet med filosofiske, videnskabsteoretiske og 
etiske problemer i tilknytning til sundheds- og socialsektoren. (Jensen 1995) 



Livet med respirator       
En undersøgelse af hjemmerespiratorpatienters liv  
via livshistorie som fortælling analyseret udfra Ricoeurs fortolkningsteori.           

 46

ankesager og bevisførelse. Der kunne i eksemplet udmærket tænkes, at ligge en 

forebyggelse af svaghed og afhængighed ved f.eks. at finde en bækkenstol, der kan holde 

hovedet, respiratorslangen og samtidigt via et bælte trykke på maven for at understøtte 

bugpressen, således at respiratorpatienten derved kan forestå et toiletbesøg uden 

ledsagelse, hvilket vil gavne patientens uafhængighed og selvstændighed, og hvor-

igennem man betragtet udfra Juul Jensens udlægning kunne forebygge svaghed og 

afhængighed.  

Det ser således ud til, at samfundets og behandlernes opfattelse af respiratorpatienterne 

som værende en svag gruppe, står i misforhold til hvordan patienterne giver indtryk af at 

være psykisk stærke og selvbestemmende. Måden at undgå dette misforhold er gennem 

konkrete analyser, at opnå indsigt i patienternes ressourcer og muligheder og derigennem 

støtte og hjælpe respiratorpatienterne bedst muligt.  

 

6.4.1.2 Tankens autonomi 
Betragtes livshistorierne, ser det ikke ud til at respiratorpatienterne er svage patienter, men 

at de er psykisk stærke patienter, der tager hånd om egen sag og lever et frit og 

uafhængigt liv. Ja umiddelbart, hvis man ikke kendte til omfanget af patienternes 

handicap, og det vil sige til konteksten, ville man når man læser livshistorierne betvivle et 

så fysisk omfattende handicap. Udfra det der skrives i livshistorierne, har dette fysiske 

handicap, når det betragtes i forbindelse med autonomibegrebet måske heller ikke den 

store betydning, idet flere episoder i livshistorierne fortælles, som var det patienterne der 

selv fysisk udførte det fortalte, f.eks. når der berettes om at vaske: ”Jeg lavede i øvrigt kun 

et vaskeuheld under højskoleopholdet og i øvrigt kun to siden, det er da ret godt klaret” 

(LH-D:91), og dette vel vidende at det sikkert var hjælperne der fysisk lagde vasketøjet i 

maskinen under anvisning af patienten. Ligeledes beskriver en af patienterne, at han selv 

har lavet en græsslåmaskine til kørestolen, og dette gør han på så overbevisende en 

måde at læseren sidder med et billede af, at patienten selv har bygget den, vel vidende at 

respiratorpatienten styrer kørestolen med tommel- og pegefinger. Patienten er selvfølgelig 

også selv klar over hans fysiske begrænsning, men alligevel må følelsen af autonomi 

række også til det fysiske, så den fysiske afhængighed derved får en anden betydning, 

hvilket udtrykkes således i følgende citat: 

”Så sådan nogen meget praktiske ting det kan jeg også godt lide, f.eks. lige at 
lave en eller anden ting til kørestolen og få det til at passe. Jeg har en 
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cykelanhænger til min kørestol, som jeg kan køre ting på, og det er også mig 
der slår græs her ude i haven. Jeg har selv opfundet og lavet en 
græsslåmaskine der sidder foran kørestolen, så jeg kan se hvor jeg kører.” 
(LH-C:89) 
  

Det ser altså ud til, at patienten godt kan være totalt fysisk afhængig af at hjælperen 

bygger græsslåmaskinen, og så alligevel have følelsen af autonomi og selvrealisering, når 

han siger, at han selv har bygget en græsslåmaskine. Det kunne måske være det Scheel23 

taler om, når hun med Habermas siger, at mennesket er altid allerede indlejret i en 

situation, og er en del af et socialt fællesskab, et samfund (Scheel 1995:173), hvoraf det 

følger at  autonomi og afhængighed kan gå sammen udfra den betragtning, at der er en 

indre sammenhæng mellem individernes autonomi og deres indlejring i intersubjektivitet. 

Det vil sige, at autonomi og afhængighed kan eksistere sammen som udtrykt i 

livshistorierne, hvor den fysiske afhængighed er stor, men følelsen af autonomi alligevel er 

tilstede. Patienterne er ved første umiddelbare iagttagelse fysisk svage, og ville i Kemp og 

Juul Jensens udlægning identificeres som værende en af samfundets svageste grupper, 

men ved en konkret analyse som Juul Jensen anbefaler, af netop disse patienters 

situation, er de måske ikke så svage endda. Så måske kan man godt være fysisk svag, 

hvis man f.eks. er en kræftsyg patient hvilket var konteksten hos Kemp i ”et liv der ikke 

dør” (Lomholt Kemp 1998), men man kan tilsyneladende også godt være fysisk svag og 

alligevel stærk, hvis man har et kronisk fysisk svært handicap.   

Det vil sige, at behandlerne omkring hjemmerespiratorpatienterne skal passe på ikke  at 

sætte respiratorpatienterne i bås som de svage og tilbyde ens pleje og behandling, men 

som Juul Jensen anbefaler, må der foretages en konkret analyse for at identificere bl.a. 

patienternes selvstændighed og autonomi og derigennem tilbyde det patienterne har brug 

for. I den forbindelse kunne autonomibegrebets betydning formuleres som ”tankens 

autonomi”, og dette med den begrundelse, at det tyder på, at patienterne i livshistorierne 

kan have følelsen af autonomi, selvom de er fysisk totalt afhængige.  

Hvordan støttes patienter i denne selvstændighed eller ”tankens autonomi”? Scheel siger i 

sin interaktionelle sygeplejepraksis, at der for sygeplejersken ligger en etisk fordring i, at 

den omsorg, hun udøver overfor patienten ikke består i at tage selvstændigheden fra ham, 

ved at overtage hans eget ansvar (Scheel 1995:179-180), og at støtte patientens 

                                                 
23 Merry Elisabeth Scheel Sygeplejerske Ph.D., Cand. phil og mag. Art i filosofi. Har gennem mange år 
arbejdet med og forsket i sygeplejens etiske og filosofiske grundlag og har der igennem udviklet den 
interaktionelle sygeplejepraksis. (Scheel 1995) 
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selvstændighed, gøres ved at give patienten viden og indsigt, hvorigennem patienten selv 

bliver i stand til at træffe beslutninger, og dette på et så kvalificeret og nuanceret grundlag 

som muligt. Netop dette med at træffe beslutninger på et kvalificeret og nuanceret 

grundlag taler en af patienterne i livshistorierne også om, idet han siger, at: ”Jeg har selv 

taget stilling, det er ikke ens forældre, man må selv tage stilling, selvom det ikke er sjovt. 

Både min respirator og min ryg operation, det har jeg selv taget stilling til, for når man ved 

hvad fordele og ulemper der er, kan man godt det” (LH-B:87). Det ser dermed ud til, at 

uddraget her bekræfter, at har man den rette viden og indsigt, kan man selv tage ansvaret 

og beslutningerne. Det vil sige, at pointen i at støtte patienternes selvstændighed ligger i at 

sygeplejersken eller behandlerne giver patienterne viden og indsigt, så de derved 

kvalificeret kan tage hånd om egen situation. Skulle det ske at sygeplejersken ikke giver 

patienten mulighed for at opnå den indsigt og den viden, han har brug for til at klare sin 

situation, da bliver patienten ifølge Scheel fastholdt i passivitet og afhængighed (Scheel 

1995:180). Det vil sige, at patienterne skal tilbydes indsigt og muligheder, til at klare deres 

egen situation, for derigennem ikke at forfalde til passivitet og afhængighed. Betydningen 

af indsigt og muligheder i livet, og at man ikke forfalder til passivitet illustreres også i en af 

livshistorierne hvor ”det har været et stort gode at få det job, både socialt og for at jeg 

personligt har noget at rive i, og ikke bare kan ligge og sove til middag hver eneste dagen, 

for det bliver jo trivielt” (LH-D:92). Det kunne dermed se ud til, at indsigt i og muligheder på 

f.eks. arbejdsmarkedet understøtter patienternes selvstændighed og selvrealiseringsevne. 

At have muligheder i livet og at have ret til at udvikle og bruge sig selv taler Juul Jensen 

også om, når han siger at den enkelte har ret til og mulighed for at udvikle og bruge sig 

selv, men en reel selv-forvaltning kan kun tilvejebringes, hvis samfundet lever op til sit 

moralske ansvar og sikre den enkelte reelle valgmuligheder (Jensen 1995:180), og dermed 

bliver samfundets opgave, at tilvejebringe så mange valgmuligheder, hvad angå arbejde, 

bolig, pleje osv. så der bliver reelle valg mellem forskellige udfordringer og udfoldelses-

muligheder. 

 

6.4.1.3 Livsmod og livsglæde 
Betragtet udfra livshistorierne er udfordringerne og udfoldelsesmulighederne mange og 

meget forskellige fra person til person. Det rækker lige fra at blive udfordret gennem et 

vinderinstinkt, idet en af patienterne siger: ”Jeg har altid gerne villet vinde” (LH-B:85), og til 
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at en anden af patienterne bliver udfordret gennem det at opfinde noget, idet han siger: 

”Jeg har selv opfundet og lavet en græsslåmaskine” (LH-C:89), eller til at nogle 

respiratorbrugere finder udfordring i at lave en klub for kørestolsfodbold under 

handicapidræt (LH-C:89) eller til at den af patienterne, der har fundet udfordring og glæde 

ved et job, siger: ”Det har været et stort gode at få det job, både socialt og for at jeg 

personligt har noget at rive i” (LH-D:92). 

Det kunne derved se ud som om, der ligger en vigtig pointe i Juul Jensens særlige 

betydning omkring at tilvejebringe så mange valgmuligheder, at der derved bliver reelle 

valg mellem forskellige udfordringer og udfoldelsesmuligheder (Jensen 1995:180). Relateret 

til problemstillingen betyder det, at respiratorpatienterne ikke skal påtvinges bestemte 

aktiviteter, og dermed bliver det vigtigt, at der ikke er begrænsninger i patienternes 

udfoldelsesmuligheder med respiratoren. Det vil sige, at pointen i respiratorbehandlingen 

bliver derved muligheder frem for begrænsninger, hvilket der også berettes om i 

livshistorierne, idet der bl.a. nævnes om respiratoren, at ”den er ikke nogen hindring… Det 

gør nogen ting lidt mere besværligt med en respirator, men det gør også nogen ting 

lettere”  (LH-C:88), og en anden patient nævner at  ”respiratoren forhindrer mig egentligt ikke 

i mere end kørestolen gør i forvejen. Man kan organisere sig ud af mange ting med 

respiratoren” (LH-D:95). Her bliver Juul Jensens konkrete analyse af den svages muligheder 

og ressourcer igen vigtig (Jensen 1995:174), så hele ”hjemmerespiratoropsættet” ikke bliver 

én ens pakke til alle, men at der er plads til individuelle løsninger og hensyn, så der bliver 

mulighed for kørestolsfodbold for den ene og job for den anden. Dette også idet det ser ud 

til, at det netop er udfordringer og muligheder, der giver livsglæde, idet patienterne bl.a. 

siger at: ” jeg elsker alt hvad der har med paratviden at gøre” (LH-B:85), og ”det har været et 

stort gode at få det job” (LH-D:92) og en anden patient udtrykker det derhen, at: ”så længe 

man kan holde til en tur i byen engang imellem, er det godt, for det gælder om at have det 

sjovt og leve livet, medens vi har det, og medens man kan” (LH-B:85). Det kunne dermed se 

ud som om udfordringer og muligheder giver glæde ved livet. 

Dette skriver Pahuus24 også om, idet han siger, at livsmod, livsglæde og livslyst er 

forskellige former for livstrang, som han mener er grunddrifter. Pahuus tager som både 

Kemp og Juul Jensen udgangspunkt i den eksistensfilosofiske grundtanke, at mennesket 

er et frithandlende eller selvstændigt væsen, et væsen der fører sin egen tilværelse, idet 

                                                 
24 Mogens Pahuus er dansk filosof og har skrevet en del bøger om livsfilosofiske emner. (Pahuus 1995) 
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det forholder sig til ydre og indre påvirkninger (Pahuus 1995:8), men som Kemp og Juul 

Jensen problematiserer Pahuus ikke dette. Derimod sammentænker han det med den 

livsfilosofiske grundtanke, hvor der må skelnes mellem to former for indre påvirkninger 

eller tilskyndelser, nemlig behov og de netop skitserede grunddrifter. Med disse to slags 

drivkræfter i mennesket, skelnes der mellem livsopretholdende livsudfoldelser, som består 

i det at klare tilværelsen, det at sørge for sig selv og andre, og på den anden side livet 

selv, det at være til som et verdensåbent og verdensoptaget væsen, der tilegner sig 

verden i selvudfoldelse (verdenserobring) og selvhengivelse (det at forbinde sig med 

tingene og de andre) (Pahuus 1995: 8 og 18). Med Pahuus ser det dermed ud som om 

livsmod, livsglæde og livslyst har med selvudfoldelse og selvhengivelse at gøre, og 

betragtes livshistorierne, er der også her udsagn der bekræfter dette, idet patienterne 

f.eks. siger:  

”Jeg var ved at trives lidt skidt med ikke at have noget at rive i, så jeg fik sagt 
til min sagsbehandler, at jeg godt ville have et skånejob. Det er hos en 
computervirksomhed jeg arbejder og min opgave er at vedligeholde vores 
hjemmeside… Det har været et stort gode at få det job, både socialt og for at 
jeg personligt har noget at rive i” (LH-D:92) 
”Jeg har altid været vant til at rejse, og der kommer altid noget uvant eller 
nogen nye ting, man skal have løst, og det er sjovt og spændende…og jeg 
tror også det er godt for mine hjælpere, ja for os alle at komme ned i solen og 
varme.” (LH-A:35) 
 

Betragtes citaterne udfra Pahuus´ udlægning af selvudfoldelse, ser det ud til at patienterne 

her går frem i verden i en klaring af opgaverne, en finder et job og en anden løser nye 

opgaver under rejser, med Pahuus´ kunne det udtrykkes derhen, at de går ind i fremtiden i 

en optagethed af at sørge for sig selv og andre (Pahuus 1995:18), hvilket er selvudfoldelse 

gennem verdenserobring. Betragtes citaterne videre, ligger der en betydningen i sociale 

relationer på arbejdet og en forholden sig til hjælpernes velbefindende under ferierne, 

hvilket med Pahuus vil sige, at patienterne er modtagende og åbne for, hvad der omgiver 

dem, og hvordan de er sammen med og forbinder sig med andre mennesker, hvilket 

Pahuus benævner selvhengivelse. Det kunne altså se ud til at livshistorierne bekræfter 

Pahuus´ udlægning af, at livet ikke kun indeholder behovstilfredsstillelse, men også det 

verdensåbne og verdensoptagne.  

I sin sammentænkning tager Pahuus ikke direkte stilling til den indbyrdes sammenhæng 

mellem de livsopretholdende livsudfoldelser og det verdensåbne og verdensoptagne, men 

han pointerer at behovs tilfredsstillelse ikke er alt i livet, idet mennesker ikke er bundet til 
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kun at være åbne for og optaget af det, der tilfredsstiller deres behov, men er verdensåbne 

og verdensoptagne (Pahuus 1995:17). En sådan indbyrdes sammenhæng kunne det se ud til, 

at der er i livshistorierne, idet der berettes om et liv lige inden de fik respiratoren, som var 

ren overlevelse, og hvor der ikke var plads til at leve livet: 

”Jeg begyndte at få problemer med vejrtrækningen, da overvejede jeg hvor 
langt der var til det nærmeste sygehus, hvis jeg tog nogen steder… Det var 
som om jeg opholdt mig i en glas boble…Alle de spekulationer har 
respiratoren sådan set fjernet, og jeg har fået kræfter til et liv og en dagligdag 
igen, for det var virkelig ved at knibe, jeg havde kun lige overskud til at holde 
mig selv i live … Det var som om, jeg fik en vitaminindsprøjtning der gav 
overskud til at leve et fornuftigt liv.” (LH-D:92-93) 
 

Betragtes citatet, kunne det se ud som om patienten, kun lige har haft kræfter til den 

livsopretholdende livsudfoldelse, det er at trække vejret, og dermed ikke har haft overskud 

til ”at leve livet” eller være verdensåben eller verdensoptagen. Dermed kunne det se ud til, 

at den livsopretholdende livsudfoldelse i denne ekstreme livssituation skal opfyldes før 

man overhovedet kan tale om, at være verdensåben eller verdensoptagene. Det er måske 

her netop vigtigt at medtænke, at dette eksempel er en af livets ekstreme situationer, hvor 

overlevelsen er truet, og som der slet ikke filosoferes over i netop denne udlægning af 

livets drivkræfter i Pahuuses sammentænkning.  

Det ser dermed ud til, at for at respiratorpatienterne også skal opnå følelsen af livsmod, 

livslyst og livsglæde, må der i livet være plads til både selvudfoldelse og selvhengivelse  

og ikke kun livsopretholdende livsudfoldelser. Det vil sige, at det ikke er nok at etablere 

hjemmerespiratorbehandlingen så  patienten ”kun” opretholder livet i eget hjem med 

respiratoren, der skal også være plads til udadvendte aktiviteter som rejser, kurser, job, 

venskaber, familie osv. Det vil sige en dagligdag, hvor der er mulighed for udfoldelse.  

Betragtet udfra Henderson25 kunne det være at sørge for, at den enkeltes dagligdag 

forbliver så normal som muligt, for derved at sikre ham en plads i det pulserende liv i det 

omfang, det lader sig forene med behandling (Henderson 1995: 31). Relateres det til 

problemstillingen, bliver det sygeplejens opgave ikke blot at have et billede af patientens 

tilstand fysiologisk set under kontrolindlæggelserne, men også at have et billede af den 

enkeltes daglige liv, for derigennem at kunne vurdere behovet for hjælp til at opretholde en 
                                                 
25 Virginia Henderson (1897-1996) var amerikansk sygeplejerske med bachelorgrad, mastergrad og 
adskillige æresdoktorater. Henderson var i 1960, 1970 og 1980 en af grundstenene i den danske 
sygeplejerskeuddannelse. 
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så normal dagligdag som muligt. Når patientens evne til egen vejrtrækning svækkes, bliver 

det med Henderson ligeledes vigtigt at gøre afhængighedsperioden så kort som mulig 

således, at når sygeplejersken arbejder på at hjælpe patienten med at indfri sine behov i 

en periode, hvor han er afhængig af andre, forsøger sygeplejersken at gøre denne periode 

så kort så muligt. Dette gør sygeplejersken ved altid først at se, hvad patienten selv kan. 

Er patienten ikke i stand til at handle overhovedet, forsøger sygeplejersken at indkredse, 

hvad patienten mangler, og derefter hjælpe med til så hurtigt som muligt at opbygge det 

mål af viljestyrke, viden eller kræfter, som forudsættes for igen at leve en normal dagligdag 

(Henderson 1995: 51). I Hendersons udlægning af sygeplejen lægges vægten på indkredsning 

af, hvad patienten skal have hjælp til og hvad de kan selv, og der ligger en vigtig pointe i, 

at det skal være så hurtigt som muligt.  Tidligere er patienternes enorme selvstændighed 

og vilje netop udlagt, så det ser ud til at patienterne får opbygget det mål, at viljestyrke, 

viden og kræfter som  respiratorbehandlingen forudsætter. Hvor hurtigt det går er derimod 

en anden sag, og hvor hurtigt er ”så hurtigt som muligt” egentlig i Hendersons tidsregning? 

Det giver hun ikke noget bud på. Betragtes alle livshistorierne, er det meget 

bemærkelsesværdigt at alle patienterne har en ca. 1 årig periode efter respirator-

behandlingens etablering, hvor livet var umådeligt utrygt og svært, og hvor de ikke brød 

sig om respiratoren. En af patienterne beretter f.eks. ”Jeg var meget træt af respiratoren i 

starten…. Jeg tror der gik 1½ år inden jeg havde vænnet mig helt til den”.(LH-A:35) og en 

anden siger at ”det første års tid er man ikke særligt tryg ved det kan jeg huske, jeg var 

meget bange for respiratoren…  men vi fik det da til at fungere” (LH-B:83).  Umiddelbart 

syner det som meget lang tid, hvor patienterne efterlades ude i eget hjem i en tilstand af 

angst og utryghed, og sættes det i forhold til Hendersons ”så hurtigt så muligt” må der 

være sket et svigt i plejen og behandlingen, hvor det ikke er lykkedes at etablere en 

respiratorbehandling, der med Hendersons ord ”har gjort patientens dagligdag så normalt 

så muligt”. Relateres det til problemstillingen, ser det ud til at plejen og behandlingen som 

skitseret under baggrund afsnit 2.0 ikke rækker ud i eget hjem i starten af 

hjemmerespiratorbehandlingen, det kunne dermed se ud som om, det ikke er nok med et 

enkelt afleveringsbesøg i hjemmet, hvor sygeplejersken etablerer behandlingen, måske 

skal der opfølgende besøg til, så patienterne ikke efterlades i et tomrum mellem liv og død, 

som kan vare op til 1½ år. 
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6.4.2 Livet og døden når livet leves med respirator 
At leve mellem liv og død er det overhovedet en mulighed, lever man ikke enten livet helt  

og fuldt, hvilket i livshistorierne er beskrevet som ”det er at leve, medens man gør det” (LH-

D:99) eller også resignerer man og giver op. Ingen af patienterne beskriver at de har givet 

op, men der er en af patienterne (LH-D) der beskriver sig selv som meget dårlig lige inden 

han får respiratoren, og hvor han selv ”tror det er ved at være slut”. Han beskriver det som 

at opholde sig i en ”glas boble”, og da han så får respiratoren får han livet tilbage, hvilket 

han beskriver som at få ”en vitaminindsprøjtning der gav overskud til at leve et fornuftigt 

liv” (LH-D:93). Billedet på en glas boble dækker måske meget godt det vakuum et menneske 

befinder sig i, når man på den ene side ikke har resigner og givet op, men på den anden 

side heller ikke ”lever livet”. Det kunne måske være sådan en slags ”glas boble” tilstand 

patienterne befinder sig i det første års tid efter de har fået respiratoren, hvor de er angste 

for, om de virkelig har fået livet forlænget eller om det er nu de skal lide den tidlige død, 

som alle har forventet, hvilket i livshistorierne beskrives som ”før man havde respirator, da 

blev man jo ikke så gammel” og ”grænsen for hvor længe man lever med respirator er 

bare flyttet opad” (LH-D:99). Det kunne dermed se ud til at respiratorpatienternes forhold til 

døden på en eller anden måde består i, at de har levet med en viden om, at de ikke blev 

så gamle. Hvad betyder denne viden? Kunne det være derfor respiratorpatienterne i op til 

1½ år lever i en ”glas boble” tilstand med angst og utryghed efter de har fået respiratoren. 

Denne problematik handler om at kende til sin forestående død, hvilket Løgstrup har 

filosoferet over. 

Løgstrup beskriver menneskets forhold til døden med at ingen vished er større end 

visheden om at vi skal dø, men hvornår den enkelte skal dø vides ikke, og er dermed 

uvist. I vor daglige tilværelse, udnytter vi derfor denne uvished til at leve, som om vi ikke 

skulle dø (Løgstrup 1993b:70). Selvom respiratorpatienterne på den ene side giver udtryk for, 

at de nok ikke bliver så gamle, så giver livshistorierne også indtryk af at denne viden ikke 

får den store betydning i dagligdagen, idet en af patienterne beskriver følgende forhold til 

døden: ”at man måske dør, det er ikke noget jeg tænker på hver dag, jeg tager en dag af 

gangen…Ja, jeg prøver på at leve et så normalt liv, som muligt og altid være glad” (LH-

A:37). Idet det udlægges i vendingen ”at man måske dør” kunne godt bekræfte Løgstrups 

antagelse om, at selvom vi ved, at vi skal dø, så går det os ikke på, fordi vi ikke ved 

hvornår vi skal dø, og siger Løgstrup, denne uvished om vor dødsdag bruger vi til at gøre 

visheden om vor død til en suspenderet vished (Løgstrup 1993b:70). Sondringen mellem om 
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det er vished eller suspenderet vished udlægges også i livshistorierne, idet det berettes at: 

”før man havde respirator, da blev man jo ikke så gammel, men nu ved man jo ikke, hvor 

gammel man bliver, det er også rart nok, og indtil videre går det jo fint nok med 

respiratoren” (LH-B:86). Det kunne dermed se ud til, at når respiratoren er kommet til, så er 

visheden igen blevet en suspenderet vis om døden, idet der nu ikke er nogen, der ved 

hvor gammel man bliver, og udfra citatet kunne det også se ud til, at det lever mennesket 

bedst med, idet det udtrykkes som at være rart nok. Løgstrup ser det ikke kun som at 

være rart for mennesket at leve med en suspenderet vished om døden, han ser det som 

nødvendigt, for benytter vi os ikke af uvisheden om dødsdagen til at glemme døden, ville 

vi ikke kunne handle og være virksomme. For siger Løgstrup, vi skal kunne se hen til 

noget, glæde os til noget og hører en fremtid der står på viid gab, og det kan fremtiden 

kun, hvis dens grænse ikke er fastlagt (Løgstrup 1993b:70). 

Det vil med Løgstrup sige, at alle har visheden om døden, men ikke viden om dødsdagen, 

og skulle mennesket få viden om en forestående dødsdag, ville han miste sin fremtid, og 

dermed også alle de tanker og følelser der lever, fordi et menneske har en fremtid. Denne  

udlægning af, at mennesket kun lever livet helt, når fremtiden står åben har Pahuus også, 

idet han siger, at det er essentielt at leve, leve frem i en åben og ufastlagt fremtid (Pahuus 

1995:128). Videre siger Pahuus, at for at tilværelsen får intensitet, fylde og vægt, må der 

være et element af vovestykke, man må satse noget, man må sætte sig selv ind på noget. 

Han går endda så vidt som til at sige, at det skal komme an på noget, og det skal kunne 

gå galt, for ellers kommer der ikke alvor og betydningsfylde ind i ens tilværelse (Pahuus 

1995:128-127). Dette udtrykkes med al tydelighed også i en af livshistorierne, hvor det 

berettes om, hvad der kan ske hvis respiratoren går i stykker:  

”En situation jeg godt kunne forstille mig, var hvis respiratoren gik hen og gik i 
stykker, når man er et stykke hjemme fra. For langt til, at man kan køre et lille 
stykke og ventilere, og så køre et lille stykke igen og så ventilere, det kan gå 
for 10-15 km eller sådan, men så må man jo kontakte Falck, så der kan 
komme en falckredder ud og hjælpe med at ventilere, så vi kan komme hjem 
igen til respiratoren, men værre kan det jo ikke gå, og det er også det, man 
skal have overbevist en ny hjælper om”. (LH-D:95) 
 

Det ser dermed ud til, at det er af betydning at komme ud og opleve noget og dermed er 

man villig til at vove, at det kan gå galt med respiratorbehandlingen, og man er endda så 

opsat på det, at man kan overbevise hjælperen om, at det jo aldrig kan gå værre end…. 

Så det kunne dermed se ud til, at Pahuuses betragtning, om at vove noget giver 
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tilværelsen intensitet, underbygges i ovenstående citat. Betragtet i forhold til 

problemstillingen kunne det se ud til, at for at respiratorpatienterne tør ”vove livet”, og 

dermed tør vove fremtiden så den dermed er åben og på ”viid gad”, skal man føle sig 

sikker på og være tryg ved og med respiratorbehandlingen, så man endda kan overbevise 

andre om at værre kan det ikke gå. Her kunne andres erfaringer have betydning og set i 

forhold til ovenstående eksempel kunne en erfaring i forhold til hvor lang tid man kan 

håndventilere være til hjælp for den nye respiratorbruger, og dette for at blive tryg i og med 

respiratorbehandlingen hurtigere end et år, og det kunne med Løgstrups udlægning åbne 

fremtiden på ”viid gab”, når man kan se at ”værre kan det jo ikke gå”. I praksis kunne det 

f.eks. også værre støtte eller erfaringsgrupper med nye og gamle respiratorbrugere, der 

kunne  etableres af ”Respirationscenteret”, eller det kunne være en foredragsrække hvor 

respiratorpatienterne taler til og for hinanden og andre interesserede f.eks. under titlen 

”vovestykker med respiratoren” eller ”at rejse med respiratoren” som en af patienterne i 

livshistorierne faktisk indirekte foreslår: ”Jeg har også gerne villet hjælpe andre til at 

komme ud at rejse, men det er ikke så let at få nogen med, det er lige det med at komme 

på den første tur, og opdage at alt godt kan lade sig gøre”. (LH-A:35) 

 

6.4.2.1 Håb og håbløshed 
Udover denne udlægning af, hvor vigtigt det er at den suspenderede vished får fremtiden 

til at stå åben, udlægger Løgstrup også, hvad viden om en forestående dødsdag gør ved 

mennesket, og siger Løgstrup, da vil mennesket miste sin fremtid, og dermed også alle de 

tanker og følelser der lever, fordi et menneske har en fremtid. Dermed siger Løgstrup vil 

tankerne gå fra mod til angst, fra oplagthed til modløshed og fra håb til håbløshed og 

visheden vil gå fra en suspenderet vished om døden til en ”vished i håbløshed” (Løgstrup 

1993b:71). I livshistorierne kunne det være det, der sker når respiratorpatienterne får deres 

respirator, for de har i tiden inden haft svært ved at overleve pga. manglende 

vejrtrækningsevne, hvilket beskrives som ”jeg bliver indlagt med bronkitis, hvor jeg tror det 

er ved at være slut” (LH-D:93) og ”jeg døde to gange for dem” (LH-A:34). Dermed har de 

været helt ude på kanten af livet, og måske dermed følt den spåede tidlige død lige 

forestående, hvorfor det ser ud til at den suspenderede vished dermed er blevet til vished i 

håbløshed. Håbløsheden ses i alle fire livshistorier ved at det første år med respiratoren 

beskrives som utrygt og angstfyldt med udtryk om: ”Jeg var meget træt af respiratoren (LH-
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A:35), ikke særligt tryg og meget bange for respiratoren” (LH-B:83), og i det heletaget går 

livet lidt i stå, fremtiden er blevet væk og man lever i angsten for at dø, f.eks. følges skolen 

ikke i en længere periode og må gøres om eller der findes nye uddannelsesveje året efter. 

Set i forhold til Løgstrups udlægning kunne det se ud til at håb, oplagthed og mod på livet 

er vendt til håbløshed, modløshed og angst. Om end over lang tid, så får alle patienterne  

vendt situationen igen, idet det beskrives at: ”man skulle vænne sig til det… i dag kan jeg 

kun være glad for det, og nu kan jeg ikke undvære respiratoren” (LH-A:35) eller 

”Respiratoren giver tryghed, for man ved man kan få luft, så det at få respiratoren er noget 

af det bedste, når man ført vender sig til det” (LH-B:84) og der er endda en der beskriver 

den dag han fik respiratoren ”som en anden fødselsdag” (LH-D:93). Det kunne dermed se 

ud som om angsten og håbløsheden bliver vendt til håb og mod på livet. Det kunne også 

udlægges derhen, at modet og håbet måske netop udspringer af angst og håbløshed. 

Lige netop dette med at håbet udspringer af håbløsheden, er noget som Hammer26 

beskriver i sit speciale. I specialets patientfortællinger udtrykkes der enighed om, at håbet 

er det der bærer dem i hverdagen med kronisk sygdom, og håbet viser sig som en 

livskraft, der dukker op i de allersværeste situationer (Hammer 2003:77). Dette bekræfter 

Hammer teoretisk gennem Marcel27 der siger, at håbet er noget man lever i – hvor der er 

håb er der liv (ibid:77) og det er i en tilstand af truende håbløshed, at håbet kan udspringe. 

Det er her vigtigt, at håbet er noget man lever i, det er ikke en følelse eller noget man kan 

gi’ en anden, og en vigtig pointe i Hammers afhandling bliver dermed, at det ikke er muligt 

for sygeplejersken at give patienten håb, men siger Hammer med Travelbee28, så kan 

sygeplejersken lægge til rette så patienten kan opleve håb eller hun kan hjælpe patienten 

til at opretholde håbet og undgå håbløsheden ved at gøre sig tilgængelig og villig til at 

hjælpe (ibid:77).  

Set i forhold til opgavens problemstilling bliver det væsentligt, at sygeplejersken ikke kan 

give respiratorpatienten håb, men hun kan tilrettelægge sygeplejen, så patienten kan se, 

at respiratorbehandlingen også kan fungere ude i eget hjem og dermed åbnes fremtiden 

eller håbet for fremtiden opretholdes, så patienten ikke henfalder til fortvivlelse og 

                                                 
26 Kristina Hammers specialeafhandling ”Sygeplejen imellem håb og håbløshed” er en teoretisk 
undersøgelse af håbets betydning for den kronisk syge. Specialet er grundlaget for tildeling af en 
kandidatgrad i sygepleje ved Århus Universitet 2003.     
27 Gabriel Marcel (1889-1973) er fransk filosof og eksistentialist. 
28 Joyce Travelbee (1926-1973) er amerikansk sygeplejeteoretiker der har udviklet en teori om sygeplejens 
mellemmenneskelige aspekter. 
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håbløshed, når tabet af vejrtrækningsevnen afhjælpes med en respirator. Det vil sige, at  

sygeplejersken skal tilrettelægge plejen, så patienten kan forestille sig et liv med respirator 

i eget hjem, for derigennem at bevare håbet for fremtiden. Dette kunne f.eks. gøres ved, at 

kommende respiratorpatienter taler med etablerede respiratorpatienter, eller der kunne 

fremstilles en film omhandlende livet med respirator, eller som skitseret ovenfor, kunne der 

etableres støttegrupper eller foredragsrækker med respiratorpatienters erfaringer med 

f.eks. rejser eller hjælpere eller det at flytte hjemmefra. Listen kunne blive lang, men 

pointen er, at sygeplejen skal lægges tilrette, så respiratorpatienten kan se fremtiden med 

respiratoren. Betragtet i forhold til den lange tid respiratorpatienterne er om at vænne sig til 

livet med respiratoren, og at de måske er henfaldet til fortvivlelse og håbløshed kunne det 

være hensigtsmæssigt, at sygeplejersken som skitseret ovenfor måske har nogle 

opfølgende besøg i hjemmet efter respiratorbehandlingen er etableret, og at 

sygeplejersken der har øje for, at patienten har genoptaget sit ”normale liv” med aktive og 

udadvendte aktiviteter, og dermed betragtet ud fra Løgstrups udlægning, har håb og mod 

på livet, eller om sygeplejersken skal lægge tilrette så respiratorpatienten kan se hvordan 

det kan lade sig gøre, f.eks. gennem film, støttegrupper eller besøg af en etableret 

respiratorbruger.   

 

6.4.2.2 Skæbne 
I hele denne diskussion af, hvad det betyder at vide at ens dødsdag måske kommer før 

end så mange andres, berettes i flere af livshistorierne, og betydningen af dette ændres 

med alderen, f.eks. udtrykkes det således i en af livshistorierne: 

”Jeg havde i hvert fald aldrig regnet med, at jeg skulle blive over 30 år, og det 
er sjovt for nu tænker jeg ikke så meget over det mere, så alderen betyder 
faktisk meget for, hvordan man tænker….Det er ikke noget jeg gider at gå og 
tænke over til hverdag, men der er lige død et par stykker jeg kender, så da 
tænkte jeg da en lille smule på det”. (LH-B:86) 
 

Det kunne udfra citatet se ud til, at det har noget med alderen at gøre, og har man først 

levet længere end alle inklusiv en selv havde regnet med, så kan man godt holde op med 

at gå og tænke over det hver dag, og dermed kan man med Løgstrups udtryk leve som om 

man ikke skal dø. Respiratorpatienterne bliver endda så sikre, at selvom de på en eller 

anden måde ser deres egen dødsdag, når nogen af deres kammerater med samme 

sygdom dør, så tænker de da over det, men de taber ikke fremtiden af syne, det berettes i 

en af livshistorierne på følgende måde: ”Indenfor de sidste år har jeg spekuleret lidt, idet 



Livet med respirator       
En undersøgelse af hjemmerespiratorpatienters liv  
via livshistorie som fortælling analyseret udfra Ricoeurs fortolkningsteori.           

 58

der er døde nogen stykker i Duchenne gruppen….og hvad pokker vil der ske med en selv”. 

(LH-D:98) men dette får alligevel ikke respiratorpatienten til at miste fremtiden for i samme 

sætning siges videre: ”men det dur ikke at tænke alt for meget på det, for så styrer det ens 

hverdag… man må prøve at leve, medens man er her”. (LH-D:98). Måske har det også 

noget at gøre med, at man som menneske modnes med alderen og lærer at leve med sin 

skæbne? 

At leve med sin skæbne taler Pahuus også om, idet han siger, at det at få skæbne 

betyder, at man tager det som man kommer ud for, ind i sin tilværelse, lader det få 

betydning og vægt, ved at reagere på det med sind og følelser i en overtagelse af det. Det 

vil sige at overtagelse betyder, at man tager det ind i sin tilværelse, at man bærer sin 

skæbne. At bære sin skæbne betyder ikke, at man resignerer, men at man enten bærer 

det, der ikke kan ændres, eller gør oprør mod det, der overgår en (Pahuus 1995:46-47). 

Det kunne dermed ud fra Pahuus se ud som om, at det der ikke kan være anderledes i et 

menneskes liv tager man på sig, og det der kan ændres gør man oprør imod. I forhold til 

respiratorpatienterne kunne det være, at når muskelsvindspatienternes skæbne er ikke at 

kunne forskellige ting rent fysisk, så tager de denne skæbne på sig, men derfor betyder 

det ikke at de lader andre bestemme over deres liv. Det vil de gøre oprør imod, hvis det er 

tilfældet, som f.eks. i det tidligere skitserede eksempel med sagsbehandleren. I en af 

livshistorierne berettes det på følgende måde: 

”jeg har jo vidst hele mit liv, at det ville gå den vej, og det har jeg lært at 
affinde mig med, og så er det jo bare at få det bedste ud af det, det sidste der 
hjælper er at sætte sig hen i en krog og pive over det, når man nu er i den 
situation man er, men derfra og til at skulle erkende at ting går tilbage, det kan 
godt kræve lidt sværdslag med en selv”. (LH-D:94) 
  

Udlægges dette citat, kunne det se ud til, at det at affinde sig med hvordan det går og så 

få det bedste ud af det, er det Pahuus kalder at overtage sin skæbne, og at denne 

erkendelse kræver sværdslag med en selv, udtrykker at det kan være svært at bære det 

der ikke kan ændres, men det ser ud til at dette bliver lettere med alderen, for som det 

berettes ”alderen betyder faktisk meget for, hvordan man tænker”. (LH-B:86) 
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6.4.3 Relationer i livet med respirator 
I livshistorierne ser det ud til at den enkeltes forhold til sine medmennesker betyder rigtigt 

meget, idet det f.eks. udtryks at: ”det gode i mit liv er først og fremmest, at jeg har haft 

nogen gode forældre…Jeg har altid haft, og har stadigvæk et godt forhold til mine 

forældre. De har altid været der for mig gennem hele livet … Jeg er også meget glad for 

de hjælpere jeg har” (LH-A:37). Det kunne dermed se ud til, at det gode liv først og fremmest 

er det at være i relation med andre mennesker, og i den her sammenhæng nævnes 

forældrene og hjælperne, som de første og vigtigste. Dette med at menneskers liv får 

betydning gennem relationerne taler Scheel om i den interaktionelle sygeplejepraksis ved 

at hun argumenterer for et kommunikations og handlingsparadigme, hvor mennesket bliver 

til som menneske og handlingsdueligt væsen i kraft af interaktionen med andre 

mennesker, og i kraft af at høre sammen med andre i forskellige former for fællesskab. Det 

vil sige, at Scheel med bl.a. Hegel og Habermas gør op med et bevidsthedsparadigme, 

hvor mennesket kun er noget i kraft af sig selv, og er adskilt fra verden og stående overfor 

tingene i verden som en tilskuer (Scheel 1995:79-80). Det ser ud til, at Scheels udlægning 

underbygges af livshistorierne idet respiratorpatienterne tillægger forholdet til andre stor 

betydning bl.a. gennem udtryk som ” det gode i mit liv er først og fremmest” og ”man skal 

først og fremmest have et godt forhold til hjælperne” (LH-A:37), det kunne dermed med 

Scheels formulering se ud til at interaktionen med andre er af stor betydning. Det kunne 

nærmest se ud til, at det gennem udtrykket ”først og fremmest” tillægges den største 

betydning. Forlængelsen af livet gennem respiratorhjælpen tillægges også værdi gennem 

udtryk som ”det at få respiratoren er noget af det bedste, når man først vender sig til det” 

(LH-B:84), og en anden udtrykker det som ”hvis jeg ikke havde fået respirator ville 

alternativet jo have været syv fod under jorden” (LH-D:91), men dog ikke med så meget 

vægt som ”først og fremmest”  som både benyttes om forholdet til hjælperne og om 

forholdet til forældrene. Scheels udlægning af, at mennesket bliver til i kraft af at høre 

sammen med andre i forskellige former for fællesskab, ser også ud til at underbygges af 

livshistorierne, idet alle respiratorpatienterne tillægger forholdet til mennesker i forskellige 

former for fællesskab stor betydning, f.eks. når en af respiratorpatienterne beretter, at 

forholdet til klassekammeraterne var det bedste ”På handelsskolen var det også den 

bedste klasse jeg nogensinde har gået i, den var helt nede på jorden, og der var ikke 

nogen støttelærer eller sådan noget, for de andre elever skiftedes til at  hjælpe mig” (LH-

B:83), eller når en anden respiratorpatient beretter de andre respiratorpatienter er et slags 
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netværk ”dem man kender gennem muskelsvindsfonden er jo også lidt ens netværk, hvor 

man får drøftet forskellige ting” (LH-D:97). Det kunne dermed se ud til, at der er mange 

former for fællesskab der har betydning, men at de ikke alle har lige stor betydning, idet 

det kun er de nære relationer som forældre, familie og hjælpere som omtales med udtryk 

som ”først og fremmest” og ”bedste i livet”.  

Idet det relationelle tillægges så stor betydning i alle de forskellige former for fællesskaber, 

vil det betragtet i relation til problemstillingen være af stor vigtighed, at behandlerne i 

relation til etablering af respiratorbehandlingen understøtter respiratorpatienternes fortsatte 

tilknytning til disse fællesskaber. 

I Scheels argumentation for et kommunikativt handlingsparadigme argumenterer hun med 

Hegel for, at det at blive til som menneske, hvor mennesket erhverver selvindsigt og 

skaber sin egen identitet, forudsætter et lige og gensidigt anerkendelsesforhold til et andet 

eller andre mennesker, hvilket vil sige, at anerkende den anden og blive anerkendt af den 

anden, og dermed konkluderer Scheel, at mennesket ikke kan blive til alene, idet det er 

forbundet med andre mennesker og indgår i sociale relationer (Scheel 1995:22-23). At 

forholdet til andre mennesker er af betydning, ser allerede ud til at være tilfældet udfra det 

ovenfor skitserede, og at den gensidige anerkendelse ligeledes er af betydning ser også 

ud til at underbygges i livshistorierne, idet det beskrives hvordan et gensidigt 

anerkendende forhold mellem nogle klassekammerater gør denne klasse til den bedste 

klasse i skoletiden.  

”På handelsskolen var det også den bedste klasse jeg nogensinde har gået i, 
den var helt nede på jorden, og der var ikke nogen støttelærer eller sådan 
noget, for de andre elever skiftedes til at  hjælpe mig. De sad ved mig en uge 
af gangen og skulle hjælpe mig, så jeg lærte dem alle at kende…... det var 
ikke noget specielt udefra, og det var meget godt. Det var helt frivilligt, det var 
bare noget vi talte om i starten, og det ville de andre elever gerne… så 
handelsskolen var en rigtig god oplevelse”. (LH-B:83) 
 

Det kunne dermed se ud til, at den gensidige anerkendelse bl.a. ligger i at den 

handicappede anerkender klassekammeraterne som mennesker, der kan hjælpe uden 

specialkendskab til handicappede, og klassekammeraterne anerkender den 

handicappede, som et menneske der blot skal hjælpes med forskellige praktiske gøre mål, 

og dermed bliver det ikke nødvendigt med en udefra, der kun har til formål at hjælpe. Det 

kunne dermed se ud som om, der i denne relation bliver en gensidig anerkendelse af 

hinanden som mennesker, og skolen bliver en fælles sag. Derudover kunne det se ud til, 
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at det i anerkendelsen for respiratorpatienten er vigtigt at klassekammeraternes hjælp er 

frivillig,  og det er vigtigt, at der ikke kommer en udefra som kun skal være der for at 

hjælpe, hvorved det gensidige og anerkendende i relationen ville falde bort.  

Relateres dette til problemstillingen vil det derfor være vigtigt at støtte og hjælpe 

respiratorpatienterne til også at opretholde et sådant fællesskab. Analyseres eksemplet 

med klassekammeraterne nærmere, er der ved dette fællesskab måske netop tale om 

gensidigt anerkendende relationer, som er vigtige at opretholde for respiratorpatientens 

identitet. Når respiratorbehandlingen etableres, er patienterne ofte under forskellige former 

for skole eller uddannelse og det ville da være relevant at analysere alle de forskellige 

former for fællesskab patienterne indgår i og hvilken betydning de har, for derigennem at 

støtte og hjælpe til at de kan opretholdes eller genoptages også når 

respiratorbehandlingen er etableret. F.eks. vil det efter etableringen af 

respiratorbehandlingen være nødvendigt, at en hjælper der kan suge og ventilere og 

varetage respiratorbehandlingen, er i nærheden af patienten døgnet rundt, men det 

behøver ikke betyde, at hjælperen skal sidde lige ved siden af respiratorpatienten, 

vedkommende kan godt sidde på gangen og så tilkaldes ved behov, hvorved 

klassekammeraterne i eksemplet godt kunne bibeholde ”sidekammerats 

hjælpefunktionen”. Det ville dermed, som skitseret under temaet om autonomi, være vigtigt 

at analysere patientens situation, og derefter bibringe patienten viden og indsigt så 

patienten har reelle valgmuligheder, og i eksemplet kunne det være vigtigt at 

respiratorpatienten er vidende om, at hjælperen ikke behøver at være lige ved siden af. 

 

6.4.3.1 Fordomme 
Et andet vigtigt forhold i respiratorpatienternes interaktion med andre mennesker  er 

fordomme. Umiddelbart betragtet er der i dag vel ikke fordomme om handicappede 

mennesker? De har i en menneskealder så vidt som det er muligt gået i almindelig skole, 

og er ikke puttet af vejen som værende anderledes. Betragtes det der udlægges i 

livshistorierne ser det ikke helt således ud: 

”Der var mange der sagde, kan de godt drikke, og kan de godt have det sjovt. 
Jeg tror der er mange der ikke tror man kan det, men heldigvis kan man da 
det. Det er nok fordi der er mange mennesker der ikke kender til sådan noget 
her, for sidder man i kørestol, tror de også man fejler noget i hovedet, sådan 
er det, og det er altså lidt svært at komme ud over stadigvæk den dag i dag”. 
(LH-B:86). 
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Udfra citatet kunne det se ud som om, patienterne har svært ved at blive set på som de 

hele mennesker de er. Deres medmennesker låses måske fast i fordomme om kategorier 

af mennesker, og det kan måske være svært at aflive, hvilket har stor betydning for disse 

menneskers liv. Netop dette taler Scheel om med Gadamers begreb 

”Horisontsammensmeltning”, hvor hun siger, at for at der kan foregå en sand og oprigtig 

samtale, en dialog mellem mennesker, må man undgå at placere den anden i en bestemt 

”verden”. Man må åbne sin ”horisont” mod den anden, lytte, ”åbne sig selv” så den anden 

kan tale til en (Scheel 1995:123-124). Relateres citatet til livshistorierne, kunne det se ud som 

om, det kunne blive af afgørende betydning for respiratorpatienterne, om deres 

medmennesker møder dem åbent eller allerede bevidst eller ubevidst har placeret dem i 

en ”verden” som ”ham i kørestolen der nok også fejler noget i hovedet”.  Eller om der bliver 

tale om en ”horisontsammensmeltning i Gadamers forstand hvor en 

horisontsammensmeltning er, når der foregår en dialektisk bevægelse mellem to 

”horisonter”, hvor begge hæver sig op over deres egen forståelse i en fælles forståelse. 

Udfra tankegangen argumenterer Scheel for, at det er ved horisontsammensmeltning, at 

mennesker risikerer og tester deres fordomme og har mulighed for at ændre og udvikle sig 

(Scheel 1995:124). Relateret til eksemplet ovenfor fra livshistorierne kunne 

respiratorpatientens festdeltagere have gået åbent ind i situation og lyttet, set og 

fornemmet at de to respiratorpatienter fester og har det sjovt, og på det de siger og gør, 

lyder det ikke til at de fejler noget i hovedet, og dermed ville de sætte deres fordomme i 

spil og fået ændret deres holdning til kørestolsbrugere. Respiratorpatienterne går ind i 

situationen i stedet for at flygte fra den, og prøver at aflive fordommen om at ”kan de godt 

drikke og have det sjovt” ved at vise at det kan de godt. Det kunne dermed se ud som om, 

at der sker en dialektisk bevægelse mellem festdeltagerne og respiratorpatienten, og de 

hæver sig i en fælles forståelse. Respiratorpatienten åbner sig for sine medmenneskers 

manglende viden og kendskab til handicappede, og medmennesket i form af 

festdeltageren åbner sig mod en ny forståelse af handicappede muskelsvindsramte 

respiratorpatienter i kørestol. Det kunne i forhold til Scheels udlægning betyde, at der 

tilstræbes en ”horisontsammensmeltning”, hvor begge parter får forståelse for 

sammenhænge og mening i forhold til det, der foregår eller skal foregå i situationen (Scheel 

1995:221). 
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Det vil sige, at medmennesket ikke sætter sig i den andens sted, men udlagt udfra Scheel 

og dermed Gadamer er pointen, at både respiratorpatienten og medmennesket risikerer 

og tester deres fordomme og finder mening og sammenhæng i situationen. 

Betragtes denne udlægning af fordomme, der risikeres og testes, i forhold til 

problemstillingen, kunne det også være relevant at sætte hele behandlertemaets 

fordomme i spil og måske også den veletablerede respiratorpatients fordomme. For i det 

daglige arbejde med respiratorbehandling i eget hjem hører behandlertemaet af og til om 

fritidsinteresser, rejser og lignende hvor behandlerne undres over at respiratorpatienter 

virkelig kan det her, således ville det måske være under beretningen om racerløbet i 

Tyskland: 

”Her da jeg var til racerløb havde vi lavet min bil om med en madras på gulvet, 
og så holdt vi ind på en villavej, og fik et strømkabel ind til et hus, og så boede 
vi i bilen og sparede lidt penge” (LH-C:90) 
 

I forhold til dette eksempel kunne behandlertemaets syn på, hvad der kan lade sig gøre 

med en respirator- og kørestolspatient ændres eller udvides. Omvendt har 

respiratorpatienten måske slet ikke kontaktet behandlertemaet for råd og gode ideer, idet 

patienten måske har en fordom om, at der er så mange regler på sygehuset som ville 

skulle brydes, at det aldrig ville kunne lade sig gøre. For at der i eksemplet evt. kunne 

foregå en ”horisontsammensmeltning”, kunne det måske være en idé, at en sygeplejerske 

kom på besøg i hjemmet og vejledte i relation til viden og indsigt omkring rejsemuligheder. 

Ligeledes ville det måske være fordomsaflivende for behandlerteamet gennem f.eks. 

livshistorier at høre beretninger om, hvad der er betydningsfuldt for respiratorpatienterne, 

og hvad der foregår i det virkelige respiratorliv langt væk fra sygehuset. 

 

6.4.3.2 Seksualitet  
Et tredje vigtigt forhold i respiratorpatienternes interaktion med andre mennesker, og som 

betragtet ud fra livshistorierne ser ud til at være af betydning, er seksualitet og 

kæresteforhold. I livshistorierne berettes det som noget der er svært og problemfyldt f.eks. 

gennem beretningen: 

”Det sværeste ved den her sygdom er det med det andet køn, det med piger 
det er det sværeste. Jeg har prøvet meget af det, men det er ikke gået så 
godt. Jeg tror det er meget svært på mange områder, ikke fordi jeg ikke kan 
det ….” (LH-B:85). 
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Det kunne se ud som om relationen til det andet køn er af største betydning, men har 

svære betingelser. Netop dette skriver Lagerheim29 om, idet hun beskriver det som svært 

for handicappede i teenageårene at lære den personlige seksualitet at kende, og 

acceptere den som en positiv energi og finde mulige udtryksmåder for den, og måske 

siger Lagerheim, kan den handicappede ikke engang lide sin egen krop, og har dermed 

svært ved at tro på, at den kan være til glæde for andre (Lagerheim 2002:218). I det hele taget 

er teenageren usikker på sig selv og tanken om fremtiden, og har svært ved at finde sig 

tilrette i ungdomsverdenen, og mangler mange af de erfaringer andre taler om. Derfor 

siger Lagerheim, begynder de at længes efter at træffe andre unge med handicap, som 

ved hvordan det er, uden nærmere forklaring, og problematiserer Lagerheim, dette 

fællesskab bliver det sværere og sværere at finde, idet der i kommuner og amter skæres 

ned på faciliteter for handicappede børn og unge, og dermed ligger mulighederne hos 

handicaporganisationernes lejrskoler og ungdomsgrupper (Lagerheim 2002:217). Denne 

problematisering ser ud til at blive bekræftet i livshistorierne, idet venskaber, kærester og 

netværksgrupper etableres gennem muskelsvindsfonden og ungdomslejre hvor det 

berettes at: ”jeg har været på to europæiske ungdomslejre for unge mennesker med 

muskelsvind….hvor jeg har haft en tysk kammerat og en anden gang lærte jeg en pige at 

kende som jeg kom sammen med i 1½ år efter” (LH-D:98) og en anden livshistorie beretter 

om at: ”dem man kender gennem muskelsvindsfonden er jo også lidt ens netværk, hvor 

man får drøftet forskellige ting” (LH-D:97). Hvordan den handicappede støttes og hjælpes til  

at lære sin personlige seksualitet at kende, og finde mulige udtryksmåder for den giver 

Lagerheim ikke noget bud på. I Løgstrups udlægning af kærlighed og seksualitet udlægger 

han seksualitetens udtryksformer, idet han siger, at der næsten ingen grænser er for, hvor 

forskelligt seksuallivet kan tage sig ud fra folk til folk, og variationsmulighederne er ikke  

udtømt med det vi kender til fra fortiden og nutiden. Dette begrunder Løgstrup med, at det 

ikke er seksualbehovet der dikterer formen, men det gives af kulturmiljøet, og derved er 

det kulturmønsteret og ikke seksualiteten, der bestemmer hvilken variationsmulighed der 

er den gængse (Løgstrup 1993a:166-167). Lagerheim beretter om at holdningerne til 

seksualitet i samfundet og hos handicappede er blevet mere fri og åben de sidste 20-30 

år, hvor det er gået fra umenneskelige regler i 50’erne og 60’erne som forbød en 

handicappet pige og dreng at være sammen uden opsyn (Lagerheim 2002:75). Betragtes 
                                                 
29 Berit Lagerheim er overlæge i børne- og ungdomspsykiatri på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm og 
hun har gennem mere end 25 år arbejdet med børn med fysiske og psykiske handicap. (Lagerheim 2002) 
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livshistorierne ser det ud til at disse umenneskelige regler har udviklet sig til en fri og åben 

holdning, hvor en af respiratorpatienterne beretter om, hvorledes han var kæreste med en 

handicappet pige i 1½ år (LH-D:98). Det kunne dermed se ud til, at det nu er acceptabelt at 

handicappede danner par og dette ikke pga. et seksualbehov, for det har altid været der, 

men pga. en ændret holdning i samfundet, og dermed kunne det se ud til, at det er 

kulturmønsteret og ikke seksualiteten, der bestemmer variationsmulighederne. Relateres 

dette til problemstillingen kunne det betyde, at det dermed bliver samfundet og de 

handicappede der gennem en fri og åben holdning kan udvikle flere variationsmuligheder i 

forbindelse med f.eks. samlivsformer og seksualiteten. 

Løgstrup taler i forbindelse med seksualbehov om forskellige behovskomponenter, hvor 

der skelnes mellem genitialbehovet, det erogene behov og det erotiske behov. Ved  

genitalbehovet forstås spændingsfornemmelser i kønsorganerne, hvis tilfredsstillelse er 

forbundne med udprægede vellystfornemmelser og kulminerer i orgasme. Ved det 

erogene behov, forstås behov der tilfredsstilles ved berøring og kærtegning af huden, og 

som ledsages af vellystfornemmelser. Det erotiske behov, forstås som et behov for at 

være sammen med eller tænke på et bestemt individ. Alle tre behov udlægges som 

komponenter der kan optræde hver for sig, og de kan forbindes med hinanden, måske 

som faser i et forløb. (Løgstrup 1993a:169). Det kunne dermed se ud til, at der ligger en vigtig 

pointe i, at seksualitet er forskellige behovskomponenter som kan optræde hver for sig, 

hvorigennem mennesket kan opnå at opleve tilfredsstillelse uden at alle seksualbehov 

optræder. I livshistorierne berettes der ikke om seksualiteten som forskellige behov, men 

indirekte udtrykker en enkelt livshistorie måske seksualitetens variation, idet det udtrykkes 

at: ”det sværeste ved den her sygdom er det med det andet køn, det med piger det er det 

sværeste. Jeg har prøvet meget af det….” (LH-B:85), men hvad dette meget af det udtrykker 

er svært at sige, men det kunne se ud til at der er flere ting, og det kunne dermed 

udlægges som en variation. Det ser dermed ikke ud til at respiratorpatienterne som 

Lagerheim udlægger det, har lært deres personlige seksualitet at kende, og fundet mulige 

udtryksmåder for den. Det kunne derimod se ud til at respiratorpatienterne stræber efter 

en drøm om en kæreste, hvilket udtrykkes som følgende i en af livshistorierne: ”det er 

mange muskelsvindlere og handicappedes drøm at finde sig en kæreste” (LH-D:98). Udfra 

udlægningen i livshistorierne af, at en kæreste er drømmen, kunne det være relevant at 

betragte kærlighed og seksualitet udfra Løgstrups behovskomponenter, idet det derved 
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bliver muligt at dele drømmen op, og hvor dele af drømmen måske også var værd at gå 

efter. Relateret til problemstillingen kunne det dermed være relevant at støtte og hjælpe 

respiratorpatienterne til bl.a. at forstå kærlighed og seksualitet udfra de tre 

behovskomponenter og finde forskellige måder at få tilfredsstillet et eller flere af behovene. 

I den forbindelse kunne det være relevant at inddrage begrebet ”tankens autonomi” fra 

afsnit 6.3.1.2 for kan respiratorpatienten via tanken opnå følelsen af at have fremstillet en 

græsslåmaskine, kunne det måske også være muligt via tanken at tilfredsstille f.eks. det 

erogene behov, hvor f.eks. læsning af erotisk tekst eller billeder og film kan skabe tanken 

om berøring og kærtegning af huden, og derved opnå vellystfornemmelser.  

I det hele taget kunne der med udgangspunkt i ”tankens autonomi” ligge en udfordring i at 

tænke anderledes i forhold til relationer. Alle patienterne anvender computer, kunne den 

f.eks. anvendes i nye samlivsformer. Hvem siger man skal bo fysisk sammen kunne man 

bo sammen via nettet med web kamera, og så have en form for samliv sammen med en 

pige i Slovenien? Kunne den form for samliv måske have reddet forholdet i livshistorie D?  

 

6.5 Overvejelser om den anvendte metode 
Når livshistorierne betragtes i relation til interviewmetoden, kan de absolut indfri kriteriet 

om, at være åbne og tage udgangspunkt i det betydningsfulde i livet for netop den enkelte 

respiratorpatient, idet intervieweren flere gange sidder med en oplevelse af, at være blevet 

delagtig gjort i fantastiske oplevelser og tanker, som intervieweren aldrig i sin vildeste 

fantasi havde forestillet sig muligt og dermed heller aldrig ville have spurgt ind til. Dermed 

indfrier de livshistoriske interviews som metode, ideen om, at de med fordel kan anvendes 

når det betydningsfulde for respiratorpatienten ønsket udlagt, for havde f.eks. 

spørgeskemaer været anvendt havde udgangspunktet for interviewet været det 

betydningsfulde for intervieweren, som jo allerede ville være begrænset af sin egen 

forestillingsevne og dermed ville interviewet ikke være åbent og tage udgangspunkt i det 

betydningsfulde for respiratorpatienten. 

En anden vigtig erfaring ved de livshistoriske interviews er, at interviewene i den første 

skrivning er transskriberede, for derved kommer det nøjagtige ordvalg frem i de 

livshistoriske tekster. Under de første metodeovervejelser under afsnit 4.2 og 5.1.1 var 

dette ikke hensigten, idet fokus udfra Horsdals metode lå på at fremstille læsevenlige 

livshistorier, hvor det udfra Horsdals erfaring syntes forstyrrende at transskribere, hvorved 
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alle taleordene ville fremstå som forstyrrende i livshistoriefortællingen. Under arbejdet med 

at skrive livshistorierne blev det pludselig væsentligt for betydningen om 

respiratorpatienten f.eks. sagde jeg i stedet for vi, og dermed blev arbejdsgangen først at 

transskribere og derefter at skrive igen hvor taleord, gentagelser og spring i kronologien 

slettes og ordnes, så interviewet fremstår som en læsevenlig livshistorie. I den senere 

analyse får dette overraskende betydning i f.eks. fortolkningen og diskussionen af 

”tankens autonomi”, hvor det bliver væsentligt at respiratorpatienten siger ”jeg har 

fremstillet” i stedet for ”vi har fremstillet” om ham og hjælperen. Havde intervieweren da 

skrevet interviewene udfra hukommelsen som i Horsdals interview, havde konteksten 

været udfra en anden betydning af autonomi begrebet, hvorved respiratorpatienten 

fungerer og handler via hjælperen og dermed eventuelt et ”vi” i stedet for et ”jeg”? Dermed 

ville livshistorierne blive livshistorier om respiratorpatienterne i stedet for livshistorier af 

respiratorpatienterne.      

Betragtes den Ricoeurinspirerede analysemetode indeholdende naiv læsning, 

strukturanalyse og fortolkning og diskussion, kan det overordnet konkluderes, at den kan 

åbne for både noget specifikt og noget generelt ved respiratorlivet. Det er specielt det 

generelle, som metoden åbner op for, og hvorigennem ny viden og handlemåder i praksis 

får en dybere begrundelse. 

Flere generelle træk ved livet får i fortolkningen og diskussionen en ny og udvidet 

betydning og giver dermed ny viden og handlemåder for praksis. Her er det begreber som 

autonomi, livet og døden, håb og håbløshed samt seksualitet.  

For eksempel fik temaet håb og håbløshed en ny betydning gennem fortolkningen og 

diskussionen, hvor håb ikke er noget man kan give andre, men håb er noget man lever i, 

og dette leder derfor hen mod ny viden og handlemåder, hvor sygeplejersken ikke kan 

give eller fratage patienterne håbet, men hun kan tilrettelægge plejen, så patienten 

genvinder eller bevarer håbet. Det er her, den største værdi i den Ricoeurinspirerede  

analysemetode ligger, idet der ikke blot fremanalyseres noget specifikt omkring 

respiratorlivet og håb og håbløshed, men der fremanalyseres også noget generelt omkring 

håb og håbløshed. Med Ricoeurs sprogbrug udfoldes der noget foran teksten, som 

fremkommer i det stadium mellem en overfladetolkning og en dybdetolkning, som er 

forståelses egentlige objekt. Det vil sige, at analysen ikke blot indeholder en specifik 

forklaring udfra teksten på, hvorfor respiratorlivet oplevedes håbløst, men analysen er 
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også en dialektisk proces mellem forklaring og forståelse, hvor relevant teori inddrages, for 

at fremanalysere en generel forståelse af begreberne håb og håbløshed, hvor det 

generelle som allerede skitseret ligger i det, at håbet ikke er noget man kan give andre, 

men håbet er noget man lever i og håbet kan udspringe af håbløsheden. Var livshistorien  

blot analyseret tekstnært udfra tekstens egne forklaringer, ville det generelle ikke være 

fremanalyseret, for hvor tit høres i daglig tale ikke sætningerne ”vi må ikke fratage 

patienten håbet” eller ”vi må gi’ patienten håb”. Det er dermed først gennem en dybere 

tolkning at begreberne håb og håbløshed får en ny betydning, der refererer hen mod nye 

handlemåder i praksis, for ellers søges forklaringerne blot i de eksisterende handlinger. 

Det ser dermed ud til, at anvendelsen af livshistoriske interviews som 

dataindsamlingsmetode og Ricoeurs fortolkningsteori, som inspiration til analysemetoden 

åbner for både noget specifikt og noget generelt ved livet med respirator og peger mod ny 

viden og handlemåder  for praksis. 

 

7.0 Konklusion 
Gennem fire livshistorier er det betydningsfulde ved hjemmerespiratorpatienters liv 

undersøgt, og samlet kan det konkluderes, at det betydningsfulde i livet for 

respiratorpatienterne er store temaer som autonomi, livet og døden og relationer. Det der 

overskygger alle livshistorierne er patienternes enorme autonomi. Patienterne er alle totalt 

fysisk afhængige af andres hjælp, og de kan end ikke trække vejret selv, men alligevel har 

de en uafhængighed og en selvstændighed til at kunne og ville selv i mange af livets 

forhold.  

Udfra fortolkningen og diskussionen af de svages ret til selvbestemmelse, kunne det se ud 

til, at samfundets og behandlernes opfattelse af respiratorpatienterne som værende en 

svag gruppe, står i misforhold til, hvordan patienterne i livshistorierne oplever det, idet de 

giver indtryk af at være psykisk stærke og selvbestemmende. Dermed bliver en af 

hovedkonklusionerne i undersøgelsen at, udfra udlægningen af, at respiratorpatienterne 

har en stærk følelse af autonomi, selvom de er totalt fysisk afhængige, udlægges 

autonomigrebet som ”tankens autonomi”. Udfra dette, kan det ydermere konkluderes, at 

behandlerne omkring hjemmerespiratorpatienterne skal passe på ikke at sætte 

respiratorpatienterne i bås som de svage og tilbyde ens pleje og behandling, men der må 
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foretages en konkret analyse, for at identificere bl.a. patienternes selvstændighed og 

autonomi, og tilbyde det patienterne har brug for. Det gøres bl.a. ved, at patienterne opnår  

viden og indsigt, således at patienterne selv bliver i stand til at træffe beslutninger på et så 

kvalificeret og nuanceret grundlag som muligt. Videre konkluderes det, at 

respiratorpatienterne, som alle andre, har ret til og mulighed for at udvikle og bruge sig 

selv, og for at respiratorpatienterne er i stand til dette kræver det valgmuligheder hvad 

angår arbejde, bolig, pleje osv. Dette for, at der bliver reelle valg mellem forskellige 

udfordringer og udfoldelsesmuligheder. Derved bliver det vigtigt, at der er muligheder, frem 

for begrænsninger i patienternes udfoldelsesmuligheder med respiratoren, hvorved hele 

”hjemmerespiratoropsættet” ikke må blive én ens pakke til alle, men der må være plads til 

individuelle løsninger og hensyn, så der bliver mulighed for at tage hensyn til forskellige 

interesser som f.eks. kørestolsfodbold for den ene og job for den anden.  

Det kan konkluderes, at for at respiratorpatienterne skal opnå følelsen af livsmod, livslyst 

og livsglæde, må der i respiratorlivet være plads til både selvudfoldelse og selvhengivelse 

og ikke kun livsopretholdende livsudfoldelser. Dermed bliver det vigtigt, at når 

hjemmerespirator behandlingen etableres, at patienten ikke ”kun” opretholder livet i eget 

hjem med respiratoren. Der skal også være plads til udadvendte aktiviteter som rejser, 

kurser, job, venskaber, familie osv. Det vil dermed sige en dagligdag, hvor der er mulighed 

for udfoldelse, og dermed bliver behandlertemaets opgave ikke blot at have et billede af 

patientens tilstand fysiologisk, men også at have et billede af den enkeltes daglige liv, for 

derigennem, at kunne vurdere behovet for hjælp til at opretholde en så normal dagligdag 

som muligt. I relation til en normal dagligdag så beretter alle livshistorierne om en optil 1 ½ 

årig tilvænningsperiode til respiratoren, hvorved plejen og behandlingen ikke rækker ud i 

eget hjem i etableringsfasen, og det kunne dermed se ud som om, det ikke er nok med et 

enkelt afleveringsbesøg i hjemmet, hvor sygeplejersken etablerer behandlingen, måske 

skal der opfølgende besøg til, så patienterne ikke efterlades i et tomrum mellem liv og død, 

som kan vare op til 1½ år.  

Det kan konkluderes, at risikoen for at patienterne efterlades i et sådant tomrum hænger 

sammen med, om de lever med døden som en suspenderet vished, og dermed kan leve 

som om de ikke skulle dø, eller om de lever med en vished om døden, der udtrykkes som 

”vished i håbløshed”, og dette fordi de tror de skal dø, og dermed ikke har nogen fremtid 

foran sig. I den sammenhæng konkluderes det, at andres erfaringer kunne have betydning 
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for nye respiratorbrugere, så de kan se at livet med respirator kan lade sig gøre, eller at 

”værre kan det jo ikke gå”. I praksis kunne det værre støtte eller erfaringsgrupper med nye 

og gamle respiratorbrugere, eller det kunne være en foredragsrække hvor 

respiratorpatienterne taler til og for hinanden og andre interesserede f.eks. under titlen 

”vovestykker med respiratoren” eller ”at rejse med respiratoren”. En anden væsentlig 

konklusion i undersøgelsen bliver i den forbindelse, at forfalder patienten alligevel til 

håbløshed pga. vished om døden bliver det væsentligt, at sygeplejersken ikke kan give 

respiratorpatienten håb, men sygeplejersken kan tilrettelægge plejen, så patienten kan 

forestille sig et liv med respirator i eget hjem for derigennem at bevare håbet for fremtiden. 

Dette kunne f.eks. gøres ved, at kommende respiratorpatienter taler med etablerede 

respiratorpatienter eller der kunne fremstilles en film omhandlende livet med respirator 

eller som skitseret ovenfor kunne der etableres støttegrupper eller foredragsrækker med 

respiratorpatienters erfaringer. Det kunne være hensigtsmæssigt at sygeplejersken som 

skitseret ovenfor måske har nogle opfølgende besøg i hjemmet efter respirator-

behandlingen er etableret, og at sygeplejersken der har øje for at patienten har genoptaget 

sit ”normale liv” med aktive og udadvendte aktiviteter og dermed har håb og mod på livet, 

eller om sygeplejersken skal lægge tilrette så respiratorpatienten kan se hvordan det kan 

lade sig gøre.   

I respiratorpatienternes liv har relationerne og fællesskabet betydning, og dette idet 

mennesket ikke bliver til alene,  og derigennem bliver det af stor vigtighed, at behandlerne 

i relation til etablering af respiratorbehandlingen understøtter respiratorpatienternes 

fortsatte tilknytning til disse fællesskaber. Når respiratorbehandlingen etableres, er 

patienterne ofte under forskellige former for skole eller uddannelse, og det ville da være 

relevant at analysere alle de forskellige former for fællesskaber patienterne indgår i og 

hvilken betydning de har, for derigennem at støtte og hjælpe til, at de kan opretholdes eller 

genoptages også når respiratorbehandlingen er etableret.  

I relation til fordomme kan det konkluderes, at både respiratorpatienten og medmennesket 

risikerer og tester deres fordomme og finder mening og sammenhæng i situationen. I den 

forbindelse ville det være relevant at sætte hele behandlertemaets fordomme i spil og 

måske også den veletablerede respiratorpatients fordomme, og for at der kunne foregå en 

”horisontsammensmeltning” kunne det måske være en idé at sygeplejersken kom på 

besøg i hjemmet og måske ville det være fordomsaflivende gennem f.eks. livshistorier at 
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høre beretninger om, hvad der foregår i det virkelige liv med respirator langt væk fra 

sygehuset. 

Betragtes relationer i forhold til seksualiteten har den svære betingelser, og 

respiratorpatienterne har svært ved at finde deres seksuelle udtryksform. Holdningen er 

dog blevet mere fri og det er f.eks. acceptabelt i dag at handicappede danner par, hvilket 

betyder, at det bliver samfundet og de handicappede der gennem en fri og åben holdning 

udvikler flere variationsmuligheder i forbindelse med f.eks. samlivsformer og seksualiteten. 

For at hjælpe respiratorpatienterne med at finde egne udtryksmåder i seksualiteten kunne 

det være relevant, at betragte kærlighed og seksualitet udfra 3 forskellige 

behovskomponenter, de genitale behov, det erogene behov og erotiske behov og som kan 

optræde hver for sig, hvorigennem mennesket kan opnå at opleve tilfredsstillelse uden at 

alle seksualbehov optræder. Det konkluderes derfor, at en mulighed for at støtte og hjælpe 

respiratorpatienterne til at finde deres egne udtryksmåder i seksualiteten bl.a. kunne være 

at respiratorpatienterne opnår en forståelse af kærlighed og seksualitet udfra de tre 

behovskomponenter, og derigennem finder forskellige måder at få tilfredsstillet et eller 

flere af behovene. I den forbindelse vil det være relevant at inddrage begrebet ”tankens 

autonomi”, for kan respiratorpatienten via tanken opnå følelsen af at have fremstillet en 

græsslåmaskine, kunne det måske også være muligt via tanken at tilfredsstille f.eks. det 

erogene behov, hvor f.eks. læsning af erotisk tekst eller billeder og film kan skabe tanken 

om berøring og kærtegnen af huden, og derved opnå vellystfornemmelser og 

tilfredsstillelse.  

Dermed vender konklusionen tilbage til undersøgelsens hovedkonklusion om ”tankens 

autonomi”  hvor autonomibegrebet har fået en ny og tankevækkende betydning gennem 

udtrykket ”tankens autonomi” Det kan derfor konkluderes at også respiratorbehandlingen 

får en ny betydning, hvor det ikke kun er væsentligt at understøtte vejrtrækningen, men 

også at understøtte eller lægge tilrette, så respiratorpatientens selvstændighed og 

uafhængighed opretholdes eller etableres. Med denne ny viden bliver det væsentlige for 

behandlertemaet, at lave konkrete analyser af respiratorpatienternes liv og tilbyde 

individuelle løsninger med mulighed for udfoldelse i dagligdagen og valgmuligheder i livet i 

øvrigt.  

Det konkluderes videre, at det i plejen og behandlingen er væsentligt at teamet ikke kan 

give respiratorpatienten håb, men plejen og behandlingen kan lægges tilrette så patienten 



Livet med respirator       
En undersøgelse af hjemmerespiratorpatienters liv  
via livshistorie som fortælling analyseret udfra Ricoeurs fortolkningsteori.           

 72

kan forestille sig et liv med respirator i eget hjem, og derigennem bevare håbet for 

fremtiden. I plejen og behandlingen, er det hele tiden af betydning at teamet risikerer og 

tester deres fordomme for at finde nye veje i hele ”hjemmerespiratoropsættet”. Eksempler 

på nye tiltag kunne være opfølgende hjemmebesøg, støtte- og erfaringsgrupper, 

foredragsrækker og filmfremvisning. 

Under de forskellige konklusioner er der flere gange vendt tilbage til undersøgelsens 

hovedkonklusion omhandlende ”tankens autonomi” som har en helt overskyggende 

betydning i respiratorpatienternes selvstændige og aktive liv. Det kunne dermed med 

udgangspunkt i ”tankens autonomi” ligge en udfordring i at tænke anderledes i forskellige 

forhold i det levede liv, f.eks. i forbindelse med nye samlivsformer, hvor man uden at bo 

fysisk sammen i det daglige kunne bo sammen via Internettet.  

 

8.0 Perspektivering 
Et tilbagevendende fund ved undersøgelsen af hjemmerespiratorpatienternes liv er deres 

store autonomi og uafhængighed, hvor undersøgelsen lægger op til en ny udlægning af 

autonomibegrebets betydning gennem ”tankens autonomi”. I fortolkningen og 

diskussionen åbnes der med denne nye tilgang til autonomibegrebet for ideer om f.eks. 

anderledes samlivsformer, hvor også den fysiske afhængighed kunne få en anden 

betydning. Dette kunne være en spændende og banebrydende tilgang til livet i 

almindelighed og handicaplivet i særdeleshed. 

Det kunne dermed være spændende at udfordre de eksisterende samlivsformer gennem 

nytænkning og innovation. Dette ved f.eks. at studere samlivsformernes historie  og 

respiratorpatienternes tanker, ideer og ønsker omkring samlivsformer og derigennem 

udvikle nye samlivsformer. 

”Tankens autonomi” er en anderledes tænkning, som kræver en nytænkning, hvor de 

traditionelle tanker omkring samliv vendes på hovedet, og der tænkes helt nye tanker.  

Dette er også en af ideerne i nye tiltag omkring design og innovation i forbindelse med 

Index 200530, hvor målet med design er at forbedre det menneskelige liv (www.index2005.dk). 

                                                 
30 Index er både konkrete design-arrangementer og et globalt netværk af designere, virksomheder og 
kreative ledere, hvor der løbende arbejdes med at indsamle og generere ny viden om design og innovation 
til at forbedre det menneskelige liv. Index afholder verdens største designfestival i København 2005, hvor 
der vil være en designpris indenfor bl.a. kategorien ”The Home” hvor designet kunne indeholde ”strategies 
for ways of living and cohabitation”. (www.index2005.dk) 
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Det kunne dermed være en opgave for forskere, designere og virksomheder med 

udgangspunkt i ”tankens autonomi”, at udvikle nye og anderledes samlivsformer til at 

forbedre det menneskelige liv. 

Sammenlignes de fire livshistorier og undersøgelsens resultater med en tidligere opgaves 

(Dreyer 2004) fortælling, er der en ganske overvældende forskel. Fortællingen i den tidligere  

opgave var en mors fortælling om det, at leve med to handicappede børn med samme 

diagnose som patienterne i livshistorierne her. Moderens fortælling omhandlede sorg, 

angst, håbløshed og en evig frygt for tab og det som venter i fremtiden. Livshistorierne her  

er fortalt af de handicappede selv og handler om selvstændighed, rejser, fester, byture, 

koncerter og de udtrykker alle håb for fremtiden. Det kan næsten være svært at tro, at det 

er det samme familieliv, som er konteksten og med de samme muligheder og 

begrænsninger. Lever vi måske i den sammen verden, men ikke i den samme virkelighed? 

Har opfattelsen af autonomigrebet måske en betydning? Lever forældrene måske med en 

forestilling om at deres handicappede børn aldrig opnår selvstændighed og uafhængighed 

og børnene lever et liv hvor følelsen af autonomi og uafhængighed er stor? Denne 

antagelse kunne det være interessant at undersøge nærmere, for derigennem at opnå 

viden og indsigt der kan bedre familielivet for handicappede og deres familier.  

I det hele taget vil det være af interesse, at undersøge hvilken betydning det har hvordan 

autonomibegrebet opfattes af f.eks. behandlerteamet ved etablering af 

respiratorbehandling eller socialrådgiveren i kommunen. I den forbindelse lægger denne 

undersøgelse allerede op til vigtigheden af en holdningsændring blandt forskellige 

faggrupper i relation til handicappede, og dette kunne f.eks. være gennem undervisning i 

uddannelse og efteruddannelses sammenhæng, hvor bl.a. den her udlagte viden om 

”tankens autonomi” og anerkendelse udbredes.   
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9.0 Resumé 
Specialet ”Livet med respirator” er en undersøgelse af hjemmerespiratorpatienters liv, 

hvor formålet er at undersøge, hvad patienter med hjemmerespirator finder betydningsfuldt 

i livet. Undersøgelsen er en kvalitativ undersøgelse og med Ricoeurs fortolkningsmetode 

placerer undersøgelsen sig indenfor en hermeneutisk-fænomenologisk forståelsesramme. 

Betydninger ved det levede liv som hjemmerespiratorbruger indfanges gennem 

livshistoriske interviews der sammenskrives til livshistoriefortællinger, og disse analyseres, 

fortolkes og diskuteres med en fortolkningsmetode inspireret af Ricoeurs fortolkningsteori. 

Denne fortolkningsmetode indeholder en naiv læsning, en strukturanalyse og en kritisk 

fortolkning og gennem denne fortolkningsmetode findes ikke blot det der er skjult bag 

teksten, men det der åbnes foran teksten, hvorved analysen går fra en overfladetolkning til 

en dybdetolkning. Hensigten med undersøgelsen er dermed, at frembringe ny viden og 

nye handlemuligheder i plejen og omsorgen for patienter med hjemmerespirator.  

Resultaterne af analysen peger på, at samfundets og behandlernes opfattelse af 

respiratorpatienterne som værende en svag gruppe, står i misforhold til, hvordan 

patienterne i livshistorierne giver indtryk af at være psykisk stærke og selvbestemmende. 

Dermed bliver en af hovedkonklusionerne i undersøgelsen, at respiratorpatienterne har en 

stærk følelse af autonomi, selvom de er totalt fysisk afhængige af andres hjælp og 

autonomibegrebet får derigennem en ny og tankevækkende betydning udlagt som 

”tankens autonomi”. Det kan konkluderes, at respiratorbehandlingen får en ny betydning, 

hvor det ikke kun er væsentligt at understøtte vejrtrækningen og derigennem opretholde 

livet, men hvor det i behandlingen og plejen bliver væsentligt at understøtte  

respiratorpatientens selvstændighed og uafhængighed, således at denne enten  

opretholdes eller etableres. For behandlertemaet bliver det derfor væsentligt at lave 

konkrete analyser af respiratorpatienternes liv og tilbyde individuelle løsninger med 

mulighed for udfoldelse i dagligdagen og valgmuligheder i livet i øvrigt. Eksempler på nye 

tiltag kunne være opfølgende hjemmebesøg, støtte- og erfaringsgrupper, foredragsrækker 

og filmfremvisning. 

En anden væsentlig konklusion i undersøgelsen er, at behandlerteamet ikke kan give 

respiratorpatienten håb, men plejen og behandlingen kan lægges tilrette, så patienten kan 

forestille sig et liv med respirator i eget hjem, og derigennem bevare håbet for fremtiden.  
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10.0 English Summary 
This study ”A life with a ventilator” is a study of patient’s life’s with home mechanical 

ventilation. The purpose of the study is to see what patients with home mechanical 

ventilation finds important in life. The study is a qualitative study and with Ricoeurs 

analysis method the study is placed in a hermeneutical-phenomenological position. The 

most important about the lived life with home mechanical ventilation is captured through 

life historical interviews, which are written together as “lifestories”. The stories are 

analysed and discussed with a method inspired by Ricoeurs interpretation theory. This 

interpretation method has three components a naive reading, a structural analysis and a 

critical analysis. Through this method there are not only found what is hidden in the text, 

but also what is opened in front of the text. In this way the analysis goes from a superficial 

analysis to a depth analysis. The intention with this study is to produce new knowledge 

and new ways of acting in nursing and caring for patients with home mechanical 

ventilation.  

The results of the analysis shows that the patient’s with home mechanical ventilation are 

seen as a weak group by the society and the caregivers. On the other hand, the patients 

see themselves as being psychological strong and self-determent! One of the head 

conclusions in this study is, that patients with home mechanical ventilation have a strong 

feeling of autonomy, even though they are physical totally dependent on others help. The 

autonomy idea gets a new and suggestive meaning here as: “autonomy of the thought”.  

It can be concluded that mechanical ventilation gets a new meaning, and it’s not only 

important to support the breathing and thereby contain life, but in treatment and nursing, it 

is important to support the ventilated patient’s self-confidence and independence. 

For the team of caregivers it becomes important to make analysis of the ventilated 

patient’s life. Based on the analysis, the team can offer individual solutions adapted to 

each patient, which makes it possible to live, make the right chooses in life and to live as 

normal as possible. Examples of new ways of treatments could be home visits, supporting 

groups, lecturing and videos. 

Another important conclusion in this study is that the team of caregivers can’t give the 

ventilated patient a hope, but the treatment and the nursing can be organised in a way 

which gives the patient the possibility to imagine themselves with a ventilator in their own 

home, for themselves, and through this keep a hope for their life and future.  
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12.0 Bilag 1 - patientinformation 

Patientinformation 

Kære projektdeltager 

Med dette brev vil jeg gerne invitere dig til at deltage i en lille undersøgelse. Jeg er 

sygeplejerske og har i mange år arbejdet indenfor hjemmerespiratorbehandling. 

Jeg studerer i øjeblikket på Institut for sygeplejevidenskab på Aarhus Universitet, og i den 

forbindelse skriver jeg på mit afsluttende speciale med titlen ”Respiratorliv”. 

Formålet med specialet er, at få et større kendskab til hvordan mennesker med 

hjemmerespirator lever deres liv udenfor hospitalet, for derigennem at bedre plejen og 

behandlingen. Derfor indgår der en mindre interviewundersøgelse i specialet. 

 

Hvis du ønsker at medvirke i denne undersøgelse, vil du deltage i et livshistorisk interview 

som varer ca. 1 time. Interviewet optages på bånd og samtalen sammenskrives 

efterfølgende til en 5-10 siders livshistorie. Det indtalte bånd slettes når specialet er 

bedømt og dermed afsluttet.  

Du vil få din livshistorie til gennemlæsning inden den skal indgå som livshistorisk tekst i 

specialet, og du kan selvfølgelig beholde din egen historie. 

 

Interviewet består i, at du som respiratorpatient fortæller om dit liv! Stort og småt der er 

betydningsfuldt for dig. 

 

I det færdige speciale vil livshistorien være anonymiseret. Forstået således, at navn m.v. 

slettes, men selvfølgelig vil du og dine nærmeste kunne genkende dig i livshistorien. 

Hvis du ønsker at deltage, bedes du underskrive vedlagte samtykkeerklæring, og aflevere 

den til afdelingens personale. Personalet vil efterfølgende tage kontakt til undertegnede, 

således at et tidspunkt for interviewet kan blive fastlagt. 

 

Med venlig hilsen 

Pia Dreyer, Ryslingevej 8 

8270 Højbjerg 

tlf.:86117490 eller pia@sanders.dk  
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13.0 Bilag 2 – Samtykkeerklæring 

Samtykkeerklæring 

Kære deltager 

Jeg er i øjeblikket i gang med en mindre undersøgelse, der drejer sig om hvordan 

mennesker med hjemmerespirator lever deres liv udenfor hospitalet. Projektet har 

arbejdstitlen ”Respiratorliv - en undersøgelse af hjemmerespiratorpatienters liv via 

livshistorie fortællingen analyseret udfra Ricoeurs fortolkningsfilosofi”. 

Når jeg henvender mig til dig, er det for at spørge om du vil være med i min undersøgelse. 

I vedlagte patientinformation vil du finde en nærmere beskrivelse af projektet, og hvad  

deltagelse vil indebære, hvis du indvilliger i at deltage.  

 

Det er helt frivilligt, om du vil deltage i undersøgelsen. Din beslutning får ingen indflydelse 

på den behandling, som du modtager på Respirationscenter Vest. Selvom du beslutter dig 

for at deltage, kan du til enhver tid trække dit tilsagn tilbage, uden at skulle forklare hvorfor 

du alligevel ikke ønsker at deltage. Dette gælder også, selvom du har underskrevet 

samtykkeerklæringen nederst på denne side. 

 

Med venlig hilsen 

Pia Dreyer, Ryslingevej 8 

8270 Højbjerg. 

tlf.:86117490 eller pia@sanders.dk    

 

Undertegnede bekræfter hermed, at jeg efter at have modtaget mundtlig og skriftlig 
information om projektet ”Respiratorliv - en undersøgelse af hjemmerespiratorpatienters liv 
via livshistorie fortællingen analyseret udfra Ricoeurs fortolkningsfilosofi” indvilliger i at 
deltage i undersøgelsen. 
 
Jeg er informeret om, at det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og at jeg til enhver tid 
kan trække mit udsagn om deltagelse tilbage, uden at det vil påvirke min nuværende eller 
fremtidige behandling. 
 
Dato:____________ 
 
Underskrift:________________________________ 
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14.0 Bilag - 3 livshistorier 
14.1 Livshistorie B – En god tur i byen 
Jeg er 32 år gammel, og jeg har haft respirator i 13 år. 
Det første jeg kan huske fra min sygdom er, at jeg var seks år gammel, og den gang vidste 
man ikke så meget om sygdommen i forhold til i dag. Man vidste heller ikke noget om 
respirator, det var slet ikke planen dengang. Jeg kan ikke huske den dag vi fik beskeden, 
men jeg kan bare huske, at det ikke var noget jeg tænkte over, for når man er dreng, er 
det ikke noget man tænker over, vi levede da bare videre, som vi plejede at gøre. Jeg var 
begyndt i børnehaveklassen, før de begyndte at finde ud af noget. Der var en skolelæge, 
der fandt ud af, at der var et eller andet galt, og så checkede de mig først på lokal 
sygehuset, men der kunne de ikke finde ud af, at der var noget galt. Jeg skulle helt til 
Århus, for de var de eneste der vidste rigtigt hvad der var galt, så det var lidt surt, at vi  
skulle så langt. Det var meget specielt synes jeg, og så blev min lille bror også 
diagnosticeret, og han var bare tre år. 
 
Jeg har gået i almindelig folkeskole i ni år. Skolen har gjort meget for at det kunne lade sig 
gøre bl.a. nogen af lærerne, skolelederen og skolepsykologen, og de fik det til at fungere 
ret godt. Så min bror og jeg har gået i skole med fysisk raske børn, så det tror jeg også har 
gjort det lidt specielt. Der var ikke nogen der har drillet i folkeskolen, det har jeg ikke haft 
nogen problemer med, og jeg har heller ikke følt mig udenfor, men det er jo heller ikke 
verdens største skole, der er lidt over trehundrede elever.  
Da jeg først fik kørestol kunne jeg ikke komme rundt over det hele, men næsten over det 
hele. De første år fik jeg ikke ret meget ud af skolen, fordi jeg var alt for træt, fordi vi skulle 
gå, og når man har muskelsvind, har man ikke så mange kræfter. Så jeg sad og faldt i 
søvn i timerne, så det var svært for mig de første par år. Imellem tiden blev min mor og far 
skilt, og min nye far hjalp mig så med at lave lektier, og det var der aldrig nogen der havde 
gjort før. Så gik det bedre, og så kunne jeg følge med i skolen igen, men det tog også et 
stykke tid. De stillede de samme krav som til de andre, måske bare ikke helt så hårdt i 
folkeskolen, vi var nok lidt forskånet. 
 
Da jeg var færdig med folkeskolen, kom jeg på efterskole, og der var jeg et år, og der blev 
jeg meget selvstændig. Det er også det problem man har, når man har den her sygdom, 
for ens mor passer meget på en og holder meget igen. På efterskolen lærte man mere 
virkelighedens verden at kende, og skulle klare sig selv, der var ikke andre til det.  
Da jeg var færdig med efterskolen, tog jeg på handelsskolen, og der var en studievejleder 
der stod for det med de handicappede. Der havde været mange handicappede, og det er 
en god skole der er gode til at tage sig af fysisk handicappede. Det var et kulturchok, der 
var ikke noget der hed hjælp, der måtte man klare sig selv, men det gik jo også, jeg havde 
lært nok, til at kunne klare mig selv, og det er godt. For jeg tror der skal stilles nogle krav 
selv om man sidder i kørestol, det dur ikke uden, for så kan man ikke klare sig. 
 
Det første år jeg gik på handelsskolen skulle jeg opereres i ryggen, og da var jeg væk 3½ 
måned, så det var ikke så godt, så derfor tog jeg året om, men jeg gik op til nogen fag og 
det gik fint, så året efter tog jeg bare et højere niveau. Tysk var jeg ikke god til, men det 
havde jeg heller ikke haft før. Efter handelsskolen vidste jeg ikke om jeg skulle på HH, for 
jeg havde gode nok karakterer, men så var der en EDB skole som jeg tog på, men det 
skulle jeg nok ikke havde gjort. Det var nok en af de største fejl jeg har gjort, for det var 



Livet med respirator       
En undersøgelse af hjemmerespiratorpatienters liv  
via livshistorie som fortælling analyseret udfra Ricoeurs fortolkningsteori.           

 83

ikke lige mig. Det var for dem der gik meget op idet, ja de var alle sammen nærmest lidt 
nørdede, og det var jeg jo ikke. Jeg kunne bedre li’ at gå på handelsskolen, men man 
tager jo nogen valg. Det største problem var sådan set, at det var meget sjovere på 
handelsskolen, der var mange flere piger og sådan noget, det var faktisk det sjoveste af 
det, og det er ikke engang løgn. Der var mange søde piger at se på hver dag og snakke 
med, det lyder skørt, men det var lige så vigtigt, som at gå i skole. På EDB skolen var der 
næsten kun drenge, og de piger der var, var i hvert fald ikke værd at kigge efter.  
 
På handelsskolen var det også den bedste klasse jeg nogensinde har gået i, den var helt 
nede på jorden, og der var ikke nogen støttelærer eller sådan noget, for de andre elever 
skiftedes til at  hjælpe mig. De sad ved mig en uge af gangen og skulle hjælpe mig, så jeg 
lærte dem alle at kende. Jeg havde så en speciel elev til at hjælpe mig, når jeg skulle på 
toilettet og sådan noget, men det var også en af de andre elever, så det var ikke noget 
specielt udefra, og det var meget godt. Det var helt frivilligt, det var bare noget vi talte om i 
starten, og det ville de andre elever gerne, kun ham der skulle hjælpe mig med at tisse, 
det var noget specielt og ham kendte jeg i forvejen hjemme fra byen. Så handelsskolen  
var en rigtig god oplevelse. 
 
Jeg stoppede med EDB skolen efter ½ år fordi jeg ikke synes jeg kunne holde til det mere. 
Det var 30 timer om ugen plus 10 timer lektier om ugen, og det var ikke bare nemme 
lektier, det var engelsk på HH niveau, så det var ikke så sjovt. 
Så begyndte jeg at gå på VUC enkelt fag, og der fik jeg så også respirator, men det kunne 
godt gå ved siden af VUC, så jeg gik til eksamen i nogen enkelte fag, og det gik rigtigt 
godt. Jeg kan huske, at på engelskhold var jeg en af de bedste til engelsk overhovedet, og 
jeg tror det var fordi jeg havde haft det meget hårdere på HH, så det gav mig noget 
selvtillid. Jeg har bare ikke taget så mange fag. 
Mig og min bror boede hjemme ved min mor, og vi kunnen godt få tiden til at gå og så 
havde jeg gået i skole så mange år af mit liv, og det er jo heller ikke fordi man skal bruge 
det til noget, det er bare for at vise, at man godt kan.  
 
Så fik mig og min bror respirator i 1991, og det første års tid er man ikke særligt tryg ved 
det kan jeg huske, jeg var meget bange for respiratoren. Jeg fik respiratoren på 
intensivafdelingen på Århus Kommunehospital inden der var noget der hed 
Respirationscenteret, og der var ikke de samme forhold, men vi fik det da til at fungere. 
Den eneste jeg kan huske fra dengang er en sygeplejerske, og hun er der da stadigvæk. 
Hun er en være én, men skal bare have noget røg, og hun kan også godt kende os. Det 
første år med respiratoren havde vi det lidt træls med det, vi var lidt bange for den, så 
derefter gik det bare. Jeg var bange for alt det nye og alt det udstyr, og nok også fordi jeg 
inden havde haft en lungebetændelse. Det var ikke fordi jeg ikke kunne trække vejret, men 
fordi jeg havde slim, jeg ikke kunne hoste op, og det er ikke så godt. Vi havde ikke haft 
BIPAP først, vi tog respiratoren med det samme, for så kunne vi blive suget, og det har jeg 
ikke fortrudt. Jeg var næsten også 20 år inden jeg fik respiratoren, og min bror var 17 år, 
så han kunne heller ikke forstå, at han også skulle have respirator sammen med mig. Der 
vidste det lokale sygehus heller ikke rigtigt noget, så vi skulle til Århus, men det gik også, 
da først beslutningen var taget, for man ville jo gerne leve videre.  
 
Det gode ved respiratoren er, at man har det rigtigt godt, man kan blive suget og 
nervøsiteten for lungebetændelser er væk, så jeg er ikke så bange for at blive syg. Jeg 
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vejede kun 41 kg da jeg fik respiratoren, og nu vejer jeg 55 kg. Det var lige tynd nok, det 
var sådan at ens kinder faldt helt ind, så man ikke så rask ud, det ser bedre ud med lidt sul 
på kroppen. Respiratoren giver tryghed, for man ved man kan få luft, så det at få 
respiratoren er noget af det bedste, når man ført vender sig til det. I starten er det ikke så 
sjovt, og da havde jeg også ventilen på, og så kan man ikke tale så godt, og det er meget 
træls, men nu uden ventilen går det meget godt. Dem der har ventil på det må være træls, 
for når man skal udånde, kan man ikke sige noget. Jeg synes også respiratoren fylder lidt  
for meget på kørestolen, så en lidt mere praktisk respirator ville være godt, ellers er der 
ikke de store problemer. Det med at blive suget er meget forskelligt lige fra flere gange 
hver dag, og til at der om sommeren kan gå uger imellem, og den længste tid der er gået, 
tror jeg er en måned. Om sommeren går det bedst om vinteren bliver jeg suget mest. At 
blive suget det regner jeg ikke for noget, det er bare hverdag.  
Jeg bryder mig ikke om røg, men vil man en tur i byen, må man tage det med, og så må 
man skifte slanger dagen efter, for det lugter helt forfærdeligt, som et askebæger. Det er 
det værste jeg ved, men det må man tage med, hvis det man gerne vil have det sjovt i 
byen. 
Der er ikke anden begrænsning ved respiratoren, ikke andet end at den fylder lidt og er lidt 
besværlig. Vi har snakket om at skulle lave en mindre respirator, men er ikke kommet 
videre med det, men det ville være en god ting. Jeg har set nogen andre på markedet, 
men de larmer meget mere, og dem jeg har larmer ikke, og de kører godt og stabilt, og det 
er også meget vigtigt, for de skal kunne holde til lidt. Når vi er til kørestols fodbold går det 
noget vildt for sig, så de får noget tæsk. 
 
Jeg har levet hjemme i mange år, jeg er først flyttet hjemmefra for 2½ år siden, så jeg var 
næsten 30 år. Det var lidt specielt, men jeg havde tænkt mig at flytte hjemmefra for mange 
år siden, men det fik jeg ikke lige gjort, og man skal også være meget selvstændig. Det 
kræver en del, men jeg kunne godt have gjort det før, men det blev bare ikke. Jeg har 
været glad for at flytte i den her lejlighed, for den er meget bedre at bo i, og man lærer 
også at klare sig selv, men det kan alle andre jo også. Men okay jeg var i hvert fald ikke 
klar til at flytte hjemmefra før jeg var 25 år, for man skal jo også kunne styre det, når man 
skal have hjælpere og sådan noget, og der er nogen, der ikke kan klare den der 
arbejdsgiver rolle, det ved jeg.  
 
Mig og min bror har også været på ferie flere gange både i Frankrig, Spanien og Tyskland, 
men de sidste par år har jeg ikke været ude at rejse, for jeg kan ikke holde til at køre så 
langt. Vi har kørt i bilen, og den første gang var lige da jeg var færdig med efterskolen, for 
da havde jeg en hjælper fra efterskolen og to fra herhjemme som var brødre, og de tog 
med mig og min bror til Frankrig. Jeg havde aldrig været ude at rejse før, så min mor var 
helt panikslagen over, at vi skulle af sted med hjælpere og sådan noget, men vi sagde til 
hende, at det gør vi altså. Så ringede vi til hende fra syd Frankrig, og så var hun helt glad. 
Det var fordi de hjælpere vi havde var rigtigt gode, at vi kom af sted den første gang, så vi 
har været heldige, for det var ikke fordi de tjente penge ved det, men fordi de synes vi 
skulle af sted. Vi boede i bilen og sådan noget forteltagtigt, så det var primitivt og skide 
sjovt, men da havde vi heller ikke respirator eller noget som helst, og vi var heller ikke så 
store og tunge, så vi var lette at smide rundt med. Så det var rigtigt sjovt, men vi har også 
rejst siden vi har fået respirator både til Paris, Italien, Spanien og Prag. Prag var ikke så 
god en tur, ikke for kørestolsbrugere i hvert fald, men nu har vi prøvet det.  
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Det meste der hjemme har været fjernsyn og biograf. At tage en tur i biografen gør jeg 
faktisk endnu mere efter jeg er flyttet hjemme fra. Jeg tager også til koncerter med f.eks. 
TV2 og jeg går også i byen engang imellem med min bror, hvor vi er rimeligt fulde, og da 
var jeg engang så uheldig, at der gik noget galt med tuben i halsen, så kl. 6.00 om 
morgenen tog vi op til sygehuset, for det var ikke helt godt, men det var også skide sjovt 
og så mødte vi sygeplejersken fra Århus, for hun havde sådan en vikarvagt. Vi kom derop 
pisse stive kl. 6.00 men det vigtigste er bare at man har det sjovt. Siden jeg er flyttet 
hjemmefra er der sket meget med mig, og jeg skal bare en tur i byen engang imellem.  
 
Så er vi også begyndt at spille kørestols fodbold, og vi kender også nogen i kørestol fra 
Aalborg, som vi er sammen med engang imellem, det er også fint. Vi er desværre ikke ret 
mange til kørestols fodbold, så vi skulle gerne have nogle flere med. Vi skal af sted i 
næste weekend, men kan man ikke køre stolen ret godt, så dur det ikke, men mig og min 
lillebror er heldigvis gode til at styre stolen. Vi spiller på hold sammen, det er også bedst, 
for ellers går vi for hårdt til den, sådan er det med brødre, man vil ikke tabe til sin bror. Vi 
har altid haft mange dyster, men sådan har andre brødre det jo også, det har ikke noget 
med muskelsvind at gøre.  
 
Jeg har altid gerne villet vinde, og jeg sætter en stor ære i altid at være den bedste f.eks. 
også i trivial persiut, og jeg elsker alt hvad der har med paratviden at gøre. Jeg ser f.eks. 
også Jarpardy i TV, men hvem vil være millionær det er for langsomt, det gider jeg ikke se. 
Jeg elsker også film og musik, og jeg kan bedst lide hård rock, så hjælperne bliver blæst 
ud nogen gange. Sidste år var vi også til Rolling Stones i parken sammen med min mor og 
hendes nabokone, og det var rigtigt godt. Der var ikke mange, der ville tage med deres 
mor til Rolling Stones koncert, men det er også fordelen ved at have en ung mor. At hun 
så også kan lide Kandis, og det forstår jeg ikke. Jeg tager også til festival og grøn koncert 
bare det ikke regner, for så gider jeg det altså ikke. Mit bedste danske band er TV2, så jeg 
ved snart ikke, hvor mange gange jeg har hørt dem, det bedste ved dem er teksterne, men 
jeg har desværre aldrig fået en autograf af dem. Jeg ser også rigtigt meget film, og jeg kan 
lide at se fodbold og håndbold, Viborg damer ser vi tit. Vi ser det vi gider, og går ikke fast 
til noget.  
Hvis der er dårligt vejr gider jeg ikke så meget ud, vinteren er den værste årstid. Det er 
rarest om sommeren, hvor man ikke skal have alt det tøj på. Så længe man kan holde til 
en tur i byen engang imellem, er det godt, for det gælder om at have det sjovt og leve livet, 
medens vi har det, og medens man kan. Det har min mor altid været god til at sige, og vi 
skal bare bruge vores penge, de skal ikke stå på en bankbog. Min mor var kun 18 år, da 
hun fik mig, så det er ikke så gammel, så hun er jo ikke andet end 50 år i dag. Jeg tror, at 
det på mange måder har været en fordel med en ung mor.  
 
Det sværeste ved den her sygdom er det med det andet køn, det med piger det er det 
sværeste. Jeg har prøvet meget af det, men det er ikke gået så godt. Jeg tror det er meget 
svært på mange områder, ikke fordi jeg ikke kan det, jeg kan sagtens snakke med dem, og 
hvis jeg er i byen, kan jeg også godt komme til at snakke med piger jeg ikke kender, for da 
er man blevet lidt fuld, og så tør man noget mere, så har man ikke så mange hæmninger. 
Da min mor bliver gift med en anden mand, havde han tre piger, så dem har vi gået meget 
i byen med og deres veninder og sådan. Den ældste af pigerne har en datter på 17 og 
hende har vi lige været til fest ved, og da var vi de gamle, så det var noget vildt noget, det 
var sjovt.  
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Der var mange der sagde, kan de godt drikke, og kan de godt have det sjovt. Jeg tror der 
er mange der ikke tror man kan det, men heldigvis kan man da det. Det er nok fordi der er 
mange mennesker der ikke kender til sådan noget her, de tror også man fejler noget i 
hovedet. For sidder man i kørestol, tror de også man fejler noget i hovedet, sådan er det, 
og det er altså lidt svært at komme ud over stadigvæk den dag i dag. Undtagen dem man 
kender f.eks. hjælperne og deres børn, og så mine papsøskende de har 6 børn, og de er 
også vokset op med os alle sammen, så de ved hvordan det er. F.eks. havde en af mine 
nevøer besøg af nogen af hans kusiner som ikke havde set os før, og så spørger de en 
masse og pludselig siger min nevø, at de ikke skal spørge så dumt. Han kan ikke forstå 
det, for det er jo bare naturligt, det er jo bare mig, men de kan de jo ikke vide, at det at 
sidde i kørestol ikke er noget specielt.  
 
Det sværeste for mig er det med piger, og så selvfølgelig før man havde respirator, da blev 
man jo ikke så gammel, men nu ved man jo ikke, hvor gammel man bliver, det er også rart 
nok, og indtil videre går det jo fint nok med respiratoren. Jeg får ikke medicin for hjertet 
eller noget som helst, det er da rimeligt positivt i forhold til det man troede før hen. Jeg 
havde i hvert fald aldrig regnet med, at jeg skulle blive over 30 år, og det er sjovt for nu 
tænker jeg ikke så meget over det mere, så alderen betyder faktisk meget for, hvordan 
man tænker. Jeg har også kun haft en lungebetændelse på 30 år, så jeg har 7, 9 13 aldrig 
været syg, men jeg havde noget influenza omkring nytår, så da kom jeg ikke til nytårsfest, 
det var rigtigt træls, men sådan kan det jo gå. Det er ikke noget jeg gider at gå og tænke 
over til hverdag, men der er lige død et par stykker jeg kender, så da tænkte jeg da en lille 
smule på det. 
 
Vi har lige været til nogle kurser i muskelsvindsfonden, hvor alle de ældste med 
muskelsvind har været samlet, og det var ret sjovt. Jeg har også en kammerat med 
muskelsvind som jeg har været sammen med i mange år, men fordi man har muskelsvind, 
er det jo ikke sikkert man falder i hak med alle med muskelsvind. På kurset var vi også 
meget forskellige nogen skulle have fest og ballade og andre gad ikke. Jeg er nok sådan 
en mellemting, eller nej jeg kan også godt lide fest og ballade.   
Kurserne i muskelsvindsfonden har betydet meget for mig, og det er mest kurserne, jeg 
har aldrig været med i bestyrelsen og repræsentantskab og sådan noget. Det har jeg 
aldrig stillet op til, for det har aldrig lige været mig, men jeg har været til landsmøde en del 
gange. At stille mig op og sige noget, er jeg ikke god til, jeg kunne godt, men jeg har ikke 
lige modet til det. Jeg kan godt have mange ideer, det er ikke det, men sådan rigtigt aktiv 
det har jeg aldrig været.  
 
Jeg har engang imellem været ude og holde foredrag f.eks. om rygoperation. Første gang 
troede jeg ikke jeg kunne, men når man har prøvet det et par gange, går det bare uden at 
tænke over det. Jeg har stort set ikke skrevet noget ned, jeg kan huske det hele, for jeg 
kan ikke lide at læse op fra noget, det styrer det for meget. Jeg har også nogle tidligere 
hjælpere, som har ringet og spurgt om jeg kan komme ud og holde foredrag på skoler, 
hvor de arbejder, og det har også været sjovt. 
 
Hjælperne har også betydet meget for mig. Jeg har ikke kørt det hårdt som arbejdsgiver, 
men mere kammeratligt så man ikke føler det er arbejde, men nærmest fis og ballade, det 
kan vi bedst lide. Man skal først og fremmest have et godt forhold til hjælperne, og jeg har 
en hjælper der snart har været her i syv år. Vi har også haft tre brødre, så det kan næsten 
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ikke undgå at blive næsten helt familie. Jeg kan nemt finde hjælpere så det er ikke noget 
problem heldigvis for det, men tit når vi finder nogen, er det nogen der kender nogen, og 
det er som regel gået godt.  
Jeg fik fuldtidshjælpere da jeg fik respirator, og det kunne vi godt have brugt lidt før. Da vi 
var små var det lidt svært at få hjælpertimer hos kommunen, men nu er der ingen 
problemer, og det er godt. Det er jo en lille kommune, og da vi var små havde vi en 
socialrådgiver der ikke var uddannet socialrådgiver, så hun havde lidt svært ved det. Det 
er ellers en god kommune, og jeg har ikke noget at klage over, og de kender mig også alle 
sammen, når jeg kommer derhen. Vi har også været i TV midt vest med en udsendelse 
om os, og det var ret godt, så de fleste ved hvem vi er, vi ved bare ikke hvem de er.  
 
Jeg har 4 fuldtidshjælpere og så det løse. Der går sjældent koks i det ved sygdom, men 
det kan der gøre uanset, hvor mange hjælpere man har. Jeg har flest pigehjælpere, og det 
har man, hvis man gerne vil have alt det praktiske til at fungere, men de kan også gå med i 
byen og have det sjovt, jo de piger jeg har kan også det med fest og ballade. Der er lige så 
meget gang i dem, som i mig selv, og jeg kan også bedst lide at finde nogen piger der har 
det sådan, jeg gider ikke sådan nogen kedelige piger, nogen der bare sidder og ikke siger 
noget. De skal også kunne svare igen, hvis jeg er fræk, for det kan jo ske, at jeg er lidt 
fræk over for dem, men det er jo gensidigt, og vi har det sjovt, så det er ikke noget 
problem. Så jeg er nok ikke helt professionel arbejdsgiver hele tiden, men vi har det sjovt, 
og de må gerne gi’ igen! Engang havde jeg ikke piger der var sådan, men det har ændret 
sig med alderen, og med min alder har alderen på hjælperne også flyttet sig lidt, nu skal 
de også helst være oppe i trediverne, for de kan tåle lidt mere, de er lidt mere hårdføre og 
mere rolige. Jeg ved heller ikke hvad jeg skal snakke med de 20 årige om ret længe, men 
jeg gider selvfølgelig heller ikke have nogen der er alt for gamle. Sidste gang jeg søgt 
hjælpere havde jeg skrevet højst 40 år, og så var der en der søgte, som var 55 år, men jeg 
skulle ikke have en der var ældre end min mor. Der kan jo sagtens være en på 40 år, der 
er lige så frisk som en på 20 år. Min lille bror har flest drenge hjælpere, det er nok fordi 
han synes der er mere fut i dem. Så er det også sommetider sjovt at være kun drenge, for 
så kan det blive noget frygteligt snak, og så skal pigerne slet ikke være der, men de hører 
det jo også nogen gange, så jeg tror de er meget hærdede. 
 
Respiratoren er en meget god ting, hvis man har lyst til at leve og få noget ud af livet, så er 
den en god ting, og jeg håber da at man kun får den hvis man har lyst til det. På den måde 
jeg har fået den, har jeg selv taget stilling, det er ikke ens forældre, man må selv tage 
stilling, selvom det ikke er sjovt. Både min respirator og min ryg operation, det har jeg selv 
taget stilling til, for når man ved hvad fordele og ulemper der er, kan man godt det. Min 
mor har altid lagt det helt ud til os, der har aldrig  været noget  pakket ind. Nogen synes 
det har været for hårdt, men den synes jeg ikke. Det kan godt være lidt hårdt nogen 
gange, for det er kontant. 
    

14.2 Livshistorie C – Racerløb i Tyskland 
Jeg er 29 år, og har haft respirator i 12 år. Lige i starten var jeg ikke glad for at få den 
respirator, for da var jeg kun 16 år. Min storebror havde lige fået respiratoren en måned før 
mig, og da ville jeg ikke have den, men så blev jeg overtalt  til det, og det var også godt 
nok, for nu er jeg blevet 12 år ældre, og det er jeg meget glad for.  
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Jeg har altid boet i en lille by. Det har været godt i mit liv, og min mor har altid været god 
til, at få fat i hjælpemidler og sådan nogen ting hos kommunen, for det skal man nogen 
gange kæmpe lidt for.  
Jeg har altid gået på en almindelig skole, for min mor synes det var bedst for os, at vi var 
sammen med andre, der kunne gå og sådan noget. Oppe i skolen har der aldrig været 
nogen problemer, og jeg er aldrig blevet mobbet. Jeg har haft nogen gode kammerater på 
skolen, som jeg er gået sammen med. Jeg fik min kørestol da jeg var 7-8 år gammel, for 
da kunne jeg ikke gå mere. 
 
Jeg har været på efterskole i 2 år,  og det var rigtigt godt, ja det er nok noget af det bedste, 
jeg har prøvet i mit liv. Det var meget anderledes, og jeg var kun hjemme hver 14. dag. 
Der var også mange gode kammerater, og mange man kunne snakke med, og det var 
anderledes, for der havde man også kammeraterne efter skole, det havde jeg ikke her 
hjemme. Efterskolen var god fordi der var så mange sociale ting. 
Efter efterskolen gik jeg på VUC i Skive, for så havde man lidt at give sig til, men det 
varede ikke så længe, for jeg er ikke så vild med at gå i skole, men jeg har da det jeg skal 
have af forskellige ting.  
 
Jeg var ikke glad for at få respiratoren allerede som 17 årig, jeg synes det var tidligt, og  
min bror fik den først da han var 20 år, men man kan jo mange ting alligevel, og den er 
ikke nogen hindring. Jeg var faktisk meget syg, da jeg fik respiratoren, jeg var indlagt så 
det var akut jeg fik den, fordi den ene lunge var klappet sammen. Jeg bestemte selv, at jeg 
ville have den, ja det var meget lidt overtalelse der skulle til, og jeg har bestemt ikke 
fortrudt. Det er også en af de store ting i mit liv, og det er en stor beslutning og tage. Vi er 
til check en gang om året på Respirationscenteret og det er også rart nok. Jeg er en af de 
få, der ikke er rygopereret, men jeg bruger korset stadigvæk. Det er godt nok, for det andet 
er en stor operation, og det tager lidt tid at komme sig over, så det sprang jeg over.  
 
Når man får luft, er det nemmere at holde til ting. Det gør nogen ting lidt mere besværligt 
med en respirator, men det gør også nogen ting lettere. Når man skal på ferie skal man 
have rimeligt mange ting med, det var lidt besværligt, men nu er det bare normalt, så det 
er ikke det store problem, det skal man bare lige vænne sig til. Der er så mange ting man 
skal have check på, når man rejser, og det er ikke altid lige så nemt. Det bedste ved 
respiratoren er, at man får mere energi, og det hjalp faktisk meget da jeg fik respirator, og 
jeg har heller ikke været så meget syg siden. Når jeg er syg, er det også nemmere, og en 
forkølelse er også meget nemmere, for før kunne jeg ikke rigtigt få slimet hostet op, men 
nu er det nemmere, når man kan blive suget. Almindeligvis bliver jeg suget i hvert fald en 
gang om dagen, og det er ikke noget der generer mig så meget, men hvis der er nogen 
dage, hvor jeg bliver suget rigtigt meget, så er det rigtigt ubehageligt. 
 
Vi er ude at se mange ting, høre foredrag og festivaler og mange forskellige ting. Her i 
sommer var jeg i tyskland og se racerløb, og der havde jeg den samme hjælper med, for 
det var lidt dyrt at komme ind. Vi har også været til Rolling Stones koncert i parken i 
sommer og vi har også været på ferie i udlandet nogen gange, men det er lidt langt at køre 
i bil, og det er vi næsten nød til, for det med charterferie og fly er ikke så skide nemt. Det 
kan godt være hårdt at sidde op så længe når man kører, og så får man ondt i ryggen og 
bagdelen. Men det kan godt gå, at tage sådan nogen småture. Det er mange forskellige 
ting jeg har set og lavet, og man kan også holde til mere, når man får respirator.  
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Jeg tror, at jeg har oplevet en masse ting, som andre ikke har, fordi jeg har været ude at 
rejse både i Frankrig og Spanien. Min bror og jeg har haft 2 hjælpere med hver, og i 
starten var det uden respirator, så det var lidt nemmere. Nu er der så meget der skal 
planlægges, og det er altid mig der arrangere det, for så ved vi lidt, hvad vi skal køre efter. 
Vi har oplevet nogen gange, hvor det ikke lige var, som det skulle være, og så bliver vi nød 
til at opfinde noget. Vi har prøvet, at være i Prag på et hotelværelse, hvor liften ikke kunne 
komme under sengen, så måtte vi tage i en tømmerhandel og købe noget træ, og lave 
sengen så liften kunne være der, for vi kan jo ikke undvære liften. Jeg kan også godt lide 
at arrangere rejser og sådan noget, man kunne jo købe en færdig rejse, men det går ikke, 
for det er som regel busrejser. Det er nogen gode ferier mig og min bror har været på, og 
når man er to, tror jeg også tit, det er lidt nemmere, for så har man altid en at være 
sammen med, det holder en i gang. Jeg kender nogen, der er gået sådan lidt i stå, når de 
er sig selv, det er nok lidt nemmer når vi er to. Vi er altid to til at foreslå noget vi gider, og 
vi gider sådan nogenlunde det samme.  
 
Jeg har også papsøskende, og det holder også en i gang. Min nevø har f.eks. lige fået en 
knallert som jeg har skaffet til ham, og så er det meget hjælperen der går og reparerer på 
den. Så sådan nogen meget praktiske ting det kan jeg også godt lide, f.eks. lige at lave en 
eller anden ting til kørestolen og få det til at passe. Jeg har en cykelanhænger til min 
kørestol, som jeg kan køre ting på, og det er også mig der slår græs her ude i haven. Jeg 
har selv opfundet og lavet en græsslåmaskine der sidder foran kørestolen, så jeg kan se 
hvor jeg kører.  
 
Jeg er også begyndt at gå til kørestolsfodbold, og vi har selv fået lavet en klub, hvor vi 
spille kørestolsfodbold. Det er lige noget man skal have ideen til, det er under 
handicapidræt, og der er mange ting, der skal ordnes. Der er bare ikke så mange klubber i 
Danmark, så vi vil lave en mere. Vi er kun tre på holdet, så vi mangler nogen flere, men 
det er svært at skaffe nogen, der ikke bor for langt væk. Det er rigtigt sjovt at spille, og vi 
skal snart til Kolding og spille med nogen fra Aalborg vi kender.  
 
Vi kender nogen i Aalborg med Duchenne fra et kursus på Musholm som vi ser, og vi 
kender også nogen brødre fra Sjælland, og der har vi lige været til tredive års fødselsdag. 
Vi har været to gange på sådan et kursus, og det har været rigtigt godt. I 
Muskelsvindsfonden kan jeg godt lide kurserne, og vi har også været på sommerlejr, og vi 
kender til de fleste med respirator, så det er også hyggeligt. På det sidste kursus med 
muskelsvindsfonden skulle jeg holde et lille foredrag om, hvorfor jeg boede hjemme. En 
skulle holde et foredrag om at bo ude, og en om at bo hjemme, og jeg var næsten den 
eneste der boede hjemme. De kunne ikke rigtigt forstå, at jeg havde lyst til det, men jeg 
har det udmærket her hjemme. Jeg har lidt mit eget, for jeg har to værelser der er mine, og 
i weekenden er min mor ikke hjemme, så da har jeg hele huset for mig selv, og da kan jeg 
godt lide at gå i byen engang imellem, på diskotek og sådan noget. Sidste weekend holdt 
jeg 17 års fødselsdag for min niece, og da var vi 20. Mine niecer og nevøer har tit deres 
kammerater med, og det er også rart nok, for så er der noget liv og sådan, så er der ikke 
tamt. 
 
Jeg har haft døgnhjælperordning de sidste 14-15 år. Det kom lidt før jeg fik respirator. 
Inden den tid mødte der en hjemmehjælper om morgen, og tog mig og min bror op. Så var 
vi i skole, og når vi så kom hjem ved 15-16 tiden, kom der en fra seminariet og var her 
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indtil kl. 22-23. Nu har jeg så hjælper fra kl.08-24, og så er min mor hjælper om natten i 
hverdagene, ellers har jeg døgnvagter fredag og lørdag med den samme hjælper, så vi 
kan komme nogen steder. 
Det er rart at have hjælpere, så man har noget mere frihed og kan nogen ting, og også det 
at min bror og jeg har hver vores egne hjælpere, det er rart. Nu har vi også fået hver vores 
bil, så nu er vi også ude at køre en del hver for sig, men sommetider kører vi også 
sammen, men det er nu rart at vi ikke skal køre det samme sted hen hver gang.   
Det kører godt nok med hjælperne. Jeg har 4 hjælpere med min mor, og de har været her 
rimeligt lang tid, en har været her 2½ år, en i 4-5 år og en i snart 12 år, så jeg har ikke så 
meget udskiftning, det kører bare. Jeg har kun en pige, så jeg har flest drenge, fordi jeg 
laver mange drenge ting. Jeg kan også godt lide hvis hjælperne har nogen ideer, det er 
ikke alting jeg bestemmer, for det er også rart med nogen andre forslag, så man har noget 
andet at give sig til. Da jeg fik en ny hjælper, begyndte jeg at være med ham på bilauktion, 
og det var aldrig noget jeg havde prøvet før, men det er ret sjovt, og det kan jeg godt lide. 
Til juni skal jeg i parken og se speedway i en weekend, det er godt og det glæder jeg mig 
til for det har jeg aldrig prøvet før. Jeg har fundet et lille billigt hotel midt i København, hvor 
vi kan gå fra, der er ikke andet end 3 km, så vi er fri for at tage bilen med. Jeg er blevet 
bedre til at finde sådan nogen ting, og jeg gemmer en masse hjemmesider, hvor der er 
handicapvenligt, men det skal man nu ikke altid tage for gode varer, for når der står 
handicapvenligt er det ikke ensbetydende med, at det er venligt for en el-kørestol. Når 
man er i respirator er det også begrænset, hvor primitivt man kan bo, der skal være lidt 
ordentligt. Her da jeg var til racerløb havde vi lavet min bil om med en madras på gulvet, 
og så holdt vi ind på en villavej, og fik et strømkabel ind til et hus, og så boede vi i bilen og 
sparede lidt penge, for en billet til løbet kostede 2500 kr. Det var meningen, at vi skulle 
have sovet på en campingplads, men der var optaget, så vi måtte lige opfinde noget, så 
derfor holdt vi ind på en villavej, og spurgte ved et tilfældigt hus, om vi ikke måtte få et 
strømkabel ind til deres hus. Vi har også lavet en hylde i bilen, hvor respiratoren kan stå, 
for det er nemmere at have det på den måde, så skal vi ikke til at pakke ud hele tiden. Hvis 
det bare er en weekend jeg er af sted har jeg kun en hjælper med, for så bliver det også 
billigere for mig, når der ikke er to man skal betale for.  
Min bror og jeg er også ved at tale om, at vi skal ned og se VM i fodbold til sommer. 
Håndbold og sådan noget er vi også inde og se, vi har været i Herning og vi skal til Århus 
og se finalen.  
Nogen gange når man skal have billetter, aner de ikke en skid om hvilke billetter man skal 
have. Når man spørger om handicapbilletter, så ved de ikke noget om det, så køber jeg 
bare billetterne for man skal også være hurtig, så må de finde ud af, hvor jeg skal sidde, 
når jeg kommer. Nogen gange kommer hjælperne gratis ind, men det er lidt forskelligt. 
Ved racerløbet skulle jeg kun betale for hjælperen, så kom jeg selv gratis ind.  
 
Jeg bliver tredive her i november og så holder jeg fødselsdag. Tredive års fødselsdag med 
50 gæster, det er mange, og det har jeg også allerede arrangeret. Jeg har styr på det hele, 
så jeg er sikker på, jeg ved hvad vi skal. Sådan nogen ting er jeg også blevet bedre til, 
førhen var det min mor der ordnede det.  
 
Om sommeren er jeg også ude at fiske, og jeg har gået til modelflyvning, men det gør jeg 
ikke mere, for nu har jeg købt mig en bil i stedet for, som jeg kan køre rundt med. Min 
computer bruger jeg også meget til alverdens ting, jeg laver indbydelser, spiller spil og går 
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på Internettet så jeg bruger meget tid på computeren. Så kan jeg også lide musik og se 
film, og gå i biografen gør jeg også sommetider. 
Nogen gange er jeg også bare sådan ude at køre en tur, ja køre sådan lidt rundt omkring. 
Jeg keder mig aldrig, og det er også godt nok ikke at kede sig, ja jeg har travlt nok, nogen 
gange da skal jeg simpelthen så mange ting.  
 

14.3 Livshistorie D – To fødselsdage om året 
Jeg er 33 år gammel og har haft respirator i 13 år. Det har været 13 gode år, hvor jeg har 
haft kræfter til det jeg gerne ville. Hvis jeg ikke havde fået respirator ville alternativet jo 
have været syv fod under jorden.   
 
Jeg er opvokset i en mindre landsby med 500-800 indbyggere, hvor jeg var en naturlig del 
af dagligdagen og bybilledet, og da jeg kom væk fra den beskyttelse, gik det op for mig, at 
jeg var anderledes. Da gik den barske virkelighed op for mig. Nu tog alle mig ikke bare 
som jeg var, nu skulle jeg til at kæmpe for, at blive set på som et almindeligt menneske.  
Da jeg var færdig med folkeskolen, kom jeg på højskole og var af sted i 8 måneder, og der 
lærte jeg en masse mennesker at kende. Der opstod det samme miljø igen, hvor alle var 
vandt til ham, der sidder i kørestolen, og det gør han altså bare, og det kan der ikke laves 
om på. Fra højskoleopholdet har jeg stadig flere venner, som jeg snakker med selvom det 
er 14 år siden. Højskolen var et godt springbræt til at komme ud og klare sig selv, for det 
var under lidt beskyttede forhold, hvor der var mad, og man skulle så holde sig selv og sit 
tøj, og jeg lavede i øvrigt kun et vaskeuheld under højskoleopholdet og i øvrigt kun to 
siden, det er da ret godt klaret. For jeg havde da aldrig spekuleret over det med tøjet, 
hjemme hos mor blev tøjet da bare rent og lagt i skabet.  
Specielt min mor var meget bekymret for om jeg kunne klare det, og også holde styr på 
hjælperne, men min far lænede sig lidt mere tilbage, og sagde at nu ser vi hvor galt det 
går. For som min far sagde, så kunne jeg jo altid komme hjem igen hvis det ikke gik, men 
den sejr skulle min mor nu ikke have. Jeg skulle i hvert tilfælde vise, at det her kunne jeg 
godt klare, og det gik også ganske udmærket.  
 
Fra jeg var på højskole, og til jeg fik job i 2002 har jeg nok lavet lidt ingenting. Jeg har 
selvfølgelig haft gang i lidt forskellige projekter, men min tid er blevet en hel anden siden 
jeg har fået job, det hele skal planlægges noget bedre. Det er også noget flere af mine 
muskelsvindskammerater døjer lidt med, de skal lige vende sig til, at jeg altså ikke har den 
tid, som de har til forskellige ting. Det der sker for mig, da jeg kommer hjem fra højskole er, 
at jeg kommer til at gå og lave ingenting, det skulle jeg bare have gjort et år havde jeg 
planlagt, og så skulle jeg i gang med en uddannelse, men den uddannelse fik jeg aldrig 
fundet ud af hvad skulle være. Derfor blev det aldrig til noget, og så løb tiden egentligt 
bare lidt.  
Jeg har haft tilløb til et par jobs tidligere, hvor det ene var hos min gamle hjemkommune, 
hvor jeg skulle lave deres hjælpemiddel kartotek om fra et gammeldags karton system til 
et computer baseret, men det fik jeg aldrig lov til at gøre helt færdigt, så det var lidt 
ærgerligt. Så blev jeg ansat hos en automekaniker som havde speciale i at opbygge 
invalidebiler, men hans kontor var for gammeldags, der var for lidt der kunne køres over 
computeren, så jeg måtte meddele ham forholdsvis hurtigt, at det her var ikke et job, jeg 
ville have den store fornøjelse ud af. Det var meget mine hjælpere der skulle udføre 
tingene, og så var der ikke var de store udfordringer for mig i at have det job.  
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Jeg var ved at trives lidt skidt med ikke at have noget at rive i, så jeg fik sagt til min 
sagsbehandler, at jeg godt ville have et skånejob. Der går så rigtigt lang tid, hvor jeg ikke 
hører fra dem, og jeg skulle lige til at kontakte dem, men så kommer kommunens 
jobkonsulent og siger at de har fundet et job til mig. Jeg tager til samtale og de kan godt  
bruge mig, så jeg starter i november 2002 og har været der siden. Jeg arbejder 3 timer om 
dagen og møder for det meste mellem kl. 12 og 13, men firmaet er ret large med hvornår 
jeg møder, bare jeg opfylder min arbejdstid. Jeg har fridag torsdag, og det kan jeg altid 
bytte, hvis jeg f.eks. ikke kan få skiftet tube en torsdag, jeg skal blot sige det til min chef. 
Min fridag ligger torsdag for da er jeg til fysioterapi. Det er sjovt, for selvom man synes, at 
man ligger stille på den der briks og bare bliver hevet lidt i, så bliver man altså uhyggeligt 
træt af det. 
Det er hos en computervirksomhed jeg arbejder og min opgave er at vedligeholde vores 
hjemmeside med billeder og de produkter vi sælger. Jobbet er et skånejob på 12 timer om 
ugen, og de 12 timer gør, at jeg lige kommer lidt hjemmefra, og har fået nogle kollegaer at 
lave noget sjov med og engang imellem være til fest med. Det har været et stort gode at få 
det job, både socialt og for at jeg personligt har noget at rive i, og ikke bare kan ligge og 
sove til middag hver eneste dagen, for det bliver jo trivielt og man får lige så stille vendt sin 
døgnrytme i forhold til alle andre mennesker.  
Det jeg kan med en computer er selvlært, jeg har været på et enkelt kursus i Word. Jeg er 
vel det man kalder autodidakt, og til jobsamtalen sagde jeg, at jeg er villig til at bruge en 
computer, og det jeg ikke ved, er jeg villig til at lære, og jeg har lært meget ved at være 
derude. Jeg er blevet væsentligt klogere af at sidde sammen med servicefolkene som 
modtager opkald fra folk med forskellige problemer, og jeg har da også kunnet hjælpe min 
svoger med at sætte en cd-rom-brænder i hans computer. Der var dog noget jeg var i tvivl 
om, men så måtte jeg spørge en af kollegaerne på arbejdet hvordan de jumpere skulle stå, 
og så virkede det jo også. Det eneste der er galt med det arbejde er, at så er der så 
mange ting man gerne vil have. 
 
Det med at flytte ud og klare sig selv, er da ikke bare noget man gør med venstre hånd, 
det kræver da lidt, men jeg synes egentligt, at jeg er kommet ok fra det. Jeg havde et par 
gode hjælpere, som var gode til at hjælpe mig lidt på vej og komme med nogen forslag, og 
de prøvede også at sige, hvordan de havde gjort da de var flyttet hjemmefra. Jeg synes 
egentligt ikke det var så svært, jeg havde et par opgør med min mor om, at nu er det altså 
mig der bestemmer, hvordan der skal se ud i mit hjem, og da hun opdagede, at der var 
nogen, der kunne gøre det lige så godt som hende, og at jeg sagtens kunne klare mig 
selv, så gik det. Jeg tror, at der faldt en sten fra min fars hjerte, da han så, at jeg faktisk 
godt kunne klare mig selv. Jeg har mistet min far her i vinter og det var den værste af mine 
forældre jeg kunne miste, men han var så syg, at han ikke havde nogen fornøjelse af at 
være her. Det hører også med til ens liv, og jeg kan huske for år tilbage, hvor min far lå på 
sygehuset med sin lungesygdom. Der havde jeg ham på enehånd, hvor han sagde, at han 
ikke havde troet,da jeg var barn, at jeg skulle overleve ham, men nu ser det jo sådan ud. 
Det er sådan nogen ting man har bidt mærke i, og taget med sig i sin tilværelse. 
 
Min respirator har betydet mange gode ting i mit liv. Jeg kan huske dengang jeg begyndte 
at få problemer med vejrtrækningen, da overvejede jeg hvor langt der var til det nærmeste 
sygehus, hvis jeg tog nogen steder, og til udlandet turde jeg slet ikke tage, for skulle jeg få 
en lungebetændelse, hvad skete der så? Alle de spekulationer har respiratoren sådan set 
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fjernet, og jeg har fået kræfter til et liv og en dagligdag igen, for det var virkelig ved at 
knibe, jeg havde kun lige overskud til at holde mig selv i live. 
To år før jeg skulle have respirator spørger overlægen, hvad han skulle gøre for mig den 
dag jeg fik behov for hjælp til vejrtrækningen, og da sagde jeg, at jeg ville have respirator. 
Det var fint nok, men da så tiden kommer, hvor jeg skal til at have respirator, da bliver jeg 
alligevel lidt i tvivl, men jeg var nok ved at have så store kuldioxid ophobning i blodet, at 
jeg ikke tænkte hundred procent rationelt og klart. Det var som om jeg opholdt mig i en 
glas boble. Det var planlagt, at jeg skulle have respirator, men i dag vil jeg sige, at jeg nok 
skulle have haft den en 3 måneder før, fordi jeg om sommeren bliver indlagt med noget 
bronkitis, hvor jeg tror, det er ved at være slut, men jeg kommer over det og bliver så 
indlagt og får lavet hullet dagen efter. Så den dag hvert år bliver fejret, sådan som en 
anden fødselsdag, hvor jeg ofte er ude at spise et pænere måltid for da synes jeg, at jeg 
skal forkæle mig selv lidt. Så den der respiratordag markerer jeg som en mærkedag i mit 
liv. Det var som om, jeg fik en vitaminindsprøjtning der gav overskud til, at leve et fornuftigt 
liv. 
Jeg fik respirator inden respirationscenteret eksisterede på en almindelig intensiv stue og 
det var ikke det sjoveste sted at være i 5 uger, men jeg kom over det, selvom jeg inden 
tænkte hvordan pokker skal jeg da overleve det…. Men det gik jo da! Der var en del søde 
sygeplejersker at snakke med, og det sjove er, at det jo kun er de første par uger man har 
brug for sygehuset, men det tager lidt længere, for ens hjælpere skal jo læres op. Jeg kan 
huske, at det var et langt forløb, og det uheldige var så, at jeg tre uger efter jeg kom hjem 
fik en lungebetændelse og måtte en uge på sygehuset igen, så jeg havde kigget nok på 
sygehusene indefra, men siden har jeg ikke haft de store problemer med infektioner. 
Det har været 13 gode år, hvor jeg har haft et godt overskud til at leve et liv, og i dag 
passer jeg også et job. Det eneste negative ved at have respirator er at man skal suges, 
og det er fordi at jeg tit og ofte har det problem, at skal jeg først suges kan jeg ikke få det 
til at holde op igen, og det eneste der hjælper på det, er at jeg ligger mig ned. Det er 
heldigvis ikke særlig tit, der kan godt gå en uge eller fjorten dage imellem at jeg skal 
suges, så jeg kører meget behovsstyret. Ikke noget med at suge bare for at suge, der 
bliver suget når det er nødvendigt og ellers får det lov at være i fred, og en ventilering kan 
tit og ofte lige hjælpe med at få det op. Jeg tror egentligt at det er fordi jeg ikke bliver suget 
så tit, at jeg ikke bryder mig om det. Ofte har det noget med vejret at gøre, for er der 
meget fugtigt kan det godt være et problem. Egentligt er det ikke så ubehageligt at blive 
suget, for det kan være helt dejligt at få det væk, der sidder og irriterer, men det er det at 
det er så besværligt. For er det en dag, man skal en hel masse, så kan det lige vælte det 
hele, når det ikke vil holde op igen, men det er heldigvis kun få gange at jeg har måttet 
blive hjemme fra arbejde på grund af det.  
 
Noget andet, som respiratorbruger jeg er blevet opmærksom på, er at skjule slangen 
under tøjet, for i september 2002 under et ugekursus med muskelsvindsfonden hvor vi var 
en flok respiratorbrugere fik vi en større debat om, hvordan og hvorledes man tog sig ud 
både tøjmæssigt og hvordan kørestolene så ud. For som jeg sagde: ”det kan jo ikke rigtigt 
betale sig, at tage pænt tøj på og tage i byen, hvis kørestolen ligner et eller andet man har 
været ude at pløje med”. Så snakkede vi også om det med slangen, inden havde jeg 
egentligt ikke tænkt dybere over det, men blot at det er, som det er, og det behøver ikke at 
gemmes væk, det må folk leve med som det er. Efterfølgende hvor jeg nu har slangen 
inden under tøjet, har jeg oplevet at der ikke kigges så meget efter mig, og folk bliver ikke 
så skræmte over min situation. Man kan godt nok se slangen bagpå kørestolen, men man 
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kan jo ikke se den gå op til halsen på mig. Da jeg oplevede at folk ikke tog så stor afstand 
fra mig, da besluttede jeg mig for, at den dag jeg skulle til jobsamtale, skulle de ikke have 
den slange at kigge på, og det har fungeret fint lige siden. Det er også godt fordi slangen 
er mere beskyttet, der kan ikke hives utilsigtet i den, og en anden sidegevinst er, at luften 
er lidt varmere, idet slangen går inde på kroppen, hvilket også har reduceret mit behov for 
at skulle suges lidt. Jeg har også fået et par af mine kammerater til at få slangen ind under 
tøjet, hvilket de også har gode erfaringer med, og de synes også, at luften bliver lidt 
varmere.   
I det hele taget har jeg jo lidt udviklet mine egne metoder hen ad vejen. Når man kommer 
lidt væk fra det man lærte på sygehuset, så finder man sine egne metoder som tit og ofte 
er lige så gode og er nemmere at have med at gøre i dagligdagen, f.eks. så er der ændret 
lidt på hvordan jeg laver tracheostomipleje, jeg tager en ekstra våd krølle som jeg tørrer 
med udenfor pladen og den rest af creme som man har smurt rundt om hullet med smøres 
lige på kæden for den kan godt sommetider irritere. Så der er lidt småting der er ændret 
hen ad vejen f.eks. skulle man også tage 2 handsker på den ene hånd ved sugning, det 
gjorde vi ikke ret længe, for jeg tænkte det er da for bøvlet det der. Selvfølgelig skal 
hygiejnen være i orden, men det er ikke et sygehus man er på, der er altid mange 
bakterier, men det er ikke andre end ens egen og så hjælperens, og jeg tror, at når 
hjælperen og jeg har lært hinanden lidt at kende, så tror jeg også at vores kroppe kender 
lidt hinandens bakterier eller vores immunforsvar kender hver vores bakterier. Et andet 
eksempel er at jeg skal have respiratoren på når jeg skal i bad, men det har jeg jo vidst 
hele mit liv, at det ville gå den vej, og det har jeg lært at affinde mig med, og så er det jo 
bare at få det bedste ud af det, det sidste der hjælper er at sætte sig hen i en krog og pive 
over det, når man nu er i den situation man er, men derfra og til at skulle erkende at ting 
går tilbage, det kan godt kræve lidt sværdslag med en selv.  
 
Alt har kørt rigtigt godt. Samarbejdet med respirationscenteret og hjemamtssygehuset har 
altid været rigtigt godt, og mit hjemsygehus har altid leveret en rigtig god service og har 
altid været behjælpelige ved problemer, og de har en teknisk afdeling der har været flinke 
til at ordne det, der har skullet ordnes ved min respirator. 
Med respiratorerne vil jeg også sige, at jeg er noget nervøs for at skulle have nye, for dem 
jeg har, har simpelthen kørt så godt. Jeg har aldrig været udsat for at en respirator er 
knækket ned så den er holdt op med at køre lige pludseligt. Det har kun været af 
sikkerhedsmæssige grunde, at vi har måttet tage en respirator ud af drift, for at få det 
ordnet der var galt. Min dagrespirator er ved at have kørt 60.000 driftstimer, den har dog 
været i stykker for en tre uger siden, hvor den kun ville køre på 220 volt, og det er jo lidt 
upraktisk, jeg prøvede at snyde den, men den gik i stå og det er første gang jeg har prøvet 
det. Jeg har engang prøvet at alarmen er gået i stykker, så det er kun sjove småting, der 
har været ved dem, og jeg ville ikke undvære dem, for nu er det jo dem jeg kender og jeg 
kender hver en mærkelig lyd de siger. Det hører med til historien at mine respiratorer var 
de første der kom til Danmark med dansk skrift på, og de kører endnu med en stabilitet 
som jeg egentligt er forundret over, for når jeg kører ude i terrænet hopper det jo noget og 
de får jo nogen stød en gang imellem, og dagrespiratoren flytter vi jo noget med, men den 
er jo også udviklet til det amerikanske forsvar og kan tåle at blive kastet ud fra et fly i en 
stødsikker beholder med en faldskærm på.  
Respiratoren fylder jo lidt, men jeg har engang prøvet en turbinerespirator der ikke fylder 
ret meget mere end den jyske fagbog, men for det første laver den en frygtelig larm, og for 
det andet udtørrer den ens luftveje. Jeg synes faktisk ikke den var så smart, som den så 
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ud til at være, og den var heller ikke så behagelige at få trukket vejret af. Jeg har testet to 
respiratorer, men jeg siger hver gang, gi’ mig mine gode gamle respiratorer, så er jeg 
tilfreds. Hos turbinerespiratorerne kommer og forsvinder luften med sådan en rasende fart, 
hvorimod mine respiratorer er mere nænsomme, og de larmer heller ikke helt så meget. 
Selvfølgelig siger de da lidt, og det håber jeg fabrikanterne prøver at gøre lidt ved, for i dag 
står de jo ud i folks hjem. 
 
Det, at få respirator i mit liv har ikke været vanskeligt. Det vanskelige har nok mere været 
den psykologiske side af at være i min situation, at man ikke helt kender sin morgendag. 
Det passer jo så ikke helt, men at man ikke kan sige, hvordan man er om to år, det er nok 
det, der kan gnave lidt i sjælen på en. Jeg må også erkende, at jeg ikke har fået den 
bedste start på tilværelsen. Jeg kan ikke sige, at jeg har været decideret udsat for 
omsorgssvigt, men det er derhenad. Alt var pænt og materielt i orden omkring min 
barndom og ungdom, men der har aldrig været nogen støtte og hente hos min mor, det var 
som om min mor kun havde overskud til sig selv, og ikke så meget andet. Jeg har en 
storesøster som oplever vores barndom lidt på samme måde, og vi har også en lillesøster, 
men hun har altid været mors øjesten som hun har taget sig af og kørt til alt muligt, og så 
kunne min storesøster og jeg klare os selv, og ellers måtte vi gå til min far, hvis vi ville 
have hjælp. Men det er nok også svært for forældre, at få et barn der har så alvorlig en 
sygdom som muskelsvind, ja alvorlig og alvorlig, jo Duchenne er jo en alvorlig diagnose, 
og det har da givetvis været hårdt, og det har da krævet nogle ressourcer, det er jeg da 
nok klar over, men det har bare givet mig så mange problemer siden hen med at stole på, 
at mennesker ville mig noget godt. Det er nok der, at sygdommen og min situation har 
voldt problemer, for som jeg plejer at sige, så forhindrer respiratoren mig egentligt ikke i 
mere end kørestolen gør i forvejen. Man kan organisere sig ud af mange ting med 
respiratoren, man skal bare tænke sig lidt om inden man farer ud i et eller andet, f.eks. 
hvordan man skal organisere sig med strøm. Jeg fik teknisk afdeling til at lave et kabel til 
respiratoren med klemmer i den anden ende til at sætte på et bil batteri, så på den måde 
kan meget lade sig gøre.   
 
Nu har jeg rejst lidt i Europa og de tidligere østlande, og der er det bare kedeligt, hvis man 
får behov for hjælp til luften, for så må man bare omkomme, det har sygehuse og 
socialvæsnet ikke ressourcer til. Så på den måde føler jeg mig da lidt heldig, at leve i 
Danmark, og kan leve som jeg gerne vil med en hjælperordning som gør mit liv meget 
selvstændigt, og gør mig i stand til at passe et job og fritidsinteresser og besøge venner.  
Det med at kunne tage af sted når det passer en, ikke skulle planlægge en masse og have 
fat i kørselsordninger og afhængig af at skulle hjem på et ganske bestemt tidspunkt, det 
var slet ikke mig.  
Respiratoren giver både stor tryghed og stor frihed. Ved hjælperen bare hvor 
ventilationsposen er henne, så er der ikke noget der kan gå helt galt. Kommer man så 
meget i vanskeligheder med et eller andet må man jo tilkalde Falck. En situation jeg godt 
kunne forstille mig, var hvis respiratoren gik hen og gik i stykker, når man er et stykke 
hjemme fra. For langt til, at man kan køre et lille stykke og ventilere, og så køre et lille 
stykke igen og så ventilere, det kan gå for 10-15 km eller sådan, men så må man jo 
kontakte Falck, så der kan komme en falckredder ud og hjælpe med at ventilere, så vi kan 
komme hjem igen til respiratoren, men værre kan det jo ikke gå, og det er også det, man 
skal have overbevist en ny hjælper om.  
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Jeg har haft hjælperordning siden jeg var 15 år, og fra jeg skulle på højskole og frem har 
jeg sådan set haft fuldtidshjælp, bortset fra de første 1 ½ år. Da jeg kom hjem fra højskole,  
skulle min far vende mig om natten. De forsøgte godt nok med hjemmehjælp men det var 
jo tit og ofte, at jeg var blevet vendt en time før de kom, og så var det jo ikke rigtigt noget 
værd. Da jeg så flytter helt ud for mig selv fik jeg fuldtidshjælp, og det var der ikke den 
store diskussion om. Det der med at have hjælpere kræver også lidt ressourcer af en, det 
med at skulle lære et nyt menneske at kende sådan ret jævnligt og det at de er forholdsvis 
tæt på en, er også ret krævende. Sommetider er det også lidt bøvlet, hvis nogen er syge 
og sådan, men da var jeg så heldig, at jeg med min gamle kommune fik lavet en bagvagts 
ordning. Det fungerer på den måde, at når der er en på arbejde, så står der en som 
bagvagt, der kan møde ind hvis det bliver nødvendigt, og denne person bliver aflønnet 
med 4 timer pr. døgn han skal stå til rådighed. Den ordning fungerer ikke rigtigt nogen 
andre steder, og derfor er kommunen blevet lidt opmærksomme på den. Historien bag 
ordningen er, at jeg døjede med at finde afløsere der hvor jeg boede før, for det var mere 
ude på landet, og langt væk fra byen, der havde alverdens uddannelsesinstitutioner. Når 
den nu har kørt så længe uden at nogen har klaget, tror jeg, at jeg får lov at beholde den, 
og den har givet mig sikkerhed i ikke at mangle hjælpere, og givet hjælperne sikkerhed i 
ikke at strande her i flere døgn, og specielt når flere af hjælperne har børn, og derfor skal 
hjem til tiden. Jeg mener det er en unik ordning, der burde overføres til de fleste, der har 
respirator, og det giver også en personlig sikkerhed for mig, at der er nogen på arbejde der 
er vant til mig og kender mig, men den koster jo lidt. Den koster næsten en fuldtidsstilling, 
som der ikke bliver ansat en mere for, men jeg har nu været glad for den ordning, og 
håber jeg må beholde den, men man kan jo heller ikke sætte hjælperne ned i løn for 
bagvagtsordningen er jo en del af lønnen. Når jeg siger til dem inde på kommunen om de 
selv vil gå ned i løn så plejer det at hjælpe, sommetider skal man lige vende situationen 
rundt mod dem selv.  
Det værste ved hjælperordningen er, at der ingen overenskomst er, kommunerne kan 
sådan set få lov til at gøre hvad der passer dem, så der er meget stor forskel fra en egn i 
Danmark til en anden. Min kommune er faktisk en af de kommuner der aflønner godt og 
har fornuftige arbejdsvilkår, så der kan jeg ikke klage mig, men til tider er der nogen små 
landkommuner der laver nogen krumspring for at forsøge at slippe billigere, og alle parter 
slap for en masse bøvl, hvis det var nedfældet, at sådan og sådan er ansættelsesvilkår, og 
sådan kan man blive aflønnet i sådan en situation, og det vil også frigive ressourcer hos 
kommunerne for der er ikke så meget man skal ringe ind og diskutere. Jeg mener også 
kommunerne skulle være lidt mere obs. på at få uddannet os til den arbejdsgiverrolle de 
gerne vil have vi påtager os, og selvom det er en pap arbejdsgiverrolle vi har, for det 
eneste vi kan er at ansætte og fyre folk. Vi kan ikke forhandle løn, og vi kan ikke forhandle 
arbejdsvilkår, vi kan ikke rigtigt noget som helst, vi er bare sat som en slags frontfigur. 
Alligevel er hjælperordningen for mig et langt større gode end det er til besvær, men 
engang imellem hvis det driller meget, så kunne man da godt ønske, at man boede på 
institution, men så kommer man jo også i tanke om et øjeblik efter, når man kommer til sig 
selv, at det ville nok ikke være sjovere, for så ville man være meget afhængig af, hvornår 
plejepersonalet har tid til at tage en op og sådan noget, så det glemmer man ret hurtigt 
igen.  
Lige nu har jeg en hjælper der har været her i 3½ år, og 2 hjælpere der har været her i 2 
år. Jeg har i alt 4 fuldtidshjælper, en fast afløser og så lidt løst tilknyttede hjælpere. 
Alderen betyder noget, når jeg ansætter hjælpere og om de har børn, og hvor meget de 
går op i de børn, og er det en person man tror man kan trives med. Det med hjælperne det 
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er meget ens fornemmelse og ens intuition man skal bruge, og jeg er blevet enige med 
mig selv om, at det er det første indtryk man skal holde sig til for det er normalt det rigtige. 
Det er ens første indskydelse man skal blive ved, for den times samtale man har kan ikke 
sige ret meget, den kan give et fingerpeg, men ikke noget sikkert billede af vedkommende. 
Det er også noget vi svindlere ofte snakker om, hvordan kommer vi nemmest om ved den 
der hjælperudvælgelse, for det er også vigtigt til jobsamtalen, at fortælle hvad jobbet 
indebærer, hvad indhold der er, og hvad ens rolle er i jobbet, men derfra til at kunne 
forklare det, og til at folk har haft det i hænderne, der er et langt stykke. Indimellem er der 
også nogen der fortryder og siger: ”at det her er ikke noget for mig, det er ikke noget jeg 
kan håndtere”, og fair nok så er det sådan, det er også bedre det kommer hurtigt frem og 
ikke først om 3 måneder.  
 
Muskelsvindfonden har jeg mest haft brug for, da jeg fik kørestol og sådan noget, ikke her i 
de senere år, og som voksen har det kun været den psykiske side af sagen, idet  jeg har 
søgt lidt hjælp hos vores psykolog. Men dem man kender gennem muskelsvindsfonden er 
jo også lidt ens netværk, hvor man får drøftet forskellige ting. Selvom det ikke er alverdens 
sygdom jeg får drøftet med mine kammerater, for vi ser sådan på det, at sygdommen er 
der jo, og det kan vi ikke rigtigt lave om på, så det er ikke det vi bruger mest tid på at 
snakke om. Selvfølgelig drøfter vi nogen ting indimellem, hvis der er en eller anden der har 
fået noget nyt igennem ved kommunen, og de andre ikke ved hvordan de skal gribe sagen 
an, så kan vi snakke om, at det har jeg gjort på den og den måde, og det gik de med til på 
de og de betingelser. Så derfor har netværket også meget at sige, og så bliver jeg også 
brugt en del af muskelsvindsfonden til at tage ud og holde foredrag på skoler og 
uddannelses institutioner, og før i tiden var jeg også tit ude at snakke med nogen der 
skulle have respirator, men der er efterhånden så mange der har respirator, at der ikke er 
så stor efterspørgsel på det mere, og vi unge muskelsvindlere ser jo ofte nogen med 
respirator.  
 
Siden jeg var teenager, er der sket uhyggeligt meget både på den psykologiske side af 
sagen, og det med at give respirator i god tid så ens system ikke når at blive alt for 
belastet. Så jeg var nok kommet lidt nemmere igennem det hele, vis jeg havde fået 
respiratoren et halvt år før. 
Der er sket en stor udvikling hvor rygoperationer og respirator nærmest er rutine og under 
langt mere ordnede forhold end for 10 år siden, og det er da nok Respirationscenterets 
skyld. Jeg er ikke rygopereret men har brugt korset i mange år. I 1995 blev jeg så træt af 
det, at jeg kontaktede muskelsvindsfondens fysioterapeut, og vi kiggede så på, hvor godt 
jeg sad på sengekanten uden korset og blev enige om, at min ryg var så stabil, at jeg ikke 
behøvede at bruge korsettet mere. Som 25 årig var der lidt snak om, at jeg skulle 
rygopereres,  men så skulle det være i København, og jeg er på sin vis glad for, at jeg ikke 
blev rygopereret, for det går egentligt ok i dag. 
I det hele taget har lægestaben i dag ændret sig. Lægen er ikke en der sidder oppe på en 
piedestal, men er mere nede på jorden, og for mig er lægen bare en der har læst medicin 
og er klog på det felt, hvor en håndværker er klog på at bygge huse, og lægerne er i dag 
blevet bedre til at forklare på ganske almindeligt dansk, hvordan tingene hænger sammen. 
Førhen talte lægerne et sprog som man faktisk ikke forstod, men måske er jeg også selv 
blevet mere bevandret i det latinske sprog, som en læge engang sagde til mig, så har du 
efterhånden gennemført et halvt medicinstudium. Jeg er også tilpas nysgerrig og forstår 
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jeg det ikke, skal jeg nok spørge. Jeg mener, at det er min krop, så må jeg jo også vide lidt 
om, hvad de gør ved den.  
 
Et liv med en respirator kan godt blive godt og da jeg fik respirator havde jeg ikke regnet 
med, at jeg skulle sidde her i dag. Indenfor de sidste år har jeg spekuleret lidt, idet der er 
døde nogen stykker i Duchenne gruppen, og det får en til at tænke på, hvad man bruger 
sit liv til, og hvad pokker vil der ske med en selv. Men det dur ikke at tænke alt for meget 
på det, for så styrer det ens hverdag. For som jeg siger, den dag man er omkommet, kan 
man jo ikke se, hvor kede af det ens nærmeste bliver, og man kan heller ikke ærgrer sig 
over noget som man ikke nåede, så på den led må man prøve at leve, medens man er 
her. Det kan da godt være det får ende før gennemsnittet af befolkningen omkommer, men 
lige så vel som du kan få et hjertestop i morgen, så kan jeg også. Det er der ingen der er 
garanteret. I min situation er man nok også lidt i fare for blodpropper, men hvad pokker 
ukrudt forgår ikke så let, så det gør jeg nok heller ikke. Men det får da en til at tænke lidt, 
men det er nok også sundt nok, for det får en til at tage ens liv op til revision, om man nu 
også bruger det liv, som man har fornuftigt. Jeg har også tænkt på min egen situation efter 
min egen fars dødsfald, men min far var tæret op af kræft og der gik kun ½ år fra man 
fandt ud af hvad der var med ham til han døde her i januar. I den forbindelse har jeg haft 
en utrolig støtte i en af mine hjælpere, som har været god til at lytte og fortælle, hvordan 
hun selv har oplevet dødsfald. Min far var det første døde menneske jeg har set, ellers har 
jeg altid holdt mig lidt væk fra sådan noget, det lod jeg de andre om, men med ens egen 
far får man et andet forhold til det lige pludselig.  
Tiden gør dog en noget klogere, og jeg vil nødigt være 18 år igen, for mange ting var så 
usikkert og bøvlet den gang, og den usikkerhed er væk i dag, og jeg synes jeg lever mere 
harmonisk. Med årene har jeg affundet mig med, at jeg har muskelsvind, og at det er 
svært at lave om på. Det kan man godt være træt af indimellem, men lige meget hvor træt 
man er af det, så forsvinder det ikke igen. 
Søge trøst i flasken fjerner heller ikke muskelsvinden, jeg har ikke været derude selv, men 
har da hørt om det. Der er ingen trøst og meget længere er den historie ikke. 
 
Det, at jeg har rejst, har fået mig til at indse, hvor godt jeg har det, og hvor mange goder 
jeg egentligt har i forhold til i andre lande. Hjælperordningen kører i Norge og Holland. Jeg 
har været med til at starte det op i Norge ved at være oppe og holde foredrag i 1994, og 
det endte også med, at jeg måtte fortælle om det at få respirator, og det var ellers ikke det, 
jeg var inviteret til. I Tyskland og Holland er det ofte militærnægtere de kan få som 
hjælpere, og de bestemmer ikke selv, så hvor heldigt det er ved jeg ikke.       
Så har jeg været på to europæiske ungdomslejre for unge mennesker med muskelsvind, 
og der har jeg jo også set hvordan det har foregået andre steder. Jeg har også haft en tysk 
kammerat gennem en af de lejre. Den første lejr var i syd tyskland 100 km fra München, 
og den anden gang var i Slovenien, og det er nok den bedste tur jeg kan mindes, for da 
var det rigtigt fin sommer, og jeg lærte også en pige at kende på den tur, som jeg også 
kom sammen med i 1½ år efter. Det var et langdistanceforhold, så det gik i stykker lige så 
stille, for man kom jo ikke bare lige for tre dage, det var mindst en uge eller 14 dage, men 
det ville jeg da nødigt have været foruden at have prøvet. For det er mange 
muskelsvindlere og handicappedes drøm at finde sig en kæreste, og da er det lige med 
mig, at jeg har altid gået blandt almindelige mennesker både i skolen og på højskole, så 
jeg kan godt have lidt svært ved at indstille mig på, at det nok ikke er så let at finde en helt  
almindelig pige eller normal fysisk pige som kæreste, det er nok ikke så nemt som man 
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selv synes. Som jeg plejer at sige, så virker hjernen og tissemanden jo godt nok, det er 
resten af fysikken der fejler noget.   
 
Engang imellem kan man godt blive lidt forfærdet over, hvor mange mennesker der har 
været involveret i ens liv. For nogen har måske kun været her i 1 år og andre har været 
her i 5 og 10 år. Det er nok blevet til temmelig mange. Jeg prøvede engang at føre en bog, 
jeg kom op på de 90 men har ikke rigtigt holdt den ajour siden. Jeg har haft hjælpere i så 
mange år at en af hjælperne er omkommet også af en kræftsygdom, og det var en af de 
hjælpere der har betydet lidt mere for mig, men sådan er det jo. Det havde jeg ikke drømt 
om, at jeg skulle se, da jeg var helt ung og fik respirator, men grænsen for hvor længe 
man lever med respirator er bare flyttet opad, og det er jo så længe man kan holde et 
hjerte godt kørende. Det bedste i min situation er at man ved, at når man omkommer så er 
det noget der går forholdsvis stærkt og fredeligt, et hjertestop mærker man vel ikke? Man 
når måske at registrere at hjertet slår lidt mærkeligt, men lige pludselig holder det vel op? 
Der er kun en morale, og det er at leve, medens man gør det, og passe på ikke at udsætte 
ting man gerne vil gøre alt for meget. Selvfølgelig skal man ikke styrte rundt som om i 
morgen er ens sidste dag, men prøve at tænke over ikke at udsætte noget man gerne vil. 
 
 




