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Forord 

 

At se tilbage på et studie, der er slut, giver mange tanker. Tanker om berigende og min-

dre berigende forelæsninger, om studielivet og studiekammeraterne. Min måde at være 

studerende på har været anderledes, i det jeg under hele studietiden har boet i Bruxelles, 

og der tilbragt en rum tid i ensomhed ved skrivebordet i kælderen. Det har selvfølgelig 

krævet arbejdsdisciplin, familiær og studiemæssig opbakning. Den familiære opbakning 

har jeg ufortrødent fået af min mand Michael Darmer, både i Bruxelles og i hans accept 

af at jeg og vores datter Freja tog til Danmark - typisk 3 uger ad gangen - flere gange 

om året. Freja har fra hun var ganske lille lært at være tålmodig i sin autostol - under-

holdt af skiftende au pairs - på turen til og fra Danmark. I Danmark boede vi hos min 

mor Birgit Larsen, og hendes hjælp har været uvurderlig. Studiemæssig har jeg i hele 

studieperioden oplevet at have en god kontakt til min klasse, uanset mit vekslende 

fremmøde, hvilket min medstuderende Leanne Langhorn har biddraget aktivt til. Også 

mine vejledere på studiet - lektorerne Susanne Malchau, Agnes Bjørn og Elisabeth Hall 

samt bibliotekarerne på Danmarks Sygeplejerskehøjskole har været en stor hjælp. 

 

Jeg vil gerne give en særlig tak til min vejleder på specialet lektor, cand.cur, Ph.D. Eli-

sabeth Hall fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole, som konstant, ihærdigt og på meget 

positiv og konstruktiv vis har kommenteret og diskuteret mit arbejde. Også biblioteka-

rerne fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole fortjener tak for deres store arbejde med at 

finde den ønskede litteratur. 

 

Jeg vil også gerne takke lektor Agnes Bjørn, Danmarks Sygeplejerskehøjskole, for 

kommentarer, projektsygeplejerske Anni Therkelsen og overlæge Knud Skagen fra 

Hjertemedicinsk afdeling på Amtssygehuset i Herlev for at være behjælpelige med at 

etablere kontakt til patienter, min bror cand. scient. Lars Rosendal for assistance til 

etablering af automatisk indholdsfortegnelse, Rie Laursen for udarbejdelse af forside, 

samt overlæge Knut Borch-Johnsen, overlæge Ole Roikjær, chefsygeplejerske Els 

Johansen og direktionssekretær Pia Hågensen for velvillig assistance i forbindelse med 

den praktiske gennemførelse af interviewene. 

 

En varm tak til de patienter, der har stillet deres tid til min rådighed ved interviewene, 

og som så åbent har fortalt om deres oplevelser, tanker og følelser. 
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Til sidst er det mit håb, at afhandlingen som jeg har tilstræbt at skrive i en læsevenlig 

form, vil blive læst af sygeplejersker og andre, der har professionel kontakt til hjertepa-

tienter. Det er også mit håb at undersøgelsens resultat vil resultere i videre udforskning 

af fænomenet kropsopfattelse hos hjertepatienter og som basis for faglige diskussioner. 

 
 

Mette Rosendal Darmer 
København, oktober 2000 
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KAPITEL 1 

 

1. Indledning 

 Denne afhandling handler om kropsopfattelse hos patienter der udvikler hjerte-

insufficiens efter myokardieinfarkt. En beskadigelse af hjertemuskulaturen ændrer 

kroppens fysiske formåen, og det undersøges hvorledes patienter opfatter deres krop, 

hvorledes de fortolker deres kropslige ændringer og hvilken betydning kropslige æn-

dringer har for det levede hverdagsliv, samt hvorledes ændringen over tid mestres. 

  

1.1 Baggrund 

 19.000 danskere rammes hvert år af akut myokardieinfarkt (AMI), hvoraf de 25% 

er under 65 år og således i den arbejdsduelige alder. Det er en stor patientgruppe, og der 

gøres meget for, at patienterne igen kan leve et så normalt liv som muligt. En væsentlig 

del af indsatsen er et rehabiliteringsprogram, hvis formål det er ”at forbedre patienternes 

funktionsniveau, fjerne eller mindske aktivitetsrelaterede symptomer, minimere graden 

af invaliditet og gøre det muligt for hjertepatienten at vende tilbage til en personligt til-

fredsstillende rolle i samfundet” (Hjerteforeningen 1997:9). Vejen til det mål er i følge 

Hjerteforeningens rapport; fysisk træning, psykisk støtte i den tidlige fase og uddan-

nelse af patient og pårørende i sygdom og behandling. Målgruppen er hjertepatienter i 

bred forstand. 

 At få et AMI er en trussel på livet - med alt hvad det indebærer af krise, dødsangst 

og følelsesmæssig turbulens de første mange måneder (Lidell, Segesten & Fridlund1 

1998, Adamsen2 1997, Hjerteforeningen 1997). Men det er mere end det. Det er også en 

ændring af utallige aspekter af det levede liv - specielt hos patienter, der udvikler hjerte-

insufficiens efter AMI og derfor fysisk set, ikke kan det samme som tidligere. Deres 

fysiske krop og sociale status ændres. De bliver en del af kategorien ”kronisk syg”, og 

alligevel er der ingen, der umiddelbart kan se, at de er syge. "Det er det, der må gøre det 

svært at være hjertesyg. Det er jo egentlig en usynlig sygdom, når bare man tager sin 

medicin" (Nielsen3 1999:153). En patient, som jeg mødte for flere år siden, illustrerede 

dette. Han var enkemand og blev indlagt med hjerteinsufficiens efter et tidligere AMI. 

Under indlæggelsen brugte han en samtale med mig til at overveje, hvornår og hvordan 

 

                                                 
1 Lidell et al., sygeplejersker med Ph.D grad eller doct. stud. 
2 Brauner Adamsen, cand. cur. 
3 Nielsen, sygeplejerske 
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han skulle fortælle den kvinde, han lige havde mødt, om sin hjertesygdom. Skulle han 

fortælle det, før de fik et fast forhold, med fare for at blive afvist, eller senere, hvor det 

måske var svært at få det fortalt. Den episode åbnede på en måde mine øjne for hvorle-

des en usynlig kronisk sygdom ændrer den måde livet leves og opleves på. Hverdags-

livet bliver et andet. Handlinger, der før var naturlige og spontane, kræver nu overve-

jelse. Disse ændringer af hverdagslivet er langt mere vidtgående end de anbefalede livs-

stilsændringer. Opmærksomhed og indsigt på dette felt er også sygepleje. 

 

1.1.1 Afhandlingens antagelse om sygepleje 

 Min antagelse om sygepleje i denne speciale afhandling er, at den overordnet set 

kan inddeles i to former. En grundlæggende funktion, som består i varetagelse af pa-

tientens basale behov, herunder bekymring eller opmærksomhed for den individuelle 

patients velbefindende, samt en teknisk funktion, der ofte har sit udspring i det medicin-

ske speciale. At være opmærksom på en patients velbefindende indebærer forståelse af, 

hvad velbefindende er for den enkelte patient, og afspejler sygeplejens omsorgsaspekt. 

Omsorg ses ikke som en separat del af sygeplejen men som en overordnet værdi, der ses 

i sygeplejerskens væremåde, overvejelser, beslutninger og handlinger. I Hjerteforenin-

gens rapport om rehabilitering kan man genfinde det bio-psyko-sociale menneskesyn, 

hvor mennesket ses som bestående af en fysisk, psykisk og social del, og hvor behand-

lingsinstitutionernes opgave først og fremmest er at tage vare på den fysiske del og der-

næst patientens psykiske reaktion på sin fysiske sygdom. Det er det samme menneske-

syn, som almindeligvis guider hospitalssygeplejersker i deres arbejdsmæssige priorite-

ringer, hvilket efter min vurdering er en del af forklaringen på den begrænsede interesse 

i kronisk hjertesygdoms konsekvens for det levede hverdagsliv. Min antagelse om sy-

gepleje står ikke i modsætning til det bio-psyko-sociale menneskesyn, men indeholder 

en kritik af, at omsorgen ikke fremstår tydelig. Det bio-psyko-sociale menneskesyn er 

således ikke fremmende for en sygepleje med omsorg som overordnet værdi. 

 Når et menneske bliver kronisk syg efter AMI, skyldes det meget ofte hjerteinsuf-

ficiens. Jeg vil derfor i det følgende kort beskrive sygdommen hjerteinsufficiens, ud-

valgte dele af sygeplejen til denne patientgruppe, samt litteraturen om hvorledes pa-

tienter oplever at få hjerteinsufficiens. Derefter afgrænses og præciseres undersøgelsens 

problemstilling. 
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1.1.2 Sygdommen hjerteinsufficiens og dens samfundsmæssige betydning 

Ifølge Hjerteforeningen (1996) skønnes ca. 50.000 danskere at have hjerteinsuffi-

ciens, svarende til 1-2% af den voksne befolkning. Blandt de forskellige former for 

hjerteinsufficiens er kronisk venstresidig hjerteinsufficiens, som er forårsaget af AMI 

eller hypertention, langt den hyppigste (Aldershvile, Haunsø & Sandøe 1994).  

Hjerteinsufficiens kan beskrives på følgende måde: "En kritisk reduktion i den ene 

eller begge ventriklers pumpeevne udgør det primære patofysiologiske element i udvik-

lingen af hjerteinsufficiens. Trods normalt eller ofte øget diastolisk fyldningstryk, for-

mår hjertet ikke mere at producere et minutvolumen, som er tilstrækkelig til at imøde-

komme organismens metaboliske behov" (Aldershvile et al. 1994: 920). Kroppen har en 

evne til for en årrække at kompensere for hjerteinsufficiens via to kompensatoriske me-

kanismer,4 og patienten oplever i denne periode kun begrænsede kliniske symptomer, 

hvilket gør NYHA klassifikationen, figur 1. til et godt klinisk hjælpemiddel. Klassifika-

tionen er udviklet som et redskab til vurdering af graden af hjerteinsufficiens, funk-

tionsniveau og effekt af behandling. Klassifikationen bruges på tilsvarende vis i syge-

plejen. 

 

Figur 1. 

NYHA klassifikation af funktionskapacitet ved hjerteinsufficiens.  

 

NYHA klasse I Organisk hjertesygdom uden begrænsning af den fysiske kapacitet 

NYHA klasse II  Organisk hjertesygdom med en let begrænsning af den fysiske ka-

pacitet: Sværere grader af normal fysisk aktivitet resulterer i 

dyspnø, træthed eller palpitationer, men der er ingen symptomer i 

ro eller ved let legemelig anstrengelse. 

NYHA klasse III Organisk hjertesygdom med svær begrænsning af den fysiske ka-

pacitet: Selv let legemelig aktivitet udløser dyspnø, træthed og/eller 

palpitationer, men der er ingen symptomer i ro. 

NYHA klasse IV Hjertesygdommen medfører symptomer allerede i hvile, som for-

værres ved enhver form for aktivitet. 

Aldershvile et al. 1994: 926 
 

                                                 

 

4 Enten ventrikeldilatation som medfører en øget kontraktilitet (sammentrækningsevne) i det resterende 
nomale myokardium eller hypertrofi af det ikke beskadigede myokardium, eller hvad der er hyppigst, en 
blanding af de to former. 
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Venstresidig hjerteinsufficiens er karakteriseret ved en vedvarende begrænsning 

af funktionskapaciteten, forårsaget af dyspnø, træthed eller afmagt (Aldershvile et al. 

1994). Dyspnø er forårsaget af et øget tryk i lungekredsløbet og viser sig ved åndenød 

ved legemlig anstrengelse af forskellig sværhedsgrad. Træthed er forårsaget af et lavt 

minutvolumen og nedsat gennemblødning af vævene.  

 

1.1.3 Sygepleje til patienter med hjerteinsufficiens 

 Den specifikke sygepleje5 til patienter med hjerteinsufficiens består generelt af 

fem områder; fysisk sygepleje, observation af kliniske symptomer, administration og 

overvågning af behandling, psykisk pleje, samt undervisning rettet mod hverdagen efter 

sygdom og indlæggelse. Den psykiske- og undervisningsrelaterede pleje beskrives kort 

udfra Kjær, Dall & Jørgensen6 (1998) – der udfra en faglig vurdering, er den sygepleje 

som tilstræbes udført på danske hjerteafdelinger. Bogen er anmeldt af Melchiorsen7 og 

Rasmussen8 i Sygeplejersken (nr. 14. 1999 side 59). Det er også deres vurdering, at 

bogen afspejler den tilstræbte sygepleje på danske hjerteafdelinger. 

 Psykisk pleje til patienter med hjerteinsufficiens handler generelt set om at hjælpe 

patienten med af takle den uro og angst, som trussel på liv, vejrtrækningsbesvær, træt-

hed og smerter oftest medfører. Patienten støttes i at sætte ord på sin angst og utryghed 

udfra en forestilling om, at patienten derved dels påbegynder en bearbejdelse af sin syg-

domssituation og dels forberedes på en psykisk reaktion på sygdommen. Kjær et al. 

(1998) lægger endvidere vægt på at forberede patienten på, at rollen i familien kan æn-

dres på grund af fysisk begrænsning. Det kan for eksempel være en oplevelse af tab af 

styring over eget liv, hvilket igen kan opleves som en sorg. I følge Kjær et al. (1998) 

består kunsten i at kunne sige fra og give slip på det, der ikke er vigtigt. 

 Undervisning af hjertepatienten har tre formål. Først at give patienten en viden om 

deres sygdom, dens behandling, risikofaktorer/livsstilsændringer og fysisk aktivitet så-

ledes, at valg om fremtidig livsstil træffes på et vidensbaseret grundlag. Dernæst at gøre 

patienten i stand til selv at vurdere sin fysiske tilstand og hvad han skal gøre hvis der 

opstår symptomer. Sluttelig ses viden som et redskab, der kan hjælpe patientens egen 

bearbejdelse af angst og utryghed. 

 

                                                 
5 Den specifikke sygepleje beskrives ikke generelt, da det ikke findes relevant udfra specialets 
problemstilling. 
6 Kjær et al., sygeplejersker. 
7 Melchiorsen, klinisk sygeplejevejleder på Hjertemedicinsk afdeling, Skejby Sygehus. 
8 Rasmussen, udviklingssygeplejerske på Hjertecentret, Rigshospitalet. 

Cand.cur. speciale     Mette Rosendal Darmer 



 11

 Konklusion: Psykisk pleje og undervisning til patienter med hjerteinsufficiens, 

følger således anbefalingerne fra Hjerteforeningen (1997) med hensyn til psykisk støtte 

i det tidlige forløb, og undervisning i sygdom og behandling. Derimod bliver forandrin-

ger i patienters hverdagsliv stort set ikke beskrevet. De eneste henvisninger er, at pa-

tienten skal forberedes på, at rollen i familien kan ændres på grund af fysisk begræns-

ning, og at patienten skal lære at give slip på de aktiviteter, der ikke er vigtige, hvilket 

nok er temmelig meget lettere sagt end gjort. Refleksion over betydningen af, at ”bo” i 

en ændret krop, og den betydning det har for hverdagsliv, selvopfattelse og livskvalitet, 

er således meget lidt beskrevet. 

 

1.2 Litteraturgennemgang 

Der er foretaget en systematisk litteratursøgning i artikelbaserne ”Medline” og 

”Cinahl". Som søgeord er brugt; Body image, heart failure, cardiac, patient experience 

og self concept. Der er endvidere foretaget søgning i ”Artikelbasen”, udfra søgeordene; 

kropsopfattelse, body image, hjerteinsufficiens, hjertesvigt, hjertesygdom, patient ople-

velser og selvopfattelse. Litteratursøgningen er begrænset til 1990'erne udfra et aktuali-

tets kriterie. Der er endvidere søgt via relevante artiklers referencelister. Søgningen gav 

et resultat på 23 relevante artikler (bilag nr. 1). Af disse var der to, som specifikt under-

søgte og beskrev oplevelsen af at få stillet diagnosen hjerteinsufficiens og livet med 

sygdommen. Jeg har ikke kunne finde artikler, der specifikt beskriver kropsopfattelse 

hos hjertepatienter, og der er tilsyneladende heller ikke skrevet meget om hverdagsliv 

hos patienter med hjerteinsufficiens, hvilket de aktuelle forfattere også beskriver. 

Dracup, Baker, Dunbar, Dacey, Brooks, Johnson, Oken & Massie (1994)9 har i en over-

sigstartikel (artikler fra Medline 1966-1993) beskrevet rådgivning, undervisning og 

livsstils ændringer hos patienter med hjerteinsufficiens NYHA 2-4 (figur 1). Det tæt-

teste de kommer på ændringer i hverdagsliv og kropsopfattelse, er betydningen af fysisk 

træning samt betydningen af livskvalitet og social funktion. Det de i den forbindelse 

kommer ind på, er primært behov for undervisning, samt angst hos AMI patienter i den 

akutte og nysyge fase. Litteratursøgningens to mest relevante artikler bliver her præ-

senteret og diskuteret. 

                                                 
9 Dracup et al., sygeplejersker og læger. 
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1.2.1 Relevante artikler 

 Stull, Starling, Hass & Young 10 (1999) har interviewet 21 patienter med hjertein-

sufficiens (NYHA klasse 2-4) og analyseret materialet udfra metoden grounded theory. 

Som højere ordens tema fandtes processen - at blive hjertepatient. Denne proces består i 

en søgen efter mening og identitet og afspejler fem faser. 1. Krise reaktion. Hvilket er 

en søgen efter mening, men ingen evaluering eller respons. Når patienten retrospektivt 

kan begynde at forklare symptomer som værende en del af et sygdomsbillede, er de 

kommet igennem den proces, der består i at hæfte mening til symptom. 2. Diagnosen. 

Er begyndelsen af den proces, det er at finde mening i situationen. Her ses to meget for-

skellige billeder. Der er de patienter, der tidligere har en historie som hjertesyg og der-

med har en kontekst der gør dem i stand til at forstå deres nye situation, og der er de pa-

tienter, der ikke har nogen forhistorie som hjertesyg og derfor ikke har en kontekst, der 

gør dem i stand til at forstå deres situationen. 3. Patientens respons på diagnosen. Re-

aktionen er oftest bekymring, utryghed og nervøsitet og afspejler, at situationen er ny og 

uigennemskuelig, og at viden om sygdommen er begrænset. 4. Accept og tilpasning. 

Denne fase afspejler en erkendelse af, at forventninger til liv og livsstil tilpasses den ny 

situation. Responsen varierer fra at søge kontrol til en fatalistisk holdning. 5. Livet går 

videre. Denne del af processen belyser patientens beslutning om livets fremtidige kurs. 

Undersøgelsen viser, at mange patienter beslutter at fortsætte livet så tæt på den tidli-

gere livsstil som mulig, men at patienten må forhandle en ny identitet, der passer til den 

ny kontekst - både i forhold til andre og i forhold til sig selv. 

 De første tre faser afspejler en søgen efter mening, mens de sidste to faser afspej-

ler tilpasning og accept udfra den fundne mening. "Patienten kommer til at forstå, at 

nedsat tempo, andre rutiner eller begrænsning i de daglige aktiviteter er acceptable og 

fornuftige handlinger udfra deres forståelse af  situationen" (Stull et al. 1999:29011). 

 Mårtensson, Karlsson & Fridlund12 (1997) har interviewet 12 mandlige patienter 

med hjerteinsufficiens (NYHA klasse 2-4) om, hvorledes de opfatter deres livssituation  

udfra en fænomenografisk13 metode. Data blev analyseret induktivt og seks kategorier 

(jf. nedenfor) beskrevet. Forskerne opfatter deres resultater som valide, udfra en ople-

 

                                                 
10 Stull et al., læger. 
11 Engelske, svenske og norske citater er egne oversættelser. Original citater findes i bilag 2. 
12 Mårtensson et al., sygeplejersker og læger. 
13 Fænomenografisk metode er at  beskrive hvordan personer opfatter for eksempel det at blive syg. Dette 
ses som anderledes end fænomenologisk metode, som søger at  beskrive hvad personer erfarer 
(Mårtensson et al. 1997). 

Cand.cur. speciale     Mette Rosendal Darmer 



 13

velse af mætning i data efter 8-10 interviews, hvilket betyder, at der i de sidste to til fire 

interviews ikke fremkom data, der afveg væsentlig fra de første otte til ti interviews. 

 De seks kategorier i Mårtensson et al. (1997) er: 1. Tiltro til fremtiden. Optimi-

stiske patienter øger deres daglige aktivitet til et højere niveau end ikke optimistiske 

patienter. Aktivitetsøgningen korresponderer ikke med NYHA klassifikationen. 2. Op-

nået opmærksomhed. Beskriver to forskellige strategier undgåelse eller konfrontation. 

Undgåelse beskriver en forventning om regelstyrede livsmønstre og at sygdommen bli-

ver styrende for livssituationen. Konfrontation belyser evnen til at tilpasse sig sygdom-

men og at få det bedste ud af situationen med mindst mulig indskrænkning i dagliglivet. 

Psyko-sociale faktorer og livssyn er afgørende for strategien. 3. Støtte fra omgivelser. 

Det positive syn domineres af involvering fra netværket. Det negative af, at patienten 

ikke har nogen at tale om sin livssituation med. 4. At opleve begrænsninger. Fra en so-

cial hæmning med begrænsning af udfoldelsesmuligheder til daglige begrænsninger 

foranlediget af kropslige forandringer. 5. Følelse af ingen energi. Manglende fysisk 

energi beskrives som manglende styrke og udholdenhed. Manglende mental energi be-

skrives som en opgivende holdning, før de prøver at udfolde sig fysisk. 6. Følelse af 

resignation. Fra en følelse af, at døden er det eneste forventelige til kraftløshed, fordi 

patienten ikke selv kan influere på sin livssituation. 

 

1.2.2 Vurdering 

 De to artikler har forskellig startpunkt. Stull et al. (1999) beskriver oplevelsen af 

at få diagnosen hjerteinsufficiens og krisen i den forbindelse. Her er opdelingen mellem 

de patienter, der har en forhistorie som hjertesyg, og dem der ikke har, interessant. Også 

fordi krisen handler om manglende mening. I følge Stull et al. (1999) er patientens re-

spons på diagnosen med utryghed, nervøsitet og bekymring, til dels den samme som 

Mårtensson et al. (1997) beskrivelse af en følelse af ingen energi og følelsen af resigna-

tion. I begge tilfælde er der tale om en reaktion på diagnosen og en oplevelse af uover-

skuelighed. 

Hos Stull et al. (1999) er den næste fase accept og tilpasning af situationen med et 

syn på tilværelsen som skæbnebestemt, eller noget der kan påvirkes. Her er Mårtensson 

et al. (1997) mere præcis i sin beskrivelse. Hos Mårtensson et al. (1997) indeholder be-

grebet ”opnået opmærksomhed” den samme opdeling som hos Stull et al. (1999). Hos 

Mårtensson et al. (1997) er ordene blot blevet til ”undgåelse” og ”konfrontation”. Men 

præciseringen af betydningen af tiltro til fremtiden er væsentlig, for forståelsen af og 
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plejen til disse patienter. Støtten fra omgivelser (netværk og professionelle) har betyd-

ning for takling af både kropslig og social begrænsning. 

Konklusion. De to artikler beskriver i forening, hvorledes det opleves at blive 

hjertesyg, derunder at det påvirker hele livet og opfattelsen af identitet. Men de skriver 

ikke meget om, hvorledes det opleves på hverdagsniveau, hvad det betyder i hverdagen, 

at der ikke er kræfter til for eksempel havearbejde, og hvad det betyder for rollen i fa-

milien og identiteten. Det er blevet en lidt mere overordnet beskrivelse af krise og om 

livet styres eller ikke styres af sygdom, men ikke hvilken betydning dette har for pa-

tienten. 

 

1.3 Problemafgrænsning og formål 

 Patienter, der får hjerteinsufficiens efter AMI, skal leve med og forholde sig til, at 

deres krop for altid er blevet en anden. Litteraturgennemgangen viser, at der er skrevet 

om fysisk træning, om funktionsbegrænsning, om angst og uro i den nysyge periode, 

samt hvorledes dette påvirker livet i sin helhed og patientens opfattelse af egen identitet. 

Betydningen af den ændrede krop i hverdagslivet er der derimod ikke skrevet om - må-

ske fordi det ikke kan ses, men kun opleves af den syge person. 

 Jeg har derfor valgt at fokusere på begrebet kropsopfattelse hos patienter med 

hjerteinsufficiens, fordi måden kroppen opfattes på, hænger nøje sammen med hvorle-

des personen opfatter sig selv og derved, hvordan livet leves og opleves. Her er jeg pri-

mært inspireret af Merleau-Ponty14 (1945/1994) og Bob Price15 (1990). 

 Merleau-Ponty (1945/1994) beskriver fænomenologisk krop og kropsopfattelse, at 

mennesket ikke blot har en krop, men er deres krop. Bob Price (1990) beskriver udfra 

teoretiske og empiriske studier en systemteoretisk inspireret teori om normal og ændret 

kropsopfattelse, som tager udgangspunkt i en tilstræbt holistisk forståelse af mennesket. 

Marianne Omne-Pónten16 (1997), der er inspireret af Price´s teori, vurderer, at der fin-

des videnskabeligt belæg for, at kropsopfattelse og velbefindende er gensidigt påvir-

kende, men at der mangler forskningsbaseret viden om, hvorledes sygdom (her cancer) 

påvirker kropsopfattelse og velbefindende og dettes betydning for rehabilitering.  

                                                 
14 Merleau-Ponty 1908-1961, fransk filosof. 
15 Price, sygeplejerske, MSc, engelsk sygeplejeteoretiker. Inspireret af P. Schilder. 

 

16 Omne Pontén, svensk sygeplejerske, sygeplejelærer, Ph.D. 
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 Afhandlingens hovedfænomen er således fænomenet17 kropsopfattelse (body 

image). 

 

 Undersøgelsens formål er derfor: 

 At undersøge hvorledes patienter med hjerteinsufficiens efter AMI opfatter 

deres krop og hvordan de fortolker deres ændrede krop, hvilken betydning 

dette har i hverdagslivet, samt hvorledes dette over tid mestres. 

 

1.4 Læsevejledning 

 Et kvalitativt hermeneutisk (fænomenologisk) design er valgt til opfyldelse af un-

dersøgelsens formål, fordi denne erkendelsestradition handler om analyse og tolkning af 

mening i menneskelige udtryk. "Den hermeneutiske proces viser sig også ved at man 

går fra teori til empiri, for så at se resultaterne i lyset af teori og grundlæggende antagel-

ser" (Nåden18 1999:70). Det vil sige, at først beskrives den teoretiske referenceramme, 

dernæst metodologi og indsamling af data, hvorefter data analyseres inden der endelig 

fortolkes i lyset af den teoretiske referenceramme. 

 Som teoretisk referenceramme er valgt Bob Price’s (1990, 1993, 1994, 1995, 

1996) systemteoretisk inspirerede teori om body image, fordi han er den, der mest sy-

stematisk har arbejdet med fænomenet kropsopfattelse i sygeplejen, samt Merleau-

Ponty (1945/1994) fænomenologisk beskrivende kropsfilosofi for at få en dybere for-

ståelse af det at have og være en krop. Den normale kropsopfattelse bliver således be-

skrevet og analyseret udfra Bob Price og Merleau-Ponty´s tekster. Som videnskabsteo-

retisk ståsted er valgt dele af Hans Georg Gadamers (1960/1991) udlægning af herme-

neutik. Ændret kropsopfattelse efter sygdom bliver beskrevet udfra Bob Price (1990, 

1993, 1994, 1995, 1996) tekster og diskuteret udfra relevante kilder. 

 Som metodologisk fundament bruges primært Kirsti Malterud (1996) hermeneu-

tisk fænomenologisk inspirerede metode, men også andre metodologiske forfattere ind-

drages. 

 Engelske, svenske og norske citater i afhandlingen er af forfatteren oversat til 

dansk, velvidende at de engelske og svenske citaters præcision nedsættes en smule. For 

at minimere forskellen i præcision er alle citater beskrevet i original og oversat form i 
                                                 
17 Et fænomen indikerer en relation, hvordan noget fremtræder som noget for nogen (Gjengedal 1993), 
hvilket vil sige noget man oplever eller erfarer. Politikkens nudansk ordbog 1991; en forteelse, ’det der 
viser sig’. 

 

18 Nåden, cand.mag. i filologi, embedseksamen i sygeplejevidenskab, doktorgrad i Vårdvetenskap fra Åbo 
Akademi i Sverige. 
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bilag nr. 2. Min begrundelse19 for dette valg er, at afhandlingen dermed generelt bliver 

mere læsevenlig. 

 

                                                 
19 Det erkendes, at en afhandling er en eksamensopgave, med det formål at vise, at jeg har den fornødne 
viden og kundskaber til at kunne erhverve en akademisk grad, og at der derfor ikke er noget krav om 
tilgængelighed. 
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KAPITEL 2 

 

2. Teori 

 Dette kapitel er i sin helhed en beskrivelse af afhandlingens  videnskabsteoretiske 

ståsted, som består af dele af Hans Georg Gadamers udlægning af hermeneutik samt en 

beskrivelse og analyse af fænomenet kropsopfattelse. Normal kropsopfattelse beskrives 

og diskuteres udfra Bob Price og Maurice Merleau-Ponty, og ses som afhandlingens 

teoretiske fundament. Ændret kropsopfattelse beskrives og diskuteres udfra Bob Price 

og andre relevante kilder. 

  

2.1 Overordnede metodologiske overvejelser 

2.1.1 Præsentation af hermeneutik 

 Hermeneutik betyder fortolkningslære eller forståelseslære. Gadamer20 

(1991/1960) repræsenterer ny-hermeneutikken, hvor hermeneutik ikke overvejende ses 

som en metode, men som en filosofi, der angiver forståelsens ontologi og muligheds-

betingelse. 

 Forståelse kan ifølge Gadamer21 ikke ses som adskilt fra fortolkning, fordi for-

tolkning er en eksplicit eller udtrykt form for forståelse. På samme måde ses anvendelse 

som en integreret del af den hermeneutiske proces, fordi forståelse af en konkret situa-

tion på en ny og anderledes måde altid er en form for anvendelse, idet man ikke har 

forstået, hvis man ikke kan anvende det forståede. Forståelse, fortolkning og anvendelse 

er derfor nært forbundne og ikke adskilt, som i traditionel hermeneutik. Udfra sammen-

hængen forståelse – fortolkning – anvendelse, beskriver Gadamer nogle centrale begre-

ber, som er afgørende for at forstå hans udlægning af hermeneutik. Derfor vil de blive 

beskrevet nærmere i afsnit 2.1.2 – 2.1.5. 

 

2.1.2 Virkningshistorie og horisont 

 Virkningshistorie betyder, at vores forståelse altid er situationsbunden. ”Forståelse 

er tænkt mindre som en subjektiv handling end at deltage i traditionens tildragelse, en 

transmissions proces i hvilken nutid og fortid er konstant med” (Gadamer 

1991/1960:290). Det betyder, at vores forståelse af nogen eller noget altid er bundet til 

både situationen – nuet og til den tradition, vi både er en del og et produkt af. Specielt i 

 

                                                 
20 Hans Georg Gadamer f. 1900, tysk filosof, repræsenterer ny-hermeneutikken. 
21 Hvor der skrives Gadamer, henvises til Gadamer (1991/1960). 

Cand.cur. speciale     Mette Rosendal Darmer 



 18

en forskningsproces, er det afgørende at reflektere over, at man er bundet til situationen, 

hvilket ikke er let, fordi man ikke står overfor situationen, men er i situationen (Jensen22 

1990). 

 Det virkningshistoriske princip består i at være åben og ikke at lade negative for-

domme dominere, men i stedet at finde det meningsfulde i den tekst, der ønskes forstået 

(se også afsnittene om fordomme og horisontsammensmeltning). 

 Vi er som beskrevet bundet til situationen, og situationen har en horisont, som 

bestemmer, hvad der er synligt ud fra et bestemt fordelagtigt punkt. ”En horisont er 

ifølge Gadamer de underforståede værdier eller forbilleder, teorier, begreber og erfarin-

ger, der farver den enkeltes opfattelse af tilværelsen og verden” (Scheel23 1994:123). 

Horisonten er konstant bevægelig afhængig af de fordomme, vi har med os, og hvor-

ledes de sættes i spil. ””At have en horisont” menes ikke at være begrænset af, hvad der 

er nær på men at have mulighed for at se udover det” (Gadamer 1991/1960:302). En 

horisont farver således, hvad vi kan se, og hvad vi er blinde for, men er ikke en be-

grænsning, hvis vi er åbne og modtagende, og ikke lader vores negative fordomme do-

minere. Hvis vi er åbne og modtagende og sætter vores fordomme på spil, bevæger vi os 

med vores horisont og den bevæger sig med os. 

 

2.1.3 Fordomme og forståelseshorisont 

 Alle mennesker har fordomme. At have fordomme om nogen eller noget, betyder 

at have en forforståelse, og denne forforståelse kan enten have en positiv eller en nega-

tiv værdi. Positive fordomme er en forudsætning for at forstå. Negative fordomme mod-

arbejder eller giver falsk forståelse. Fordomme er den helhed, der sættes på spil, når 

man ønsker at forstå noget - det er forståelsen muligheds betingelse. Gadamer bruger 

betegnelsen fordomme om alle opfattelser og holdninger i vores forståelseshorisont. 

 "Fordomme … er kommet til os fra tradition eller historie (før), de er konstitue-

rende for, hvad vi er nu og i færd med at blive (nu), og de er forventningsfulde, idet de 

er åbne for fremtidig testning og forandring (fremtid)" (Jensen 1990:138). Vores liv og 

opvækst former således de fordomme og de forventninger, vi har med os, og er afgø-

rende for, hvorledes vi forstår andre og andet, men også hvordan vi forstår os selv. Tra-

ditionen er en del af os, situationen er en del af traditionen, og er det grundlag vi kan 

forstå ud fra. Hvis vi har fælles fordomme (forforståelse), forstår vi umiddelbart pro-

 

                                                 
22 Torben K. Jensen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. 
23 Merry Elisabeth Scheel, sygeplejerske, cand.phil. og mag.art. i filosofi. 
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blemet eller sagen. Hvis vores fordomme derimod er meget forskellige, sættes en for-

ståelsesproces i gang, og vores fordomme sættes på spil (Gadamer). 

 Det er ikke muligt på forhånd at skille produktive fordomme fra fordomme der 

hindrer forståelse. Dette kan kun ske i selve forståelsesprocessen - om end kun in-

direkte, fordi vi ikke er bevidste om vores fordomme. Fordomme kan derimod udfor-

skes via refleksion. At reflektere over egne fordomme er begrænset af, at det vi har mu-

lighed for at erfare, altid ses i lyset af alle vores fordomme. Det er derfor problematisk 

at reflektere over egne fordomme, men Gadamer hjælper lidt på vej. Han siger, at det 

der i en tekst leder til forståelse er, når noget i teksten taler til os. I lyset af det teksten 

siger, er det muligt at stille spørgsmål til vores egne fordomme, fordi det er igennem 

vores fordomme, at teksten kan tale til os. Spørgsmål til vores forståelse af en given 

tekst åbner på sin vis vores fordomme og sætter dem på spil. Gadamer siger endvidere, 

at midlertidig distance til den tekst, der ønskes forstået, er en positiv og produktiv til-

stand for at etablere forståelse, og er en betingelse for at kunne forholde sig spørgende 

og kritisk til egen forståelse. 

 Vores fordomme er således på samme tid det, der skaber og hindrer forståelse og 

ved at sætte vores opnåede forståelse på spil, ved at forholde os åbne og kritiske til det 

vi forstår, ved at skabe distance til teksten og vores egen forståelse, kan vi skabe gode 

betingelser for en positiv og produktiv forståelsesproces. 

 

2.1.4 Horisontsammensmeltning 

 ”I forståelsesprocessen sker en reel fusion af horisonter” (Gadamer 

1960/1991:307). Det skal ikke forstås på den måde, at vi overtager andres horistonter. 

Det kan vi ikke, fordi vi er bundet af situationen og vores egne fordomme, men vi kan 

gradvist justere vores forståelseshorisont. "Forståelse er iflg. Gadamer noget, der over-

går én eller sker med én, når man stiller sig åben og modtagende an. I den forstand er 

forståelse at gøre erfaring" (Jensen 1990:143). Det betyder, at forståelse ikke kan være 

en objektiv tilstand. Det at det er en erfaring betyder, at både de og det som erfares med 

forståelsen forandres med det at gøre erfaring. Forståelse bliver derved også selvforstå-

else. Samtidig er forståelse altid sag-forståelse, fordi forståelse altid er bundet til en si-

tuation. Dem, der forstår, har sat deres fordomme på spil, og derved ændret eller nuan-

ceret deres fordomme. Og det, der bliver forstået, er ændret fra en ligegyldig hændelse 

til en betydningsfuld hændelse. 
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 Gadamer spørger, hvorledes en tekst eller et udsagn kan blive beskyttet imod mis-

forståelse eller misfortolkning. Hans svar er: ”Alt, hvad der kræves, er, at vi forbliver 

åbne overfor meningen fra den anden person eller teksten” (Gadamer 1991/1960:268). 

Samtidig pointeres det, at denne åbenhed inkluderer situationen, den andens mening i 

relation til helheden og vores egen mening i relation til det. Forståelse er således ikke 

kun at forstå en anden eller noget andet. Det er også betinget af de spørgsmål der stilles, 

som igen er betinget af samspillet eller dialektikken mellem spørgsmål og svar, hvilket 

er betinget af situation, fordomme, forforståelse og horisont. 

 

2.1.5 Den hermeneutiske tolkning og cirkel 

 I følge Gadamer er: ”Forventning af mening, i hvilken helheden er forestillet, er 

aktuel forståelse, når dele, der er bestemt af selve helheden, også bestemmer denne hel-

hed” (Gadamer 1991/1960:291). Det betyder, at delene forstås udfra helheden og helhe-

den udfra delene. Dette er den hermeneutiske cirkelproces. "Den hermeneutiske cirkel 

er en dialektisk proces - i bevægelse. Denne dialektiske proces går fra forforståelse via 

selve tolkningen til forståelse" (Nåden 1999:69). Cirklen skal hverken ses som noget 

objektivt eller subjektivt men derimod beskrive forståelse som samspillet mellem bevæ-

gelse af tradition og bevægelse af fortolkeren. Harmoni af alle detaljer i helheden er 

kriteriet for korrekt forståelse. Findes denne harmoni ikke, er forståelsen fejlet (Gada-

mer), hvilket betyder, at fortolknings- og forståelsesprocessen er afsluttet, når forståelse 

af en tekst er uden indre modsigelser. 

 ”Cirklen, som er fundamental for al forståelse, har en yderligere hermeneutisk im-

plikation, som jeg kalder ”foregriben af fuldkommenhed”” (Gadamer 1991/1960:293-

94). Det betyder, at vi som udgangspunkt altid opfatter ord eller tekst som værende ra-

tionelle og sande. Det er først, når vores forsøg på at erkende det sagte som rationelt og 

sandt fejler, at vi forsøger at forstå det sagte i en anden betydning og dermed begynder 

at forklare årsagen. 

  

2.1.6 Diskussion af hermeneutik i sygepleje 

 Det at forstå en patient er at forstå, hvordan hans verden ændrer sig ved sygdom 

eller svækkelse, samt at erkende, at hans verden efter alvorlig sygdom aldrig vil blive 

den samme, som den var før (Gjengedal24 1994). Det betyder, at sygeplejersken skal 

 

                                                 
24 Eva Gjengedal, sygeplejerske, Ph.D. fra Universitetet i Bergen er inspireret af Benner, som er inspireret 
af Merleau-Ponty og Heidegger. Gjengedal tilhører den fænomenologiske del af sygeplejeforskningen. 
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forsøge at forstå, hvordan patienten selv oplever sin sundheds- eller sygdomsrelaterede 

situation. For at kunne det, er det nødvendigt at forstå patientens situation i lyset af ved-

kommendes tidligere oplevelser og erfaringer (Fjelland25 og Gjengedal 1996). Det sva-

rer til den hermeneutiske cirkels dialektiske proces mellem helhed og del og indebærer, 

at sygeplejersken er villig til at sætte sine fordomme og sin forforståelse på spil. 

 At sygeplejersken forstår patientens situation er sag-forståelse, hvilket betyder, at 

det, der er muligt at forstå, er patienten i dennes sygdomsrelaterede situation og således 

ikke patienten og dennes liv som helhed. En sådanne forståelse indbefatter, at sygeple-

jersken udvikler sin erfaring for, hvorledes det opleves at være patient, og derved juste-

rer eller ændrer sin egen forforståelse. At sygeplejersken forstår patientens situation 

indbefatter tillige, at hun anvender denne forståelse af patienten i sin sygepleje, fordi 

forståelse og anvendelse ifølge Gadamer er to sider af samme sag. 

 Gadamers princip om distance, til det der ønskes forstået, vil typisk være svær 

eller umulig at gennemføre i praktisk sygepleje, fordi sygeplejersken jo netop er kon-

stant tilstede og indlevende i patientens situation. At være indlevende er at være åben og 

modtagende, og er dermed en forudsætning for at kunne forstå. Samtidig kan nærheden 

og den derved manglende distance, ifølge Gadamer, begrænse forståelsen, fordi distance 

til den eller det, der ønskes forstået, skaber rum for refleksion over egen forståelse og 

egne fordomme.  

 Fjelland og Gjengedal (1996) skriver, at hermeneutiske fortolkningsprincipper 

også kan bruges til at forstå menneskelige handlinger generelt. Dette gælder specielt 

Gadamer´s princip om at foregribe fuldkommenhed, fordi dette princip understreger, at 

andre menneskers handlinger som udgangspunkt altid forsøges erkendt som værende 

rationelle. I den praktiske omgang med patienter er dette ikke altid muligt, men ses som 

en ønskværdig praksis. Hvis sygeplejersken skal forstå patienten, er helhed og sammen-

hæng (den hermeneutiske cirkel) afgørende for forståelsen, fordi sammenhæng mellem 

situation, reaktion og handling er afgørende for, om patientens handlinger opfattes som 

værende rationelle. Det betyder samtidigt, at hvis en sygeplejerske og en patient deler 

samme kultur, tradition og baggrund, vil en stor del af deres forforståelse sandsynligvis 

være overensstemmende og i hvert fald ikke fremmed. Derfor vil sygeplejersken lettere 

kunne forstå og sætte sig ind i patientens situation og reaktion, og vil derved lettere 

kunne forstå patienters handlinger som værende rationelle. 

 

                                                 
25 Ragnar Fjelland, professor i videnskabsteori ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. 
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 Hermeneutik er ligeledes væsentlig i sygeplejeforskning - specielt i den del af 

forskningen, der eksempelvis beskæftiger sig med patienters oplevelse og erfaring af det 

at blive gammel, syg eller svækket. Gadamers beskrivelse af det virkningshistoriske 

princip, som på samme tid indbefatter forskerens åbenhed for indtryk og bundethed at 

tradition (før) og situation (nu), er en svær balance i denne form for forskning, fordi 

man er i situationen og ikke udenfor situationen. Forskerens horisont (værdier, teorier, 

begreber og erfaring) og forforståelse har betydelig indflydelse på, hvad forskeren kan 

opfatte i situationen. Åben tilgang kan udvide forskerens horisont, så den ikke betragtes 

som en begrænsning men mere som en udsigtspost. Ikke mindst i dataindsamlingsfasen 

er det af afgørende betydning for at kunne erhverve righoldige og indholdsrige data. En 

ureflekteret forholden sig til horisont, tradition og situation kan omvendt resultere i, at 

forskeren tror, han hører interviewpersonens stemme, men at det i virkeligheden er, 

hvad forskeren tror, at interviewpersonen siger, og således afspejler forskerens egen 

stemme. Når data fortolkes og ny forståelse opnås, sker der en horisontsammensmelt-

ning, idet forskerens forståelseshorisont ændres. At opnå en sådanne ny forståelse af-

spejler en dialektisk proces mellem helhed og del og del og helhed, indtil harmoni i alle 

detaljer i helheden er opnået. Aktiv forholden sig til og refleksion over den opnåede 

forståelse er afgørende i fortolkningsfasen, fordi en ukritisk refleksion kan medføre fejl-

agtig forståelse, hvor det igen er forskerens egen forforståelse, der bliver bekræftet – 

”de skjulte fordommes tyranni” (Gadamer 1960/1991:270). 

 I denne afhandling søges en forståelse af fænomenet kropsopfattelse. Data vil 

blive indsamlet og fortolket udfra en hermeneutisk (fænomenologisk) forståelse (se ka-

pitel 3). Teori om kropsopfattelse farver min horisont som forsker, hvilke spørgsmål jeg 

kan stille og således, hvilke svar jeg får. Det har igen betydning for, hvilken forståelse 

jeg har mulighed for at opnå. Teori og filosofi om kropsopfattelses vil blive belyst i de 

kommende afsnit.  

 

2.2 Indledning til Bob Price’s teori om body image 

 Price’s teori om kropsopfattelse er den teori, der mest systematisk har arbejdet 

med fænomenet kropsopfattelse i sygepleje. Teorien er inspireret af psykiateren Paul 

Schilder’s26 (1935) teori om kropsopfattelse samt udviklet udfra teoretiske studier af 

 

                                                 
26 Paul Schilder, amerikansk forskningsprofessor i psykiatri. Startede sin professionelle karriere som 
neurolog. Allerede i 1914 bevægede han sig udover det neurologiske perspektiv med en artikel om 
selvopfattelse, i 1923 Das Körperschema, i 1935 The image and Appearance of the Human Body og var 
indtil sin død i 1940 optaget af fænomenet kropsopfattelse (body image). Schilder analyserede 
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andres forskning (deduktiv metode) og egen empirisk forskning (induktiv metode). 

Price’s (1990) teori om kropsopfattelse er i senere artikler blevet modificeret og udbyg-

get. Teori om normal kropsopfattelse, som af Price beskrives som en forudsætning for at 

forstå ændret kropsopfattelse, er ikke baseret på Price´s egen empiriske forskning. 

 

n endnu bredere forståelse af dette fænomen. 

                                                                                                                                              

 Price (1990) præciserer ikke, hvorledes han forstår og bruger begrebet teori. Han 

beskriver den normale og den ændrede kropsopfattelse, samt hvilke sygeplejeteorier 

(Roper,27 Roy28, Orem29) der understøtter hans teori. Derudover indeholder Price 

(1990) en række specifikke kapitler om kropsændringer ved forskellige sygelige 

tilstande. Price (1990) beskriver ikke, hvorledes de nævnte sygeplejeteorier skal 

opfattes eller fortolkes. Han forsøger kun at relatere problemer ved ændret 

kropsopfattelse til en generel referenceramme i rehabilitering udfra Roper, Roy og 

Orem. Den generelle referenceramme syntes at være en måde til systematisk at vurdere 

kropsopfattelse, afdække problemområder og planlægge god sygepleje. Jeg forstår, i 

overensstemmelse med Kirkevold30  (1993), begrebet teori som en systematisk 

beskrivelse eller forklaring af et eller flere fænomener. Mit formål hermed er at belyse 

fortolkning og forståelse af fænomenet kropsopfattelse ved hjælp af en anerkendt 

sygeplejeteori, for derigennem at få e

 Price beskriver sit syn på sygepleje som en forpligtigelse i forhold til holistisk31 

sygepleje. Det betyder, at sygeplejersken skal planlægge og handle udfra en forståelse af 

personen som havende såvel et fysisk som et psykisk, socialt og åndeligt domæne (Price 

1990). Price præciserer ikke hvad han forstår ved begrebet domæne. Jeg forstår begrebet 

domæne som konkrete og afgrænsede fænomener, der falder indenfor sygeplejens 

kompetenceområde (Kirkevold 1993). Sundhedsproblemer i et domæne vil oftest på-

 

kropsopfattelse udfra et både organisk, psykoanalytisk og sociologisk perspektiv. Kropsopfattelse var for 
Schilder ikke kun en kognitiv konstruktion, men også en refleksion af ønsker, følelsesmæssige attituder, 
og interaktion med andre og således afgørende for hverdagsliv. Schilder var den første, der systematisk 
beskrev fænomenet body image i bredt perspektiv (Fisher 1990). 
27 Nancy Roper f. 1918, engelsk sygeplejeteoretiker. Udgav i 1967 Principles of Nursing. Udarbejdede i 
1970érne Model of Living og Model of Nursing. Beskriver sygepleje som en praksis disciplin bestående 
af to komponenter; praksis hvor metoden er sygeplejeproces, teori som sygeplejespecifik viden (nursing´s 
body of knowledge) (Marriner-Tomey, Alligood 1998).  
28 Sister Callista Roy har udarbejdet en adatations model, hvor målet er at fremme adaption indenfor 
forskellige områder for at opnå uafhængighed. Er inspireret Erikson´s udviklingsteori og systemteorier. 
Mennesket ses som et bio-psyko-socialt væsen i konstant interaktion med et skiftende miljø. Som metode 
bruges sygeplejeprocessen (Engebæk 1980). 
29 Dorothea Orem, professor i sygeplejerske uddannelse. Har skrevet Nursing Concepts of Practice, som 
er en egenomsorgsteori (hvad egenomsorg er, egenomsorgssvigt og sygeplejehandlinger). Mennesket 
betragtes som en integreret helhed, hvor mennesket og omgivelserne danner et integreret system. Er 
inspireret af Virginia Henderson´s behovsteori. Som metode bruges sygeplejeprocessen (Kirkevold 1993). 
30 Marit Kirkevold, professor i sygepleje ved Institutt for Sykepleievitenskap, Oslo Universitet. 
31 Holisme; opfattelse af at helheden og ikke helhedens komponenter, er det afgørende. 
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virke et eller flere af de andre domæner, og ses altid ses i lyset af helheden eller samme 

del af helheden. Price forsøger således af se sjæl og krop som en helhed. At se sjæl og 

krop som en helhed er ikke et entydigt begreb. Jeg vil derfor prøve at uddybe det via 

Frølund32; ”Når vi vil forsøge at samle sjæl og legeme til en helhed, er der grundlæg-

gende to veje, vi kan gå. Den ene anerkender, at delene findes, og søger at forbinde dem 

til en helhed. Den anden benægter, at mennesket har en sjæl og et legeme, og søger i 

stedet en enhed, som ligger ’bagved’ el. ’forud’ for delene” (Frølund 1990:192). Price's 

antagelse om domæner og gensidig påvirkning betyder, at han befinder sig i den første 

kategori.  

 Price har den antagelse, at uden en holistisk tilgang i sygeplejen vil sygeplejer-

sken ikke opfatte patientens ændrede kropsopfattelse som et subjekt, fordi det er i mødet 

mellem den fysiske, psykiske og sociale del af mennesket selv, at mennesket har 

grundlaget for at danne forestillingen om normal eller ændret kropsopfattelse. Price taler 

således om, at sygeplejersken skal anskue og møde patienten udfra en helhedsforståelse. 

På trods heraf er hans modeller meget analytiske. Han analyserer små dele af helheden 

for at kunne forstå både selve delen, delen i helheden og helheden. Men spørgsmålet er, 

om det er muligt at forstå både delen og helheden, eller om delen kommer til at over-

skygge helheden, og derved bliver til det bio-psyko-sociale menneskesyn, hvor menne-

sket består af dele, jf. tidligere.  

 Price’s teori om kropsopfattelse befinder sig på Kim’s33 (1989) femte niveau, som 

er teori niveauet. Det er det mest specifikke niveau og omfatter kun en mindre del af 

sygeplejens fagområde. Niveau fem er således direkte anvendelig i klinisk praksis. Price 

definerer elementer og relationer mellem samme elementer i begrebet kropsopfattelse 

detaljeret, se afsnit 2.3. 

 Det fremgår ikke klart hvilken metateori, der understøtter teorien om kropsopfat-

telse, men teorien må opfattes som systemteoretisk inspireret, hvilket understøttes af 

referencerne til Roper, Roy og Orem (fodnote 27-29). Et system er en enhed, der er 

mere end summen af sine dele, og systemer udmærker sig ved en samlet mængde af 

gensidige relationer mellem elementer i helheder (Kneer 1997). ”Når et system foran-

drer sig som reaktion på begivenheden, forandres samtidig omverdenen for alle andre 

systemer, fordi pågældende system indgår i disse andre systemers omverdenen” (Götke 

 

                                                 
32 Sune Frølund, mag.art i filosofi. 
33 H. S. Kim, professor i sygepleje ved The University of Rhode Island, USA. Har i 1989 udviklet en 
analysemodel til at vurdere på hvilket abstraktions niveau en given teori befinder sig (videnskabsteori, 
metaparadigme, sygeplejefilosofi, paradigme eller teori niveau), samt om teorien er videnskabsteoretisk 
konsistent. 
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1997:28). Det må betyde, at det enkelte system igen ændres, hvilket igen forandrer alle 

andre systemers omverdenen igen og igen…. Price beskrivelse af kropsopfattelse er en 

beskrivelse af kropsrealitet, kropspræsentation og kropsideal som enheder, der samlet er 

mere end summen af sine dele. Disse enheder beskrives adskilt, men skal ses i sammen-

hæng som systemer, der ved ændring påvirker de andre systemer, og som igen påvirker 

kropsopfattelsen, som igen påvirker selvopfattelsen etc. Enhver ændring eller påvirk-

ning af kroppen udløser således ændringer eller reaktioner i krop eller kropsopfattelse 

og afspejler således en systemteoretisk tankegang. 

 

2.2.1 Definition af fænomenet body image 

 En af de tidligste og stadig anvendte definitioner på fænomenet body image er fra 

Schilder; 

”Med opfattelsen af den menneskelige krop menes det billede i bevidstheden, vi 
danner af vores egen krop, det er den måde kroppen fremstår for os selv. Der er 
sansninger, der er givet til os. Vi ser dele af kroppens overflade. Vi har berørings-
mæssig, varme og smerte indtryk. Der er sensationer, der kommer fra musklerne 
og deres hinder – sensationer fra innovation af muskler – og sensationer fra ind-
volde. Bag dette er den umiddelbare erfaring, at kroppen er en enhed. Denne en-
hed er erkendt, det er mere end en erkendelse. Vi kalder det et skema af vores 
krop eller et kropsskema” (Schilder 1935:11). 

 
 Schilder bruger betegnelsen kropsskema, som er en tredimensional eller tredelt 

opfattelse, som alle har af deres egen krop, og som henviser til, at det ikke blot er en 

følelse eller forestilling, men en selvopfattelse af kroppen. Body image kan således 

oversættes som det totale billede, vi har af vores krop, eller måske mere præcist som 

vores samlede opfattelse af kroppen. Fænomenet kropsbillede henviser til den synlige 

krop, mens fænomenet kropsopfattelse henviser til både den synlige og den følte eller 

erfarede krop, og jeg vælger derfor, at oversætte fænomenet body image med kropsop-

fattelse, fordi det signalerer krop og sjæl som et uadskilleligt hele. 

 

2.3 Den normale kropsopfattelse 

Price´s beskrivelse af normal kropsopfattelse er baseret på teoretiske studier af 

andres forskning, og er kraftig inspireret af Poul Schilder (1935, se afsnit 2.2.1). 

Viden om og forståelse af normal kropsopfattelse ses som en forudsætning for at 

kunne sætte sig ind i og vurdere en, efter sygdom, ændret kropsopfattelse. Definition på 

normal kropsopfattelse er som følgende: 

"Kropsopfattelse refererer til tre essentielle komponenter - kropsopfattelse er må-
den, hvorpå vi opfatter og føler vores krop (kropsrealitet), hvordan den reagerer 
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på vores kommandoer (kropspræsentation) og inkluderer en indre standard fra 
hvilken begge bedømmes (krops ideal)" (Price 1990:4).  

 

 Definitionen bliver mere klar af hans figur om kropsopfattelse, se figur 2. hvor 

også helheden eller sammenhængen mellem komponenterne bliver tydelig. Price (1995) 

udvider sin kropsopfattelses figur til også at indbefatte mestringsmåde og socialt net-

værk, jf. afsnit 2.4.1. 

"Modellen forbinder opfattelse af individuel mestring og brug af sociale resourcer 
(socialt støttende netværk) til takling af situationer, hvor ændringer i kroppen eller 
individets ideal om, hvordan den skal være, er taklet gennem regulær tilpasning af 
adfærd” (Price 1995:170). 
 

2.3.1 Kropsrealitet 

 Kropsrealitet (body reality) refererer til en objektiv opfattelse af kroppen, som den 

virkelig er - bestående af fysisk råmateriale skabt af gener og påvirket gennem opvækst 

og liv (Price 1990). En beskrivelse af kropsrealitet er en objektiv beskrivelse af højde, 

vægt, hud, muskulatur, hjertefunktion etc. og inkluderer ikke nogen værdimæssig be-

dømmelse (om hvorvidt kroppen f.eks. er pæn). Kropsrealitet er en objektiv opfattelse 

af kroppen, som den er, overbragt gennem det neurologiske system samt ved visuel vur-

dering. Kropsrealitet bliver fortolket af det enkelte individ og bliver tillagt en mening, 

f.eks. kroppen som risiko, velbehag, trussel, ukendt eller velkendt (Price 1994). 

 Kropsrealitet er en foranderlig størrelse, fordi kroppen ændres naturligt gennem 

livet i opvækst- og aldringsprocessen. Derudover ændres kropsrealitet unaturligt ved 

sygdom eller ulykke.  

 Price illustrerer sin model som en ligebenet trekant, se figur 2, bestående af kom-

ponenterne kropsrealitet, kropspræsentation og kropsideal, og trekanten illustrerer 

sammenhæng og uadskillelighed. En komponent kan således ikke ændres, uden at de 

øvrige komponenter ændres. Når en komponent ændres (hvilket sker hele tiden), søges 

ny balance ved at tilpasse de andre komponenter, hvilket i menneskets normale udvik-

ling er en uafbrudt og ofte ubevidst proces.  

2.3.2 Kropspræsentation 

 Kropspræsentation (body presentation) er kroppen arrangeret, tilpasset og præ-

senteret for andre (Price 1990). Eller med andre ord kroppen i relation til selv og funk-

tion (Price 1994). Det er således opfattelsen af, hvorledes kroppen præsenterer sig og 

fungerer som et udtryk for vores vilje, hensigter og følelser. Det afspejler det enkelte 

menneskes forsøg på at matche kropsrealitet med kropsideal. Kropspræsentation hand-
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ler både om kroppens udseende, kropslige udtryk og kropsfunktion. Kropslige udtryk er 

f.eks. personlig udstråling, overensstemmelse mellem det vi siger med ord, og det krop-

pen udtrykker. Med kropsfunktion menes kroppens reaktion på kropsrealitet, f.eks. fy-

sisk styrke, træthed eller smerter. Måden hvorpå kroppen præsenterer sig, er afgørende 

for vores selvopfattelse, fordi omgivelser og omgivelsernes reaktion virker som et spejl, 

som vi bedømmer os selv udfra. 

 

Figur 2. En kropsopfattelses model 

 

     Kropsideal (inkorporeret plads for krops rum og krops grænser) 

 

     

 

  

 

 

   Kropsrealitet    Kropspræsentation   

Price 1990:4 

 

2.3.3 Kropsideal 

 Kropsideal (body ideal) er vores indre billede af os selv hvordan vi syntes, at 

kroppen skal se ud og hvordan den skal fungere. Det vil sige en følelsesmæssig scoring 

af kroppen, dens komponenter, funktioner og fremkomst (Price 1994). "Kropsideal in-

volverer den individuelle - bevidst eller på anden måde -  bedømmelse af kropsrealitet 

og kropspræsentation op imod en norm eller standard" (Price 1990:8). Det vil sige at 

kropsidealet er et mentalt billede af, hvordan kroppen skal se ud, føle og opføre sig. Det 

betyder, at kropsidealet er individuelt, og at alle mennesker har deres egen norm eller 

standard, som de vurderer kropsrealitet og kropspræsentation udfra. Normen er ikke 

nogen fast størrelse, men derimod i konstant forandring gennem påvirkning fra krops-

realitet og kropspræsentation. Den norm, den enkelte bevidst eller ubevidst har for sit 

kropsideal, er dannet udfra personlige faktorer såsom opvækst, uddannelse, netværk og 

sociale faktorer, samt påvirket af et mere universelt kropsideal, det vil sige af tidens syn 

på kroppen og hvordan den skal se ud, samt hvad den skal kunne etc. 

 Kropsideal afspejler således en personlig norm og har utallige facetter, se figur 3. 

Tilfredshed med kroppens størrelse afspejler f.eks. både det personlige og det univer-
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selle kropsideal og aldring den normale udvikling og tilpasning til et forandret krops-

ideal. Sygdom eller ulykke kan pludselig ændre kropsrealitet og kropspræsentation ved 

ændret kropsstyrke, pålidelighed, komfort etc., hvilket igen fordrer et ændret kropsideal 

for at opnå en ny balance.  

 

Figur 3 Kropsideal - personlige normer 

 

   Kropslugte 

  Kropsproportioner     Kropskoordination 
   Kropsstørrelse og vægt        Kropsstyrke og -funktion 
    Kropskonturer       Kropspålidelighed og -kontrol 
    Kropskomfort           Kropsaldring  
              
              
             Krops ideal 
          

 

 
 
 
     
  Kropsrealitet   Kropspræsentation 
 

Kilde: Price (1990: 7) 
 

 Hvis det enkelte menneskes standard er urealistisk og dermed uopnåelig, vil det 

oftest resultere i kropslig utilfredshed, tristhed eller depression. Når kroppen er sund og 

velfungerende glider den oftest i baggrunden, uden at vi bemærker det: "Normal krops-

opfattelse er noget, vi altid har besiddet men måske aldrig rigtig erkendt" (Price 

1990:1). Det er i situationer med en ændring af kropsfunktion og kropsudseende, at 

kroppen fremtræder for os og kræver vores opmærksomhed. 

 

2.3.4 Sammenfatning af Price´s normale kropsopfattelse 

Price´s teori om normal kropsopfattelse er som beskrevet i afsnit 2.2 systemteore-

tisk i sin forståelse. Kropsopfattelse består af tre elementer; kropsrealitet, kropspræsen-

tation og kropsideal, som bliver analyseret som dele, men som skal forstås som sam-

menhængende og uadskillelige. Det betyder, at Price-sygeplejersken i sit møde med 

patienten har en helhedsforståelse - samtidig med, at delene i helheden analyseres. 

 Price er i udvikling og beskrivelse af teorien meget inspireret af Paul Schilder 

(1935), der også har inspireret Merleau-Ponty (1994/1945) i hans fænomenologiske 

beskrivelse af krop og kropsopfattelse.  
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2.3.5 Merleau-Ponty’s kropsopfattelse 

 Den franske filosof Merleau-Ponty34 har med sin kropsfilosofi genindskrevet 

kroppen i filosofien ved et opgør med Descartes35dualisme mellem bevidsthed og krop. 

Merleau-Pontys36 centrale tese er: ”Oprindeligt er bevidstheden ikke ’jeg tænker at’, 

men ’jeg kan’” (Merleau-Ponty 1994/1945:91). Her ses bevidsthed og krop som to sider 

af samme sag - et uadskilleligt hele, og hvor det ikke er muligt at sige noget om, hvad 

kroppen er, uden samtidig at sige, hvad kroppen kan. Det kroppen kan, skal ikke forstås 

som en objektiv viden eller færdighed, men noget mere eksistentielt. Mennesket har en 

eksistentiel kropsviden, en evne til at åbne sig mod verdenen og derved en evne til at 

opfatte den som en helhed, hvilket betyder, at mennesket har en grundlæggende krops-

lig forståelse af verden. 

 Descartes formulerede i 1600-tallet sit erkendelsesteoretiske princip ”Cogito, ergo 

sum – ’Jeg tænker, altså er jeg til’” (Stigen37 1992:378). Descartes metode var at så 

tvivl om al erkendelse for at nå frem til en absolut sikker indsigt, og det eneste han ikke 

kunne så tvivl om var, at han selv eksisterede som tænkende væsen. Udfra princippet 

Cogito, ergo sum, udledte Descartes, at mennesket består af to adskilte og uafhængige 

dele, nemlig bevidsthed og krop. Denne dualisme er ikke en ligeværdig dualisme, men 

en hierarkisk dualisme, hvor bevidstheden er ophøjet i forhold til kroppen (Wacherhau-

sen38 1996). Naturvidenskabens apparatfejlsmodel, hvor menneskets krop blev opfattet 

som et rent fysisk fænomen - en ting blandt andre ting, og sygdomme derfor blev opfat-

tet som fejl, der skulle repareres, kan føres tilbage til denne dualisme. 

 Merleau-Ponty forsøger fænomenologisk at nedbryde skellet mellem bevidsthed 

og tænkning på den ene side og kroppens fænomener på den anden (Grenness 1984). 

Derved tydeliggøres sjæl og krop som et uadskilleligt hele. I mit forsøg på at beskrive 

Merleau-Ponty´s kropsopfattelse, vil jeg beskrive hans opfattelse af kroppen som en 

eksisterende og situeret39 genstand. 

 

                                                

 Sanseiagttagelser betragtes almindeligvis som værende kropslige, og sansemateri-

alet som det arbejdsmateriale, bevidstheden danner sin opfattelse eller perception udfra. 

Men fordi al perception er perception af noget, bliver vi forledet til at tro, at der er en 

adskillelse mellem sansning og erkendelse. 
 

34 Maurice Merleau-Ponty 1908-1961, fransk filosof. Fænomenolog, bl.a. inspireret af Husserl og 
Heidegger. 
35 René Descartes 1596-1650, fransk filosof, rationalist. 
36 Hvor der skrives Merleau-Ponty, henvises til Merleau-Ponty (1994/1945). 
37 Anfinn Stigen (1923-1994) var professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. 
38 Steen Wacherhausen, filosof ved Institut for Filosofi ved Århus Universitet. 
39 Situeret – at være i situationen. 
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”Idet jeg er besat af væren og glemmer min oplevelses perspektivitet, behandler 
jeg den fra nu af som genstand, jeg udleder den af en relation mellem genstande. 
Jeg betragter min krop, som er mit synspunkt på verden, som en af genstandene i 
denne verden. Jeg fortrænger den bevidsthed, jeg har om mit blik som erkende-
middel, og behandler mine øjne som materielle dele” (Merleau-Ponty 
1994/1945:6). 

 

 Vores opfattelse af en adskillelse mellem sansning og erkendelse forleder os såle-

des til at opfatte kroppen som kun en genstand. "Kroppen er min måde at eksistere på, 

den er min tilknytning til bestemte omgivelser, til et bestemt perspektiv og således reali-

seringen af de projekter jeg lever" (Grenness 1984:17). Vi bebor således verden krops-

ligt, hvilket vil sige, at vi forstår kropsligt og handler udfra en kropslig forståelse. Det 

betyder selvsagt, at kroppen ikke kan være en genstand. ”Jeg står ikke overfor min krop, 

jeg er i min krop, eller rettere sagt jeg er min krop” (Merleau-Ponty 1994/1945:107), og 

fordi vi er vores krop, erfarer vi verdenen kropsligt. 

 "Kroppen er bæreren af væren-i-verden, og det at besidde en krop betyder for et 

levende væsen at slutte sig til et bestemt miljø, smelte sammen med særlige forehaven-

der og uafbrudt engagere sig deri" (Merleau-Ponty 1994/1945:20). Vi er således vores 

krop, og krop og situation er gensidigt afhængige fænomener. Alt hvad vi, som menne-

sket perciperer, placeres i forhold til kroppen, fordi kroppen er vendt mod verden. Mer-

leau-Ponty opdeler kropsligheden i et kropsskema (som udvikles først) og et kropsbil-

lede. Kropsbilledet er menneskets billede af sin egen krops fysiske fremtræden og for-

måen. "Kropsskemaet er menneskets implicitte 'viden' om sin egen krops aktuelle og 

mulige position i det fænomenale handlingsfelt" (Rasmussen 1996:86) og en før-reflek-

siv tilstedeværelse i verden. De fleste af vores kropslige erfaringer er før-refleksive, 

hvilket betyder, at vi opfatter mening i ting eller begivenheder uden nogen form for re-

fleksion. Fordi mange af vores kropslige erfaringer er før-refleksive, bliver den tætte 

forbindelse mellem krop og sind først tydelig, hvis forbindelsen ikke fungerer. F.eks. 

har mennesker, hvis arm eller ben ikke mere fungerer normalt på grund af paralyse, en 

tendens til at omtale det paralyserede lem som en genstand på samme måde som andre 

genstande i deres omgivelser.  

Vi erfarer og forstår således verden kropsligt. Men denne kropslighed er dobbelt, 

fordi mennesket både har og er en krop. Kropsligheden er tvetydig, fordi kroppen på 

samme tid er både objektiv og fænomenal, den er både synlig og seende, berørende og 

berørt (Grenness 1984) eller bestående af kropsskema og kropsbillede. Jeg er min krop, 

men har samtidig en krop, en krop som jeg kan betragte i et udefra perspektiv. Det be-
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tyder, at der alligevel er en tvetydighed i Merleau-Ponty´s kropsopfattelse, at han ikke 

helt, overkommer dualismen. 

 

2.3.6 Diskussion af den normale kropsopfattelse 

Price's definition af kropsopfattelse er kraftig inspireret af Schilder (1935), som 

skriver, at med opfattelsen af den menneskelige krop menes det billede i bevidstheden, 

vi danner af vores egen krop, hvilket er en dualistisk sjæl-krop opfattelse. Schilder 

(1935) bruger også betegnelsen kropsskema, som skal forstås som en tredimensional 

eller tredelt opfattelse af kroppen, og som henviser til, at det ikke blot er en følelse eller 

forestilling, men en selvopfattelse af kroppen. Price's systemteoretiske teori om krops-

opfattelse afspejler det bio-psyko-sociale menneskesyn, men udtrykt som en aktiv vilje 

og ønske om at forbinde delene og bevare et helhedssyn på mennesket. Merleau-Ponty 

er ligeledes inspireret af Schilder´s kropsskema (Das Körperschema 1923, fodnote 26). 

Merleau-Pontys fænomenologiske beskrivelse af kropsopfattelse afspejler et enhedssyn 

på mennesket, en enhed der ligger forud for sjæl og legeme. Price og Merleau-Ponty er 

således forskellige i deres videnskabsteoretiske ståsted, men de er inspireret af den 

samme mand og deres omdrejningspunkt er ens, nemlig kroppen. 

Price´s kropsopfattelse består af tre elementer, kropsrealitet (fysiske krop), krops-

præsentation (udseende, udtryk, funktion) og kropsideal (indre billede, værdimæssig 

vurdering). De enkelte dele i teorien analyseres som dele, men ses i systemteoretisk 

forstand som balancerende for at finde et ekvilibrium eller en ligevægt. Dette ses, som 

en fornuftig søgen efter en acceptabel kropsopfattelse i en foranderlig verden, hvor også 

kroppen konstant forandres. 

Merleau-Ponty's kropsopfattelse derimod består af kropsbillede (fysisk fremtræ-

den og formåen) og kropsskema (implicit 'viden' om kroppens aktuelle og mulige fæ-

nomenologiske handlingsfelt). Hans opdeling kan ses som værende hierarkisk, idet 

kropsskemaet dannes først. Der er en naturlig sammenhæng og uadskillelighed i Mer-

leau-Ponty´s to begreber, men samtidig en tvetydighed, idet hans filosofisk fænomeno-

logiske forskning går ud på at kritisere Descartes dualisme. 

Merleau-Ponty beskriver ikke kropsrealitet, og han problematiserer ikke menne-

skets fysiske råmateriale. Beskrivelsen af kropspræsentation og beskrivelsen af krops-

billede vurderes som værende ens. Forskellen mellem Price’s og Merleau-Ponty’s 

kropsopfattelse er forskellen mellem kropsideal og kropsskema. Kropsideal befinder sig 

på et mere individualistisk og konkret niveau, men dermed også et mere begrænsende 
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niveau i forhold til Merleau-Ponty’s beskrivelse af kropsskema. Begrebet kropsskema er 

mere abstrakt. Det signalerer at krop og sjæl er to sider af samme sag. Derudover sig-

nalerer kropsskema åbenhed og mulighed. Price's værdimæssige vurdering signalerer, at 

bevidstheden bedømmer kroppen udfra egne og samfundets normer. Derved befæstes 

den dualistiske tankegang. Heller ikke Merleau-Ponty undgår helt dualismen. Han deler 

kropsopfattelse op i en eksistentiel form som dannes først, fordi han mener, at vi er situ-

eret i verden, vi er der før bevidstheden. Derefter dannes det billede, den enkelte har af 

sin fysiske krop og fysiske formåen. 

Krop og kropsopfattelse er altså udfra disse to teoretikere to sider af samme sag. 

Når der ved sygdom eller ulykke sker ændringer i eller med kroppen ændres kropsop-

fattelsen. Dette aspekt vil blive beskrevet i de næste afsnit.  

 

2.4 Den ændrede kropsopfattelse 

 Afsnittet om ændret kropsopfattelse er baseret både på Price´s egen empiriske 

forskning om kropsopfattelse hos terminalt syge og gravide, samt et teoretisk studie af 

kropsopfattelse hos astmatikere. Price´s forskning er overvejende teoretisk. Endvidere 

beskrives en mere generel litteraturgennemgang om fænomenet ændret kropsopfattelse. 

 

2.4.1 Price´s opfattelse af ændret kropsopfattelse 

 Price definerer ændret kropsopfattelse ved sygdom som: 

"En tilstand af personlig sorg, defineret af patienten, som indikerer at kroppen 
ikke længere støtter selvværd, er funktionshæmmet for den enkelte, og begræn-
sende for socialt engagement med andre. Ændret kropsopfattelse eksisterer, når 
mestringsstrategier (individuelle og sociale) vedrørende ændringer i kropsrealitet, 
kropsideal eller kropspræsentation, er overvældet af ulykke, sygdom, handicap 
eller social stigmatisering” (Price 1995:170). 

 

 En ændret kropsopfattelse er ifølge Price (1995) en sorgreaktion, defineret af  pa-

tienten, udfra dennes fortolkning af kropsændringens betydning. ”Det er kun, når pa-

tienten erfarer (skønt ikke nødvendigvis artikulerer) vedvarende sorg ved kroppens 

fremkomst og funktion, at ændret kropsopfattelse kan hævdes at eksistere” (Price 

1994:144). Når begrebet ændret kropsopfattelse skal forstås, er det afgørende at være 

opmærksom på betydningen af den personlige fortolkning, fordi det er denne fortolk-

ning, der afgør, om ændringen medfører en sorgtilstand eller ej. Selv store kropsændrin-

ger medfører ikke nødvendigvis sorg. Det afhænger af den betydning, der lægges i æn-

dringen. En ændret kropsopfattelse handler således om kropsændring, fortolkning af 

 

Cand.cur. speciale     Mette Rosendal Darmer 



 33

denne og hvorledes dette mestres. ”Ændret kropsopfattelse eksisterer kun, når individet 

erfarer sorg over art, hastighed eller retning af ændring, og føler, at ændringen overgår 

hans eller hendes erkendte evne til adaption eller mestring” (Price 1993:17-18). Mes-

tring eller adaption afspejler kropsidealets tilpasning til den ændrede kropsrealitet og 

kropspræsentation. En ubalance resulterer i mindre selvværd, idet kropsopfattelse og 

selvopfattelse er intimt forbundet (Price 1993). 

 

Figur 4 

Faktorer som påvirker patientens respons på en ændret kropsopfattelse 

  

      Sundhedsarbejdere (attituder, takt, sociale færdigheder) 
 Opfattelse af begivenheden (årsag, skyld)   Kropsgrænsens forandring  
   (f.eks. kørestol) 
  Graden af synlighed     Er der følelser investeret i den 
          berørte del  
Omgivelser (truende, støttende)  Hastighed ved ændring 

 

  
    Tab af sanser  Midlertidig eller varig ændring
   
  Fysiologisk status   Tilpasning af fremtidigt liv
   
   Social netværk    Alder, køn ,kultur 
  
 Tilknyttet prognose      Kommunikative evner 
    (evnen til at tale om  
    følelser) 
    

Price (1990:47), egen bearbejdning. 

 

 Fordi reaktion på kropsændringer afspejler den betydning, der bliver lagt i ændrin-

gen, vil det, der er et problem for de fleste, blive opfattet som betydningsløst af andre. 

Det kan gøre det svært for sygeplejersken at forstå patientens reaktion eller mangel på 

reaktion. Samtidig er sygeplejerskens forståelse af patienten eller mangel på samme en 

afspejling af hendes eget kropsideal (Price 1990), hvilket yderligere kompliceres af 

kønnenes forskellige reaktion og fortolkning af kropsændringers betydning. Problemer 

med styrke, kontrol og koordination vurderes generelt vigtigst af mænd, mens det der 

generelt er vigtigst for kvinder er kroppens æstetiske aspekt (Price 1993). 

 Oprindelsen for en ændret kropsopfattelse er enten betinget af ydre eller indre 

forhold. Ydre forhold kan være kirurgisk indgreb, ulykke, infektion, medicinsk behand-

ling etc., mens indre forhold kan være medfødte misdannelser, maligne tumorer, hjerte-

infarkt etc. De indre eller ydre forhold kan så igen være åbne eller skjulte, dvs. kan er-
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kendes eller ikke erkendes visuelt at omgivelserne. Hjerteinsufficiens kan klassificeres i 

gruppen af indre betinget, skjult degenerativ sygdom. 

 

"Degenerative tilstande er truende på samme måde. Sygdommen parkinson, en 
hjerne-kar ulykke, et inkompetent urinrørs sphincter kan alle radikalt underminere 
en succesfuld kropsopfattelse. Hvad der kan forværre dette sammenbrud er den 
forskellige hastighed, hvormed den ændrede kropsopfattelse opstår" (Price 
1990:42). 
 

En pludselig opstået hjerteinsufficiens efter hjerteinfarkt kan derfor for nogen pa-

tienter være underminerende for deres kropsopfattelse, hvilket igen kan påvirke patien-

tens rehabilitering, selvværd og uafhængighed.  

 Selvom betydningen af en ændret kropsopfattelse er individuel, er der alligevel, i 

følge Price, en fælleshed i patientens respons eller reaktion. Figur 4 er en oversigt over 

de faktorer, som kan påvirke patientens respons på den ændrede kropsopfattelse. De 

nævnte faktorer udspringer af den specifikke kropsændring og den betydning, dette har 

for patienten. Derudover vil patientens almindelige mestringsstrategi, samt hvorledes 

patienten tidligere har tilpasset sin kropsopfattelse til kroppens naturlige forandringer 

være afgørende for den konkrete patients reaktion.  

 

2.4.2 Litteratur om ændret kropsopfattelse 

 I dette afsnit vil jeg redegøre for, hvad andre har beskrevet om fænomenet ændret 

kropsopfattelse. Jeg har litteratursøgt i databasen Med-line og Cinahl for perioden 1990-

99 på kropsopfattelse (body image) og sygdom (disease og illness). Redegørelsen er 

begrænset til at omhandle kilder om ”usynlige” kropsændringer ved somatisk sygdom. 

Kilder om fysisk synlige kropsændringer, som er langt de fleste, er ikke medtaget.  

 Vamos40 (1993) har udfra en litteraturgennemgang af fænomenet kropsopfattelse 

og relevante psykosociale faktorer ved kronisk sygdom udarbejdet et kropsopfattelses-

klassifikationssystem. Systemet er udviklet udfra en opfattelse af kronisk sygdoms be-

tydning for selv-repræsentation og dermed for selvopfattelse. ”Fire dimensioner af 

kropserfaringer foreslås at inkorporere alle områder påvirket af kronisk sygdom” 

(Vamos 1993:165). De fire områder er komfort (comfort), kompetence (competence), 

 

                                                 
40 Dr. Marina Vamos, Department of Psychiatri & Behavioral Science, School of Medicine, University of 
Auckland. 

Cand.cur. speciale     Mette Rosendal Darmer 



 35

præsentation (appearance41) og forudsigelighed (predictability), og det er forfatterens 

hensigt, at klassifikationen umiddelbart skal kunne bruges i klinisk praksis. 

 Begrebet komfort er en beskrivelse af sensoriske impulsers ændring ved sygdom. 

Evnen til at opnå kropslig velbehag begrænses. Kroppen bliver i stedet sæde for forskel-

lige symptomer som smerter, træthed, åndenød etc. Kroppen bliver en anden - der 

kommer anderledes fokus på kroppen, og betydningen af dette for den enkelte afhænger 

af, hvorledes symptomer og ubehag fortolkes. Den mening eller betydning, det enkelte 

menneske lægger i sygdom og symptomer, afhænger af vedkommendes generelle følel-

sesmæssige situation. 

 Kompetence vedrører repræsentation, evaluering og følelsesmæssig respons på 

funktionsevnen, og der er også her stor individuel forskel på, hvad der vurderes som 

acceptabelt. Det er den individuelle evaluering, som er afgørende for bevarelsen af en 

tilfredsstillende selvopfattelse (Vamos 1993). 

 Præsentation ses som noget fysisk. Det er hvordan, mennesket fremstår og præ-

senterer sig selv - både i forhold til, hvorledes de ser sig selv, og hvorledes de ses af 

andre. Præsentation er nært forbundet med selvopfattelsen. Hvordan personen ser sig 

selv, og hvordan andre ser personen, er på samme tid forbundet og adskilt. Krops-

ændringens synlighed har afgørende betydning, idet en ikke synlig kropsændring kan 

betyde, at personen ikke accepterer eller fornægter sin kropslige begrænsning eller han-

dicap, med dertil evig risiko for at blive ”afsløret” i sociale eller arbejdsmæssige sam-

menhænge. Vamos (1993) refererer en undersøgelse om unge mandlige ileostomi pati-

enters mestringsevne. Deres største sociale problem var, hvornår de skulle fortælle en 

partner om deres ”virkelige” krop. En kropsændring, der begrænser eller svækker, men 

ikke er synlig, kan ifølge Vamos medføre et  legitimitets problem. For eksempel kan 

patienter med rheumatoid artrit, der i mange år kan have smerter og fysisk indskrænk-

ning uden nogen synlig leddeformation, have svært ved at føle sig troet. De kan derfor 

opleve lettelse, når de udvikler den første deformitet, fordi så kan andre også se, at de er 

syge. 

 Tab af kropslig forudsigelighed og pålidelighed og siden tab af kropslig kontrol er 

beskrevet som værende den hårdeste del af det at blive syg (Vamos 1993). Det skyldes, 

at der er megen usikkerhed og frygt i forhold til udvikling af sygdom samt betydningen 

af dette i fremtiden. Oplevelsen af at blive syg - af kroppens manglende pålidelighed og 

 

                                                 
41 Appearance kan oversættes med udseende, men denne oversættelse ses ikke som dækkende idet 
begrebet indeholder både synlighed, hvordan vi ser os selv, samt hvorledes andre ser os.  
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forudsigelighed er influeret af sygdommens udbredning i den enkeltes aldersgruppe. Det 

er tilsyneladende lettere at acceptere en begrænsning, hvis begrænsningen er socialt al-

mindelig og dermed selvfølgelig mere socialt accepteret. 

 Harder42 (1993) har udfra en kombineret fænomenologisk/grounded theory me-

tode udforsket hospitalssygeplejerskernes verden, og i den forbindelse også interviewet 

syv patienter. Deres erfaringer ses som relevante i denne sammenhæng. I et memo43 

skriver Harder (1993), at der ikke er nogen tvivl om kropsændringers betydning for pa-

tienter. De bliver konstant gjort opmærksom på kroppens tilstand, og den gør på sin vis 

opmærksom på sig selv. Sygdomsdebut kan ifølge Harder (1993) opleves som et krops-

ligt angreb - som en ukendt kropslig reaktion - noget uvist, som kan medføre en ople-

velse af splittelse mellem krop og person. Symptomerne sker i eller med kroppen og 

ikke med personen. Kroppen opleves dog på samme tid som et objekt og en udadskille-

lig del af personen. Det er i sygdomssituationen, at kroppen tager over. Den kræver op-

mærksomhed og får opmærksomhed. Oplevelsen af, at kroppen svigter, var ifølge Har-

der (1993) en stærk oplevelse for nogle patienter - en erfaring, der fyldte meget, fordi 

kroppen ved nærmere eftertanke er involveret i stort set alle hverdagens handlinger. 

  Gjengedal (1994) har i en fænomenologisk undersøgelse af 18 svært syge patien-

ters oplevelse af at være i respirator beskrevet fænomenet ændret kropsopfattelse. 

Mange patienter, specielt de der havde været længst i respirator, beskrev en oplevelse af 

at miste kontakten til deres egen krop. Kroppen blev en fremmed - noget de ikke læn-

gere selv kunne kontrollere. En oplevet separation mellem krop og sjæl syntes at finde 

sted. ”Det så også ud til, at de udviklede en ligegyldighed i forhold til deres krop …” 

(Gjengedal 1994:119). 

 Gjengedal’s (1994) undersøgelse indikerer, at ændret kropsopfattelse er en kilde 

til forstyrelse af mening, fordi kropsopfattelse er en integreret del af den måde, hvorpå 

vi opfatter os selv som menneske. En ændring af kropsopfattelsen vil derfor naturligt 

medføre en ændring af selvopfattelsen. En pludselig ændring af kropsopfattelsen kan i 

følge Gjengedal (1994) medføre angst hos patienten i en ”tilpasningsfase”. Denne til-

pasningsfase indbefatter en ny kropsopfattelse, og denne nye kropsopfattelse vil altid 

være inkorpereret i eller relateret til den tidligere kropsopfattelse. Gjengedal giver et 

eksempel fra lægen Michael Kremer, der anser forestillingen om det amputerede ben – 

 

                                                 
42 Ingegerd Harder, sygeplejerske, Ph.D. fra Århus Universitet. Er inspireret af Benner, og metodologisk 
af Giorgi´s fænomenologiske metode og grounded theory. 
43 Et memo er forskerens reflektioner over et konkret interview, samt interviewet i relation til tidligere 
interviews. 
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fantomet, som afgørende; ”Jeg er ret overbevist om, at ingen amputeret med et kunstig 

underben kan gå tilfredsstillende før kropsopfattelsen, med andre ord fantomet, er in-

korporeret i den” (Gjengedal 1994:152). Det er således forestillingen om fantombenet 

(den tidligere kropsopfattelse), der medfører, at det kunstige ben kan blive inkorporeret i 

den ny kropsopfattelse, og patienten således igen kan lære at gå. 

 Helman44 (1995) har udfra egen og andres undersøgelse af kronisk psykosomatisk 

sygdom beskrevet patienters brug af tre forskellige krops-mapper til fortolkning af fy-

sisk og psykosocial erfaring med kropsændring. Krops-mapperne består af en individuel 

mappe, en kulturel mappe og en medicinsk mappe. 

 Den individuelle mappe består af et indre rum og et ydre rum. Det indre rum er 

patientens overbevisning om lokalisation og funktion af kroppens organer og systemer. 

Det ydre rum afgrænses af en usynlig symbolsk grænse, som kun udvalgte mennesker 

må gennemtrænge (intim, personlig, social og offentlig distance). Ved kronisk sygdom 

vil patientens intime og personlige grænse regelmæssigt blive gennemtrængt af sund-

hedspersoner, og det kan af patient opleves som grusom eller truende opførsel. Den 

kulturelle mappe består af patientens sociale og kulturelle tilholdssteds syn på kroppen. 

Hvilke kropsdele og funktioner, der kan være synlig, og hvilke der ikke kan samt hvil-

ket kropsideal, der stræbes efter. Den medicinske mappe består af et lægmands syn på 

anatomi, fysiologi og patologiske processer, hvilket meget vel kan være forskellig fra 

det professionelle medicinske perspektiv. Helman (1995) konkluderer, at patientens 

reaktion kan resultere i, at en ikke-fungerende eller ukontrollabel kropsdel bliver til 

”det” - noget der kan separeres fra resten af kroppen og selvet. Den del af kroppen, der 

er syg, bliver til noget fremmed - noget ydre - noget patienten ikke kan gøre noget ved. 

 Fjelland og Gjengedal (1996) skriver, at kropslige fænomeners betydning kun kan 

belyses, hvis det ses i lyset af patientens livsverden. Det er patientens livsverden, der 

afgør, hvorledes patienten oplever sin situation og sin ændrede krop. Og alligevel, jo 

mere sygt et menneske er, jo mere vil det koncentrere sig om kroppen, og den syge del 

af kroppen bliver forvandlet til et ”objekt”. Pointen er, at jo mere en patients krop bliver 

forvandlet til et objekt, jo mere bliver vedkommendes livsverdens indskrænket for til 

sidst kun at rumme den syge krop. 

 Omne-Pontén (1997) har skrevet en oversigtsartikel over fænomenet kropsopfat-

telse og er i artiklen inspireret af Price. Hendes udgangspunkt er, at man i plejen bør 

interessere sig for, hvorledes patienter forholder sig til og oplever deres krop udfra en 
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hypotese om, at ændret kropsopfattelse kan give psykosociale problemer, som igen kan 

påvirke rehabilitering. En ændret kropsopfattelse er en individuel oplevelse. ”Det, som 

hos en patient kun opleves som fysisk forandring, kan hos en anden indebære, at den so-

ciale identitet forandres eller til og med sættes spørgsmål ved” (Omne-Pontén 1997:71). 

 Van Manen45 (1998) har med udgangspunkt i en matematik professors oplevelse 

af hjertesygdom beskrevet en kontekst af fænomenologiske temaer om kroppen udfra 

litteraturstudier (Satre, Levinas, Merleau-Ponty etc.). ”Jeg begyndte at iagttage min krop 

for anderledes tegn på smerte og foruroligende uregelmæssige symptomer. … Det var 

en ret urovækkende oplevelse, som om min krop blev fremmed for mig” (Van Manen 

1998:9). Mennesker mister deres selv-forglemmende og tagen kroppen for givent, når 

de bliver syge og ikke har det godt. De begynder at reflektere over kroppen som krop - 

se kroppen som et objekt - om end kroppen aldrig kan blive et objekt som andre objek-

ter. Når mennesker har det godt, bliver de igen forglemmende og tager deres krop for 

givet. Når sygdom manifesterer sig, kan den syge ikke mere glemme sin krop - kan ikke 

tillade sig at glemme kroppen. 

 

2.4.3 Diskussion af ændret kropsopfattelse 

 Ifølge Price er ændret kropsopfattelse en tilstand af vedvarende personlig sorg 

over kroppens fremkomst og funktion. Price understreger, at mennesker fortolker deres 

kropsændring forskelligt, og at betydningen af fortolkningen er afgørende for om æn-

dringen medfører en sorgtilstand. Ændret kropsopfattelse består således af en kropsæn-

dring, fortolkning af dennes betydning, samt personens mestring af dette. Mestring af-

spejler kropsidealets tilpasning til den ændrede kropsrealitet og kropspræsentation, og 

manglende tilpasning kan medføre nedsat selvværd. Kropsopfattelse og selvværd ses 

som nært forbundne. 

 Vamos (1993) har i sit klassifikationssystem fire dimensioner. Price´s kropsreali-

tet minder om Vamos’ begreb komfort, altså at den kropslige fornemmelse af velbehag 

ændrer sig. Præsentation og forudsigelighed er meget lig Price´s kropspræsentation. 

Kompetence er dimensionen, hvor kropsændringen evalueres. Vamos’ system fremtræ-

der ikke så nuanceret som Price´s, om end det på flere områder er overensstemmende. 

Vamos’ fire dimensioner er ikke som Price’s trekant gensidig afhængig og påvirkelig, 

og derudover mangler hun kropsidealets betydning, som ikke kommer frem under kom-

 

                                                 
45 Max Van Manen, professor i Uddannelse ved Alberta Universitet i USA. Repræsenterer den 
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petence dimensionen - selv om der foregår en evaluering der. Derimod er Price og 

Vamos enige om betydningen af den individuelle fortolkning. Forskellen mellem Price 

og Vamos kan derfor måske forklares ved, at Price har udviklet en teori, mens Vamos 

nok mere har beskrevet en begrebsramme. 

 Både Harder (1993), Gjengedal (1994), Helman (1995), Fjelland & Gjengedal 

(1996) og Van Manen (1998) beskriver kropsændringens betydning for patienten ved 

sygdom, udfra en tese om, at mennesket almindeligvis er selvforglemmende i forhold til 

deres krop. Først ved sygdom reflekteres der over kroppen som krop, og derved bliver 

kroppen til en ”slags” objekt. Dette er i modsætning til Price som ikke skriver specifikt 

om kroppen som objekt, måske fordi det i hans bio-psyko-sociale syn på menneskets 

krop og sygdom er naturligt at objektgøre kroppen. 

 Svagheden ved Price’s beskrivelse og definition af ændret kropsopfattelse er efter 

min vurdering, at der skal være en vedvarende sorg over kroppens fremkomst og funk-

tion, for at en ændret kropsopfattelse kan hævdes at eksistere. Der må findes et for-

holdsvis bredt spektrum mellem de patienter, der ikke oplever den kropslige ændring 

som et problem, og de der oplever en vedvarende sorg. Alle dem midt imellem oplever 

sandsynligvis, at deres kropsopfattelse er ændret eller under ændring, eller at deres 

kropsideal ikke modsvarer kroppens funktion og præsentation - uden at dette medfører 

en tilstand af personlig sorg. Det må være et væsentligt aspekt af kropsopfattelsestanken 

at sætte fokus på, hvorledes patienten kan støttes i processen med at tilpasse kropsideal 

til kropsrealitet og kropspræsentation og derved forebygge, at en situation med ændret 

kropsopfattelse som defineret af Price i afsnit 2.4.1 opstår. 

 

2.5 Sammenfatning af teori kapitlet 

 Afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted er som beskrevet Gadamer´s udlæg-

ning af ny-hermeneutik. 

 Det konkluderes, at hermeneutik er væsentlig i den del af sygeplejeforskningen 

som denne afhandling omfatter. Det konkluderes endvidere, at det virkningshistoriske 

princip om forskerens åbenhed for indtryk og samtidig bundethed af situation og tradi-

tion er en svær balance i denne form for forskning. 

 Afhandlingens teoretiske ståsted er Bob Price og Merleau-Pontys beskrivelse af 

kropsopfattelse. Viden om normal kropsopfattelse ses som en forudsætning for at kunne 

forstå fænomenet ændret kropsopfattelse. 
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 Price´s teori om kropsopfattelse er holistisk i sin forståelse og vurderes som væ-

rende sammenhængende og konsistent. Teorien er udviklet udfra både induktiv og de-

duktiv metode. Den er systemteoretisk i sin forståelse og afspejler det bio-psyko-sociale 

menneskesyn. Merleau-Ponty’s fænomenologiske beskrivelse af kropsopfattelse afspej-

ler et enhedssyn på mennesket - en enhed, der ligger forud for sjæl og legeme, om end 

det konkluderes, at heller ikke Merleau-Ponty helt overkommer dualismen. Price og 

Merleau-Ponty er således forskellige i deres videnskabsteoretiske ståsted, men de har 

begge kroppen som omdrejningspunkt, er begge inspireret af psykiateren Schilder og 

ser begge krop og kropsopfattelse som to sider af samme sag. 

 Ændret kropsopfattelse defineres af Price som en tilstand af vedvarende personlig 

sorg over kroppens fremkomst og funktion. Der er enighed om, at den personlige for-

tolkning af kropsændring er afgørende for betydningsdannelsen. Der er tillige enighed 

om, at kroppen tages for givent så længe den fungerer, og at mennesket først ved syg-

dom eller funktionsændring, reflekterer over kroppen som krop. Denne refleksion kan 

medføre en objektgørelse af kroppen. 

 Det konkluderes, at svagheden ved Price´s beskrivelse af ændret kropsopfattelse 

er hans meget skarpe definition af ændret kropsopfattelse, hvor en vedvarende sorg skal 

være til stede. Teorien omhandler således ikke de patienter, der oplever kropsændring 

som problematisk og svært adapterbar, uden at det resulterer i en tilstand af vedvarende 

sorg. 

 Det konkluderes, at Price´s teori samtidig er en meget stærk teori at bruge, fordi 

den er så operationaliserbar. Teorien virker operationaliserbar i mange forskellige 

kropsændrings situationer, og vurderes som umiddelbar anvendelig i både klinisk syge-

pleje og forskning. Det vurderes, at teorien kan indbefatte både naturlig kropsændring 

og kropsændring ved sygdom eller ulykke. 
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KAPITEL 3 

  

3. Metode og metodologiske overvejelser 

 Som metodologisk fundament støtter jeg mig primært til Kirsti Malterud46 men 

også andre metodeteoretiske forfattere. Min tilgang til kvalitative metoder er indenfor 

den hermeneutisk-fænomenologiske erkendelsestradition, som handler om analyse og 

fortolkning af mening i menneskelige udtryk. Hermeneutik som erkendelsestradition er 

beskrevet i afsnit 2.1. 

 

3.1 Metodologiske overvejelser 

 Malterud47 (1996) beskrivelse af forskningsprocessen afspejler et forholdsvis 

strengt og struktureret perspektiv på kvalitativ forskning. Hun er generelt set hermeneu-

tisk inspireret i sin beskrivelse af den kvalitative forskningsproces men inddrager fæ-

nomenologien i analysefasen, herunder det at sætte sin forforståelse i parentes. Malterud 

har det synspunkt, at kreativitet i forskningsprocessen er nødvendig for gyldige og påli-

delige resultater, om end hun præciserer, at hele analysefasen skal være veldokumente-

ret og struktureret. Malterud tilhører således den hermeneutisk-fænomenologiske 

erkendelsesteoretiske position. 

 Malterud´s strukturerede perspektiv på kvalitativ forskning afspejles i hendes fire 

grundlagsbetingelser for videnskabelig kundskab, nemlig kritisk refleksion, gyldighed, 

pålidelighed og originalitet (Malterud 1996). Ved kritisk refleksion forstås en aktiv 

holdning til hele tiden at stille spørgsmål ved fremgangsmåde og konklusion. Ved gyl-

dighed forstås et krav om konsistens eller rød tråd mellem problem, metode og resulta-

ter, samt at forskeren tager stilling til resultaters rækkevidde eller overførbarhed. Med 

pålidelighed forstås at læseren er en informeret deltager i undersøgelsens betingelser 

(intersubjektivitet), at tilfældige fejl forebygges, samt at det er muligt at skelne mellem 

data og fortolkning. Med originalitet menes, at forskning skal bidrage med videnskabe-

lig kundskab eller erkendelse og ny indsigt. Kritisk refleksion foretages i diskussions-

afsnit 5.1 og 5.2. Gyldighed og pålidelighed beskrives under de relevante afsnit i dette 

kapitel og diskuteres i afsnit 5.1. Originaliteten afspejles i analysefasens fortolkende 

abstraktion af udvalgte temaer (se afsnit 3.4 og kapitel 4) og dermed, om undersøgelsen 

 

                                                 
46 Kirsti Malterud, norsk dr.med, professor i almen medicin og praktiserende læge. 
47 Hvor der skrives Malterud, henvises til Malterud (1996). 
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resulterer i en større forståelse af krop og kropsopfattelse efter AMI, hvilket diskuteres i 

afsnit 5.2. 

 Kvalitative metoder kan bruges til at få indsigt i menneskelige egenskaber, såsom 

erfaringer, oplevelser, tanker, forventninger, motiver og holdninger. Fænomenet krops-

opfattelse er jf. afsnit 2.3 både komplekst og individuelt. Forudsætningen for at beskrive 

fænomenet er et righoldigt datamateriale om, hvorledes patienter oplever ændring af 

kroppen og hvilken betydning, dette har for måden livet leves og opleves på. Det er så-

ledes kundskab om patientens oplevelse af at være syg, denne undersøgelse beskæftiger 

sig med. Patientens fortælling kan frembringes gennem interview. Et forskningsinter-

view er ikke kun interviewpersonens beretning, men en fortælling, som intervieweren er 

med til at skabe (Kvale48 1994, Malterud 1996), fordi det er intervieweren, der stiller 

spørgsmålene og definerer situationen. Denne undersøgelses datamateriale er således 

interviewet transskriberet som tekst. 

 

3.2 Deltagere 

 Hensigten med dette afsnit er at beskrive udvælgelse og information af interview-

personer, samt redegøre for mine etiske overvejelser. 

 

3.2.1 Udvælgelse af interviewpersoner 

 Hvorledes interviewpersoner udvælges er afgørende for, hvad vi har grundlag for 

at sige noget om (Malterud 1996), og det må derfor via relevante udvælgelseskriterier 

sikres, at udvalget er egnet til at belyse undersøgelsens problemstilling (Maunsbach & 

Lunde49 1996). Målet er en beskrivelse, der rækker ud over interviewpersonernes indi-

viduelle fortælling, fordi det ikke er den, der i sig selv er interessant, men det i fortællin-

gen, der rækker udover den enkelte. Det vil sige det fælles og variationerne, som kan 

give øget indsigt i et givent fænomen. Undersøgelsens udvalg er derfor afgørende for 

resultaters gyldighed og overførbarhed. Ved overførbarhed forstås ikke et ønske om 

overførbarhed på populationsniveau som i kvantitativ forskning, men at de beskrivelser, 

der kommer frem kan overføres til flere og andre sammenhænge, end den de blev hentet 

fra (Malterud 1996). 

 En hensigtsbestemt eller strategisk udvælgelse af interviewpersoner er et traditio-

nelt valg i kvalitativ forskning. Det foretages udfra forskerens forforståelse, problemstil-
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ling og teoretisk referenceramme (Malterud 1996, Dyhr & Schmidt50 1996, Maunsbach 

& Lunde 1996), hvilket vil sige, udfra forhold, der må tages hensyn til for at opnå et 

datamateriale, der omfatter det aktuelle fænomen i tilstrækkelig bredde og dybde. Der 

blev således ikke taget hensyn til, at udvalget skulle være et udsnit af en bestemt popu-

lation, men at interviewpersonerne havde den profil, som forventedes at give de mest 

indholdsrige data. Disse metodeovervejelser gav følgende udvælgelses kriterier: 

 

 AMI udløst hjerteinsufficiens NYHA klasse 2-3, (figur 1) indenfor 6-12 mdr. Inter-

viewpersonen må ikke tidligere være diagnosticeret hjerteinsufficiens. 

 Arbejdsføre personer mellem 40-67 år, som ikke nødvendigvis er i arbejde, men i 

den arbejdsførlige alder. 

 Køn; mand. Mænd vurderer ifølge Price (jf. afsnit 2.4.1) styrke, kontrol og koordi-

nation som vigtigst, hvorfor mænd er valgt som kategori. 

 

En tidssætning på 6-12 mdr. efter sygdomsdebut blev valgt, hvilket begrundes udfra 

Price’s (1995) beskrivelse af, at patienter i den første tid efter sygdom eller ulykke, ofte 

ikke er i stand til at tale om deres følelser i relation til en ændret kropsopfattelse. Denne 

holdning understøttes af Lindholm og Eriksson’s51 (1993) forskning i fænomenet li-

delse, hvor det beskrives, at patienter ikke kan tale om det uudholdelige. Først når lidel-

sen er udholdelig, kan de sætte ord på den. Det er således vigtigt, at der er en tidsmæs-

sig forskel mellem sygdomsdebut og interview. 

 Hjertemedicinsk afdelings projektafsnit på et Universitetshospital blev kontaktet 

(bilag 3). Projektafsnittet havde et klinisk kontrolleret medicin-afprøvende projekt (bi-

lag 4) for patienter med hjerteinsufficiens. På den baggrund havde de projektansvarlige 

et overblik over ambulante patienter med hjerteinsufficiens. Projektssygeplejersken 

fandt seks patienter, som umiddelbart matchede deltagerbeskrivelsen. Seks patienter 

blev kontaktet pr. brev, og fem ønskede at deltage i undersøgelsen. Det viste sig efter-

følgende, at den ene patient havde været hjerteinsufficiens i flere år, og derfor ikke mat-

chede deltagerbeskrivelsen. Undersøgelsens udvalg blev således fire patienter. 
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3.2.2 Information af interviewpersoner 

 Patienterne modtog et brev (bilag 5), hvor jeg beskrev hvem jeg var, at projektet 

var en del af min specialeafhandling, hvad projektet omhandlede, samt at jeg ønskede at 

interviewe dem en gang, af én til halvanden times varighed, samt at interviewet blev 

optaget på bånd. Jeg skrev, at jeg ville kontakte dem telefonisk en uge efter, at de havde 

modtaget brevet for at høre, om de ville deltage i undersøgelsen. Endvidere blev de in-

formeret om, at det var frivilligt at deltage i undersøgelsen, at fuld anonymitet var sik-

ret, samt at de til enhver tid kunne beslutte sig for at træde ud af undersøgelsen, uden at 

dette ville få indflydelse på sygehusets pleje eller behandling. Denne information blev 

gentaget mundtligt ved telefonsamtalen og i forbindelse med det efterfølgende inter-

view. 

 

3.2.3 Etiske overvejelser 

 Man kan i denne type undersøgelse tale om formelle og uformelle etiske overve-

jelser. 

 De formelle etiske overvejelser er baseret på Helsinkideklarationen (bilag 6). 

Denne her undersøgelse om kropsopfattelse hos hjerteinsufficiente patienter er ikke et 

biomedicinsk forskningsprojekt, og således ikke omfattet af Lov om et Biomedicinsk 

komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. Undersøgelsen er 

derfor heller ikke anmeldt til Den Regionale Videnskabsetiske komité. Anvisninger om 

skriftlig og mundtlig information og skriftlig informeret samtykke fra Den Videnskabs-

etiske komité i Københavns Amt (1999) blev fulgt, og projektet opfylder således Hel-

sinkideklarationens krav. 

 Den skriftlige (bilag 5) og mundtlige information til deltagerne bestod i en beskri-

velse af projektets formål og metode, en information om at interviewet blev optaget på 

bånd, som ville blive slettet ved undersøgelsens afslutning. Derudover blev interview-

personerne sikret fuld anonymitet, samt at de til hver en tid kunne vælge at træde ud af 

undersøgelsen. Deltagere afgav alle et skriftligt informeret samtykke (bilag 7). 

 Projektet blev anmeldt til Registertilsynet (bilag 8). Chefsygeplejersken på det 

sygehus, hvor undersøgelsen udgik fra, blev skriftlig underrettet om projektet indhold 

og metode etc. (bilag 9). 

 De patienter, der deltog i undersøgelsen, blev kontaktet via et andet projekt (bilag 

4), og det skal derfor overvejes, om det er etisk korrekt at kontakte patienter på denne 

måde. Projektsygeplejersken på projektet kendte personligt alle patienter. De var alle i 
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stand til at træffe beslutninger om egne valg, og hun vurderede, at de ville sige fra, hvis 

de ikke ønskede at deltage i projektet. Det konkluderes derfor, at fremgangsmåden var 

etisk forsvarlig.  

 Uformelle etiske overvejelser handler om det etiske i situationen eller relationen. 

Som interviewer brugte jeg mig selv som instrument, og min personlighed og min op-

førsel var derfor afgørende for den gode og menneskeligt set jævnbyrdige relation, og 

dermed en forudsætning for indholdsrige data (afsnit 3.3.2). Men jeg er også sygeplejer-

ske, og har derved et handleberedskab som sygeplejerske, og det kunne give et etisk 

dilemma, når forskerrollen og sygeplejerskerollen skulle holdes adskilt; ”sygeplejefor-

skere kan i situationer blive konfronteret med en interesse konflikt, hvor deres forven-

tede adfærd som sygeplejersker er i konflikt med deres forventede adfærd som forskere” 

(Polit og Hungler52 1999:133). Jeg forsøgte at adskille de to roller ved at tydeliggøre, at 

spørgsmål til mig som sygeplejerske var meget velkomne, men først efter interviewet. 

Interviewpersonerne ventede alle med sådanne spørgsmål til efter interviewet, og havde 

tilsyneladende ikke problemer med at skille tingene ad. Men det var svært for mig at 

adskille sygeplejerskerollen fra forskerrollen og ikke korrigere urigtige forklaringer, 

som bekymrede dem i situationen eller undervise, når der var behov for det. Det skyldes 

formentlig, at det er den rolle, jeg er socialiseret ind i som sygeplejerske. En af inter-

viewpersonerne sagde fx: ”Jeg føler ligesom, at det har ramt mine lunger, og det undrer 

mig lidt”. Samtidig så han tvivlende på mig. Min forventede adfærd som sygeplejerske 

var at forklare sammenhængen mellem hjerteinsufficiens og åndenød, og jeg forventede 

det også af mig selv. Men jeg valgte at blive i forskerrollen og forklare sammenhængen 

efter interviewets afslutning. 

 

3.2.4 Præsentation af interviewpersoner 

 Interviewpersonerne (N = 4) er alle mænd, median alder 58 år (range 52-62). To 

var gift, to var fraskilt og alle havde voksne børn. De havde alle fået diagnosticeret 

hjerteinsufficiens efter AMI, NYHA klasse to. En blev senere diagnosticeret som væ-

rende klasse en. En havde fået foretaget by-pass operation og en ballonudvidelse efter 

AMI. To af interviewpersonerne var fuldstændige raske før deres AMI, og arbejdede på 

fuld tid samt var fysisk aktive i fritiden - den ene meget aktiv. De er nu begge igen i 

arbejde, på fuld tid i deres vanlige funktion (kontorarbejde og faglært arbejde). De to 

 

                                                 
52Denise F. Polit, Ph.D. President, Humananalysis, Inc. New York, Bernadette P. Hungler, sygeplejerske, 
Ph.D. associated professor, retired. Boston College School of Nursing. 
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andre interviewpersoner var ikke i arbejde, og havde ikke været det i mange år på grund 

af kronisk fysisk sygdom. Den ene var på grund af sin sygdom (ikke hjertet) begrænset i 

sin fysiske udfoldelse. Den anden havde været meget begrænset, men havde efter lang 

genoptræning genvundet sin fysiske formåen før AMI. 

 

3.3 Interview 

 Interviewet, som blev foretaget med de fire interviewpersoner, var et kvalitativt 

dybdeinterview udfra en semistruktureret interviewguide. Ved kvalitativt dybdeinter-

view forstås et forskningsinterview om et bestemt emne, hvor forskeren stiller brede, 

åbne og uddybende spørgsmål, og hvor indholdet i interviewet ikke er bestemt på for-

hånd. Det er således afgørende, at interviewguiden er et åbent oplæg, som giver inter-

viewpersonen mulighed for at fremstille egne betydningsuniverser (Dyhr & Schmidt 

1996), og at fortællingen ikke styres af interviewguidens spørgsmål. Fortællingen eller 

svarene skal dog altid ses i sammenhæng med spørgsmålene (Dyhr & Schmidt 1996, 

Kvale 1994), da interviewpersonens fortælling altid er skabt i situationen og således 

påvirket af både spørgsmål, og den person der stiller spørgsmålene. 

 

3.3.1 Interviewguide 

 Interviewguiden (bilag 10) er udarbejdet med henblik på at opfylde afhandlingens 

formål, som er: At undersøge hvorledes patienter med hjerteinsufficiens efter AMI, op-

fatter og fortolker deres ændrede krop, hvilken betydning dette har i hverdagslivet, samt 

hvorledes dette over tid mestres. 

 Interviewguiden har først nogle indledende spørgsmål om, hvorledes det opleves 

at få diagnosen nedsat pumpekraft i hjertet. Formålet hermed er at komme i gang med 

samtalen og at ”slå tonen an”. Derefter spores samtalen ind på temaet krop og kropsop-

levelser ved at spørge til kropslighed før sygdom, efterfulgt af kropsopfattelse efter 

AMI. 

 Interviewguiden afspejler tre områder. Først kropsrealitet og kropspræsentation 

for at få et billede af, hvorledes patienten oplever og opfatter sin krop og sine kropslige 

ændringer. Kropsrealitet og kropspræsentation behandles som et område, fordi det i 

interviewsituationen vil være kunstigt at opdele dem. Dernæst kropsideal, som om-

handler, hvorledes kropslige ændringer opleves, det vil sige om der er forskel på, hvad 

de kan, og hvad de vil kunne, samt hvorledes de samlet oplever kroppen (kropsstyrke, 

kropskomfort, kropspålidelighed og kontrol). Sluttelig omhandler interviewguiden 
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hvorledes patienten og vedkommendes sociale netværk fortolkede og mestrede syg-

domssituationen, og om patientens rolle i det nære netværk var ændret. Interviewgui-

dens tre områder søgtes set i lyset af sociale, psykologiske, seksuelle og fysiologiske 

konsekvenser i et før, nu og fremtidsperspektiv, og det forsøgtes at indfange kropsæn-

dring og kropsopfattelse i lyset af den tidligere kropsopfattelse. 

 Interviewguiden afspejler ikke en bestemt rækkefølge eller en bestemt måde at 

formulere spørgsmål på, men skal ses som en forberedelse af mig som interviewer, og 

som en mulighed for ved afslutning af interviewet at tjekke, at interviewet indeholdt alle 

væsentlige områder. 

 

3.3.2 Gennemførelse af interviews 

 

t 1996). 

                                                

 ”Forskningsinterviewet er et ’inter view’, det vil sige en relation mellem to men-

nesker. Intervieweren og den interviewede agerer i forhold til hinanden og påvirker hi-

nanden gensidigt” (Kvale 1994:46). Det gode forskningsinterview er præget af gensi-

dighed (Hall53 1996), hvor intervieweren accepterer interviewpersonens værdier, som 

de er, og ikke lægger sine egne værdier ned over interviewpersonen. Intervieweren står i 

et subjekt-subjekt forhold til interviewpersonen, hvilket betyder, at de som mennesker 

er ligeværdige, men i interview situationen, som oftest ikke ligestillede. Interview 

situationen kan dog også beskrives som en relation med magtasymmetri, fordi det er 

forskeren, der definerer situationen og indfører samtaleemnet (Kvale 1994, Dyhr & 

Schmid

 I det gode interview, oplever den interwievede sig tryg nok til at tale åbent om 

sine oplevelser og følelser, og etableringen af en sådanne atmosfære er interviewerens 

ansvar (Kvale 1994). Både Malterud (1996), Kvale (1994), Hall (1996), Dyhr & 

Schmidt (1996) beskriver, at den gode kontakt etableres ved, at forskeren lytter op-

mærksomt og viser interesse, forståelse og respekt for det, den interviewede siger, og 

giver den interviewede lov til at gå frem i sit eget tænke og taletempo.  

 Tre interviews foregik i interviewpersonernes eget hjem, mens det sidste foregik i 

et uforstyrret kontor på interviewpersonens arbejdsplads. Information om projektet blev 

gentaget mundtligt. I den forbindelse blev det præciseret, at det var frivilligt at deltage, 

og at anonymiteten blev sikret. Derudover præsenterede jeg mig selv som interviewer 

 
53 Elisabeth Hall, sygeplejerske, cand.cur. Ph.D. Afdelingslærer ved Danmark Sygeplejerskehøjskole, ved 
Århus Universitet. 
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og fagperson. Endelig blev interviewpersonerne informeret om, at spørgsmål i relation 

til deres sygdom eller pleje var velkomne efter interviewet. 

 Alle interviews forløb i en god og tryg atmosfære og varede ca. 45-55 minutter. 

Intervieweren var særlig opmærksom på forhold af betydning for interviewet som fx om 

øjenkontaktens betydningen, at interviewpersonen ikke blev afbrudt, med mindre for-

tællingen bevægede sig for langt væk fra emnet, at der blev lyttet opmærksomt og stillet 

uddybende og fortolkende spørgsmål for at sikre korrekt forståelse. 

 Efter interviewet havde alle interviewpersoner spørgsmål om for eksempel medi-

cin, sexliv, arvelige faktorer etc. Men ingen fortale om episoder, der helst skulle have 

været båndet, hvilket opfattes som en understregning af, at stemningen under inter-

viewet var så god, at de fortalte, hvad de havde lyst til at fortælle, og hvad de fandt vig-

tigt at fortælle, mens båndoptageren kørte. 

 Det er min opfattelse, at der var en ligeværdighed i forholdet mellem interview-

personer og interviewer på det menneskelige plan. Relationen i forskningsinterviewet 

var defineret på forhånd og samtaleemnet bestemt af forfatteren. Det medfører nødven-

digvis en ubalance eller magtasymmetri i relationen, omend kun på det faglige plan. 

  

3.3.3 Transskribering 

 Et interview er ikke en præcis afspejling af det, der faktisk hændte, da patienten 

blev syg. Det er derimod en afspejling af hvordan interviewpersonen husker det, og har 

fortolket det. Samtidig er det ikke muligt at lave transskription af et interview, uden at 

der går mening tabt. Teksten afspejler således kun et afgrænset billede af det, der ønskes 

studeret. 

 Forskeren bør ifølge Malterud (1996) selv transskribere sine interview, fordi mu-

ligheden for at vurdere datas pålidelighed og gyldighed afhænger af en viden om, hvad 

der sker med teksten undervejs. Enhver transskription fra én kontekst til en anden, inde-

bærer en række vurderinger og beslutninger, fordi talesprog med et regelsæt oversættes 

til skriftsprog med et andet regelsæt (Kvale 1994). Det er således en fortolkningsmæssig 

konstruktion, hvor der ikke findes én sand og gyldig måde at foretage transformationen 

på. 

 Selve transskriptionen befinder sig i en modsætning mellem gyldighed og pålide-

lighed, fordi gyldigheden svækkes, hvis vi sigter mod en mekanisk opfattelse af pålide-

lighed (Malterud 1996). Med det menes, at skriver vi præcist det, der bliver sagt, styrkes 

pålideligheden, mens det svækker gyldigheden, fordi det ikke nødvendigvis afspejler 
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det, der blev hørt. ”Forsøg på ordrette interviewtransskriptioner frembringer hybrider, 

kunstige konstruktioner, der hverken svarer til den levede mundtlige samtale eller til 

skrevne teksters formelle stil” (Kvale 1994:167). 

 Alle interviewene blev optaget på diktafon og havde en god lydkvalitet. Der var 

kun to til tre steder, hvor det ikke var muligt at høre, hvad der blev sagt, og de afsnit 

blev udeladt. 

 Båndene blev transkriberet ordret af mig selv. Dernæst blev udskriften gennem-

læst for uklarheder, for derefter at blive hørt samtidig med at transkriptionen blev læst, 

for derved at sikre en forståelsesmæssig korrekt transskription. Da det er meget let at 

komme til at bytte interviewpersonens ord ud med ord, der falder mere naturligt for 

transskriptøren, er det vigtigt at genhøre og genlæse udskriften på en og samme tid. Det 

er, som beskrevet i ovenstående, svært at transskribere tale sprog til et forståeligt 

skriftssprog, hvorfor en let redigering var nødvendig. Der var mange ’hm’, ’tja’, ’øh’ 

etc. Pauseordene blev medtaget, hvor de havde betydning for forståelsen. For at sikre, at 

meningen med det sagte ikke gik tabt, blev lange pauser skrevet ind i parentes, hvis 

pausen var udtryk for et behov for overvejelse. 

 Hvert interview fyldte mellem 9-11 tætskrevne sider, med en linieafstand på 1. 

Det samlede datamateriale bestod således af 40 tæt skrevne tekstsider. 

 

3.4 Den kvalitative analyse  

 Målet for analyse af kvalitative data er at udvikle viden om kvaliteter, egenskaber 

og karaktertræk ved forskellige fænomener. Den viden kan udvikles på forskellige ni-

veauer i form af beskrivelser, begreber eller teoretiske modeller. Beskrivelser giver en 

forståelse af mangfoldighed, fællestræk eller typiske egenskaber ved et givent fænomen.  

Begreber udvikles udfra en systematisk sammenfatning af de mønstre, der ses i datama-

terialet, i forhold til de spørgsmål, som undersøgelsens formål rejser (Malterud 1996). 

Beskrivelser er således grundlaget og dokumentationen for at udvinde begreber. Denne 

undersøgelses analyse niveau er beskrivelse af udvalgte aspekter ved fænomenet krops-

opfattelse hos hjertepatienter med henblik på begrebsudvikling. 

 

3.4.1 Analyse processen 

 Selve analysen af datamaterialet foretages udfra Malterud´s metode, som er en 

blanding af hendes egne erfaringer, Giorgis fænomenologiske analyse og Grounded 
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theory. Analysen er en frem og tilbage proces mellem helhed og dele, og består over-

ordnet set af fire faser udfra Giorgis anbefaling: 

 

 At få et helhedsindtryk. 

 At identificere meningsdannende enheder. 

 At abstrahere indholdet i de enkelte meningsdannende enheder. 

 At sammenfatte betydningen af dette. 

Malterud 1996:93 

 De spørgsmål, der blev stillet til datamaterialet; ”hvad fortæller dette mig om x?”  

fulgte af afhandlingens formål, og er ikke fuldstændig samsvarende med det, interview-

personerne blev spurgt om. Baggrunden herfor er, at de analysespørgsmål, der kan stil-

les, både afspejler afhandlingens formål, det konkrete datamateriale, forfatterens hori-

sont og forforståelse og de konkrete interview-situationer. Svarene eller analysens re-

sultat bestemmes tilsvarende af både spørgsmål og datamateriale. Ved at være bevidst 

om og reflektere over betydningen af egen horisont og forforståelse som forsker, er det 

muligt at begrænse betydningen af denne. Derved er det muligt at arbejde aktivt for, at 

interviewpersonens fortælling fortsat er interviewpersonens, og at datamateriale og 

analyse ikke unødig afspejler forfatteres forforståelse. 

 ”Analyseprocessen indebærer abstraktion og generalisering. Vi skal bruge den 

enkelte informants historie og udtryk til at udvinde kundskab, der gælder for flere” 

(Malterud 1996:89). Dette står ikke i modsætning til idealet om nærhed til data, fordi 

kravet om gyldighed forudsætter, at forskeren er loyal i forhold til interviewpersonens 

oprindelige udsagn og mening. Malterud beskriver analysefasen som bestående af de-

kontekstualisering og rekontekstualisering. Dekontekstualisering er at tage dele ud af 

datamaterialet og se nærmere på den del sammen med andre dele, der siger noget om 

det samme. ”I rekontekstualiseringen skal vi sørge for, at de svar, som vi har læst ud af 

det dekontekstualiserede materiale, fortsat stemmer overens med den sammenhæng, det 

blev hentet fra. Vi skal validere delene op imod helheden” (Malterud 1996:90). Dette 

svarer til den hermeneutiske cirkels dialektiske proces mellem helhed og del (jf. afsnit 

2.1.5). 

 Hensigten med den valgte analyse metode er således at udvinde en beskrivelse af 

udvalgte temaers mangfoldighed, fællestræk og typiske egenskaber. Derudover er det 

hensigten via abstraktion og sammenfatning at udvinde nye rekontekstualiserede begre-
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ber, der giver ny indsigt og ny kundskab om hjertepatienters ændrede kropsopfattelse og 

dettes betydning i hverdagslivet. 

 

3.4.2 At få et helhedsindtryk 

 Alle interview blev læst grundigt, og det blev tilstræbt at indfange og fastholde 

hvad interviewpersonen fortalte - at høre deres stemme. Alle bånd blev lyttet igennem to 

gange ved transskriptionen for at sikre en så korrekt forståelse som muligt. Dernæst 

blev transskriptionen læst og båndet aflyttet på en og samme tid, for at dobbelt sensibili-

sere mig som forsker (Parse 1998). Udfra Malteruds anbefaling blev materialet ikke 

systematiseret ved første helhedslæsning, hvilket faktisk var svært at lade være med, 

fordi man som forsker har et behov for at få overblik over materialet. Ét interview blev 

forsøgsmæssigt systematiseret under førstelæsning og et par dage efter læst uden at sy-

stematisere. Forsøget viste, at ved at undlade at systematisere under første læsning blev 

indtrykket et andet, nuancerne blev flere, og interviewpersonens stemme mere tydelig. 

Det er således vigtigt, at sætte sin forforståelse i parentes ved første helhedslæsning, 

fordi forforståelsen styrer systematikken og dermed forståelsen. 

 Først da alle interviews var læst, situationerne og stemningerne kunne erindres, 

blev indtrykkene opsummeret. På dette analyse niveau sås følgende otte temaer: 

 

 At blive syg. 

 Den fysiske kropsændring. 

 At ville kunne. 

 At opleve ændring af krop og kropsideal. 

 At være opmærksom på kroppen. 

 Selvopfattelse og eftertænksomhed. 

 Livsværdier, arbejdsliv og fremtid. 

 Netværks relationer. 

 

 De her beskrevne otte temaer afspejlede således det sete indhold i det rå datamate-

riale, hvor forforståelse og teoretisk referenceramme udfra en fænomenologisk forstå-

else er (forsøgt) sat i parentes, og åbenhed for interviewpersonernes stemme forsøgt 

fastholdt. 
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3.4.3 At identificere meningsdannende enheder 

 I denne fase blev en systematisk gennemgang af materialet foretaget linie for linie, 

for at identificere meningsdannende enheder. En meningsdannende enhed er en tekstbid, 

der har et indhold eller er bærer af en kundskab om temaerne fra forrige analyse niveau 

(Malterud 1996). En meningsdannende enhed er således ikke nødvendigvis en hel sæt-

ning men en række ord, der siger noget et bestemt tema. I den valgte form for analyse, 

regnes ikke al tekst som meningsbærende enheder. 

 Datamaterialet blev således systematisk gennemlæst samtidig med, at alle me-

ningsbærende enheder blev afmærket. Jeg valgte at samle alle meningsdannende enhe-

der i en matrice (figur 5) med interviewpersonerne horisontalt af x-aksen og temaerne 

vertikalt af y-aksen. Alle enheder er afmærket med interviewperson nummer, sidetal og 

linienummer. Malterud anbefaler ikke denne matrice, men den blev valgt, fordi det gi-

ver et bedre overblik over datamaterialet. Datamaterialet er ikke vedlagt som bilag, fordi 

det derved ikke vil være muligt at bevare interviewpersonernes anonymitet, men dele af 

matricen er præsenteret i figurform for at give læseren et billede af analysefasen. 

 

Figur 5. Meningsdannende enheder 

Tema Interviewperson 
1. 

Interviewperson 
2. 

Interviewperson 
3. 

Interviewperson 
4. 

At blive syg Der var helt galt 
med luften 
(1,24) 
 
så der mistede 
man fuldstæn-
dig sådan hele 
den fysiske 
kraft (1,27) 

Der begyndte 
det at gå op for 
mig, at der var 
sket et eller 
andet. Som var, 
ja, kunne være 
alvorligt (1,19) 

Så tænkte jeg fy 
for satan ikk, 
øh, men jeg vil 
ikke sige, at jeg 
blev voldsom 
chokeret (2,13) 

Jeg tog det 
egentlig bare 
som, nåh ja, det 
blev fortalt mig, 
at sådan var det, 
og sådan er det 
(2,15) 

 

 Derefter blev hver meningsdannende enhed kodet systematisk (systematisk de-

kontekstualisering), hvilket betød, at hver meningsdannende enhed blev benævnt med et 

ord, som dækkede betydningen i hver meningsdannende enhed, og som samlede de 

tekstbidder, der havde noget til fælles. Det dekontekstualiserede materiale samledes li-

geledes i en matrice (figur 6 & bilag 11). Hver meningsdannende enhed kan kodes sam-

tidig under flere koder, dog understreger Malterud, at hyppig dobbelt eller trippelkod-

ning er tegn på, at koderne ikke er præcise nok. I det konkrete datamateriale fandtes 

ingen trippel kodninger, men nogle få dobbeltkodninger. Koderne blev reformuleret 

nogle gange, fordi det var svært at finde en samlet beskrivende benævnelse, der både 
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var præcis, og samtidig kunne gå på tværs af datamaterialet. Målet var at få nogle koder, 

der på samme tid dækkede de forskellige interviewpersoner og bevarede nærhed til data. 

 

Figur 6. Kodning af meningsdannende enheder  

Tema Interviewperson 
1. 

Interviewperson 
2. 

Interviewperson 
3. 

Interviewperson 
4. 

At blive syg Fysisk 1,24 
Forandring 1,27

Reaktion 1,10 
Reaktion 1,19 

Fysisk 1,47 
Reaktion 2,13 

Reaktion 2,15 
Situation 4,12 

 

 Kodningen (figur 6 & bilag 11) gav nu et overblik over meningsbærende enheder 

fra hele datamaterialet i forhold til første analyse niveaus temaer. Datamængden blev nu 

yderligere reduceret og de mest relevante og interessante temaer blev valgt. Valget blev 

foretaget både udfra, hvad der fandtes interessant, men lige så vigtigt var relevant udfra 

undersøgelsens formål. De to mest interessante temaer var:  

 

 Kropsniveau – tanker om kroppen. Med følgende subkoder: 

 At kunne og ville være aktiv. 

At være opmærksom på sin krops reaktioner. 

 

 Livsniveau – tanker om liv og død. 

 

 Matricen blev derudfra ændret endnu engang til dens endelige form (figur 7). 

Malterud anbefaler kun denne matrice. Matricen er ikke vedlagt som bilag af hensyn til 

interviewpersonernes anonymitet. Datamaterialet er nu samlet under de endelige temaer.  

 

Figur 7. Endelig kodning 

Kode Interviewperson 
1. 

Interviewperson 
2. 

Interviewperson 
3. 

Interviewperson 
4. 

Livsniveau Man er måske 
begyndt at 
tænke lidt mere 
over tingene. 
Før var man jo 
udødelig. Sådan 
følte man jo 
(4,26) 

Da kunne jeg 
måske godt 
have sagt god-
nat der, og sovet 
lige ind og ikke 
set mere til 
denne verden 
(2,20) 

Det er da ikke 
så godt. Det kan 
da godt gå hen 
og være kritisk 
en dag (2,25) 

De ting, der 
sker, de sker 
altså bare (3,29)
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 Udfra matricen er det nu muligt at foretage en vertikal og en horisontal analyse af 

variationer og ligheder udfra de udvalgte temaer. Den vertikale analyse er tema styret og 

den horisontale analyse personstyret (Malterud 1996). 

 

3.4.4 At abstrahere indholdet i de enkelte meningsdannende enheder 

Datamaterialet på 40 tætskrevne sider var nu reduceret til et dekontekstualiseret 

udvalg af sorterede og meningsbærende enheder i to temaer; et kropsniveau og et livs-

niveau, som belyser udvalgte aspekter af hjerteinsufficiente patienters oplevelse, for-

tolkning og mestring af deres ændrede krop. 

 ”I analysens tredje trin skal vi abstrahere den kundskab, som hver af kodegrup-

perne repræsenterer. Vi skal systematisk få meningen frem ved at kondensere indholdet 

i de meningsbærende enheder, som på forrige analyse niveau blev identificeret og klas-

sificeret” (Malterud 1996:98). Der arbejdes nu med de to temaer enkeltvis. Temaet 

kropsniveau omhandlede forskellige nuancer, og er derfor opdelt i to subgrupper; ”at 

kunne og ville være aktiv” og ”at være opmærksom på sin krops reaktioner”. Det er nu 

subgrupperne i temaet kropsniveau som er analyseenheden samt temaet livsniveau. ”Vi 

kondenserer og fortætter indholdet i hver subgruppe ved at udvikle en abstraheret be-

skrivelse – et artefakt forankret i data. Denne beskrivelse skal bære med sig det kon-

krete indhold fra de enkelte meningsbærende enheder ved at omsætte dem til mere ge-

nerel form” (Malterud 1996:99). Det er fortolket på den måde, at de meningsbærende 

enheder fra temaet livsniveau og subkoderne i temaet kropsniveau er omskrevet i ab-

strakt form indeholdende relevant indhold fra de konkrete meningsbærende enheder. 

Beskrivelserne er holdt tæt på interviewpersonernes eget sprogbrug og er suppleret med 

citater fra det empiriske materiale for at dokumentere beskrivelserne. Dette analyse ni-

veau svarer til resultatpræsentationens empiriske niveau jf. afsnit 4.1.1, 4.1.3 & 4.2.1. 

 

3.4.5 At sammenfatte betydningen af analysen 

 På dette analyse niveau skal alle tekstbidderne sættes sammen igen – rekontekstu-

aliseres (Malterud 1996). De abstrakte beskrivelser fra forrige analyseniveau bliver nu 

sammenfattet i to samlede beskrivelser (kropsniveau og livsniveau), som bliver fortolket 

udfra den teoretiske referenceramme – et idealistisk, teoretisk niveau jf. afsnit 4.1.2, 

4.1.4 & 4.2.2. 

 Udfra denne sammenfatning og teoretisering skabes i denne undersøgelse nye 

begreber jf. afsnit 4.1.5 & 4.2.3, der afspejler både det empiriske datamateriale og den 
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teoretiske fortolkning. De formulerede ny begreber indeholder den ny indsigt om fæ-

nomenet kropsopfattelse hos hjertepatienter. Beskrivelsen af de empiriske variationer og 

den teoretiske fortolkning er dokumentationen for de ny begreber. 

  

3.5 Validering 

 Efter at datamaterialet er analyseret, fortolket og beskrevet, bliver indholdet og de 

udledte begreber valideret op i mod interviewpersonernes fortælling - det transskribe-

rede datamateriale. Først går man tilbage til matricen med de meningsdannende enheder 

(figur 5), fordi dette analyseniveau repræsenterer datamaterialet i en mere ubearbejdet 

form. Dernæst går man tilbage til matricen med den endelige kodning (figur 7), som 

repræsenterer det dekontekstualiserede datamateriale. Begge matricer læses horisontalt 

og vertikalt for at se hvorledes beskrivelserne stemmer både på tværs af datamaterialet 

og i forhold til den enkelte interviewperson. Der fandtes ingen uoverensstemmelser 

mellem datamateriale og beskrivelse, det vurderes, at resultaterne afspejler interview-

personernes fortolkede fortælling. 

 

3.6 Sammenfatning af metodologiske overvejelser og metode 

 Denne undersøgelse er videnskabsteoretisk og metodologisk hermeneutisk-fæno-

menologisk i sin forståelse. Hermeneutikkens idéer ses som værende mest styrende 

særlig i dataindsamlingsfasen i det semistrukturerede kvalitative dybde interview. 

Aanalysefasens fire analyseniveauer er styret af både den hermeneutiske helhed-del 

fortolkning og den fænomenologiske sætten sin forforståelse i parentes.  

Denne undersøgelses analyseniveau er beskrivelse og begrebsudvikling. Beskrivelsen 

og de udvundne begreber afspejler den frem-analyserede ny indsigt i hjertepatienters 

oplevelse af deres kropsændring, og bygger på en hermeneutisk fortolkning, som ikke 

bare holder sig indenfor den teoretiske ramme. Analysen åbner sig udover den teoreti-

ske ramme, således at en horisontsammensmeltning mellem forforståelse, ny indsigt og 

ny kundskab er mulig. 
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KAPITEL 4 

 

4. Resultater 

 Hensigten med dette kapitel er at beskrive undersøgelsens resultat. Resultatet er 

beskrivelse og begrebsudvikling udfra de to udvalgte temaer: Kropsniveau – tanker om 

kroppen. Livsniveau – tanker om liv og død. 

 Resultatpræsentationens strukturering er inspireret af Hall (1999), som opdeler 

præsentationen i to niveauer; et empirisk niveau, som udvikles på tredje analyseniveau 

og et teoretisk niveau, som udvikles på fjerde analyse niveau.  

 Det empiriske niveau er en beskrivelse af et udvalgt aspekt af fænomenet krops-

opfattelse beskrevet udfra interviewpersonernes fortælling. Ordvalget er så tæt på inter-

viewpersonernes som muligt. Den empiriske beskrivelse illustreres med citater fra da-

tamaterialet og suppleres med min oplevelse af det fortalte. 

 Det teoretiske niveau er en beskrivelse af fænomenet kropsopfattelse udfra en 

fortolkning af de empiriske beskrivelser i lyset af den valgte teoretiske referenceramme. 

Målsætningen er, at få nye variationer af fænomenet kropsopfattelse frem og derved 

udvikle en ny indsigt om de to valgte aspekter hos hjertepatienter. 

 Beskrivelsen af den ny indsigt og formulering af de ny begreber ses som undersø-

gelsens resultat. 

 

4.1 Temaet kropsniveau 

 Hensigten med de næste afsnit er først at beskrive de empiriske variationer for 

hver subgruppe i temaet kropsniveau og derefter give en teoretisk fortolkning af de em-

piriske variationer.  

 

4.1.1 Empiriske variationer: At kunne og ville være aktiv 

 Interviewpersonernes oplevelse af hvad de kan, og hvordan de har det, afspejler 

en personlig eller individuel fortolkning. Interviewpersonernes oplevelse af kroppens 

reaktioner og symptomer ligner meget hinanden. De fortæller således alle om træthed, 

nedsat fysisk aktivitet og åndenød. Men der er forskel på, hvorledes dette fortolkes og 

dermed konsekvensen for det levede liv. 

 Interviewpersonen kaldet Hans syntes, at han er blevet mere forpustet, men at han 

ellers har det rimelig godt. Han bliver noget hurtigere træt og kan ikke holde til det 

samme som før. Han fortolker sin åndenød som et symptom på kroppens begrænsning, 
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det vil sige som et kriterie for, hvad han kan holde til, og hvornår tempoet skal sættes 

ned: ”Jeg har det jo sådan, at jeg syntes, at når man bliver forpustet så er man klar 

over, at så gearer man ned igen”. 

 Hans oplever, at det overvejende er de udadvendte ting, der er blevet begrænset. 

Opgaverne i hjemmet kan han stadig udføre. For eksempel er han ikke kommet i gang 

med at cykle igen. Han har ikke rigtig haft lyst. Samtidig fortæller han om, hvor smuk 

turen til arbejde er, at han fulgtes med en kollega, at de tog det roligt, havde kaffe med 

og hyggede sig. Så han vil gerne i gang igen, men syntes bare ikke lysten har været der 

endnu. Han er sikker på, at han kommer i gang igen. Hans kommer regelmæssigt til 

fysioterapeuternes hjertegymnastik på sygehuset, og det sætter han pris på. Han synes, 

det er godt at blive jaget med og få rørt sig. Når han er til gymnastik eller i almindelig-

hed bliver forpustet eller mærker andre reaktioner fra kroppen, sættes tempoet ned. 

 Den måde Hans opfatter sin krop og fortolker sin krops reaktioner og symptomer 

og den konsekvens, dette har for hans levede liv, kan sammenfattes i en ”sådan er det 

blevet” indstilling. 

 

 Interviewpersonen kaldet Per siger, at han har det generelt godt, men at han bliver 

meget hurtigere forpustet. Det undrer ham, fordi det jo ikke er lungerne, der er syge. 

Selv om han har det godt, føler han, at han fysisk set er dårligere nu, end lige efter blod-

proppen. Men samtidig  synes han, at han stort set kan det samme som før blodproppen. 

Per fortolker ikke sin åndenød som en begrænsning, men mere som noget han ikke kan 

forstå, og som han ikke relaterer til sin hjerteinsufficiens: ”Jeg føler ligesom om, at det 

på en eller anden måde har ramt mine lunger og det undrer mig lidt”. 

 Per beskriver nogle modsætninger i sin fysiske tilstand, som ikke ses hos de andre 

interviewpersoner. Han siger, at han har det godt og samtidig, at han er dårligere nu 

sammenlignet med tiden lige efter hjerteinfarktet, hvilket ikke modsvarer hans NYHA 

klassifikation. Samtidig er han den, der er mindst opmærksom på sine kropslige reak-

tioner og den, der presser sig selv mest i sine fysiske udfoldelser. Han vil simpelthen 

kunne stort set det samme som han kunne før. Han vil ikke være begrænset i sin fysiske 

udfoldelse, hvilket afspejler hans personlige kropsideals norm. Modsætningerne under-

streger hvorledes en ”jeg vil kunne” indstilling kan øge aktivitetsniveauet, men måske 

også, at følelsen af at have det dårligere nu, afspejler en ubevidst ubalance i krops-

opfattelsen. 
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 Per har altid været et sportsmenneske. Han kan ikke forestille sig et liv uden 

kropslig bevægelse, at han ikke bruger og presser sin krop, at hans krop ikke er sports-

trænet og uden det sociale liv i sportsklubben: ”Jeg kan stadig godt lide at bevæge mig, 

bruge mig selv. Det kan jeg godt lide. 

 Per dyrker sport et par gange om ugen - enten i klub eller alene. Det meste af 

sporten foregår i et mere adstadigt tempo, modsat før, hvor konkurrence også var en del 

af drivkraften. I dag er det mest det at bevæge sig og det sociale element, der er væsent-

lig. Per kan godt presse sig selv og få sved på panden. Han kan godt lide at mærke, at 

han kan endnu - mærke at kroppen kan yde noget ekstra. Per har været ude på en meget 

lang løbetur, for ligesom at afprøve sig selv og se, hvad der skete, vel vidende, at det 

ikke var indenfor rammerne af den lægeligt anbefalede moderate motion. Han havde det 

fint bagefter, om end træt - men ellers ingenting. Den meget lange tur foregik i dagslys 

et sted, hvor der var mennesker, hvis der skulle ske noget, men det var kun den lange 

tur. I dag kan han også presse sig selv, selvom der ikke er andre mennesker i nærheden: 

”Det var nok for at afprøve mig selv, lade os se hvad der sker”. 

 Den måde Per opfatter sin krop og sine kropslige ændringer på, og den måde han 

udtrykker sig fysisk og kropsligt kan sammenfattes som en ”vil kunne” indstilling. 

 

 Interviewpersonen kaldet Kurt, oplever ikke nogen ændring af sit fysiske aktivi-

tets niveau, idet han allerede før sin hjerteinsufficiens havde en begrænset fysik og et 

særdeles begrænset aktivitetsniveau på grund af anden kronisk sygdom. Kurt fortæller, 

at han har affundet sig med sit fysisk set begrænsede liv. Det var sådan, livet var blevet, 

og det var der ikke noget at gøre ved. Kurt viser ingen behov for at modarbejde eller 

ændre sin fysiske situation, han har indstillet sig på, at sådan er det blevet. Han er holdt 

op med at kæmpe. 

 Sammenfatning af Kurt´s oplevelse af både sin tidligere sygdom og hjertesyg-

dommen, der er kommet til, afspejler en ”sådan er det blevet” indstilling. 

 

 Interviewpersonen kaldet Jens bliver forpustet, bare han går op af nogen få trap-

per. Han kan godt mærke det, men det generer ham ikke, og han syntes generelt, at han 

har det godt. Andre mennesker kommenterer konstant hans pusteri, men det opfatter han 

som deres problem. Jens kan ikke mere arbejde så længe og så hurtigt som før, men han 

syntes, at han kan det samme - det tager bare meget længere tid, som for eksempel 

istandsættelse af bolig. Jens fortolker således heller ikke sin åndenød som en begræns-
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ning. Det er bare sådan, det er blevet. Jens er, ligesom i hans unge dage, begyndt at mo-

tionere igen. Hans motionsform foregår ikke i klub men alene, og det hygger han sig 

med: ”Ja det er faldet (aktivitetsniveauet), forstået på den måde, at jeg ikke kan knokle 

løs i lang tid ad gangen, som jeg har gjort før". 

 Jens har tidligere i livet haft svær sygdom som resulterede i stor begrænsning af 

hans fysiske udfoldelse. Dette har han gennem langvarig genoptræning og en stor vilje-

styrke overvundet, således at han ikke længere har gener fra den sygdom. Jens fortæller 

selv, at han har svært ved at acceptere, at der er noget, han ikke kan. Det er acceptabelt, 

at fysisk udfoldelse tager længere tid, men at det for ham er et spørgsmål om viljen til at 

kæmpe. Denne indstilling præger også hans nuværende sygdomssituation, hvor han ’vil 

kunne’, og hvor kroppens symptom - åndenød - kun registreres, men ikke begrænser 

hans aktivitetsniveau. Jens har også prøvet at presse sig selv. Han har kørt meget langt 

på cykel. Den ene kilometer tog ligesom den anden, og pludselig havde han kørt meget 

langt. Jens forklarer, at han havde behov for at bruge sig selv og mærke, at han kunne 

endnu. Han var træt bagefter, havde lidt snurren i fingrene, hvilket han ikke tillagde 

nogen betydning: ”Jeg har brugt mig selv, og jeg kan mærke, at jeg kan endnu. Og der 

er så en lille gevinst i at, nå ja, du klarer den stadig væk”. 

 Jens opfatter sygdomskonsekvens for liv og førlighed som noget, der kan og skal 

bekæmpes, hvilket afspejler en ”vil kunne” indstilling. 

 

 Interviewpersonernes fysiske situation minder således meget om hinanden. Men 

der er som beskrevet forskel på, hvorledes betydningen af de kropslige symptomer og 

reaktioner fortolkes. Forskellen har stor betydning og konsekvens for det aktivitetsni-

veau, de bevidst eller ubevidst valgte. De interviewpersoner, der har en ”vil kunne” ind-

stilling øger deres aktivitetsniveau til et niveau, de selv finder acceptabelt. De oplever 

en tilfredsstillelse ved at presse sig selv fysisk, og ved at mærke at deres krop kan 

endnu. De mærker at de har kontrol, og de opnår tilsyneladende en ny balance i deres 

kropsopfattelse. De interviewpersoner, der har en ”sådan er det blevet” indstilling, er 

enten ikke i stand til at ændre deres aktivitetsniveau, eller er ikke i stand til at øge det 

under ikke-kontrollerede forhold. 

 Udfra datamaterialet ses således to begreber eller et begrebs par, hvilket afspejler 

et meget forskelligt kropsideal. Begrebsparret er en ”vil kunne” eller ”sådan er det ble-

vet” indstilling til krop og kropslighed. 
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4.1.2 Teoretisk fortolkning: At kunne og ville være aktiv 

 Forskellen i interviewpersonernes individuelle fortolkning af kroppens reaktioner 

og symptomer, og forskellen i fortolkningens konsekvens afspejler således et modsat-

rettet begrebspar. Dette kan udfra Price (1990) fortolkes som en værdimæssig bedøm-

melse af kropsrealitet og kropspræsentation udfra et forskelligt kropsideal. Fortolket 

udfra Merleau-Ponty (1994/1945) vil det ikke være det ændrede kropsbillede, der påvir-

ker kropsskemaet, idet kropsskemaet dannes først. Derimod er det den måde, som men-

nesket møder verden på, der påvirkes og dermed måden mennesket er situeret på. Det 

skyldes, at krop og situation ses som gensidigt afhængige fænomener. 

 Kropsopfattelse refererer ifølge Price (1990) til tre komponenter; kropsrealitet, 

kropspræsentation og kropsideal, der konstant påvirker hinanden gensidigt, og hvor 

ligevægt mellem komponenterne afspejler en balanceret kropsopfattelse jf. afsnit 2.3.1, 

figur 2. Kropsrealitet er måden mennesket opfatter og føler deres krop. Den ændring, 

som interviewpersonerne oplever, er træthed og åndenød, hvilket afspejler hjerteinsuffi-

ciens i de første stadier. Kropspræsentation er kroppens udseende, udtryk og funktion, 

og hos interviewpersonerne er det kroppens funktion, der er ændret, i det de ikke læn-

gere har den samme fysiske styrke og udholdenhed. 

 Price (1993) beskriver, at problemer med styrke og kontrol vurderes vigtigst af 

mænd, mens det hos kvinder er de æstetiske ændringer, der primært opfattes mest pro-

blematisk. Denne undersøgelse tyder da også på, at hos de mænd, hvor kroppens styrke 

og funktion altid har været en vigtig part af deres kropsideal, består mestringsstrategien 

af en samtidig tilpasning af kropsidealet og en overvindelse af den manglende fysiske 

styrke. Dette afspejler både betydningen af styrke og kontrol for en balanceret kropsop-

fattelse og derved en ”vil kunne” indstilling samt en tilpasning af kropsidealet til den 

ændrede kropsrealitet og kropspræsentation. At kropsidealet blev tilpasset ses ved en 

accept af en mere begrænset fysisk udholdenhed. En ”vil kunne” indstilling udfordrer 

således kropspræsentationen og den fysiske styrke til et niveau, der enten matcher eller 

kommer udover den egentlige fysiske formåen eller kropsrealitet. Det skyldes, at en 

krop uden styrke og kontrol ikke afspejler et acceptabelt kropsideal, hvilket bekræfter 

Price’s (1993) resultat om betydning af fysisk styrke og kontrol.  

 Ovenstående kan også fortolkes i en mere eksistentiel betydning. Merleau-Ponty 

(1994/1945) beskriver, at det ikke er muligt at sige noget, om hvad kroppen er uden 

samtidig at sige, hvad kroppen kan - ikke som en objektiv færdighed, men som en 

grundlæggende kropslig forståelse af verden. Kropsskema og kropsbillede ses som hie-
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rarkiske, men sammenhængende og uadskillelige. Det kan måske fortolkes på den 

måde, at en ændring af kropsbilledet påvirker den kropslige tilgang til og forståelse af 

verden. Og måske er det denne mere eksistentielle forståelse af verden, der ændrer sig 

forskelligt hos de interviewpersoner, der repræsenterer ”at vil kunne” i forhold til de 

interviewpersoner, der repræsenterer ”sådan er det blevet”, fordi den eksistentielle for-

ståelse af og tilgang til verden er væsensforskellig. 

 En mestringsstrategi med dels at tilpasse kropsideal og dels at presse krops-

præsentation ved at bekæmpe kroppens mindre fysiske styrke har formentlig også den 

betydning, at de kan vise for sig selv og måske for andre, at de kan endnu. Dette kan ses 

som en forudsætning for at bevare et måske modificeret selvbillede - men i hvert fald en 

positiv selvopfattelse i det, der er en nær forbindelse mellem en balanceret krops-

opfattelse og en positiv selvopfattelse (Price 1990, Vamos 1993). 

 De interviewpersoner, som har en ”sådan er det blevet” indstilling, presser enten 

ikke sig selv fysisk, eller gør det kun i mindre grad. Den kropslige aktivitet reguleres 

således udfra en tolkning og accept af kroppens signalfunktion. Selvom der hos den ene 

er et ønske og en forestilling om, at genfinde en større kropslig styrke, er det tilsynela-

dende svært at udfordre kropspræsentationen under ikke kontrollerede forhold. Inter-

viewpersonerne tilpasser i stedet deres kropsideal til en mere begrænset kropspræsenta-

tion. Kropspræsentationen udfordres ikke, den accepteres. Derved fandtes en anden 

form for balanceret kropsopfattelse. En form der afspejler en selvopfattelse præget af en 

begrænset fysisk formåen. 

 Price (1990) og Merleau-Ponty(1994/1945) har en forskellig videnskabsteoretisk 

forståelse. Price (1990) beskriver en teori om normal kropsopfattelse, der er operationel 

og umiddelbar tilgængelig som fortolkningsteori, og som ses som en forudsætning for at 

kunne sætte sig ind i og vurdere, en efter sygdom ændret kropsopfattelse. Merleau-

Ponty (1994/1945) er værensfilosof og dermed ikke operationel. Men hans beskrivelse 

af, at mennesket erfarer verden kropsligt, og at krop og situation er gensidigt afhængige, 

åbner op og giver en mere nuanceret forståelse af den betydning, en ændret krop i 

Price’s forståelse, kan have for interviewpersonernes tilgang til verden. 

 

4.1.3 Empiriske variationer: At være opmærksom på sin krops reaktioner 

 I dette afsnit beskrives interviewpersonernes oplevelse af opmærksomhed kontra 

ikke-opmærksomhed set i forhold til kropslige reaktioner, samt hvilken betydning dette 

får for det levede liv. 
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 Interviewpersonen kaldet Hans er meget mere opmærksom på sin krop nu. Han 

fortæller, at han tænker meget mere over sine kropslige reaktioner og symptomer, sam-

menlignet med tiden før han blev syg. Han er hele tiden opmærksom, har hele tiden sin 

bevidsthed rettet mod kroppen og dens signalfunktion, hvilket han ikke kan erindre at 

have haft før. Når han bliver forpustet eller træt, hviler han eller sætter tempoet ned, 

mens han før i tiden blot havde fortsat: ”Jeg er meget mere opmærksom på sådan noget 

nu (åndenød, træthed)”. 

 

 Interviewpersonen kaldet Per oplever ikke, at han reagerer mere på sin krops sig-

naler end før hen. Måske hvis han får et stik i hjertet men ellers ikke. For som han siger: 

Herregud, der kommer jo hele tiden signaler fra kroppen, og det er jo helt normalt, når 

man bruger sin krop: ”Sådan har det altid været”. 

 

 Interviewpersonen kaldet Kurt er generelt mere opmærksom på reaktioner fra sin 

krop. Han oplever, at han har et bedre beredskab, så han kan reagere i tide. Kurt føler 

ikke, at han konstant er opmærksom - blot opmærksom - specielt på symptomer fra hjer-

teregionen: ”Jeg syntes selv at jeg, ikke sådan hele tiden, men jeg syntes selv at jeg er 

mere opmærksom på reaktioner”. 

 

 Interviewpersonen kaldet Jens oplever ikke, at han går og beskæftiger sig med sit 

velbefindende. Han undersøger ikke eller tænker over, hvordan han har det, for det er jo 

alligevel skæbnen, der bestemmer. Han oplever dog, at han måske reagerer lidt hurti-

gere, hvis han får en fornemmelse af, at der sker noget inde i hans krop: ”Jeg er aldrig 

gået så højt op i det der med, ligesom at gå og dissekere hver dag, om hvordan jeg nu 

har det fra dag til dag”. 

 

 Interviewpersonerne er således enten meget optaget eller meget lidt optaget af 

deres kropslige reaktioner, nærmest som en negligering af kroppens signalfunktion. Der 

ses således også her et begrebs par, hvilket afspejler den betydning kroppens signaler 

tillægges. Begrebsparret er en ”meget optaget (har krop)” eller ”at negligere” (er krop)”. 
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4.1.4 Teoretisk fortolkning: At være opmærksom på sin krops reaktioner 

 Der er således forskel på, hvor opmærksomme interviewpersonerne er på deres 

kropslige reaktioner og symptomer. De er enten konstant opmærksomme eller slet ikke 

opmærksomme. 

 Når kroppen er sund og velfungerende, glider den ligesom i baggrunden, uden at 

det bemærkes. Ikke syge mennesker tænker ikke over, om kroppen kan eller ikke kan. 

Den er der bare. Det er først, når kroppen ændres pludseligt  - for eksempel på grund af 

hjerteinfarkt - at kroppen fremtræder for den enkelte. Man ikke mere er en krop, man 

har en krop, som både kræver og får opmærksomhed (Harder 1993, Price 1990, Van 

Manen 1998). Dette ses også i denne undersøgelse, hvor to af interviewpersonerne er 

meget opmærksomme på deres krop eller mere præcist, de signaler deres krop giver. De 

har en krop. De to andre interviewpersoner er ikke opmærksomme, eller måske vil de 

ikke være opmærksomme på deres krops signaler, men er i stedet meget opmærksomme 

på, hvad deres krop kan og ikke kan. De er deres krop. 

 Den pludselige opmærksomhed rettet mod kroppen - både fra den, der er syg og 

fra de professionelle - kan medføre, at det ikke er muligt at være selvforglemmende i 

forhold til kroppen (Price 1990, Van Manen 1998). Kroppen bliver på en måde en slags 

objekt (Fjelland & Gjengedal 1996, Gjengedal 1994, Harder 1993, Helman 1995, Mer-

leau-Ponty 1994/1945), og noget der skal holdes øje med. For to af interviewpersonerne 

er der fortsat efter et år meget opmærksomhed rettet mod kroppen. De har en krop, og 

man kan måske sige, at de objektiviserer deres krop ved en konstant opmærksomhed 

eller holden øje med. Kroppen fremstår således stadig for dem og kræver deres op-

mærksomhed. Den tages ikke for givent. Det, at kroppen objektgøres, kan i følge Mer-

leau-Ponty (1994/1945) influere på menneskets evne til at åbne sig mod verden og 

menneskets evne til at være situeret. Alt hvad vi som mennesker perciperer placeres i 

forhold til kroppen. Vi forstår, og vi handler ud fra en kropslig forståelse. En konstant 

øget kropsopmærksomhed, en objektgørelse af kroppen, vil derfor i Merleau-Ponty 

(1994/1945) forståelse influere på menneskets evne til at være i verden, til at være i 

situationen eller med andre ord, hvorledes det levede liv leves. 

 Da enhver fysisk udfoldelse medfører små kropssignaler, kan en høj grad af op-

mærksomhed rettet mod kroppens signaler og reaktioner begrænse lysten og modet til 

fysisk udfoldelse, hvilket ses hos to af interviewpersonerne. Det kan betyde, at krops-

præsentationen ikke kun bliver begrænset af kropsrealiteten men også af den øgede 

kropsopmærksomhed. Det acceptable syn på egen krop, det acceptable kropsideal, bli-
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ver derved en krop begrænset i fysisk udfoldelse - en ikke rask krop. Derved bliver in-

terviewpersonerne fastholdt i en sygerolle, med de ændringer af selvopfattelse (Price 

1990) og livsindhold dette medfører. Man kan sige, at sygdommen manifesterer sig i 

måden livet leves på, og de kan derfor, som beskrevet af Van Manen (1998), ikke tillade 

sig at glemme deres krop - de har en krop. 

 De interviewpersoner, der slet ikke er opmærksomme eller negligerer deres krops 

signaler, er samtidig meget bevidste om, at udfordre og presse deres fysiske formåen. 

Spørgsmålet er så, om interviewpersonernes ikke-opmærksomhed på kroppen afspejler, 

at de igen tager deres krop for givent, og derved er selvforglemmende i forhold til deres 

krop på samme måde, som ikke syge mennesker er. En anden mulighed er, at de vil tage 

deres krop for givent for at kunne udfordre kroppens funktion, og derfor nødvendigvis 

må negligere kroppens signalfunktion, hvilket denne undersøgelse tyder på. Det bety-

der, at de ”er deres krop”, men det afspejler tilsyneladende ”en vil være deres krop”, en 

vil kunne tage kroppen for givent. 

 

4.1.5 Sammenfatning og begrebsdannelse ved temaet kropsniveau 

 Efter analyse og fortolkning af temaet kropsniveau er det tydeligt, at de udledte 

begrebspar er fordelt på samme måde indenfor begge subgrupper, ”at ville og kunne 

være aktiv” og ”at være opmærksom på sin krops reaktioner”. Det ser derfor ud som 

om, at der er en sammenhæng mellem en høj grad af opmærksomhed på kroppens sig-

naler og en ikke øgning af det selvstyrede aktivitetsniveau, set i forhold til en neglige-

ring af kroppens signaler for at kunne øge det selvstyrede aktivitetsniveau. 

 Datamaterialet tyder således på, at en konstant kropsopmærksomhed kan be-

grænse kropspræstationen. Hvis kropspræsentationen er mere begrænset end kropsrea-

liteten kræver, betyder det, at kropsidealet må tilpasses denne begrænsede funktion for 

at opretholde en balanceret kropsopfattelse udfra Price’s (1990) kropsopfattelses teori. 

Set udfra Merleau-Ponty (1994/1945) kan den øgede kropsopmærksomhed fortolkes 

som en objektgørelse af kroppen, en objektgørelse der får betydning for menneskets 

væren i verden, væren i situationen. 

 Datamaterialet tyder endvidere på, at et kropsideal, hvor styrke og kontrol er me-

get væsentlig, kan have den konsekvens, at kroppens signaler om faktisk ydeevne mere 

eller mindre negligeres. En ændring i kropsrealitet vil altid, ifølge Price’s (1990) teori, 

påvirke både kropsideal og kropspræsentation. Når styrke og kontrol er meget væsent-

lige aspekter af kropsidealet, vil det være svært at opretholde en balanceret kropsopfat-
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telse ved kun at tilpasse kropsidealet. Kravet til kropspræsentation må derfor matche 

eller periodisk overstige kropsrealiteten, for at en balanceret kropsopfattelse og en posi-

tiv selvopfattelse kan opretholdes. Dette kan indebære en negligering af kroppens sig-

nalfunktion, når kropspræsentationen udfordres, fordi kroppens signaler har en begræn-

sende effekt på kropspræsentationen, hvis signaler bevidst erkendes. Baggrunden herfor 

er, at en sådanne erkendelse, må indebære en reaktion i relation til kroppens signaler. 

 

Der kan derved udledes to begrebspar i temaet kropsniveau. 

 

 Det første begrebspar, der udledes, er ”at vil kunne”  og ”sådan er det blevet”. Dette 

begrebspar afspejler det individuelle kropsideals betydning for accept eller udfor-

dring af kropspræsentation. 

 

 Det andet begrebspar, der kan udledes, er ”meget optaget (har en krop)” og ”negli-

gerende (at vil være en krop)”. Dette begrebspar afspejler betydningen af den op-

mærksomhed, der rettes mod kroppen, det vil sige forskellen mellem en ikke-tagen 

kroppen for givent og en vil-tage kroppen for givent. 

 

4.2 Temaet livsniveau 

 Hensigten med de næste afsnit er først at beskrive de empiriske variationer inden-

for temaet livsniveau, efterfulgt af en teoretisk fortolkning af de beskrevne empiriske 

variationer.  

 

4.2.1 Empiriske variationer: Tanker om liv og død 

 Interviewpersonen kaldet Hans har aldrig fejlet noget alvorligt før. Han har ikke 

tænkt nærmere over, hvordan han levede sit liv - han levede det bare, med meget ar-

bejde, noget røg og lidt overvægt, og en opfattelse af sig selv som værende både rask og 

udødelig: ”Den der udødeligheds idé - den havde man jo, og der følte man jo, at det var 

ligegyldigt, hvad man gjorde. Det gik bare derud af". 

 At blive indlagt med en livstruende sygdom medfører, at han oplever, at han 

standser op og tænker over sit liv, og måden han lever sit liv på: ”Jeg er nok blevet lidt 

mere, hvad skal man sige, refleksiv, på den måde, at jeg sådan mere tænker over 

(pause….) Egentlig er. Jo det er jeg helt sikkert, for jeg opfatter jo det her år, der nu 

præcist er gået, som sådan et tillægsår”. 
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 Jeg opfatter det som om, at han ikke forventer at leve rigtig mange år endnu. Ikke 

fordi han er døende på nogen måde, men han fortæller, at han ligesom er mærket, og at 

han derfor vil bruge sin sidste tid anderledes: ”Man vil nok også bruge den sidste tid 

lidt anderledes”. 

 Det betyder for ham, at der er ting, han vil gøre anderledes. Han vil arbejde min-

dre og bruge mere tid på familie og fritidsliv. Han oplever, at han generelt tænker mere 

over tingene, at der er ting, som han aldrig havde tænkt over før - ting som han bare tog 

for givent, men som han tænker over nu, og ikke mere tager for givent. 

 

 Interviewpersonen kaldet Per har aldrig været alvorlig syg. Han var i det hele ta-

get aldrig syg, og havde ikke tidligere haft en sygedag i hele sin lange ansættelse. Han 

opfatter sig selv som værende rask og veltrænet - som en - der ikke kunne blive syg, 

hvilket også betød, at han var lang tid om at reagere, på de symptomer han fik på sit 

hjerteinfarkt. Den lange reaktionstid har bagefter givet ham en del tanker og spekulatio-

ner om, at det kunne have være slut, og at han kunne have sovet lige ind og ikke set 

mere til denne verden: ”Selvfølgelig har det givet nogle tanker og mest med, at det 

kunne godt have været slut …… … Livet kan hurtig være slut, det må man erkende”. 

 Per oplever, at han tænker mere over mange ting i livet, efter at han blev syg. Han 

tænker ikke decideret over at han har haft en blodprop i hjertet, for det spekulerer han 

kun sjældent over. Men der er andre tanker om livets endelighed og om at livet lige 

pludselig kan være slut. Han spekulerer over, at når først han er død, ja så er det for 

sent. For ham har disse overvejelser ført til, at han besøger og ringer til sine nærmeste 

noget oftere. Hvis der er nogle ting, han gerne vil i forhold til sine nærmeste, så udfører 

han det nu noget hurtigere, end han ville have gjort førhen. Han tænker over, hvad der 

er vigtigt i livet, herunder at han ikke vil fortsætte med at arbejde så længe, som han 

tidligere forestillede sig. Han tænker generelt over, hvad han vil bruge sin tid og sit liv 

på: ”Man spekulerer nok. Tænker lidt mere over, hvad der er væsentligt, og hvad der er 

uvæsentligt. Det gør man nok. Det gør man sgu nok, i en stille stund”. 

 

 Interviewpersonen kaldet Kurt har en lang sygehistorie. Han har været kronisk syg 

i mange år, og hans livshistorie kan beskrives som værende igen-syg. Han spekulerer 

ikke så meget over, at han nu også er blevet hjertesyg. Han siger, at det jo ikke er en 

super tilstand, og at han godt ved, at det kan blive kritisk en dag. Personalet på sygehu-

set fortalte, at hans hjertesygdom i lyset af hans anden sygdom ikke betyder noget sær-
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ligt. Han siger, at det har han accepteret, men han tror ikke rigtig på det: ”Så er der ikke 

noget problem i det - i sig selv. Men det tror jeg ikke helt på vel - i virkeligheden vel. 

Men det lader jeg mig nøje med, men selvfølgelig er det et problem". 

 Kurt oplever således, at det er irriterende at have fået en sygdom mere. Han ved, 

at det at blive hjertesyg kan blive kritisk en dag, men det ændrer ikke hans måde at leve 

på. Han tænker ikke mere over livet, eller hvad han vil bruge sin tid på. Hans prioriteter 

ændres ikke: ”Det er ikke sådan, at jeg går rundt og er bekymret eller nervøs for det. 

Det syntes jeg ikke - slet ikke”. 

 

 Interviewpersonen kaldet Jens har også en lang sygehistorie bag sig og selv om 

han i dag stort set ikke mærker noget til den tidligere sygdom, så oplever han, at det 

præger hans syn på det at blive hjertesyg. Også hans livshistorie kan således beskrives 

som ’igen-syg’. Hans livsindstilling er, at de ting der sker, de sker altså bare, og at han 

hverken kan gøre fra eller til. ”De ting der sker, de sker altså bare … … det der med at 

skulle dø og sådan noget, nå ja det skal jeg jo". 

 Jens oplever tilsyneladende, at det at blive syg er skæbnebestemt, og da han tidli-

gere i livet har erfaret langt alvorligere trussel på liv og førlighed, blev det at få et hjer-

teinfarkt en hændelse, der selvfølgelig ikke er rar men noget, som man ikke kan gøre 

hverken fra eller til. Man må tilpasse og udfordre sin nye fysiske situation. Det at blive 

’igen-syg’ har derfor heller ikke ændret tanker om livet og dets endelighed, eller hvorle-

des han vil bruge sin tid. De tanker og de overvejelser har han haft for mange år siden: 

”Når folk taler om, hvor besværligt tingene er, så siger jeg, nårh ja, herregud, det er jo 

kun en overgang i et helt liv, at det er lidt besværligt. Så bliver det bedre igen”. 

 

 Interviewpersonerne reagerer således meget forskelligt. Enten har det at blive kro-

nisk syg betydet ændringer i tanker, bevidsthed og livsværdier, eller også ændrer det at 

blive hjertesyg stort set ingenting på det mentale plan. Datamaterialet tyder på, at for-

skellen kan være begrundet i, om interviewpersonerne har en ’ny-syg’ livshistorie eller 

en ’igen-syg’ livshistorie. 

 De ’ny-syge’ interviewpersoner tænker meget mere over liv og død, herunder 

hvad der betyder noget i livet, hvordan de vil leve deres liv, og hvad de vil gøre ander-

ledes. De interviewpersoner, der har en historie med lang og kronisk sygdom, og såle-

des er ’igen-syge’, syntes selvfølgelig, at det er et problem at have fået et hjerteinfarkt. 

Det er ubelejligt, og de vil godt have været foruden. Men det er sådan livet er, og det er 

 

Cand.cur. speciale     Mette Rosendal Darmer 



 68

ikke noget, der hverken påvirker deres tanker om liv og død eller livets prioriteringer i 

øvrigt. I den empiriske beskrivelse ses således et begrebspar, som afspejler den betyd-

ning, det at blive syg tillægges. Begrebsparret er en ”ny-syg livshistorie” og en ”igen-

syg livshistorie”. 

  

4.2.2 Teoretisk fortolkning: Tanker om liv og død 

 Der er som beskrevet stor forskel på, hvorledes kroppens ændring ved hjertesyg-

dom påvirker interviewpersonernes tanker om liv og død. De interviewpersoner, der 

aldrig har været syge, og som ikke har prøvet, at deres krop ændrer sig pludseligt som 

følge af sygdom - de ’nysyge’ – oplever, at deres ændrede krop, og det at de har fået en 

på sigt livstruende sygdom, ændrer deres tanker og refleksioner over liv og død. For ek-

sempel hvad der betyder noget i livet, samt hvad de vil med livet. Deres livsværdier og 

livsprioriteter ændres. Dette er en naturlig reaktion på det at blive kronisk syg (Cullberg 

1989). Men som beskrevet af Price (1990) og Vamos (1993), er tab af kropslig forudsi-

gelighed, pålidelighed og kontrol, en svær del af det at blive syg, fordi det indebærer 

megen usikkerhed og frygt i relation til fremtiden. Og de ’nysyge’ har mange tanker om 

fremtiden, livet og dets endelighed, hvilket sandsynligvis afspejler en usikkerhed og 

frygt for, hvorledes deres sygdoms situation og kropsfunktion vil udvikle sig fremover. 

De interviewpersoner, der har en livshistorie med alvorlig kronisk sygdom, de ’igen-

syge’, har ikke de samme tanker om liv og død, selvom deres leve og funktionsprognose 

må formodes at ligne de ’ny-syges’. Måske forskellen kan forklares ved, at de har gjort 

sig de tanker for mange år siden, da det var dem der var ’ny-syge’. 

 Vamos (1993) beskriver, at det er lettere at acceptere en sygdomssituation, hvis 

den aldersmæssigt og socialt er almindelig og dermed socialt acceptabel. Og her har de 

’igen-syge’ på sin vis et fortrin. De har været syge længe, deres netværk ved, at de er 

kronisk syge, og det må formodes, at det rent socialt er acceptabelt for dem at være 

syge. De ’ny-syge’ så sig selv som værende raske og som nogen, der ikke kunne blive 

syge. De var måske nået til deres livs begyndende efterår, men de var stadig arbejds-

mæssigt, fysisk og socialt aktive. De kendte ikke så meget til det at blive kronisk syg, 

og det er ikke socialt almindeligt for dem at få en sygdom, som begrænser den fysiske 

formåen og dermed heller ikke ligeså socialt acceptabelt. 

 Merleau-Ponty (1994/1945) beskriver, hvorledes mennesker perciperer, forstår og 

handler udfra en kropslig forståelse og tilgang til verden. Det indikerer, at en ændret 

kropsopfattelse kan være en kilde til forstyrrelse af mening, fordi kropsopfattelsen er en 
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integreret del af den måde, hvorpå vi opfatter os selv som menneske – altså at vi ikke 

har en krop, men at vi er en krop (Merleau-Ponty 1994/1945). Datamaterialet tyder da 

også på, at det at kroppen og kropsstyrken ændres ved hjerteinsufficiens påvirker både 

tanker og refleksioner over liv og død for de ’ny-syge’, og derved også selvopfattelsen. 

Men spørgsmålet er, om det udfra Price’s (1990, 1994, 1995) kropsopfattelses-teori er 

muligt at sige, at de ’ny-syge’ interviewpersoner har en ændret kropsopfattelse. Price 

definerer ændret kropsopfattelse på følgende måde: Det er kun, når patienten erfarer 

vedvarende sorg over kroppens fremkomst og funktion, at ændret kropsopfattelse kan 

hævdes at være tilstede (Price 1994). Det betyder, at patienten først har en ændret 

kropsopfattelse, hvis han ikke er i stand til at mestre kropsændringen, og det der i følge 

Price (1994) er afgørende er, hvilken betydning den enkelte lægger i kropsændringen. 

Udfra denne definition, kan de ’ny-syge’ interviewpersoner ikke siges at have en ændret 

kropsopfattelse, fordi de ikke erfarer vedvarende sorg over deres kropsændring. Mit 

datamateriale tyder dog på, at kropsændringen hos de ’ny-syge’ både bliver tillagt stor 

betydning i sig selv, og medfører en forstyrrelse af mening, som beskrevet af Merleau-

Ponty (1994/1945). En sådan forstyrrelse af mening kom til udtryk i ændrede livsvær-

dier og mange tanker og refleksioner over liv og død og en anderledes selvopfattelse. 

De ’igen-syge’ tillægger ikke kropsændringen lige så stor betydning. Det påvirker ikke 

deres liv eller livsværdier, og medfører ikke en ændret selvopfattelse.  

 

4.2.3 Sammenfatning og begrebsdannelse ved temaet livsniveau 

 Efter analyse og fortolkning af temaet livsniveau er det tydeligt, at den måde in-

terviewpersonerne reagerer på deres nye livssituation, deler dem i to grupper, afhængig 

af den betydning eller manglende betydning, de tillægger kropsændringen. Det der 

ifølge datamaterialet er afgørende for reaktion og betydningsdannelse er, om interview-

personerne har en livshistorie som værende ’ny-syg’ eller ’igen-syg’. 

 Datamaterialet tyder således på, at de ’ny-syge’ interviewpersoner tillægger deres 

kropsændring stor betydning. Ændringen påvirker deres tanker om liv og død, ændrer 

prioriteter og værdier i livet. At kroppen er en anden, at kroppen ikke mere kan tages for 

givent betyder, at de standser op, og at livet får en anden betydning. Dette afspejler 

sandsynligvis, at det at blive syg er nyt og ukendt, at sygdommen medfører en frygt og 

en usikkerhed for fremtiden, at det, at de er syge og deres krop er en anden, ændrer 

selvopfattelsen.  
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 Datamaterialet tyder samtidig på, at de interviewpersoner, der har en livshistorie 

som ’igen-syg’ ikke tillægger kropsændringen samme betydning. Ændringen påvirker 

ikke på samme måde deres tanker eller prioriteringer i livet. Måske fordi de har tænkt de 

tanker og ændret deres livsværdier, da de blev kronisk syge. 

 

Der kan derved udledes et begrebspar i temaet livsniveau. 

 

 Det begrebspar, der kan udledes er ”ny-syg livshistorie” og ”igen-syg livshistorie”. 

Dette begrebspar afspejler livshistoriens betydning for den mening, det at blive 

kronisk syg bliver tillagt. 

 

4.3 Sammenfatning af resultater 

 Udfra analyse, fortolkning og beskrivelse af de to temaer: ”Kropsniveau – tanker 

om kroppen” ”Livsniveau – tanker om liv og død”, udledes tre nye begrebspar. 

 

Kropsniveau – første subgruppe 

 ”At vil kunne” 

 ”Sådan er det blevet” 

 

Kropsniveau – anden subgruppe 

 ”Negligerende (at vil være en krop)” 

 ”Meget optaget (at have en krop)” 

 

Livsniveau 

 ”Ny-syg livshistorie” 

 ”Igen-syg livshistorie” 

 

 Analysen af datamaterialet viser, at gruppering af interviewpersoner er ens inden-

for subgrupperne i temaet kropsniveau, men forskellig indenfor de to temaer, kropsni-

veau og livsniveau. 

 I temaet ’kropsniveau’ er betydningen af kropsopmærksomhed og betydningen af  

styrke og kontrol for et acceptabelt kropsideal det afgørende for grupperingen af inter-

viewpersonerne. Datamaterialet tyder på, at der er en sammenhæng mellem de inter-

viewpersoner der er meget opmærksomme på kroppens signaler ”meget optaget (at have 
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en krop)” og ikke øger deres selvstyrede aktivitetsniveau ”sådan er det blevet”. Der er 

tilsyneladende også en sammenhæng mellem de interviewpersoner, der slet ikke er op-

mærksomme på kropssignaler ”negligerende (at vil være en krop)” og de som øger det 

selvstyrede aktivitetsniveau. 

 I temaet livsniveau er den betydning kropsændringen tillægges afgørende for 

grupperingen. Datamaterialet tyder på, at der er en sammenhæng mellem interviewper-

sonernes livshistorie som enten ”ny-syg livshistorie” eller ”igen-syg livshistorie”. Livs-

historien er afgørende for den mening det, at kroppen ændres ved kronisk sygdom, til-

lægges. De ’ny-syge’ tillægger kropsændringen stor betydning og ændringen bevirker 

en øget refleksion over liv og død, samt ændrede livsværdier. De igen-syge tillægger 

ikke kropsændringen samme betydning. 

 At grupperingen af interviewpersoner går på tværs af datamaterialet viser, at må-

den kropsændring opfattes og mestres på er meget individuel og har sit udspring i både 

det oprindelige kropsideal og den enkeltes livshistorie. De udledte begreber udvider 

forståelsen af fænomenet kropsopfattelse, men afspejler samtidig betydningen af pati-

enters tidligere oplevelser og erfaringer. 
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Kapitel 5 

 

5. Diskussion 

 Hensigten med dette kapitel er at diskutere den valgte metode og de fundne re-

sultater, og derudfra vurdere undersøgelsens validitet og generaliserbarhed. Det er såle-

des den konkrete anvendelse af metoden, der diskuteres, samt hvilke begrænsninger 

dette kan medføre for undersøgelsens validitet. Endvidere diskuteres undersøgelsens 

resultat i forhold til anden forskning på området. I sammenfatningen vurderes resultatets 

generaliserbarhed. 

  

5.1 Diskussion af metode i relation til undersøgelsen 

 Malterud (1996) beskrivelse af metode er undersøgelsens primære metodologiske 

fundament, og hun har som beskrevet, et forholdsvis strengt og struktureret perspektiv 

på kvalitativ forskning. Det betyder, at processen skal være så struktureret, veldoku-

menteret og gennemskuelig, at potentielle læsere kan følge processen, hvilket svarer til 

intersubjektivitets kriteriet. Diskussion af den anvendte metode ses som kritisk reflek-

sion af fremgangsmåden i undersøgelsen og som en forudsætning for at vurdere under-

søgelsens validitet eller gyldighed. ”Med gyldighed forstås, hvorvidt metoden undersø-

ger det, den har til hensigt at undersøge” (Kvale 1996:297). Validitet handler om helhed 

i forskningsprocessen og om sammenhæng mellem teoretisk referenceramme, metode, 

datamateriale og resultat (kohærenskriteriet). Derved afspejles forskningens hånd-

værksmæssige kvalitet (Kvale 1996). 

 

5.1.1 Udvælgelse og deltagere 

 Udvælgelseskriterier er væsentlig for en undersøgelses resultat, fordi udvalget er 

afgørende for resultaternes validitet og generaliserbarhed (Malterud 1996, Maunsbach 

& Lunde 1996). 

 Udvælgelsen foregik efter de i afsnit 3.2.1 beskrevne udvælgelseskriterier. Der 

blev valgt en tidssætning efter sygdomsdebut på 6-12 måneder, og denne tidssætning 

begrundes udfra Price’s (1995) antagelse om, at patienter i den første tid ikke er i stand 

til at tale om følelser i relation til ændret kropsopfattelse og Lindholm & Eriksson 

(1993), som hævder, at patienter først kan tale om deres lidelse, når lidelsen er udholde-

lig. Interviewpersonerne havde alle haft deres sygdomsdebut 10-12 måneder før inter-

viewet, og havde ikke problemer med at tale om deres ændrede krop og kropsopfattelse, 
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hvilket støttede, men ikke dokumenterede tidssætningen. Det må formodes at have givet 

mere ”rene” data, det vil sige mindre reflekterede og bearbejdede data, hvis der i stedet 

var blevet valgt et forløbsinterview. Med forløbsinterview forstås flere interview med 

den samme person over tid, fx med interview efter en måned og igen 6-12 måneder efter 

udskrivelsen. Baggrunden herfor er, at ét interview efter 6-12 måneder afspejler en 

fortælling om, hvorledes situationen, oplevelsen og følelsen blev husket i lyset af den 

refleksion, bearbejdning og omfortolkning, der altid finder sted over et tidsforløb. Der-

ved bliver interviewet i mindre grad en beskrivelse af hvad interviewpersonen i virkelig-

heden oplevede. En anden begrundelse for, at forløbsinterview ville have givet mere 

”rene” data er, at den tidligere kropsopfattelse er en del af den ny kropsopfattelse (Price 

1990, Gjengedal 1994), og at det derfor i tilbageblikkets lys, er svært at adskille den 

tidligere og den nuværende kropsopfattelse. Mere end et interview med hver interview-

person vil samtidig styrke datamaterialets validitet (Nåden 1999), fordi udsagn kan nu-

anceres og afklares i andet interview, og der kan opnås en større tryghed i relationen 

mellem interviewperson og interviewer. 

 Antallet af interviewpersoner var bestemt af flere ting. Dels skulle interviewene 

foregå indenfor en begrænset tidshorisont, af hensyn til specialets færdiggørelse, dels 

var det på daværende tidspunkt ikke muligt for den samarbejdende sygehus afdeling at 

finde flere patienter, der opfyldte udvælgelseskriterierne. Det havde den konsekvens, at 

antallet af interviews blev bestemt af praktiske hensyn og ikke af, om der opnås mæt-

ning i data54, forstået på den måde, at der ikke kom nye væsentlige aspekter af krops-

opfattelse frem ved nye interview. Dette kan medføre et problem med resultatets vali-

ditet og generaliserbarhed. Samtidig skal det pointeres, at datamaterialets omfang ikke 

er et kriterie for validitet. Et datamateriale på 40 sider kan i modsætning til et meget 

stort datamateriale (jf. Kvale 1994 1000 siders data) analyseres grundigt og dybtgående, 

med en samtidig bevarelse af nærhed til data, hvilket styrker resultatets validitet og ge-

neraliserbarhed. 

 

5.1.2 Interviewguide, interviews og transskription 

 Vidensudsagns gyldighed etableres gennem samtale (Kvale 1996), hvilket bety-

der, at samtalens karakter er afgørende for valide data. Interviewguiden (bilag 10) var 

det fundament eller grundlag, som interviewene blev bygget op om. I udarbejdelsen af 

 

                                                 
54 Begrebet mæthed i data kommer fra Grounded theory, som Malterud (1996) også er inspireret af. 
Mæthed af data er ikke et kriterie i hermeneutisk forskning. 
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interviewguiden blev det tilstræbt, at den skulle være et åbent oplæg, således at inter-

viewpersonen fik mulighed for at tale om egne betydningsuniverser. Spørgsmålsformu-

leringen blev ikke fulgt slavisk, hvilket gav god mulighed for en mere fri samtale inden-

for de i interviewguiden beskrevne temaer. De indledende spørgsmål om, hvad inter-

viewpersonerne tænkte og følte, da de fik diagnosen hjerteinsufficiens, var mest ment 

indledende, men her brugte interviewpersonerne mere tid end forventet. Der var et be-

hov hos interviewpersonerne for at fortælle, om det at blive kronisk syg. Spørgsmål i 

relation til kropsrealitet og kropspræsentation var ikke problematiske. Måske fordi det 

er den slags spørgsmål, de sundheds professionelle plejer at spørge om. Spørgsmålene 

handlede overvejende om, hvad interviewpersonerne rent fysisk kunne eller ikke kunne. 

Spørgsmål om kropsideal, rolleopfattelse og den følelsesmæssige reaktion var lidt mere 

vanskelig for interviewpersonerne at besvare, måske fordi de skulle sætte ord på nogle 

følelser og tanker, de ikke plejede at tale om. Sammenfattende kan siges, at interview-

guiden var et forskningsmæssigt velfungerende redskab, fordi samtalen kom godt i 

gang, interviewpersonerne var villige til at fortælle, og deres fortælling omhandlede det 

ønskede emne. Stemningen ved interviewet vurderes tryg og god, hvilket er afgørende 

for interviewpersonernes vilje og evne til at tale åbent om følelser og oplevelser i rela-

tion til emnet, og således en forudsætning for et righoldigt datamateriale. Opfattelsen af, 

at stemningen var god understøttes af, at interviewpersonerne efter interviewet ikke 

fortalte noget, der burde have være båndet. Interviewdata vurderes således som valide. 

 Jeg har selv transskriberet alle interviews, hvilket betyder, at transskriptionen fra 

talesprog til skriftsprog er ens ved alle interview. Endvidere har jeg udført alle inter-

views, hvilket øger transskriptionens gyldighed, fordi talesprog forstås mest præcist i 

situationen (Malterud 1996). Det må dog samtidig erkendes, at gyldighed ved trans-

skription er meget svær at fastslå (Kvale 1994). En reliabilitets55 kontrol foretaget ved, 

at to personer transskriberer samme interview, blev ikke foretaget, men ville i princippet 

have styrket gyldighed af data. Det problematiske i en reliabilitetskontrol er, at der hvor 

transskriptionen er forskellig, og de to transkriptører diskuterer sig til enighed, afspejler 

enigheden ikke nødvendigvis en større gyldighed. Transskriptionen vurderes således at 

have bidraget til et så gyldigt datamateriale, som situationen tilbød.  

 

 

                                                 
55 Reliabilitet afspejler undersøgelsens konsistens, fasthed eller stabilitet og gentagelighed (Nåden 1999) 
og er som sådan et begreb fra kvantitativ forskning. Nåden henviser til Sandelowski (1986) som foreslår 
begrebet auditability, som henviser til, at læseren eller en anden forsker skal kunne følge undersøgelsens 
udvikling og logik. Givet samme data, perspektiv og situation som forskeren, skal en anden forsker kunne 
drage sammenlignelige konklusioner. 
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5.1.3 Analyse og validitet 

 Analysens validitet afspejles af den grundighed, hvormed analyse processen bliver 

beskrevet, og hvorvidt fremtidige læsere kan følge analysens udvikling og logik -  inter-

subjektivitets kriteriet (Jørgensen 1996). 

 Første analyse trin - at få et helhedsindtryk af datamaterialet, er det svært at give 

læseren indsigt i. Fremgangsmåden er beskrevet detaljeret, hvilket øger validiteten. 

Hvilke første-temaer, der udledtes fra de transskriberede interview, var en intuitiv og 

subjektiv proces, hvor min forforståelse blev forsøgt sat i parentes. Denne første del af 

analysen var det derfor ikke mulig at dokumentere - hverken direkte eller indirekte. En 

kontrol af helhedslæsningen kan foretages ved, at en anden forsker gentager læsning og 

tematisering, men heller ikke dette vil være uden problemer, idet det vil kræve samme 

perspektiv på undersøgelsen. En del af forfatterens forståelse af interviewene kommer 

fra deltagelse i interviewene, hvilken en kontrolforsker ikke kan. Endvidere vil der ved 

kontrollæsning sandsynligvis blive fundet nogle ens og nogle forskellige temaer, og 

spørgsmålet vil så være, hvilken forståelse der er mest valid. 

 Ved andet analyse trin – at identificere meningsdannende enheder, illustreres 

fremgangsmåden i tekst og matrice, hvilket gør processen gennemskuelig. 

 Også på tredje analyse trin, hvor indholdet fra de meningsdannende enheder ab-

straheres, er fremgangsmåden uddybende beskrevet. Den fulde matrice er ikke vedlagt 

af hensyn til interviewpersonernes anonymitet. Det betyder, at beskrivelsen ikke doku-

menteres direkte, men dokumenteres ved brug af mange citater fra datamaterialet, samt 

ved anvendelse af et sprogbrug så tæt ved interviewpersonernes eget som muligt. Der-

ved er beskrivelsen dokumenteret inddirekte. 

 På fjerde analyse trin, hvor betydningen af analysen sammenfattes, er der en stor 

gennemskuelighed i processen, fordi de abstrakte beskrivelser og den teoretiske fortolk-

ning umiddelbart kan følges i beskrivelsen af de udvalgte temaer og ved udledning af 

nye begreber. 

 Analyseprocessen er således beskrevet detaljeret. Indsigten i processen er kun 

begrænset i den første intuitive og subjektive proces, hvilket vurderes ikke at kunne 

være anderledes, samt på analysens tredje trin, hvor den fulde matrice ikke er vedlagt, af 

hensyn til interviewpersonernes anonymitet. Beskrivelsen af analyseprocessen afspejler 

således udvikling af den indholdsmæssige mening og vurderes valid. 
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5.2 Diskussion af resultat 

 Analyse af datamaterialet førte frem til tre begrebspar. Begreberne ses som en 

empirisk – teoretisk konstruktion, forstået på den måde, at begreberne blev udvundet fra 

det empiriske datamateriale, men udvidet og nuanceret i forståelse af den teoretiske 

fortolkning. Diskussion af resultaterne ses som kritisk refleksion. 

 

5.2.1 At vil kunne – Sådan er det blevet 

 Begrebet ”at vil kunne” afspejler en vilje til at udfordre kropspræsentationen, 

hvilket fortolkes som en afspejling af den betydning styrke og kontrol har for krops-

idealet (Price 1990), fører til en mindre tilpasning af kropsidealet. ”Sådan er det blevet” 

afspejler en accept af kropspræsentationen og en derudfra større tilpasning af krops-

idealet. Mårtensson et al. (1997) fandt, at optimistiske patienter øger deres daglige akti-

viteter til et højere niveau end ikke optimistiske patienter, og at dette ikke korresponde-

rer med NYHA klassifikationen. Det at være optimistisk kan forstås som en  anden 

måde at beskrive ”at vil kunne”, idet vilje og evne til at kæmpe signalerer optimisme. 

Denne undersøgelses resultater bekræfter også Stull et al.s (1999) beskrivelse af, at i en 

accept- og tilpasningsfase kan responsen på det at blive hjerteinsufficient variere fra at 

søge kontrol til en fatalistisk holdning. ”At vil kunne” kan sammenlignes med at søge 

kontrol over egen krop og egen fysiske formåen. På tilsvarende vis kan ”sådan er det 

blevet” være et udtryk for en fatalistisk eller skæbne bestemt holdning til kropspræsen-

tation.  

 Stull et al. (1999:290) skriver; ”Patienten kommer til at forstå at nedsat tempo, 

andre rutiner eller begrænsning i de daglige aktiviteter er acceptable og fornuftige 

handlinger udfra deres forståelse af  situationen". Dette ses som en støtte af den betyd-

ning ”sådan er det blevet” tillægges og til dels også af ”at vil kunne”, fordi også disse 

interviewpersoner accepterer en tilpasning af kropsidealet. Tilpasningen og accepten af 

en begrænset kropspræsentation var blot meget mindre. 

 Betydningen af ”at vil kunne” og ”sådan er det blevet” fortolkes som en afspejling 

af den betydning, et forskelligt kropsideal før sygdom har for tilpasning og accept af et 

nyt kropsideal. Det skyldes, at en ny kropsopfattelse altid vil være relateret til den tidli-

gere kropsopfattelse (Gjengedal 1994). Stull et al. (1999) fandt ligeledes, at mange pa-

tienter beslutter at fortsætte livet så tæt på den oprindelige livsstil som muligt, hvilket 

bekræfter betydningen af det tidligere kropsideal.  
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5.2.2 Negligerende (at vil være en krop) - Meget optaget (at have en krop) 

 Begrebet ”meget optaget (at have en krop)” afspejler en høj grad af opmærksom-

hed rettet mod kroppen og kroppens signaler, hvilket fortolkes som en objektgørelse af 

kroppen. Begrebet ”negligerende (at vil være en krop)” afspejler en ikke-opmærksom-

hed rettet mod kroppens signaler, hvilket fortolkes som et behov for at negligere krops-

signaler. Baggrunden herfor kan være et ønske om at kunne udfordre kropspræsentatio-

nen. Disse begreber minder meget om Mårtenssonn et al.s (1997) fund i kategorien ”op-

nået opmærksomhed”, hvilket afspejler to forskellige strategier; undgåelse eller kon-

frontation. Strategien undgåelse, er en forventning om regelstyrede livsmønstre og syg-

dom styrende for livssituationen, hvilket kan være en anden måde at beskrive ”meget 

optaget (at have en krop)”. Det er tilfældet når sygdom og fortolkning af kropssignaler 

bliver styrende for livssituationen. Strategien konfrontation belyser evnen til at tilpasse 

sig sygdom og få det bedste ud af situationen med mindst mulig indskrænkning af dag-

liglivet. Det kan være en anden måde at beskrive viljen til at ’vil være en krop’ og til at 

udfordre eller konfrontere kropspræsentationen. 

 

5.2.3 ’Ny-syg’ livshistorie – ’Igen-syg' livshistorie 

 Begrebsparret ’ny-syg’ og ’igen-syg’ afspejler, at livshistorien er afgørende for 

den betydning, det at blive kronisk syg tillægges. De ’ny-syge’ tillægger kropsændrin-

gen betydning. Ændringen påvirker deres tanker om liv og død, deres prioriteter og 

værdier i livet og dermed også selvopfattelsen. De ’igen-syge’ tillægger ikke kropsæn-

dringen samme betydning. Ændringen påvirker ikke deres prioriteter og værdier i livet. 

Stull et al. (1999) fandt, at i den proces det er at finde mening i situationen, var der for-

skel på de patienter, der havde en forhistorie som hjertesyg og dermed en kontekst at 

forstå deres nye situation i, og de patienter der ikke havde nogen forhistorie om hjerte-

sygdom og derved ingen kontekst at forstå situationen i. Resultaterne i denne undersø-

gelse tyder på, at det både kan handle om hjertesygdoms-konteksten, men også om kro-

nisk-syg-konteksten. Hjertesyg-konteksten gør det selvfølgelig lettere at finde mening i 

den konkrete sygdom, men spørgsmålet er, om den nye situation ikke handler ligeså 

meget om at blive kronisk syg, og de konsekvenser dette har for det levede liv. Det at 

have oplevet kronisk sygdom tidligere ses som værende af betydning for den mening 

sygdommen tillægges 
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5.3 Sammenfatning af diskussion 

 Generalisering i en kvalitativ analyse hviler på to forhold: ”1) de teoretiske begre-

ber, der er udvalgt af forskeren som hensigtsmæssige til forståelse af den pågældende 

problemstilling, og 2) den proces, der har ”anvendt” og ”afprøvet” og ”udviklet” disse 

begreber i den faktiske analyse” (Jørgensen 1996:316). 

 Afhandlingens teoretiske referenceramme (Gadamer’s udlægning af hermeneutik, 

Price’s kropsopfattelses teori og Merleau-Ponty’s fænomenologiske beskrivelse) er be-

skrevet og diskuteret i kap. 2. Den teoretiske referenceramme vurderes at være hen-

sigtsmæssig til forståelse af problemstillingen og diskuteres ikke yderligere. 

 Jørgensen’s (1996) andet forhold er den anvendte metode og analyse. Antallet af 

interview er ikke i sig selv afgørende for validitet og generaliserbarhed, men fordi de 

udviklede begrebspar har empirisk reference til interviewpersonerne to og to, vil flere 

interview styrke validiteten af de udviklede begreber. Også et forløbsinterview vil 

styrke begrebsudviklingen, fordi den oprindelige kropsopfattelse vil fremtræde i mere 

ren form. Interviewguiden vurderes som værende et forskningsmæssigt velfungerende 

redskab, interviewdata som værende valide og transskriptionen at have bidraget til et så 

gyldigt datamateriale som muligt. Analyseprocessen er beskrevet detaljeret, og fremti-

dige læseres indsigt er kun begrænset i den første intuitive og subjektive proces samt af 

hensynet til interviewpersonernes anonymitet. På den baggrund vurderes intersubjekti-

vitets-kriteriet at være opfyldt. Afhandlingens resultat - de udvundne begreber - er gen-

nem beskrivelse og dokumentation blevet sandsynligjort som en gyldig tolkning af det 

empiriske materiale. Resultaterne støttes generelt af anden forskning på området. Det 

konkluderes derfor, at resultatet alene udfra denne undersøgelses datamateriale ikke 

vurderes at være generaliserbar, idet der kræves yderligere undersøgelser for at styrke 

de fundne temaer. Alligevel mener jeg, at temafundene fra denne undersøgelse har be-

tydning for klinisk sygepleje set med hermeneutiske øjne. Gadamer’s (1991/1960) be-

greb virkningshistorie betyder, at vores forståelse altid er situationsbunden, og at det er 

en proces, i hvilken nutid og fortid er konstant tilstede. Dette ses specielt i begrebsparret 

’ny-syg’ og ’igen-syg’, samt i betydningen af det oprindelige kropsideal. Det sygeple-

jersken kan forstå (sagforståelse) er patientens sygdomssituation og den betydning en 

ændret krop tillægges. Den ændrede krop kan ses som delen, der skal ses i lyset af hel-

heden - som er livshistorien og kropsopfattelse før sygdom, for at forståelse er mulig at 

opnå. 
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KAPITEL 6 

 

6. Konklusion og perspektivering 

 Hovedformålet med denne afhandling er at undersøge, hvorledes patienter med 

hjerteinsufficiens efter AMI opfatter deres krop og fortolker deres ændrede krop, samt 

hvilken betydning dette har i hverdagslivet, og hvorledes dette over tid mestres. 

 Afhandlingens resultat er udvinding af tre begrebspar, udvundet udfra det empi-

riske datamateriale. Begrebsparrene er udvidet og nuanceret i forståelse af den teore-

tiske fortolkning. Begreberne ses som en empirisk-teoretisk konstruktion. 

 I dette sidste kapitel præsenteres undersøgelsens konklusion efterfulgt af en per-

spektivering af undersøgelsens resultat. 

 

6.1 Undersøgelsens konklusion 

 Undersøgelsens resultat er udvinding af tre begrebspar udfra to temaer; ”Krops-

niveau – tanker om kroppen” og ”Livsniveau – tanker om livet”. 

 Fra temaet kropsniveau er det første begrebspar ”at vil kunne” og ”sådan er det 

blevet” fundet, hvilket udfra Price (1990) afspejler det individuelle kropsideals betyd-

ning for accept eller udfordring af kropspræsentationen, samt hvorledes dette mestres. 

Set udfra Merleau-Ponty (1994/1945) kan begrebsparret repræsentere en forskellig eksi-

stentiel forståelse af og tilgang til verden, idet en ændring af kropsbilledet kan påvirke 

menneskets kropslige situerthed. Det andet begrebspar; ”meget optaget (at have en 

krop)” og ”negligerende (at vil være en krop)” afspejler betydningen af den opmærk-

somhed, der rettes mod kroppen. Undersøgelsen viser en sammenhæng mellem be-

grebsparrene i kropsniveau i det, interviewpersonerne grupperer sig ens. Det konklude-

res således udfra analyse og fortolkning af det empiriske datamateriale, at der ses en 

sammenhæng mellem en høj grad af opmærksomhed på kroppens signaler og en ikke 

øgning af det selvstyrede aktivitetsniveau, samt en sammenhæng mellem en negligering 

af kropssignaler og en øgning af det selvstyrede aktivitetsniveau. 

 Fra temaet livsniveau er begrebsparret ”ny-syg livshistorie” og ”igen-syg livs-

historie” fundet. Det konkluderes udfra analyse og fortolkning af det empiriske data-

materiale, at der ses en sammenhæng mellem den sygdomsrelaterede livshistorie, og 

den betydning det at blive kronisk syg tillægges. 
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 Gruppering af interviewpersoner er ens indenfor temaet kropsniveau, men for-

skellig indenfor de to temaer; kropsniveau og livsniveau. Grupperingen går således på 

tværs af datamaterialet. 

 Udfra de udvundne begrebspar konkluderes, at måden, en kropsændring opfattes 

og mestres på, er meget individuel og har sit udspring i både det oprindelige kropsideal 

og den enkeltes livshistorie. De udledte begreber udvider således forståelsen af fæno-

menet kropsopfattelse, men afspejler samtidig betydningen af patientens tidligere ople-

velser og erfaringer. 

  

6.2 Perspektivering af resultat 

 Undersøgelsens resultat har betydning i klinisk sygepleje - specielt i kardiologiske 

afdelinger, men måske også generelt i forståelsen af det at blive kronisk syg. Der skøn-

nes at være et behov for at rette opmærksomhed mod patientens kropsopfattelse. Spe-

cielt betydningen af patientens oprindelige kropsideal og livshistoriske kontekst findes 

væsentlig, fordi dette er afgørende for betydningsdannelse og mestring og dermed den 

sygepleje, der er behov for. Denne undersøgelses interviewguide (bilag 10) kan med lidt 

forsimpling og bearbejdning være et anvendeligt redskab til systematisk at indhente 

viden om patientens kropsopfattelse. 

 Sammenhængen mellem kropslig opmærksomhed og kropspræsentation giver 

nogle refleksioner over den rutinemæssige undervisning, hjertepatienter på de kardi-

ologiske afdelinger tilbydes. Undervisningen har som formål at opnå viden om selvvur-

dering af fysisk tilstand og handlemuligheder ved symptomer (Kjær et al. 1998) eller 

uddannelse af patienter og pårørende i sygdom og behandling (Hjerteforeningen 1997). 

Patienterne lærer, hvordan de kan lytte til kroppens signaler, hvorledes aktivitets-

niveauet bør tilpasses de kropslige signaler, og hvornår de bør søge professionel hjælp. 

Men måske undervisningen har en bagside. Måske undervisningen er med til at fast-

holde patienten i en for høj grad af opmærksomhed på krop og kropssignaler. Denne un-

dersøgelse tyder på, at en høj grad af kropsopmærksomhed kan være medvirkende til, at 

kroppen ikke tages for givent og at dette kan begrænse en tilbagevenden til et alminde-

ligt hverdagsliv. Samtidig tyder resultatet på, at de patienter, der negligerer deres krops 

signaler, måske heller ikke har tilstrækkelig udbytte af undervisningen, idet de opnår en 

øgning af deres fysiske præstationsevne, men at dette sker på bekostning af en fornuftig 

kropsopmærksomhed. Undervisningen kan udvikles og nuanceres ved, at sygeplejersker 

og andre sundheds professionelle i deres undervisning tager udgangspunkt i den indivi-
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duelle patients tidligere kropsideal og livshistoriske kontekst. De udvundne begreber ses 

således som relevant i klinisk sygepleje. Viden om kropsopfattelse – body image, ses 

som relevant i både i klinisk sygepleje og i sygeplejerskeuddannelsen. 

 De udvundne begrebspar vil som tidligere beskrevet blive styrket ved yderligere 

forskning. En sådanne forskning kan være en fortsat kvalitativ undersøgelse med for-

løbsinterview ved udskrivelsen og efter 6-12 måneder udfra samme interviewguide. En 

anden mulighed er at bruge de empirisk udvundne begreber som fundament i udarbej-

delsen af et kvantitativt spørgeskema. Data fra en større gruppe af patienter vil vise om 

de udvundne begreber er generaliserbare, og brug af data fra en kvalitativ undersøgelse 

vil styrke validiteten af den kvantitative undersøgelse.  
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7. Dansk resume 

 Hjerteinsufficiens efter hjerteinfarkt ændrer kroppens fysiske formåen og derved 

patientens kropsopfattelse. Formålet med specialet ”Når kroppen bliver en anden” er at 

vise, hvorledes patienter erfarer deres usynlige kropsændringer, hvilken betydning dette 

har i hverdagslivet, samt hvorledes dette mestres. 

 Det videnskabsteoretiske ståsted er dele af Hans Georg Gadamer’s udlægning af 

hermeneutik, det er teoretiske Bob Price’s teori om kropsopfattelse og Merleau-Ponty’s 

fænomenologisk beskrivende kropsopfattelse. 

 Det metodologiske fundament er hermeneutisk fænomenologisk og metoden det 

kvalitative forskningsinterview udfra en semistruktureret interviewguide. Fire patienter 

er strategisk udvalgt og interviewet. Data er transskriberet og analyseret udfra Mal-

terud’s Giorgi inspirerede metode. 

 Undersøgelsens resultat er udvinding af tre begrebspar udfra datamaterialet. Det 

første begrebspar ”at vil kunne” og ”sådan er det blevet”, afspejler det individuelle 

kropsideals betydning. Det andet begrebspar ”negligerende (at vil være en krop)” og 

”meget optaget (at have en krop)” afspejler betydningen af den opmærksomhed, der 

rettes mod kroppen. Det tredje begrebspar ”ny-syg livshistorie” og ”igen-syg livs-

historie” afspejler betydningen af den livshistoriske kontekst, for den mening krops-

ændring tillægges. 

 Resultatet ses som gyldig tolkning af datamaterialet og støttes generelt af anden 

forskning på området. Undersøgelsens resultatet vurderes ikke at være generaliserbar, 

på grund af det begrænsede antal deltagere, samt at interviewpersonerne havde refe-

rence til de udvundne begrebspar to og to.  
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8. English summary 

 Heart failure after myocardial infarction changes the physical capacity of the body 

and affects the patients’ body image. The purpose of this dissertation, entitled ”When 

the body changes” is to illuminate how patients experience their invisible body change, 

and what this mean for their everyday life, and how they coped with this new situation. 

 The frameworks used include parts of Hans Georg Gadamer’s hermeneutic under-

standing, Bob Price’s body image theory and Merleau-Ponty’s phenomenological de-

scription of the body. 

 The methodological framework is hermeneutic phenomenological. The method 

used is the qualitative research interview following an semistructured interviewguide. 

Four patients are strategic selected and interviewed. Data are transcribed and analysed 

according to Malterud’s Giorgi inspired method. 

 The result of the study is three pair of concepts, extracted from the datamaterial. 

The first pair of concept ”want to do” and ”that is life”, reflects the importance of the 

body ideal for each patient. The second pair of concept ”neglecting (want to be a body)” 

and ”highly attentive (to have a body)”, reflect the meaning of the bodily attention. The 

third pair of concepts ”seriously ill for the first time” and ”ill again story”, reflect the 

meaning of the past and the meaning of bodily changes. 

 The result is valid interpretation of the datamaterial, and in generel supported by 

other research results. The result of this study can not be generalised, because of the 

limit numbers of interviewpersons, and that the pair of concepts had reference to the 

interviewpersons to and to. 
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Bilag 2.  Citater på original sprog  

 

Afsnit 1.2.1 

Patients come to understand that slowing down, changing routines, or limiting their 

activities are acceptable or reasonable actions based on their understanding of their 

condition (Stull et al. 1999:290 

 

Patienten kommer til at forstå, at nedsat tempo, andre rutiner eller begrænsning i de 

daglige aktiviteter er acceptable og fornuftige handlinger udfra deres forståelse af  

situationen. 

 

Afsnit 1.4 

Den hermeneutiske proces viser sig også ved at en går fra teori til empiri, for så at se 

resultaterne i lys af teori og grundlæggende antagelser (Nåden 1999:70). 

 

Den hermeneutiske proces viser sig også ved at man går fra teori til empiri, for så at se 

resultaterne i lyset af teori og grundlæggende antagelser. 

 

Afsnit 2.1.2 

Understanding is to be thought of less as a subjective act than as participating in an 

event of tradition, a process of transmission in which past and present are constantly 

mediated (Gadamer 1960/1991:290) 

 

Forståelse er tænkt mindre som en subjektiv handling end at deltage i traditionens 

tildragelse, en transmissions proces i hvilken nutid og fortid er konstant med. 

 

”To have a horizon” means not being limited to what is nearby but being able to see 

beyond it (Gadamer 1960/1991:302) 

 

”At have en horisont” menes ikke at være begrænset af, hvad der er nær på men at have 

mulighed for at se udover det 
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Afsnit 2.1.4 

In the process of understanding, a real fusing of horizons occurs (Gadamer 

1960/1991:307) 

 

I forståelsesprocessen sker en reel fusion af horisonter. 

 

All that is asked is that we remain open to the meaning of the other person or text 

(Gadamer 1960/1991:268) 

 

Alt, hvad der kræves, er at vi forbliver åbne for meningen fra den anden person eller 

teksten.  

 

Afsnit 2.1.5 

The anticipation of meaning in which the whole is envisaged becomes actual 

understanding when the parts that are determined by the whole themselves also 

determine this whole (Gadamer 1960/1991:291). 

 

Forventning af mening, i hvilken helheden er forestillet, er aktuel forståelse, når dele, 

der er bestemt af selve helheden, også bestemmer denne helhed. 

 

Den hermeneutiske sirkel er en dialektisk prosess – i bevegelse. Denne dialektiske 

prosessen går fra forforståelse via selve tolkningen til forståelse (Nåden 1999:69). 

 

Den hermeneutiske cirkel er en dialektisk proces - i bevægelse. Denne dialektiske 

proces går fra forforståelse via selve tolkningen til forståelse.  

 

The circle, which is fundamental to all understanding, has a further hermeneutic 

implication which I call the ”fore-conception of completeness” (Gadamer 

1960/1991:293-94) 

 

Cirklen, som er fundamental for al forståelse, har en yderligere hermeneutisk 

implikation, som jeg kalder ”foregriben af fuldkommenhed”. 
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Afsnit 2.1.6 

The tyranny of hidden prejudices (Gadamer 1960/1991:270) 

 

De skjulte fordommes tyranni 

 

Afsnit 2.2.1 

The image of the human body means the picture of our own body which we form in our 

mind, that is to say in which the body appears to ourselves. There are sensations which 

are given to us. We see parts of the body-surface. We have tactile, thermal, pain 

impressions. There are sensations which come from the muscle and their sheaths – 

sensations coming from the innervation of the muscle – and sensations from the viscera. 

Beyond that there is the immediate experience that their is a unity of the body. This 

unity is perceived, yet is more than a perception. We call it a schema of our body or 

bodily schema (Schilder 1935:11) 

 

Med opfattelsen af den menneskelige krop menes det billede i bevidstheden, vi danner 

af vores egen krop, det er den måde kroppen fremstår for os selv. Der er sansninger, der 

er givet til os. Vi ser dele af kroppens overflade. Vi har berøringsmæssig, varme og 

smerte indtryk. Der er sensationer, der kommer fra musklerne og deres hinder – 

sensationer fra innovation af muskler – og sensationer fra indvolde. Bag dette er den 

umiddelbare erfaring, at kroppen er en enhed. Denne enhed er erkendt, det er mere end 

en erkendelse. Vi kalder det et skema af vores krop eller et kropsskema. 

 

Afsnit 2.3 

Body images which refers to three essential components – body image is the way in 

which we perceive and feel about our body (body reality), how it respons to our 

command (body presentation) and includes an internal standard by which both are 

judged (body ideal) (Price 1990:4).  

 

Kropsopfattelse refererer til tre essentielle komponenter - kropsopfattelse er måden, 

hvorpå vi opfatter og føler vores krop (kropsrealitet), hvordan den reagerer på vores 

kommandoer (kropspræsentation) og inkluderer en indre standard fra hvilken begge 

bedømmes (krops ideal).  
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The model links notions of individual coping and the use of social resources (social 

support network), to the management of situations where changes in the body, or the 

individual´s ideal of how it should be, are managed through regular adjustments in 

behaviour (Price 1995:170). 

 

Modellen forbinder opfattelse af individuel mestring og brug af sociale resourcer 

(socialt støttende netværk) til takling af situationer, hvor ændringer i kroppen eller 

individets ideal om, hvordan den skal være, er taklet gennem regulær tilpasning af 

adfærd. 

 

Afsnit 2.3.3 

Body ideal involves the individual – consciously or otherwise – measuring body reality 

and body presentation against a norm or standard (Price 1990:8). 

 

Kropsideal involverer den individuelle - bevidst eller på anden måde -  bedømmelse af 

kropsrealitet og kropspræsentation op imod en norm eller standard. 

 

Normal body image is something that we have always posessed, but perhaps never 

really recognised (Price 1990:1). 

 

Normal kropsopfattelse er noget, vi altid har besiddet men måske aldrig rigtig erkendt. 

 

Afsnit 2.4.1 

A state of personal distress, defined by the patient, which indicates that the body no 

longer supports selfesteem, and which is dysfunctional to individuals, limiting their 

social engagement with others. Altered body image exists when coping strategies 

(individual og social) to deal with changes in body reality, ideal or presentation, are 

overwhelmed by injury, disease, disability or social stigma (Price 1995:170) 

 

En tilstand af personlig sorg, defineret af patienten, som indikerer at kroppen ikke 

længere støtter selvværd, er funktionshæmmet for den enkelte, og begrænsende for 

socialt engagement med andre. Ændret kropsopfattelse eksisterer, når 

mestringsstrategier (individuelle og sociale) vedrørende ændringer i kropsrealitet, 
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kropsideal eller kropspræsentation, er overvældet af ulykke, sygdom, handicap eller 

social stigmatisering. 

 

It is only when the patient experiences (though not necessarily articulates) sustained 

distress in their body appearance and function that altered body image might be 

claimed to exist (Price 1994: 144). 

 

Det er kun, når patienten erfarer (skønt ikke nødvendigvis artikulerer) vedvarende sorg 

ved kroppens fremkomst og funktion, at ændret kropsopfattelse kan hævdes at eksistere. 

 

ABI (altered body image) exists only when the individual experiences distress at the 

nature, rate or direction of change and feels that the alteration outstrips his or her 

perceived ability to adapt or cope (Price 1993:17-18). 

 

Ændret kropsopfattelse eksisterer kun, når individet erfarer sorg over art, hastighed eller 

retning af ændring, og føler, at ændringen overgår hans eller hendes erkendte evne til 

adaption eller mestring. 

 

The degenerative conditions are equally threatening. Parkinson´s disease, a cerebro-

vascular accident, or incompetent urinary sphincter can all radically undermine a 

succesful body image. What may make this disruption worse is the variable speed with 

which the altered body image occurs (Price 1990:42). 

 

Degenerative tilstande er truende på samme måde. Sygdommen parkinson, en hjerne-

kar ulykke, et inkompetent urinrørs sphincter kan alle radikalt underminere en 

succesfuld kropsopfattelse. Hvad der kan forværre dette sammenbrud er den forskellige 

hastighed, hvormed den ændrede kropsopfattelse opstår. 

 

Afsnit 2.4.2 

Four dimensions of body experience are proposed to incorporate all the areas affected 

by chronic physical illness (Vamos 1993:165). 

 

Fire dimensioner af kropserfaringer foreslås at inkorporere alle områder påvirket af 

kronisk sygdom. 
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It also seems as if they were developing an indifference towards their bodies… 

(Gjengedal 1994:119). 

 

Det så også ud til, at de udviklede en ligegyldighed i forhold til deres krop … 

 

I am quite certain that no amputee with an artificial lower limb can walk on it 

satisfactorily until the body image, in other words the phantom, is incorporated into it 

(Gjengedal 1994:152). 

 

Jeg er ret overbevist om, at ingen amputeret med et kunstig underben kan gå 

tilfredsstillende før kropsopfattelsen, med andre ord fantomet, er inkorporeret i den. 

 

Det som hos en patient enbart upplevs som fysiska förändringer kan hos en annan 

innebära att den sociala identiteten förändras eller till och med ifrågasätts (Omne-

Pontén 1997:71) 

 

Det, som hos en patient kun opleves som fysisk forandring, kan hos en anden indebære, 

at den sociale identitet forandres eller til og med sættes spørgsmål ved. 

 

I began to watch my body for strange signs of pain and disquieting irregular symptoms 

…It was quite an alarming sensation, as if my body had become alien to me (Van 

Manen 1998:9). 

 

Jeg begyndte at iagttage min krop for anderledes tegn på smerte og foruroligende 

uregelmæssige symptomer. … Det var en ret urovækkende oplevelse, som om min krop 

blev fremmed for mig. 

 

Afsnit 3.2.3 

Nurse researcherd may be confronted with conflict-of-interest situations, in which their 

expected behavior as nurses comes into conflict with the expected behavior of 

researchers (Polit og Hungler 1999:133) 
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Sygeplejeforskere kan i situationer blive konfronteret med en interesse konflikt, hvor 

deres forventede adfærd som sygeplejersker er i konflikt med deres forventede adfærd 

som forskere. 

 

Afsnit 3.4.1 

Å få et helhetsinntrykk 

Å identifisere meningsdannende enheter 

Å abstrahere innholdet i de enkelte meningsdannende enhetene 

Å sammenfatte betydningen av dette. 

Malterud 1996:93 

At få et helhedsindtryk 

At identificere meningsdannende enheder 

At abstrahere indholdet i de enkelte meningsdannende enheder 

At sammenfatte betydningen af dette. 

 

Analyseprosessen innebærer abstraksjon og generalisering. Vi skal bruke den enkelte 

informants historie og utttrykk til å vinne kunnskap som gjelder for flere (Malterud 

1996:89) 

 

Analyseprocessen indebærer abstraktion og generalisering. Vi skal bruge den enkelte 

informants historie og udtryk til at udvinde kundskab der gælder for flere. 

 

I rekontekstualiseringen skal vi sørge for at de svarene som vi har lest ut av det 

dekontekstualiserte materialet, fortsatt stemmer overens med den sammenhengen der de 

ble hentet ut. Vi skal validere delene opp mot helheten (Malterud 1996:90). 

 

I rekontekstualiseringen skal vi sørge for at de svar som vi har læst ud af det 

dekontekstualiserede materiale, fortsat stemmer overens med den sammenhæng det blev 

hentet fra. Vi skal validere delene op imod helheden. 

 

Afsnit 3.4.4 

 

I analysens tredje trinn skal vi abstrahere den kunnskapen som hver av kodegrupperne 

representerer. Vi skal systematisk hente ut mening ved å kondensere innholdet i de 

meningsbærende enhetene som i forrige analysetrinn ble identifisert og klassifisert” 

(Malterud 1996:98). 
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I analysens tredje trin skal vi abstrahere den kundskab, som hver af kodegrupperne 

repræsenterer. Vi skal systematisk få meningen frem ved at kondensere indholdet i de 

meningsbærende enheder, som på forrige analyse niveau blev identificeret og klassi-

ficeret. 

 

Vi kondenserer og fortetter innholdet i hver subgruppe ved å utvikle en abstrahert 

beskrivelse – et artefakt forankret i data. Denne beskrivelse skal bære med seg det 

konkrete innholdet fra de enhelte meningsbærende enheter ved at omsette dem til en 

mer generell form (Malterud 1996:99). 

 

Vi kondenserer og fortætter indholdet i hver subgruppe ved at udvikle en abstraheret 

beskrivelse – et artefakt forankret i data. Denne beskrivelse skal bære med sig det 

konkrete indhold fra de enkelte meningsbærende enheder ved at omsætte dem til mere 

generel form. 

 

Afsnit 5.2.1 

Patients come to understand that slowing down, changing routines, or limiting their 

activities are acceptable or reasonable actions based on their understanding of their 

condition (Stull et al. 1999:290) 

 

Patienten kommer til at forstå at nedsat tempo, andre rutiner eller begrænsning i de 

daglige aktiviteter er acceptable og fornuftige handlinger udfra deres forståelse af  

situationen. 
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Bilag 3.  Breve til afdelingens projektafsnit  

 

Bruxelles d. 10. oktober 1999 

 
Klinisk oversygeplejerske, stud.cur. 
Mette Rosendal Darmer 
Av. de grunne 121 
1970 Wezembeek-Oppem, Belgien 
e-mail: michael.darmer@skynet.be 
 
 
 
Amtssygehuset i Herlev 
Overlæge Knud Skagen 
Kardiologisk-medicinsk afdeling 
Herlev Ringvej 
2730 Herlev 
 
 
Kære Knud Skagen 
 
Jeg håber, at du stadig kan huske mig. Jeg var klinisk oversygeplejerske på anæstesio-
logisk afdeling fra 1. aug. 1994 til 31. august 1997, og bl.a. vejleder på Susanne 
Johansen’s projekt. 
 
Jeg skriver til dig, for at høre om du eller Anni Therkelsen vil hjælpe mig med at få 
kontakt til nogle patienter (evt. fra NYHA 3), som jeg påtænker at bruge i mit 
afsluttende speciale på cand. cur. studiet. 
 
Jeg har siden d. 1. sept. 1997 haft orlov fra sygehuset fordi min mand er udsendt til den 
danske EU-repræsentation i Bruxelles og jeg samtidig er studerende på cand. cur. 
studiet ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole i Århus. Jeg bor således både i Danmark 
og i Belgien. Vi flytter dog permanent til Danmark næste sommer. 
 
Jeg er nu 5 semester studerende og dette semester består i udarbejdelse af en speciale-
afhandling. Den foreløbige titel er: ”Når kroppen med et bliver en anden – en 
hermeneutisk undersøgelse af hjerteinsufficiente patienters kropsopfattelse.” 
 
Forsker Marianne Omne-Pontén har en hypotese om, at en ændret kropsopfattelse hos 
patienter med cancer kan medføre psykosociale problemer og dårligere rehabilitering. 
Hun vurderer, at der findes videnskabeligt belæg for at kropsopfattelse og velbefindende 
er gensidigt påvirkende, hvorimod der mangler forskningsbaseret viden om, hvorledes 
sygdom (her cancer) påvirker kropsopfattelse og velbefindende og dettes betydning for 
rehabilitering. Der er således en begyndende interesse for begrebet kropsopfattelse i 
forhold til kronisk syge mennesker, specielt cancer. Indtil nu har jeg kun fundet en 
enkelt artikel om ændret kropsopfattelse hos patienter med AMI. I følge filosof Maurice 
Merleau-Ponty erfarer vi som mennesker verdenen kropsligt, og kropslige forandringer 
vil derfor forvandle vores verden, hvilket igen betyder, at kropslige forandringer kan 
forandre vores selvopfattelse. Vi tager nemlig vores kropslige aktiviteter for givne, så 
længe de fungerer normalt, fordi de er en del af en meningsfuldt hele. Først når kroppen 
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ikke kan det den kunne, bliver vi særskilt opmærksom på kroppen. Krop og sind er helt 
integreret i vores almindelige hverdagsliv.  
 
De patienter der får diagnosen hjerteinsuffiens efter AMI, er på samme tid både meget 
og lidt synlige. Sygeplejerskerne er meget opmærksomme på den psykiske pleje og ”lær 
at leve efter sygdom og indlæggelse” til patienter med AMI, hvilket afspejles i 
mængden af projekter og artikler omhandlende sygeplejeambulant rehabilitering. 
Patienter med hjerteinsufficiens klasse 2-4 har en varig begrænset fysisk formåen, de er 
kronisk syge, og deres problemfelt er ikke på samme måde synlig i projekter o.lign.. 
Sygepleje i relation til patientens begrænsede fysiske formåen handler generelt set om at 
få patienten til at acceptere sin fysiske formåen og lære at prioritere sine kræfter. For at 
kunne pleje denne patientgruppe må sygeplejersken have en dokumenteret viden om, 
hvad patienter tænker, føler og oplever i relation til deres ændrede krop, hvad en ændret 
kropsopfattelse betyder for velbefindende og selvopfattelse og en sådanne viden er 
forudsætningen for en bedre sygepleje.  
 
I projektet planlægger jeg at interviewe 3-5 patienter. Interviewet vil være et 
hermeneutisk kvalitativt dybdeinterview udfra en overordnet interviewguide.  
 
Inklussionskriterierne er; 
 mænd under 65 år 
 hjerteinsufficiens NYHA klasse 2-3 
 hjerteinfarkt som udløsende faktor 
 hjerteinfarkt for 6-12 måneder siden. 
 
Hvis I kan hjælpe mig, vil jeg gerne snarest have navn, adresse og telefonnummer på 7-
8 patienter. Jeg vil så selv medio/ultimo oktober kontakte dem via brev, hvor jeg 
beskriver projektet, hvilke emner interviewet omhandler og at det er frivilligt at deltage. 
Hvis patienten accepterer at deltage i projektet, kontakter jeg vedkommende telefonisk 
for at aftale en dato. Før interviewene vil jeg gerne have mulighed for at læse 
patienternes journaler eller få en kopi af epikriserne, hvis det kan lade sig gøre. Jeg vil 
af praktiske grunde meget gerne interviewe patienterne i ugen fra d. 22.-26. november 
1999. 
 
Jeg udarbejder ikke en egentlig forskningsprotokol, fordi den empiriske undersøgelse er 
en del af min afhandling, og afhandlingen vil indeholde beskrivelse af den teoretiske 
ramme og metode, herunder etiske overvejelser. Projektet er ikke et biomedicinsk 
forskningsprojekt og er således ikke omfattet af Lov om et biomedicinsk komitésystem 
og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. Brevet jeg sender til patienterne og 
min interviewguide vil I få tilsendt senere (det er endnu ikke færdigt). Endvidere vil I 
selvfølgelig få tilsendt afhandlingen som forventes færdig maj 2000. 
 
På forhånd tak for hjælpen. 
 
 
 Mette Rosendal Darmer 
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Klinisk oversygeplejerske, stud.cur. 
Mette Rosendal Darmer 
Av. de grunne 121 
1970 Wezembeek-Oppem, Belgien 
e-mail: michael.darmer@skynet.be 
 
 
 
 
 
 
Amtssygehuset i Herlev 
Projektsygeplejerske Annie Therkelsen 
Overlæge Knud Skagen 
Herlev Ringvej 
2730 Herlev 
 
 
 
Kære Anni og Knud 
 
Tak for hjælpen med at finde patienter og materialet fra projektet. 
 
Jeg har haft kontakt med alle seks patienter. En beklagede meget at han havde for travlt, 
de resterende 5 ville gerne deltage. De var faktisk temmelig opsøgende for at deltage, og 
det er dejligt. Jeg har aftalt interview med fire patienter og har aftalt med den sidste at 
jeg eventuelt vender tilbage i januar. 
 
Jeg vedlægger brevet jeg sendte til patienterne til jeres orientering. 
 
 
 
 Endnu engang tak for hjælpen 
 
 
 
 
 
 Mette Rosendal Darmer 
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Bilag 4.  Projekt Optimal 
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Bilag 5.  Brev til deltagere 

Bruxelles d. 9. november 1999 
 
 
Klinisk oversygeplejerske, stud.cur. 
Mette Rosendal Darmer 
Av. de grunne 121 
1970 Wezembeek-Oppem, Belgien 
 
Belgisk telefon 0032 2 782 0999 
Dansk mobil telefon  21 65 13 68 (efter d. 19/11) 
e-mail: michael.darmer@skynet.be 
 
 
Navn, adresse og tlf. 
 
Kære N.N 
 
Jeg henvender mig til dig, fordi jeg gerne vil tale med dig om det at blive hjertesyg, og i 
den forbindelse, om hjertets nedsatte pumpekraft har ændret den måde du oplever din 
krop på. 
  
Jeg er uddannet som sygeplejerske i 1985 og har de sidste mange år arbejdet på 
forskellige hjerteafdelinger. For tiden har jeg orlov fra Amtssygehuset i Herlev, idet jeg 
er ved at tage en videregående universitetsuddannelse i sygepleje. Som afslutning på 
min kandidatuddannelse skal jeg udarbejde en specialeafhandling. I mit speciale vil jeg 
undersøge hvorledes mennesker med nedsat pumpekraft i hjertet oplever deres krop, 
hvilke kropslige begrænsninger de har og hvilken betydning dette har for måden at leve 
livet på. 
  
Jeg vil derfor spørge om jeg må interviewe dig. Interviewet tager ca. 1-1½ time og vil 
blive optaget på bånd. Båndene vil naturligvis blive slettet når undersøgelsen er slut og 
du vil selvfølgelig være sikret fuld anonymitet. Undersøgelsen er frivillig, og hvis du før 
interviewet beslutter dig for, at du alligevel ikke vil deltage i undersøgelsen, er du 
velkommen til at træde ud af undersøgelsen. Din eventuelle deltagelse i undersøgelsen 
vil ikke få indflydelse på pleje eller behandling. 
 
Da jeg bor i Bruxelles, vil jeg meget gerne afholde interviewene i ugen fra d. 22.-26. 
november. Jeg vil helst interviewe dig om dagen, men kan også om aftenen. Interviewet 
kan foregå enten hos dig eller på Amtssygehuset i Herlev. 
 
Jeg vil kontakte dig pr telefon mandag d. 15. november for at høre, om du ønsker at 
deltage og i givet fald aftale et tidspunkt. Hvis du ikke er hjemme d. 15. ringer jeg blot 
senere. 
 
 Med venlig hilsen 
 
 
 Mette Rosendal Darmer, sygeplejerske 
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Bilag 6.  Helsinki deklarationen 

 

§9 

Ved al forskning på menneskelige væsner skal enhver mulig forsøgsperson eller patient 

informeres i tilstrækkelig grad om formålet, metoderne, det forventede udbytte og de 

mulige risici ved undersøgelsen, og det ubehag det kan medføre. Forsøgspersonerne 

skal informeres om, at han eller hun er frit stillede til at tilbagetrække samtykket til at 

deltage på ethvert senere tidspunkt. Forskeren skal efter den nævnte information 

indhente forsøgspersonens frit afgivne informerede samtykke fortrinvis i skriftlig form. 
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Bilag 7.  Samtykkeerklæring  

 

København januar 2000 

 

 

 

 

SAMTYKKEERKLÆRING 

 

 

 

 

 

Navn 

Adresse  

 

 

Når kroppen med et bliver en anden – en undersøgelse af patienters oplevelse af 

kropsændringer i forbindelse med nedsat pumpekraft i hjertet, ved sygeplejerske, 

stud.cur. Mette Rosendal Darmer 

 

Jeg bekræfter hermed, at jeg efter at have modtaget både skriftlig og mundtlig 

information om ovenstående undersøgelse, indvilliger i at deltage i projektet. 

 

Jeg er informeret om, at det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og at jeg når som 

helst kan udgå af projektet, uden at det vil påvirke min pleje og behandling på 

sygehuset. 

 

 

 

dato  underskrift 
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Bilag 8.  Registertilsynet 
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Bilag 9.  Brev til chefsygeplejerske  

 

Bruxelles d. 18. november 1999 

 
Klinisk oversygeplejerske, stud.cur. 
Mette Rosendal Darmer 
Av. de grunne 121 
1970 Wezembeek-Oppem, Belgien 
e-mail: michael.darmer@skynet.be 
 

 
 
Amtssygehuset i Herlev 
Chefsygeplejerske Benthe Quistgaard 
Herlev Ringvej 
2730 Herlev 
 
 
Kære Benthe 
 
Jeg skriver for at fortælle, at det nu er lykkedes at aftale interview med 4 patienter i 
næste uge. Interviewet er det empiriske grundlag for mit speciale og jeg har fået hjælp 
til af finde og kontakte patienterne af overlæge Knud Skagen og projektsygeplejerske 
Annie Therkelsen, medicinsk-kardiologisk afdeling. 
 
Den foreløbige titel på min specialeafhandling er: ”Når kroppen med et bliver en anden 
– en hermeneutisk undersøgelse af hjerteinsufficiente patienters kropsopfattelse.” 
 
Forsker Marianne Omne-Pontén har en hypotese om, at en ændret kropsopfattelse hos 
patienter med cancer kan medføre psykosociale problemer og dårligere rehabilitering. 
Hun vurderer, at der findes videnskabeligt belæg for at kropsopfattelse og velbefindende 
er gensidigt påvirkende, hvorimod der mangler forskningsbaseret viden om, hvorledes 
sygdom (her cancer) påvirker kropsopfattelse og velbefindende og dettes betydning for 
rehabilitering. Der er således en begyndende interesse for begrebet kropsopfattelse i 
forhold til kronisk syge mennesker, specielt cancer. Indtil nu har jeg kun fundet en 
enkelt artikel om ændret kropsopfattelse hos patienter med AMI. I følge filosof Maurice 
Merleau-Ponty erfarer vi som mennesker verdenen kropsligt, og kropslige forandringer 
vil derfor forvandle vores verden, hvilket igen betyder, at kropslige forandringer kan 
forandre vores selvopfattelse. Vi tager nemlig vores kropslige aktiviteter for givne, så 
længe de fungerer normalt, fordi de er en del af en meningsfuldt hele. Først når kroppen 
ikke kan det den kunne, bliver vi særskilt opmærksom på kroppen. Krop og sind er helt 
integreret i vores almindelige hverdagsliv.  
 
De patienter der får diagnosen hjerteinsuffiens efter AMI, er på samme tid både meget 
og lidt synlige. Sygeplejerskerne er meget opmærksomme på den psykiske pleje og ”lær 
at leve efter sygdom og indlæggelse” til patienter med AMI, hvilket afspejles i 
mængden af projekter og artikler omhandlende sygeplejeambulant rehabilitering. 
Patienter med hjerteinsufficiens klasse 2-4 har en varig begrænset fysisk formåen, de er 
kronisk syge, og deres problemfelt er ikke på samme måde synlig i projekter o.lign.. 
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Sygepleje i relation til patientens begrænsede fysiske formåen handler generelt set om at 
få patienten til at acceptere sin fysiske formåen og lære at prioritere sine kræfter. For at 
kunne pleje denne patientgruppe må sygeplejersken have en dokumenteret viden om, 
hvad patienter tænker, føler og oplever i relation til deres ændrede krop, hvad en ændret 
kropsopfattelse betyder for velbefindende og selvopfattelse og en sådanne viden er 
forudsætningen for en bedre sygepleje.  
 
Interviewet vil være et hermeneutisk kvalitativt dybdeinterview udfra en overordnet 
interviewguide. Inklussionskriterier for at kunne deltage er; 
 mænd under 65 år 
 hjerteinsufficiens NYHA klasse 2-3 
 hjerteinfarkt som udløsende faktor 

hjerteinfarkt for 6-12 måneder siden. 
 
Jeg  kan ikke sende dig en egentlig forskningsprotokol, fordi jeg ikke har lavet nogen. 
Den empiriske undersøgelse er en del af min afhandling, og afhandlingen vil indeholde 
beskrivelse af den teoretiske ramme og metode, herunder etiske overvejelser. Projektet 
er ikke et biomedicinsk forskningsprojekt og er således ikke omfattet af Lov om et 
biomedicinsk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 
Brevet jeg sender til patienterne har jeg vedlagt. Du vil selvfølgelig få tilsendt 
afhandlingen som forventes færdig maj 2000. 
 
 
 Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 Mette Rosendal Darmer 
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Bilag 10. Interviewguide 

 

Indledning: 
 
Hvornår og hvordan fik du at vide at du havde nedsat pumpekraft i hjertet? 
Hvordan reagerede du?  
Hvad tænkte og følte du? 
Kom det bag på dig, eller havde du det på fornemmelsen? 
 
Beskriv dig selv kropsligt før du blev syg. 
Var du meget fysisk aktiv eller mere til ikke-fysisk krævende aktiviteter? 
 
Kropsrealitet – kropspræsentation: 
 
Hvordan har du det nu? 
Har du det anderledes nu, sammenlignet med da du fik diagnosen nedsat pumpekraft? 
Oplever du nogen kropslige reaktioner f.eks. smerte, åndenød, træthed eller andet? 
I hvilke situationer? 
Hvor fysisk aktiv kan du være (grave have, slå græs, bære indkøbsposer, løbe, gå hurtigt 
uden symptomer)? 
 
Har din sygdom eller den medicin du tager haft nogen konsekvenser for dit sexliv? 
 
Arbejder du? 
Hvilken type arbejde? 
Har du fortalt dine arbejdskolleger at du har nedsat pumpekraft i hjertet? 
Hvis ja, hvorledes oplevede du det? Hvordan reagerede de? 
Hvis nej, hvorfor ikke? 
Påvirker det din arbejdssituation? 
Udfører du de samme opgaver som før du blev syg? 
 
Kropsideal: 
 
Hvorledes oplever du dine kropsændringer (ved diagnose og nu)? 
Oplever du, at det påvirker dit humør? I givet fald hvorledes? 
 
Overvejer du om du kan tåle eller klare en ny opgave, før du gør det? 
Er det anderledes end før? 
Er du usikker på hvad du kan rent kropsligt? 
 
Er der forskel på hvad du kan og hvad du vil kunne? 
Gør du ting, som du egentlig ikke kan? 
Hvordan har du det med at sige fra overfor opgaver?  
Er der opgaver i hjemmet som du ikke længere påtager dig? 
Hvilke og hvorledes oplever du det? 
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Mestringsstrategier og socialt netværk: 
 
Da du blev syg, var der da nogen på hospitalet eller egen læge der forberedte dig på 
fremtidige fysiske begrænsninger? 
 
Er du gift/samboende? 
Har din sygdom påvirket dit ægteskab?  
Har I det anderledes? 
Er jeres roller ændret? 
 
Er din rolle i familien ændret?  
Er din rolle på arbejdet/blandt venner ændret? 
 
Oplever du dig selv anderledes? 
Sker der nogen forandring i din oplevelse af anderledeshed? 
 
Er der nogen du taler med om dine følelser og oplevelser ved at blive hjertesyg? 
 
Har du vænnet dig til tanken om, at din krop aldrig bliver som før? 
Hvordan er det? 
Er det svært, bliver du trist? 
Er din opfattelse af dig selv som mand blevet anderledes? 
Oplever du din opfattelse af dig selv ændres? 
 
Er du mere opmærksom på din krop og dine kropslige reaktioner nu? 
Hvilke tanker gør du dig om fremtiden (dig selv, din familie, dit arbejde) 
Hvordan ser du dig selv om 1 år, om 5 år? 
 
Hvorledes har din ægtefælle, familie, venner reageret på at du blev syg? 
Ved du det, er det noget I har snakket om? 
 
Hvad laver du i fritiden?  
Er det, det samme som du lavede før du blev syg? 
Ser du venner og familie på samme måde som før? 
 
Er der mere du vil fortælle? 
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Bilag 11. Kodning af meningsdannende enheder 

Tema Infor. 1. Infor. 2. Infor. 3. Infor. 4. 

At blive syg Fysisk 1,24 

Forandring 1,27

Forandring 1,47

Reaktion 2,39 

Reaktion 4,27 

Nye betingelser 

8,28 

Nye betingelser 

8,31 

Reaktion 8,33 

Reaktion 1,10 

Reaktion 1,19 

Reaktion 1,29 

Reaktion 1,30 

Fysisk 1,31 

Reaktion 2,20 

Fysisk 1,47 

Reaktion 2,13 

Reaktion 2,14 

Reaktion 2,15 

Fysisk 2,18 

Reaktion 6,12 

 

Reaktion 2,15 

Situationen 4,12

Situationen 4,15

Situationen 4,20

Reaktion 4,29 

Reaktion 4,32 

Den fysiske 

kropsændring 

Fysisk 2,23 

Aktivitet 3,27 

Aktivitet 3,33 

Aktivitet 4,4 

Aktivitet 5,13 

Aktivitet 5,14 

Fysisk 5,29 

Aktivitet 5,36 

Fysisk 5,42 

Fysisk 2,36 

Aktivitet 2,36 

Aktivitet 2,37 

Fysisk 2,38 

Fysisk 2,40 

Aktivitet 2,41 

Aktivitet 2,45 

Fysisk 3,7 

Fysisk 3,12 

Fysisk 4,42 

Begrænsning 

6,22 

Aktivitet 7,35 

 Fysisk 1,17 

Fysisk 1,20 

Fysisk 1,21 

Fysisk 1,22 

Begrænsning 

1,24 

Aktivitet 1,25 

Fysisk 1,34 

Aktivitet 2,42 

Fysisk 3,19 

Aktivitet 4,46 

 

At ville 

kunne 

Planer 

3,42 

 

Træning 

2,41 

Træning 

2,43 

Kontrol 

3,20 

Kontrol 

3,21 

Presse 

 Presse 

1,30 

Presse 

1,36 

Presse 

5,32 
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2,40 

Presse 

4,40 

Presse 

4,41 

Presse 5,3 

Presse 5,3 

Presse 5,6 

Presse 5,8 

Kontrol 

5,12 

Begræns-

ning 6,22 

At opleve 

ændring 

af krop og 

kropsideal 

Tilpas-

ning 3,16 

Krops-

ideal 4,21 

Krops-

ideal 4,21 

Krops-

ideal 4,24 

Krops-

ideal 4,33 

Krops-

ideal 4,35 

Begræns-

ning 4,43 

Begræns-

ning 4,44 

Tilpas-

ning 8,37 

Krops-

ideal 8,46 

 Tilpasning 1,20 

Tilpas-

ning 1,22 

Tilpas-

ning 4,46 

Tilpas-

ning 4,48 

Tilpas-

ning 5,6 

Tilpas-

ning 5,17 

Tilpas-

ning 5,32 

Tilpas-

ning 5,35 

Tilpas-

ning 5,37 

Tilpas-

ning 5,45 

 

At være 

 

Opmærk-

 

Opmærk-

 

Opmærk-

 

Opmærk-
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opmærk-

som på 

kroppen 

som 4,10 

Opmærk-

som 4,13 

Opmærk-

som 5,14 

Opmærk-

som 5,14 

Sammen-

ligne 5,20 

Sammen-

ligne 5,30 

Opmærk-

som 5,36 

som 9,9 som 2,2 

Opmærk-

som 6,16 

Opmærk-

som 6,25 

Opmærk-

som 6,45 

Opmærk-

som 7,2 

 

som 4,1 

Opmærk-

som 3,36 

Opmærk-

som 3,39 

At blive mere 

refleksiv 

Refleksiv 

7,46 

Liv 7,47 

Refleksiv 

8,1 

Refleksiv 

8,4 

Ændre 8,6 

Refleksiv 

8,20 

Refleksiv 

8,21 

Liv 9,1 

Liv 9,2 

Ændre 9,3 

Liv 2,20 

Refleksiv 

7,7 

Refleksiv 

7,8 

Refleksiv 

7,12 

Refleksiv 

7,20 

Refleksiv 

8,33 

Refleksiv 

9,24 

Refleksiv 

9,26 

Liv 2,25 

Liv 2,26 

Liv 2,27 

Liv 6,47 

Refleksiv 

9,7 

 

 

Refleksiv 

4,15 

Liv 8,6 

 

 

Livsværdier, 

arbejdsliv og 

fremtid 

Syge-

meldt 

1,32 

Arbejde 

2,18 

Arbejde 

Arbejde 

2,28 

Syge-

meldt 

4,11 

Værdier 

Pension 

8,46 

Fremtid 

8,47 

Fremtid 

9,13 

Værdier 

2,38 

Værdier 

3,29 

Fremtid 

4,22 
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3,10 

Pension 

4,20 

Pension 

4,22 

Værdier 

4,26 

Arbejde 

5,37 

Arbejde 

6,8 

Arbejde 

8,9 

Fremtid 

9,2 

Værdier 

9,3 

 

7,13 

Værdier 

7,18 

Fremtid 

7,33 

Pension 

7,37 

Pension 

7,40 

Arbejde 

8,14 

Pension 

8,25 

 

Værdier 

5,18 

Værdier 

5,19 

Værdier 

5,21 

Værdier 

5,35 

Værdier 

5,45 

Værdier 

5,47 

Værdier 

6,45 

Værdier 

7,22 

Fremtid 

8,27 

Værdier 

8,30 

Værdier 

8,31 

Værdier 

9,18 

Netværks 

relationer 

Reaktion 

7,17 

Fælleshed 

7,34 

Fælleshed 

7,40 

Netværk 

8,32 

Reaktion 

8,38 

Rolle 6,15 

Rolle 6,30 

Netværk 

6,33 

Netværk 

6,38 

Netværk 

7,3 

Netværk 

7,6 

Rolle 8,4 

Rolle 8,5 

Netværk 

8,8 

Netværk 

8,9 

Reaktion 

10,26 

 

Netværk 

6,6 

Netværk 

6,15 

Netværk 

6,25 

Netværk 

9,19 

Netværk 

9,24 
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Reaktion 

8,40 

Netværk 

8,44 

Netværk 

8,44 

Netværk 

7,38 

Netværk 

9,31 

Netværk 

9,41 
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