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Resume 

Flertallet af hospitalsindlagte patienter med svær kronisk obstruktiv lungesygdom 

(KOL) er afhængige af plejepersonalets hjælp til den daglige kropspleje. Tidligere 

forskning viser, at KOL- patienter der får hjælp af plejepersonale til kropspleje oplever 

situationer hvor deres integritet trues, og hvor det at være afhængig og modtage hjælp 

kan føles uværdigt.  

Formålet i dette speciale er at undersøge, om man via et plejekoncept ”Patienttilpasset 

hjælp til kropspleje” kan ændre KOL- patienters oplevelse af at modtage hjælp til 

kropspleje, således at deres integritet opretholdes og beskyttes, og ubehag så vidt muligt 

undgås. 

Til besvarelse af problemformuleringen er valgt et grounded theory 

undersøgelsesdesign. Datamaterialet bygger på deltagerobservation af fire patienter og 

sygeplejersker under kropspleje, efterfulgt af individuelle og dybdegående 

semistrukturerede patientinterviews.   

Undersøgelsen viser, at det patienterne er mest optagede af i forbindelse med konceptet 

”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” er at bevare og beskytte deres integritet, og som et 

led heri anvender de tre strategier. Strategierne er: 1) dagligt at gennemføre kropsplejen, 

2) at opnå balance mellem at gøre det de kan og få hjælp til det de ikke kan, og 3) at 

fortælle plejepersonalet om oplevelser, erfaringer og behov, så plejepersonalet kan tage 

udgangspunkt heri under kropsplejen.  

Resultaterne i undersøgelsen diskuteres og sammenlignes med tidligere forskning på 

området. Sammenligningen viser, at patienter oplever en forskel når kropsplejen udføres 

som ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”. Ifølge patienterne gør ”Patienttilpasset hjælp 

til kropspleje” en forskel fordi de oplever, at den foregår på deres præmisser og de har 

”noget at skulle have sagt”. 

Samlet tyder resultaterne af undersøgelsen på, at det er muligt at ændre KOL- patienters 

oplevelse af at modtage hjælp til kropspleje via konceptet ”Patienttilpasset hjælp til 

kropspleje”, så deres integritet opretholdes og beskyttes, og ubehag så vidt muligt 

undgås.  
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Summary 

Most of the patients hospitalised with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 

are dependent on nurses’ assistance with daily body care. Previous research shows, that 

patients with COPD who are being assisted with body care are experiencing situations, 

where their integrity are threatened, and where they can feel that it is undignified to be 

depended and receive assistance.  

The aim with this dissertation is to investigate, if it is possible through a care concept 

“Patient adjusted assistance with body care” to change the experience of COPD patients 

experience of being assisted with body care, so their integrity is maintained and 

protected and discomfort are avoided when possible. 

Grounded theory was the methodological frame of the study. Data material was 

obtained through four participant observations of patients and nurses during body care, 

followed by individual in-dept semi-structured interviews with the patients. 

The study shows that patients, in relation to the concept “Patient adjusted assistance 

with body care”, are most preoccupied with preserving and protecting their integrity, 

and as part of this they use three strategies. The strategies are: 1) daily to carry out the 

body care, 2) to gain balance between doing what they can and receiving help to what 

they can not, 3) telling the nurses about their experiences and needs, so the nurses can 

use this knowledge in relation to body care.    

The results in the study are discussed and compared with previously research in the 

area. The comparison shows that patients do experience a difference, when body care is 

preformed as “Patient adjusted assistance with body care”. According to the patients 

does “Patient adjusted assistance with body care” make a difference, because they 

experience that it is conducted on their terms, and they “have a say” in it.  

Together does the result of the study suggest, that it is possible to change the experience 

of COPD patients’ experience of being assisted with body care, so their integrity is 

maintained and protected, and discomfort are avoided when possible, through the 

concept “Patient adjusted assistance with body care”. 
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1. Indledning  

Dette speciale handler om hospitalsindlagte patienter, der lider af svær kronisk 

obstruktiv lungesygdom (KOL). Interessen for dette felt er fremkommet via mine 

oplevelser som intensiv- og skadestuesygeplejerske, og udspringer af, at jeg netop i 

mødet med disse patienter tit har reflekteret over, hvor kompleks sygeplejen er.  

KOL- patienter har ofte meget lange sygdomsforløb. De oplever over år, en gradvis 

forværring af deres sygdom, med forringelse af deres funktionsniveau og isolation til 

følge. Samtidig oplever de fleste også jævnligt eksacerbationer1, der ofte medfører 

åndenød og kan kræve akut indlæggelse på sygehus (Andenaes, Kalfoss & Wahl 2004).  

Under en indlæggelse oplever flertallet af patienter med svær KOL, at være afhængige 

af plejepersonalets2 hjælp til kropspleje på grund af træthed og åndenød.  

Hvordan KOL- patienter oplever det at modtage hjælp til kropspleje, er beskrevet i en 

ph.d.- afhandling (Lomborg 2004). Afhandlingen viser, at patienter i interaktionen med 

plejepersonalet oplever situationer, hvor deres integritet trues og hvor det at være 

afhængig og modtage hjælp kan føles uværdigt.    

I De Sygeplejeetiske Retningslinier står der at ”Sygeplejersken skal arbejde for, at 

patienten bevarer sin værdighed og integritet” (Dansk Sygeplejeråd 2007). Dermed 

synes der at være en uoverensstemmelse, mellem det patienter oplever i praksis, og det 

sygeplejersker ideelt set skal bidrage med. Ud fra et sygeplejefagligt synspunkt er de 

beskrevne patientoplevelser med kropspleje problematiske, da sygeplejerskens 

faglighed i relationen med patienten, altid bør udmøntes i noget positivt til gavn for 

patienten. Det at yde hjælp til kropspleje er udover at være en kerneydelse i sygeplejen, 

også en dagligt tilbagevendende opgave og sygeplejen bør tilrettelægges og udføres på 

en måde, så patienter oplever størst mulig grad af velvære og/eller, at deres eventuelle 

ubehag lindres (Lomborg 2003). 

Formålet i dette speciale er derfor at deltage i en undersøgelse af, om et plejekoncept 

”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” kan ændre KOL- patienters oplevelse af at 

                                                 
1 Eksacerbation defineres her som en vedvarende forværring af patientens symptomer, målt op imod de 
symptom-variationer patienten kan opleve fra dag til dag (Nici et al. 2006) . 
2 I dette speciale anvendes begrebet plejepersonale som en fælles betegnelse for de professioner der yder 
praktisk bistand og personlig pleje til KOL- patienter under en indlæggelse. Der hvor det falder naturligt 
eller hvor teksten refererer specifikt til sygeplejemæssige ydelser anvendes begrebet sygeplejerske. 
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modtage hjælp til kropspleje, således at deres integritet opretholdes og beskyttes og 

ubehag så vidt muligt undgås. 

 

1.1 Patienter med sygdommen KOL 

I dag skønnes flere end 200.000 danskere at lide af sygdommen Kronisk Obstruktiv 

Lungesygdom (Blands, Bælum 2006). Dette medfører, at der hvert år indlægges 35.000 

patienter med KOL og da ca. 3500 patienter årligt dør af sygdommen, er KOL nu den 

fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark (Bilde, Svenning 2004, Juel, Døssing 2003).  

Sygdommen KOL er internationalt kategoriseret i fire stadier efter sværhedsgrad 

(GOLD 2006).  

I dette speciale fokuseres der på patienter der har KOL i stadie II, III og IV. Disse 

patienter er primært ældre, de har dagligt symptomer på sygdommen og oplever flere 

gange årligt, at få eksacerbation der fører til indlæggelse på sygehus.  

De fysiske symptomer der kendetegner KOL er åndenød, slim i lungerne, hoste, opspyt, 

tendens til lungebetændelse, nedsat appetit, tab af kropsvægt, muskeltab, søvnløshed og 

træthed (Eloffson, Öhlén 2004, Fraser, Kee & Minick 2006, Nici et al. 2006). 

Flere studier viser, at patienterne oplever åndenød som værende det mest generende 

symptom, da det både påvirker patienterne fysisk, socialt og psykisk (Adams et al. 

2006, Barnett 2005, Seamark et al. 2004).  

KOL medfører en gradvis irreversibel reduktion af lungefunktionen, og de fleste 

patienter får derfor åndenød ved fysisk aktivitet. Dette fører til multiple begrænsninger 

for deres fysiske udfoldelse og kan få den konsekvens, at de ikke længere kan passe 

deres arbejde. Ligeledes kan besøg hos venner og familie blive for anstrengende, og på 

sigt medføre social isolation (Fraser, Kee & Minick 2006). 

Udover de fysiske symptomer som sygdommen giver, fører sygdommen således også 

til, at mange patienter oplever sociale tab. Dette kan også gælde tab af den rolle 

patienten har i familien, fx at være den der vedligeholder hjemmet, handler ind, ordner 

have, gør rent, laver mad, slår græs eller tab af det intime samvær med en ægtefælle 

(Barnett 2005, Booth, Silvester & Todd 2003). Det psykiske aspekt i relation til 

åndenød udmønter sig i frygt for, ikke at kunne trække vejret. Således beskriver KOL- 

patienter at de føler, de bliver kvalt og oplever hver indånding som den sidste. Dette kan 
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medføre frygt, panik, tab af kontrol og angst for at blive indlagt eller dø, hvorfor mange 

patienter gør sig umage med at undgå situationer der kan udøse åndenød (Barnett 2005, 

Booth, Silvester & Todd 2003, Kessler et al. 2006). Mange KOL- patienter oplever også 

følelser som frustration og depression, når de har det fysisk dårligt (Coultas et al. 2007, 

Kara, Mirici 2004, Keele-Card, Foxall & Barron 1993, Seamark et al. 2004).  

Det at lide af KOL synes altså at påvirke samtlige aspekter i patienternes liv (Adams et 

al. 2006, Fraser, Kee & Minick 2006). Påvirkninger som også følger patienterne under 

en indlæggelse, og som i interaktionen med plejepersonalet kan udløse flere dilemmaer.    

 

1.2 Sygepleje til patienter med KOL  

Fyldt med dilemmaer 

Nyere forskning viser, at sygeplejen til KOL- patienter indeholder dilemmaer. Disse 

dilemmaer opleves både af de indlagte patienter, og af de plejepersoner der skal hjælpe 

patienterne, om end de er forskellige i deres indhold. 

 

Patienters dilemmaer 

I de perioder hvor KOL- patienter oplever eksacerbation og har brug for at være indlagt 

på hospital, oplever flertallet af patienter med svær KOL at være meget afhængige af 

sygepleje. Disse patienter har ofte også behov for ilttilskud for at mindske åndenøden, 

og får kontinuerligt enten tilført ilt eller fugtet ilt gennem et nasalt iltkateter eller en 

iltmaske (Barnett 2005).  

Da åndenød kan udløses af den mindste anstrengelse, såsom at spise, stå ud af sengen, 

eller at vaske sig selv, får mange KOL- patienter dagligt hjælp under deres indlæggelse. 

Især det at vaske sig selv og gennemføre kropspleje opleves som en udfordring for 

KOL- patienter. Dette skyldes primært, at det kræver energi at gennemføre kropspleje. 

En enkel bevægelse, fx at række armene op for at rede håret eller bøje sig forover for at 

tørre fødderne, kan udløse åndenød. Den samme kan udviklingen af damp under et bad 

eller det, at patienten får rindende vand over ansigtet under hårvask (Barnett 2005).  

Hvordan KOL- patienter oplever det at få hjælp til kropspleje, er som nævnt, undersøgt 

og beskrevet i ph.d. afhandlingen ”Nurse-patient interactions in assisted personal body 

care” (Lomborg 2004). I afhandlingen redegøres der for, at KOL- patienter oplever den 
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daglige kropspleje som en ”kamp for at bevare sig selv”. Kampen har dobbelt 

betydning. På den ene side beskriver patienter, at de opfatter den daglige kropspleje som 

et nødvendigt ritual der er med til at opretholde deres integritet, mens de på den anden 

side oplever kropsplejen som fysisk udmattende, og nogle gange som en 

uoverkommelig praktisk opgave der skal overstås. I ”kampen for at bevare sig selv” 

indgår også det aspekt, at patienter i interaktionen med plejepersonale oplever, at der 

opstår situationer hvor deres integritet trues og hvor det at være afhængig og modtage 

hjælp opleves som vanskeligt, og nogen gange decideret uværdigt. Fx beskriver nogle 

patienter, at det er uværdigt når de blotter deres sårbarhed, både over for dem selv og 

over for plejepersonalet (Ibid.). 

For at kunne mestre situationen under kropspleje anvender patienter en tredelt strategi. 

Strategien består af: 1) ikke at give op, 2) at håndtere afhængighed og 3) at minimere 

risikoen for at åndenød eskalerer. De tre dele i strategien væver sig ind i hinanden og 

rummer flere dilemmaer. 

I den første del af strategien ”ikke at give op” forsøger patienter, at håndtere situationer 

med kropspleje, med en stoisk ro. De udholder oplevet lidelse via selvkontrol, fordi de 

på samme tid opfatter den daglige kropspleje som en nødvendighed og en måde at 

opretholde deres integritet på.  

I den anden del af strategien ”at håndtere afhængighed” fortæller patienter, at de er 

generede af at være afhængige og af at behøve at bede om hjælp. De forsøger at erkende 

og acceptere deres afhængighed, men samtidig oplever de, at de i situationer med 

kropspleje ofte er nødt til at retfærdiggøre deres behov for hjælp. De føler ikke at 

plejepersonalet ser, hvor dårligt de har det og hvor meget hjælp de har brug for, og disse 

patienter er meget følsomme for, hvordan de modtager den påkrævede hjælp. Dermed 

opstår det dilemma, at patienter på én og samme tid skal udholde at modtage hjælp med 

værdigheden i behold, samtidig med at de føler behov for at retfærdiggøre, at de har 

brug for den. Dette vanskeliggøres yderligere af, at disse patienter også har et ønske om 

at være ”en god patient”, forstået som en der ikke kræver ”for meget” og ikke er til 

”besvær” for personalet.  

Det at være en ”god patient” synes heller ikke at være i harmoni med den tredje del af 

strategien, der omhandler at minimere risikoen for at åndenød eskalerer. Patienter 

forsøger her at planlægge og økonomisere med deres tid og ressourcer under kropspleje, 
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for at undgå, at åndenøden eskalerer og ubehag opstår. Dermed kommer endnu et 

dilemma til syne, i og med, at patienter både ønsker at leve op til forestillingen om at 

være en ”god patient”, der ikke er besværlig og tager tid, samtidig med, at de har brug 

for at tingene forgår i et bestemt tempo, på en bestemt måde og med planlagte pauser 

(Ibid.). Samlet synliggør ovenstående, at sygeplejen til KOL- patienter ikke bare er 

kompleks, men også rummer flere dilemmaer. 

 

Plejepersonalets dilemmaer 

Sygepleje udspiller sig i interaktionen mellem patient og sygeplejerske. Dermed er det 

ikke kun patienten, der hele tiden må balancere mellem de forskellige og ofte 

modsatrettede behov, men dette gælder også for sygeplejersken (Lomborg 2003). 

Sygeplejersken må således forsøge at tilgodese flere forskellige hensyn på én gang. 

Dette kan fx være i form af at tilstræbe, at patienten oplever velvære i den daglige 

kropspleje. Samtidig med skal patienten også deltage i kropsplejen, for at opretholde sit 

vanlige funktionsniveau, mens sygeplejersken på én og samme tid forsøger at begrænse 

patientens fysiske udfoldelse, så åndenøden ikke eskalerer.  

Det har været fremført, at den vigtigste sygeplejeintervention er at hjælpe patienten med 

at få delt de daglige rutineopgaver op i mindre sektioner, så fx kropspleje kan 

gennemføres uden åndenød (Fraser, Kee & Minick 2006). Dette kræver, at 

sygeplejersken giver god tid til hver enkelt del-opgave, lægger pauser ind og er 

opmærksom på, om patientens vejrtrækning besværes under kropsplejen. Disse tiltag 

kan synes enkle, men kan være vanskelige at honorere, især i et sundhedsvæsen hvor 

effektivitet og produktivitet belønnes mere end omsorg og brugerinddragelse (Mandag 

Morgen et al. 2007). I en travl hverdag hvor besparelser er i højsædet, og hvor mange 

patienter er dårlige og har behov for hjælp på samme tid, står sygeplejersken derfor ofte 

i et krydspres mellem patienternes forventninger og behov og sundhedsvæsenets 

organisering og prioritering (Mandag Morgen et al. 2007). I tillæg hertil er disse 

patienter, som nævnt, sårbare og meget følsomme for, hvordan de modtager den 

påkrævede hjælp fra sygeplejersken. Føjer vi dette til de allerede skitserede dilemmaer, 

for både patienter og sygeplejersker, synes der samlet at være meget store krav til den 

måde sygeplejen udføres på hos KOL- patienter.  
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Samlet set belyser ovenstående, at både KOL- patienter og sygeplejersker kan stå i 

svære dilemmaer i den daglige pleje. Med udgangspunkt i patientperspektivet 

dokumenterer ph.d.- afhandlingen ”Nurse-patient interactions in assisted personal body 

care”, at de svære dilemmaer er en daglig realitet for KOL- patienter (Lomborg 2004). 

Der er derfor, ud fra et sygeplejefagligt synspunkt, grund til at reflektere over, hvordan 

vi bedst muligt kan honorere de skitserede krav og forbedre plejen til disse patienter. 

Dette leder til at stille spørgsmålet, om det er muligt at ændre sygeplejen, så KOL- 

patienternes behov i højere grad tilgodeses, når de modtager hjælp til kropspleje fra 

plejepersonale. 

 

1.3 Interventionsundersøgelse om KOL- patienter 

På baggrund af ovenstående problematik har Kirsten Lomborg nu i samarbejde med en 

lungemedicinsk afdeling igangsat en interventionsundersøgelse3. 

Formålet med undersøgelsen er at teste, om det er muligt at sikre, at den daglige 

kropspleje gennemføres individuelt under hensyntagen til den enkelte patients aktuelle 

tilstand, behov og ønsker, så patienter undgår eskalerende åndenød og oplever, at deres 

integritet beskyttes (Lomborg 2006).  

Interventionen består i, at en gruppe udvalgte sygeplejersker og social- og 

sundhedsassistenter, trænes i at udføre konceptet ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”. 

Konceptet består af fem dele: 1) at indlede en samtale med fokus på kropspleje, 2) at 

indhente information, inddrage patientens perspektiv samt skabe den nødvendige 

struktur i kropspleje, 3) at udfylde et specielt udarbejdet aftaleark, i samarbejde med 

patienten, der systematiserer aftaler om hvordan kropspleje skal foregå hos netop denne 

patient, og som sætter fokus på patientens behov for pauser og tid under kropsplejen, 4) 

at gennemføre kropspleje under hensyntagen til patientens behov, og 5) at evaluere 

gennemført kropspleje og lave plan for denne fremover.  

Samlet skal dette koncept sikre, at plejepersonalet i hver enkelt situation udfører 

personlig kropspleje på en måde, så patienter oplever at deres integritet opretholdes og 

beskyttes, og ubehag undgås i videst mulige omfang. 

                                                 
3 En undersøgelse af ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” blandt hospitalsindlagte KOL- patienter.   
Kirsten Lomborg, juli 2006. 
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For at de udvalgte sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter kan udføre 

konceptet, gennemgår de et koncentreret træningsprogram på 30 timer, der består af fire 

komponenter. De fire komponenter er: 1) interaktiv undervisning med fokus på 

kroppens betydninger i sygepleje, og på hovedresultaterne i den forskning, som danner 

baggrund for træningsprogrammet, 2) undervisning i at anvende aftalearket som et 

redskab til systematisk at planlægge, udføre og evaluere kropsplejen, 3) undervisning og 

praktiske øvelser der ruster plejepersonalet til, at kunne instruere patienter i at vurdere 

og angive deres åndenød, ud fra en valideret måleskala, og 4) et kommunikationskursus 

med en psykolog, ud fra principperne i Calgary - Cambridge guiden (Kurtz et al. 2003). 

Dette kursus lærer plejepersonalet at indlede en patientsamtale med fokus på kropspleje, 

indhente information, inddrage patientens perspektiv og skabe struktur i kropsplejen.  

Herudover deltager det udvalgte plejepersonale også løbende i vejledning og refleksion, 

med udgangspunkt i videooptagelser af deres adfærd under kropspleje i interaktion med 

KOL- patienter. Vejledningen og refleksionen skal sikre, at det udvalgte plejepersonale 

forholder sig til og udvikler deres personlige kompetencer, i forhold til at udføre 

”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”. Ligeledes træner videooptagelserne dem i at se, 

hvordan komponenterne i ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” spiller sammen og 

påvirker samarbejdet med patienterne. 

Dette speciale indgår som en selvstændig del af denne større interventionsundersøgelse, 

med fokus på om ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” kan ændre KOL- patienters 

oplevelser med at modtage hjælp til kropspleje.    

 

2. Litteraturen 

Med henblik på at identificere videnskabelige artikler omkring pleje og kropspleje til 

hospitalsindlagte KOL- patienter, har jeg foretaget en systematisk litteratursøgning i 

såvel danske (Den danske artikeldatabase, Den danske forskningsdatabase) som i 

internationale databaser (Cinahl, PubMed, EMBASE, The Cochrane Libery, SveMed+). 

De anvendte søgeord er: “Lung Diseases, Obstructive”, ”Inpatients”, “COPD”, “Nurse-

Patient Relations”, ”Hygiene”, ”Baths”, “Attitude of Health Personnel”, ”Activities of 

Daily Living”, “Chronic Disease”, “Human Dignity”, ”Long Term Care” og “Comfort”. 

Disse søgeord er fremkommet via søgning i MESH/ Therasaurus termer, og er 
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kombineret på forskellig måde (Bilag 1). Desuden er søgningerne kombineret med 

fritekstsøgninger med ordene ”Bodycare”, ”Chronic care” og ”Integrity”, og der er søgt 

tyve år tilbage i respektive databaser. Ligeledes er der foretaget kædesøgning ud fra 

enkelte artiklers referenceliste. Slutteligt er min søgning gennemgået i fællesskab med 

en forskningsbibliotekar for at sikre, at vigtige søgeord, kombinationer af søgeord samt 

databaser, ikke er overset.  

 

Den tidsmæssige udvikling i videnskabelige artikler om KOL  

Litteratursøgningen viser, at der er talrige videnskabelige artikler der omhandler 

forskellige aspekter af sygdommen KOL. Flertallet af artikler er baseret på medicinske 

kvantitative undersøgelser, fx i form af klinisk kontrollerede forsøg, der undersøger 

behandlingsmæssige muligheder eller forekomsten af symptomer.   

I 1990´erne publiceres der også artikler om studier baseret på kvalitative metoder.  

Med udgangspunkt i fænomenologi, hermeneutik eller grounded theory undersøges 

specifikke problemer relateret til KOL. Disse artikler omhandler fx patienternes 

oplevelse af træthed, funktionstab, akut eksacerbation og åndenød. Mængden af denne 

type artikler tiltager op igennem det næste årti. De nyere kvalitative studier udforsker nu 

temaer som følelsesmæssige problemer hos KOL- patienter, betydningen af støtte fra 

familie og venner og patienters oplevelser med sundhedssystemet.  

Selvom litteraturen relateret til KOL er bredt dækkende, og der er publiceret talrige 

artikler på feltet, synes litteraturen der omhandler kropspleje til KOL- patienter at være 

tavs indtil 2004. Her publiceres en ph.d. afhandling (Lomborg 2004) der ifølge 

forfatteren, er den første undersøgelse der udforsker KOL- patienters oplevelser af, at 

modtage hjælp til kropspleje. I dag synes denne afhandling stadig at være den eneste 

videnskabelige litteratur med dette specifikke fokus, både nationalt som internationalt. 

Der er således ikke, i denne litteratursøgning, fundet yderligere studier der undersøger 

ovenstående felt. Det kan være et udtryk for, at sygeplejersker opfatter hjælp til 

kropspleje hos KOL- patienter som en basal sygeplejeopgave, og ikke som en opgave 

der rummer store udfordringer og et udviklingspotentiale for plejen. Ej heller er der 

fundet studier der undersøger, om det er muligt at ændre KOL- patienters oplevelser i 

interaktionen med plejepersonale under kropspleje. 
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Samlet set synes litteratursøgningen at tyde på, at feltet der omhandler kropspleje til 

KOL- patienter ikke er tilstrækkeligt udforsket. Dog må det forbehold tages, at der kan 

være artikler som ikke er fundet via søgestrategien. Dette skal ses i lyset af, at 

omfattende studier viser, at det er umuligt at finde samtlige relevante studier i en 

database (Wallin, Lange 1999). 

I de følgende afsnit inddrages udvalgte artikler og afhandlinger fra litteratursøgningen, 

med henblik på at belyse, hvordan forskellige aspekter kan opleves af og påvirke 

patienter, der lever med kronisk obstruktiv lungesygdom. De valgte aspekter synes at 

være centrale for KOL- patienter og omhandler det at være kronisk syg, at være indlagt, 

at være afhængig af hjælp, at modtage hjælp til kropspleje, og den betydning kronisk 

sygdom og indlæggelse kan have for patienters integritet.   

 

2.1 Hvad betyder det at være kronisk syg   

Det at have en kronisk sygdom vil mennesker opleve forskelligt. Det skyldes at 

sygdomsoplevelsen er afhængig af flere faktorer som fx sygdommens karakter og 

forløb, den grad hvormed sygdommen påvirker dagligdagen, den enkeltes ressourcer og 

evne til at mestre sygdommen, samt det netværk den enkelte kan hente støtte fra (Miller 

1999).  

Da ovenstående faktorer altid vil variere fra menneske til menneske, kan det være svært 

at give en entydig definition på kronisk sygdom. Den definition der anvendes af 

Sundhedsstyrelsen er: 

 
”Kronisk sygdom har en eller flere af følgende karakteristika: Sygdommen er 
vedvarende, har blivende følger, skyldes irreversible forandringer, kræver en 
langvarig behandling og pleje og/eller en særlig rehabiliteringsindsats” 
(Sundhedsstyrelsen 2005/s31). 

 

En lidt bredere definition på kronisk sygdom og hvor kronisk sygdom forstås som noget 

der påvirker hele mennesket samt dets omgivelser findes i bogen ”Å leve med kronisk 

sykdom: en varig kursendring”: 
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”Kronisk sykdom er en irreversibel konstant, tiltagende eller latent 
sykdomstilstand eller svakhet som virker inn på hele mennesket og dets 
omgivelser, og som fordrer omsorg, egenomsorg, oprettholdelse av funksjon og 
forebygging av videre funktionssvikt” (Gjengedal, Hanestad 2001/s12). 

 

Ovenstående definitioner siger dog ikke noget om, hvordan kronisk sygdom opleves og 

mestres af det enkelte menneske. Dette er til gengæld undersøgt af flere (Barnett 2005, 

Delmar et al. 2005, Delmar et al. 2006, Eloffson, Öhlén 2004, Fraser, Kee & Minick 

2006, Paterson 2001b, Pedersen et al. 2002).     

Fælles for disse undersøgelser er, at de alle finder at patienter ikke oplever kronisk 

sydom som en lineær proces, men derimod som en kontinuerlig og foranderlig proces.  

En metaanalyse viser således, at kronisk syge patienter hele tiden skifter mellem at have 

et ”sygdom i forgrunden” perspektiv eller et ”velbefindende i forgrunden” perspektiv 

(Paterson 2001b). Ofte ses ”sygdom i forgrunden” perspektivet hos mennesker, der for 

nylig har fået deres diagnose, og som er ved at lære sygdommen at kende. De kan føle 

sig overvældede af sygdommen, og dette perspektiv hjælper dem til at have fokus på 

sygdommen, reflektere og forholde sig til den.  

Det andet perspektiv ”velbefindende i forgrunden” ses derimod, når patienten prøver at 

skabe overensstemmelse mellem sin egen identitet, og den identitet som følger med 

sygdommen. Patienten forsøger her at skabe meningsfuld forandring, i relation med 

omgivelserne, og at revidere sin opfattelse af, hvad der er normalt og muligt (Ibid.). 

Dette ses eksempelvis hos de patienter, der med betydeligt nedsat funktionsniveau, 

alligevel beskriver deres tilstand og livskvalitet som god. Patienter oplever altså en 

kompleks dialektik mellem dem selv, og den verden de er i (Ibid.). Det at patienter 

konstant skifter mellem de to perspektiver udløser et paradoks, da patienter på den ene 

side må anerkende sygdommen som en del af deres liv, mens de på den anden side må 

kæmpe med at afvise de begrænsninger den medfører (Ibid.).  

Dette stemmer overens med en anden undersøgelse der viser, at kronisk syge KOL- 

patienter kontinuerligt skifter mellem tre dialektiske mønstre, nemlig mellem: 1) at føle 

opgivelse og føle tilfredshed med livet, 2) at føle ensomhed og føle sammenhæng med 

andre, og 3) at føle sig hjemløs og føle sig hjemme. Perspektivet hos kronisk syge 

patienter skifter her mellem at være præget af lidelse og velvære, i en sammenflettet og 

kontinuerlig proces (Eloffson, Öhlén 2004).  
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Samme proces beskrives i et tredje studie. Her oplever kronisk syge patienter, at de som 

et pendul svinger fra at føle håb til at føle håbløshed og tvivl, og fra at opleve 

selvkontrol til at opleve tab af kontrol. Denne proces udløser usikkerhed, angst, 

frustration, men indebærer på den anden side også mulighed for, at patienter kan 

revidere deres livssituation og måde at leve på (Delmar et al. 2005).   

Samlet set viser de tre undersøgelser, at kronisk syge hele tiden skifter mellem flere 

perspektiver. Dette medfører at sygeplejersker ikke kan regne med, at patienter er det 

samme ”sted” i processen, hver gang de møder dem. Denne forståelse står i modsætning 

til den opfattelse, at patienter med kronisk sygdom med tiden gennemgår forskellige 

men fortløbende faser, for til sidst at nå et endeligt mål (Paterson 2001b).  

I forståelsen af kronisk sygdom som et skiftende perspektiv er der ingen ”rigtige” eller 

”forkerte” perspektiver. Det skiftende perspektiv afspejler derimod alene patienternes 

behov og situation. Det er derfor betydningsfuldt, at sygeplejersker er opmærksomme 

på, ikke at handle ud fra deres antagelser, men i stedet forsøger at afdække hvilket 

perspektiv patienter ser verden med lige nu og møde dem der.  

Det at lære at leve med og mestre en kronisk sygdom er en svær, kontinuerlig og 

krævende proces, der også får konsekvenser for de syges familie (Pedersen et al. 2002). 

Det har således været fremført, at patienter oplever, at deres sygdom er en hård 

belastning for familien, og flere patienter udtaler ligefrem, at det er værst for familien. 

Mange patienter bliver tiltagende afhængige af deres pårørende i forhold til praktiske 

opgaver i hverdagen. Dette kan føles som en byrde på de pårørende, og for ikke at 

belemre og bekymre de pårørende yderligere, holder patienterne ofte egne tanker, 

spekulationer angst og uro for sig selv (Ibid.). Kronisk syge patienter kan derfor opleve 

at stå meget alene med deres sygdom, på det refleksive plan, hvilket synes at være 

endnu en belastning for dem. I tillæg hertil må KOL- patienter også mestre den 

vanskelige og sårbare situation, at blive rykket ud af deres hverdag, med alt hvad det 

indebærer, når forværring i sygdommen kræver indlæggelse på hospital.  

 

2.2 At være indlagt   

Patienter der lider af svær KOL bliver ofte indlagt på grund af akut eksacerbation 

(Andenaes, Kalfoss & Wahl 2004). Under en eksacerbation oplever mange patienter, at 
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de mestrings-teknikker og den medicin de plejer at tage, i en periode, er uden effekt 

(Fraser, Kee & Minick 2006, Jacelon 2004). Det, ikke selv at kunne klare situationen, at 

miste kontrollen og være nødt til at have hjælp af sundhedsprofessionelle, kan være 

skræmmende og udløse følelser som panik og hjælpeløshed (Jacelon 2004). Patienterne 

møder således ofte sygehusvæsenet, i de perioder, hvor de har det værst og er allermest 

sårbare. Oveni dette følger der med en indlæggelse mange ubekendte elementer. Fx kan 

KOL- patienter aldrig vide hvilken afdeling de bliver indlagt på, hvem der skal drage 

omsorg for dem, om de får brug for respirator behandling eller hvor længe de skal være 

indlagt. Ligeledes kan der også, for patienter generelt være en usikkerhed om, hvorvidt 

indlæggelsen vil leve op til deres forventninger. Denne usikkerhed synes at være 

relevant, da flere studier viser, at patienters og sygeplejerskers opfattelse af patienternes 

behov og forventninger under en indlæggelse ikke stemmer overens (Hudson, Sexton 

1996, Lauri, Lepisto & Kappeli 1997, McCauley, Lowery & Jacobsen 1992, Reiley et 

al. 1996). Dette betyder at patienterne ikke kan regne med, at sygeplejerskerne 

automatisk ved hvad de har behov for eller ved, hvad de forventer sig af sygeplejersken 

i forskellige situationer. Umiddelbart synes dette at tilføje et yderligere pres på 

patienterne, da de som konsekvens heraf hele tiden selv må sikre sig, at de får deres 

behov opfyldt (Delmar 1998, Lomborg 2004).  

At patienterne også oplever det således, viser fx en interviewundersøgelse hvor patienter 

udtaler, at de kun selv ved hvad de går igennem, og at det er svært for andre at forstå, 

hvordan det er at have KOL (Fraser, Kee & Minick 2006).  

Samlet viser forskning på dette felt, at det er af største betydning, at personalet lytter til 

patienterne og fokuserer på deres oplevelser (Bailey 2001, Jonsdottir 1998, Randers, 

Mattiasson 2004). Idet sygeplejersken lytter til patienten, åbner det op for at kunne 

sammenvæve patientens viden med sygeplejerskens faglige viden (Fraser, Kee & 

Minick 2006). Den kroniske patient må, i en vis udstrækning, under en indlæggelse 

anerkendes som værende ekspert på sig selv, på sin sygdom og på hvordan de 

udfordringer som sygdommen stiller, bedst håndteres for at undgå ubehag. Samtidig må 

plejepersonalet også være bevidste om, at KOL- patienter ikke altid har den rette viden 

om deres sygdom og dens behandlingsmuligheder. Dette kan betyde, at de ikke altid er i 

stand til at reagere hensigtsmæssigt på sygdommen og dens symptomer. (Kessler et al. 

2006). Det har været fremført, at plejepersonalet dog i vid udstrækning må have tiltro 
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til, at patienten selv kan vurdere og beslutte hvilke teknikker og tiltag der bedst 

afhjælper symptomer som fx åndenød. Argumentet for dette er, at patienten har talrige 

erfaringer med at leve med KOL og har integreret sygdommen og dens symptomer i sit 

liv (Fraser, Kee & Minick 2006). Ifølge en række artikler synes det at se patienter som 

eksperter, og anerkende deres viden dog at møde modstand fra plejepersonalet (Fox 

2005, Randers, Mattiasson 2000, Wilson 2002). Et empirisk studie viser således, at 

patienter oplever, at personalet har tendens til at undervurdere deres erfaring og viden, 

når det drejer sig om, hvad der virker for dem, uanset at personalet selv har inviteret 

dem til at deltage i problemløsningen (Paterson 2001a). Et andet studie finder at 

sygeplejersker, i pleje af patienter med kronisk sygdom, anser deres egen rolle for at 

være paternalistisk (Stubblefield, Mutha 2002). Dette synes at stemme overens med en 

større undersøgelse der viser, at sygeplejersker som faggruppe, er dem der har sværest 

ved at tackle og anerkende patienter som værende eksperter (Wilson, Kendall & Brooks 

2006). Sygeplejerskerne synes at opfatte disse patienter som en trussel mod deres 

faglighed. De ser dem som værende meget tidskrævende og besværlige, og de patienter 

der viser modstand, har de tendens til undgå (Zoffmann Knudsen 2004, Wilson, Kendall 

& Brooks 2006). Netop at blive set som værende en besværlig patient, er en bekymring 

som mange patienter har, hvorfor dette tages op i næste afsnit. 

 

2.3 At være afhængig af hjælp  

Det at være afhængig af andres hjælp, både generelt og under en indlæggelse, synes at 

indeholde flere forskellige aspekter. I forskningslitteraturen går én ting dog igen, nemlig 

frygten for at blive opfattet som en besværlig patient af personalet. Flere undersøgelser 

viser således, at patienter er af den opfattelse, at det er nødvendigt at ”føje” personalet 

og at være en ”god” og ”nem” patient under en indlæggelse (Delmar 1998, Jacelon 

2004, Lomborg 2004, Randers, Mattiasson 2000). Patienter begrunder denne opfattelse 

med, at de er afhængige af personalets hjælp, og at det derfor kan gå ud over dem selv, 

hvis de viser, at de er utilfredse. Patienter referer til, at plejepersonaler kan blive 

irriterede eller vrede, hvis patienter via klokkesnoren ringer ”for meget” eller bliver ved 

med at bede om ting. Patienter forsøger derfor at føje personalet, selvom de beskriver, at 

det giver dem følelser som afmagt og hjælpeløshed (Ibid.).  
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Idet patienter ”føjer” og tilpasser sig personalet, anvender de flere strategier. En strategi 

er fx at forsvare den pleje de modtager og sige, at sygeplejerskerne gør deres bedste og 

at de ikke kan forlange mere. En anden strategi er at negligere eget behov for pleje, ud 

fra den begrundelse, at der nok er andre patienter der har mere brug for hjælp. En tredje 

strategi som patienter anvender, er at undgå at udtrykke deres mening hvis den kan 

opfattes som kritik (Delmar 1998, Jacelon 2004, Zoffmann Knudsen 2004, Randers, 

Mattiasson 2000). En fjerde og sidste strategi indeholder, at bruge høflighed, venlighed 

og humor i omgangen med personalet (Delmar 1998, Jacelon 2004, Randers, Mattiasson 

2000).  

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der kan være patienter der har helt andre oplevelser 

end ovenstående. Samtidig styrkes den skitserede problematik dog af, at så mange 

studier finder de samme resultater.   

Samlet vidner litteraturen på området om, at samarbejdet mellem patienter og 

sygeplejersker er præget af et ulige magtforhold. Et forhold, hvor patienterne kan 

opleve, at de ikke bliver forståede, er afhængige af sygeplejerskens hjælp og føler, at de 

må tilpasse sig og indrette sig efter personalets rutiner (Delmar 1998, Lomborg 2004, 

Randers, Mattiasson 2004). Patienter forsøger således at acceptere tingenes tilstand og 

gør sig umage for ikke at være til ulejlighed for personalet (Ibid.). Dette får 

konsekvenser for patienterne, da de i forsøget på at leve op til at være den ”gode” og 

”nemme” patient, kan have svært ved at bede om den nødvendige hjælp og omsorg. 

Hermed er vi tilbage ved resultaterne fra Lomborgs afhandling der viste, at patienter på 

grund af ovenstående dilemma, gang på gang, bliver konfronteret med deres 

afhængighed under en indlæggelse, hvilket kan føre til, at deres integritet kan opleves 

som truet (Lomborg 2004).  

Begrebet integritet bruges ofte i sygeplejelitteraturen men defineres sjældent. Det næste 

afsnit ser derfor nærmere på, hvordan integritet kan forstås og ses anvendt i litteraturen. 

 

2.4 Integritet 

Integritet som begreb 

Integritet er et abstrakt begreb der har mange betydninger. Ved en søgning på integritet i 

søgemaskinen ”Google” får man fx resultater der omhandler jura, politik, ledelse, 
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filosofi, journalistik, IT-sikkerhed og menneskerettigheder. Ligeledes anvendes 

begrebet både i de Sygeplejeetiske Retningslinie og i Lægeforeningens etiske regler, 

uden at dets betydning defineres (Dansk Sygeplejeråd 2007, Lægeforeningen 2005). 

Der synes således hverken i samfundet eller i sundhedsvæsenet at være nogen klar eller 

fælles opfattelse af, hvad integritet betyder eller hvilke kriterier der afgør, om ens 

integritet er truet, på trods af udtrykkets massive anvendelse.  

Da begrebet integritet synes at være tilpas diffust til, at næsten en hvilken som helst 

handling man finder anstødelig, kan påberåbes at være en krænkelse af ens integritet, 

anses det for nødvendigt at begrebsafklare og forholde sig til dette begreb. Der tages 

udgangspunkt i to forståelser af begrebet integritet som jeg har valgt ud. 

Ifølge Gyldendals Online Leksikon, stammer integritet fra det latinske ord 

integritas/integer der betyder ”helhed, hel, uskadthed, uberørt, fuldstændig” (Carlsen et 

al. 2006). Samme konklusion kommer Peter Kemp til, idet han tager udgangspunkt i 

den latin benægtelse ”in” og i ”tangere” der betyder at berøre. Dermed betyder integritet 

det urørlige eller det som ikke bør røres (Kemp, Kemp 1998). Kemp skriver, ”Det er 

den sårbare livssammenhæng, der ikke må røres og som derfor krænkes, hvis man gør 

det alligevel” (Ibid./s127). Man skal ifølge Kemp, forstå integritet som værende et 

begreb med etisk betydning der er normativt og værdiladet. Det er en appel til den 

anden om at tage imod en, beskytte ens sårbarhed og hjælpe en, dersom der opstår en 

situation hvor det kræves (Ibid.). 

Integritet knytter sig altså i denne forståelse til vores identitet, til den måde vi hver især 

opfatter verden på og rummer en appel om ukrænkelighed.  

Ifølge doktorafhandlingen ” Integritet som begrepp och princip” rummer begrebet 

integritet hele tre grundlæggende betydninger (Andersson 1996). Det kan betyde, 1) en 

tilstand af helhed, 2) en personlig sfære eller, 3) visse moralske og værdifyldte 

karakteregenskaber4. Integritet kan derfor, ifølge Margareta Andersson, opdeles i to 

principielt forskellige betydninger. Den ene betydning omhandler tilstanden af helhed 

og beskyttelsen af den personlige sfære, mens den anden omhandler de moralske og 

værdimæssige egenskaber som et menneske er i besiddelse af (Ibid.). Ud fra den første 

betydning laver Andersson en definition af, hvad respekt for patientens integritet 

indebærer for sundhedsprofessionelle: 
                                                 
4 Egen oversættelse af: 1) Ett tilstånd av helhet, 2) En personlig sfär, 3) Vissa moraliskt värdefulla 
karaktäregenskaper (Andersson 1996). 
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”Respekt för patientens integritet som tilständ av helhet innebär att den enskilde 
patientens värderinger och önskemål utifrån sin upplevelse av sjukdom och dess 
konsekvenser i hans/hennes livssituation alltid skall beaktas” (Andersson 
1996/s59). 

 

Det handler altså om, at de sundhedsprofessionelle, fx sygeplejersker skal have respekt 

for patientens vurderinger og ønsker, ud fra de oplevelser patienten har med at være syg. 

I dette speciale forstås og anvendes integritet som en sammenskrivning mellem Kemp´s 

og Anderssons udlægning af begrebet integritet. Integritet skal dermed forstås som et 

etisk og normativt begreb, der handler om det enkelte menneskes personlige identitet.  

Det etiske og normative indebærer, at sygeplejersken må tage imod den patient, hvis 

integritet er sårbar og som rummer en appel om at blive taget vare på og lyttet til, som et 

helt menneske og med krav på beskyttelse og respekt.   

 

Den videnskabelige litteratur om integritet 

Inden for sygeplejeforskningen findes der studier der undersøger, hvilken betydning 

kronisk sygdom og det at være indlagt, kan have for patienters integritet (Jacelon 2004, 

Morse 1997, Randers, Mattiasson 2000, Randers, Mattiasson 2004). Patienters reaktion 

på trusler mod integriteten beskrives som en proces, der indebærer brug af strategier og 

hvor patienten gennemgår forskellige faser (Jacelon 2004, Morse 1997). 

Ifølge litteraturen vil en persons integritet i sig selv ikke forandres fra situation til 

situation. Derimod vil følsomheden overfor krænkelser stige eller falde, i takt med 

forskellige former for trusler, fx sygdom, især når personen er afhængig af hjælp 

(Randers, Mattiasson 2000). Oplevelsen af at ens integritet er truet, kan udløses af selv 

små rutineprægede handlinger. Et empirisk studie viser således, ud fra ti kategorier, 

hvordan ældre patienter der er indlagt oplever, at deres integritet trues i interaktionen 

med plejepersonalet. I kategorien ”Psychological self” føler patienter fx, at deres 

integritet krænkes, når sygeplejersker blot gør tingene på deres måde, og patienterne 

ikke magter at tage diskussionen. Ligeledes oplever patienter, at deres personlige 

kompetence krænkes, når sygeplejersker ignorerer den viden, patienterne har om egen 

sygdom. Kategorien ”Information self” omhandler hvordan patienter oplever sig 

krænket, når andre patienter på stuen overhører en personlig samtale mellem patient og 

personale. Det sidste eksempel er fra kategorien ”Corporal self” hvor det beskrives, 

hvordan situationer som at klæde sig af foran andre, og at blotte kroppen i forbindelse 
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med kropspleje, kan opleves som en trussel mod ens integritet. I studiet sætter 

patienterne også ord på de situationer, hvor de føler, at deres integritet er blevet 

opretholdt og beskytte i interaktionen med personalet. Her beskrives situationer der er 

karakteriseret af, at personalet har anerkendt og respekteret, at patienter har og bør have 

en rolle i egen pleje (Randers, Mattiasson 2000).  

I ovenstående afsnit blev det beskrevet, at interaktionen mellem patient og sygeplejerske 

under kropspleje kan spille en rolle for patienternes oplevelse af integritet. Dette fører til 

at se på, hvilken sygeplejefaglig litteratur der er fundet om kroppen og kropspleje. 

 

2.5 Kropspleje 

Begrebet kropspleje rummer indenfor sygeplejen de forskellige handlinger, der har til 

formål at holde kroppen ren og hel. Det kan indebære at børste tænder, rede hår, vaske 

kroppen, smøre creme på huden eller tage tøj på. Ligeledes forbindes begrebet 

kropspleje også med fx velvære og opretholdelse af integritet (Hansen 1998, Lomborg 

2004).  

Der er via litteratursøgningen fundet flere artikler og afhandlinger om kropspleje, 

kropslige problemer og sygeplejerske-patient interaktionen under kropspleje (Bernick, 

Nisan & Higgins 2002, Castledine 2003, Dunn, Thiru-Chelvam & Beck 2002, Hansen 

1998, Harder 1993, Lawler 1996, Lomborg 2004, Morse, Bottorff & Hutchinson 1995, 

Wolf 1993). Der er dog kun fundet ét studie der omhandler KOL- patienters oplevelse 

af kropspleje, og de specifikke problemer der relaterer sig hertil som fx åndenød 

(Lomborg 2004). Ligeledes synes der at være få empiriske studier, der omhandler den 

konkrete kropspleje hos hospitalsindlagte patienter, og endnu færre der beskriver, 

hvordan patienter oplever det at modtage hjælp til kropspleje.  

En enkelt undersøgelse beskriver både den konkrete kropspleje og inddrager patientens 

perspektiv (Hansen 1998). Forfatteren har været deltagende observatør i onkologisk 

afdeling og beskriver et sengebad, hvor det er tydeligt, at patient og sygeplejerske ikke 

har samme opfattelse af kroppen eller af, hvordan sengebadet skal foregå. Patienten har 

en hverdagsforståelse og forholder sig til, hvordan hun selv gør tingene derhjemme. 

Hun påpeger fx, at det er uvant for hende at skulle have plastic handsker på for at vaske 

sig forneden. Sygeplejersken har derimod en faglig institutionel forståelse og henviser 
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til infektionsrisiko og hygiejne. Hun sætter med denne forståelse en ramme for, hvordan 

både patient og sygeplejerske bør agerer, når de er på et hospital, og patienten følger 

herefter hendes anvisninger (Ibid.).  

Denne situation illustrerer, at patienten ikke bare må acceptere, at det der før var et 

privat anliggende nu kræver hjælp fra andre, men også må acceptere, at sygeplejersken 

bestemmer hvordan kropsplejen skal udføres. Selvom et sengebad i udgangspunktet er 

et fælles projekt, synes det altså at være sygeplejersken der sætter dagordenen for 

rækkefølgen, og for måden de enkelte handlinger udføres på. Der argumenteres i 

undersøgelsen for, at dette skyldes at sygeplejersker gennem deres uddannelse og 

daglige praksis, ubevidst socialiseres til at tænke og handle på bestemte måder (Hansen 

2002). Konsekvensen heraf kan være, at sygeplejersken ikke opdager, at patienten har 

en anden forståelse og måske ønsker kropsplejen udført på en bestemt måde. Det 

påpeges, at dette ofte sker, når sygeplejersker opfatter sengebadet som en 

hverdagshandling. En handling de ikke reflekterer over, da den udføres som rutine og er 

i overensstemmelse med deres socialisering (Ibid.). 

Ovenstående kan i værste fald føre til, at hjælp til personlig hygiejne af patienter 

opleves som et overgreb, der truer deres integritet. At nogle patienter har denne 

oplevelse, viser et studie baseret på patientinterviews med ældre mennesker. Disse 

patienter udtaler, at de har svært ved at blotte deres krop overfor plejepersonale, og at de 

generelt oplever det at få hjælp til personlig hygiejne, som et overgreb og som en trussel 

mod deres integritet (Randers, Mattiasson 2000).  

De to refererede undersøgelser viser altså, at sygeplejersker må være opmærksomme på 

at medinddrage patienter under kropspleje. Herunder at medinddragelse bør foregå på 

en sådan måde, at den enkeltes patients forståelse og ønsker bliver tilgodeset, så 

kropsplejen ikke opleves som et overgreb og en trussel mod patientens integritet. 

                                   

2.6 Sammenfatning af litteraturen 

I det følgende sammenfattes hovedpointerne fra litteraturgennemgangen i forhold til de 

fem områder: at være kronisk syg, at være indlagt, at være afhængig af hjælp, at 

modtage hjælp til kropspleje og betydningen af integritet.   
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For det første viser forskning, at patienter ikke synes at leve med deres kroniske sydom 

som en lineær proces. Patienterne ses at skifte mellem flere forskellige perspektiver, 

hvilket medvirker til at skabe en form for meningsfuldhed i deres oplevelser. Som 

konsekvens heraf må sygeplejersker være opmærksomme på, hvilket perspektiv 

patienter aktuelt ser verden med, da dette kan ændre sig over tid og i relation til 

forskellige kontekster. 

For det andet oplever KOL- patienter, at de ofte er sårbare og kan gribes af 

skræmmende følelser som panik, hjælpeløshed og usikkerhed i forbindelse med 

indlæggelse på sygehus. Hertil kommer at patienter og sygeplejersker synes at have 

forskellige opfattelser af patienternes behov under en indlæggelse. Dette kan føre til, at 

patienterne oplever, at de selv må sørge for at få deres behov opfyldt, da de ikke føler at 

sygeplejerskerne ved og forstår hvad de har brug for.  

Det fremhæves i litteraturen at personalet skal lytte til patienterne med fokus på deres 

oplevelser, da dette kan give mulighed for at personalet kan sammenvæve patientens 

viden med egen faglige viden. Her viser forskning, at patienter oplever, at 

plejepersonale viser modstand og undervurderer patienters erfaring og viden i forhold til 

deres sygdom. Der synes at være tegn på, at sygeplejersker kan have svært ved at 

anerkende patienter som eksperter, og at de kan opfatte disse patienter som besværlige 

og som en trussel mod deres faglighed. 

For det tredje belyses det i litteraturen, at indlagte patienter frygter at blive opfattet som 

besværlige af personalet og anvender strategier, hvor de tilpasser sig personalet, selvom 

det udløser følelser som afmagt og hjælpeløshed. Patienterne mener at disse strategier er 

nødvendige, fordi de føler sig afhængige af personalet. Denne afhængighed betyder, at 

samarbejdet mellem patienter og sygeplejersker præges af et ulige magtforhold. Idet 

patienter agerer som ”gode” patienter, kan de have svært ved at bede om den 

nødvendige hjælp og omsorg, og bliver konfronterede med deres afhængighed. En 

konfrontation der kan føre til, at deres integritet opleves som truet. 

For det fjerde synes der ikke at være en klar eller fælles opfattelse af, hvad integritet 

betyder. Integritet forstås i dette speciale som et etisk og normativt begreb der 

indebærer, at sygeplejersken må tage imod patientens sårbarhed og appel om at blive 

taget vare på og lyttet til, som et helt menneske med krav på beskyttelse og respekt. 
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Patienters reaktion på trusler mod integriteten, beskrives som en proces der indebærer 

brug af strategier og faser, og hvor patienternes integritet som udgangspunktet ikke 

forandres. Derimod forandres patienternes sårbarhed over for trusler mod integriteten. 

Patienter beskriver at de oplever, at deres integritet opretholdes og beskyttes, når 

personalet anerkender og respekterer patienternes rolle i egen pleje.  

For det femte og som det sidste punkt viser litteraturen, at empiriske studier der 

beskriver kropspleje ud fra patient perspektivet er sparsomme. En undersøgelse finder, 

at der er divergens mellem patientens og sygeplejerskens forståelse af kroppen og 

kropspleje. Ligeledes viser litteraturen, at hvis sygeplejersken alene sætter dagsordenen 

for hvordan kropsplejen skal forgå, ud fra sin faglige institutionelle forståelse, kan 

patienter opleve det at få hjælp til personlig hygiejne, som et overgreb og en trussel mod 

deres integritet. Sygeplejersker har dermed en opgave i, at medinddrage patienter under 

kropspleje på en måde, så patienternes forståelse og ønsker bliver tilgodeset. 

Samlet viser litteraturen, at sygepleje til KOL- patienter ikke bare er kompleks, men 

også indeholder talrige problemstillinger. 

 

3. Afgrænsning og problemformulering 

Afgrænsning 

Undersøgelsen afgrænses til at omhandle hospitalsindlagte patienter med moderat til 

svær KOL, der har brug for plejepersonalets hjælp til at udføre kropspleje. Fokus er 

alene på patientperspektivet, med udgangspunkt i de oplevelser patienter har med 

kropspleje, når det udføres som konceptet ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”. 

 

Problemformulering 

Hvilke oplevelser og erfaringer har patienter med KOL i forhold til at modtage hjælp fra 

plejepersonale, der er specifikt trænede i at planlægge og udføre ”Patienttilpasset hjælp 

til kropspleje”?  

- Udtrykker patienter andre eller nye oplevelser og strategier, end de der er 

beskrevet i ph.d.-afhandlingen ”Nurse-patient interactions in assisted personal 

body care” (Lomborg 2004)? 
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- Opfatter patienter situationen omkring kropspleje anderledes end ved tidligere 

indlæggelser?  

- Oplever patienter, at deres integritet beskyttes i situationer hvor de modtager 

hjælp til kropspleje, når kropsplejen udføres som ”Patienttilpasset hjælp til 

kropspleje”?  

 

4. Metodiske overvejelser 

4.1 Undersøgelsens design 

Til besvarelse af spørgsmålene i problemformuleringen, er valgt et grounded theory 

undersøgelsesdesign med deltagerobservation og semistrukturerede interviews som 

dataindsamlingsmetode. Den dobbelte dataindsamlingsmetode er fordelagtig, da den 

giver intervieweren mulighed for at få indblik i, hvordan informanten interagerer med 

andre mennesker og giver konkrete situationer at tale ud fra (Hammersley, Atkinson 

2004).              

Grounded theory er en ud af mange kvalitative forskningstraditioner, og er valgt fordi 

forskningstilgangen er forankret i empirien, og har fokus på den betydning aktørerne 

tillægger egne oplevelser, i samværet med andre (Guvå, Hylander 2005).  

Tilgangen i grounded theory synes dermed at være relevant for specialets formål. 

Formålet er, ud fra patientperspektivet at undersøge, om plejekonceptet ”Patienttilpasset 

hjælp til kropspleje” kan ændre KOL- patienters oplevelse af at modtage hjælp til 

kropspleje, således at deres integritet opretholdes og beskyttes, og ubehag så vidt muligt 

undgås. 

 

4.2 Metodologi 

Grounded theory er både betegnelsen for metodologien, men også for selve metoden og 

for de teorier der genereres via metoden ud fra empiri (Glaser, Strauss 1967).  

Grounded theory er en forskningsmetodologi og som grundlag for at forstå denne, anser 

jeg det for nødvendigt at forholde sig til det videnskabsteoretiske spørgsmål om, 

hvordan viden om verden, ifølge denne tradition, erkendes. I det følgende afsnit vil den 

videnskabsteoretisk baggrund for grounded theory derfor blive beskrevet. 
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Den videnskabsteoretiske baggrund for grounded theory 

Grundlæggerne af grounded theory er de to amerikanske sociologer Barney G. Glaser 

og Anselm L. Strauss, der i tresserne ønskede at udvikle en metode der kunne lukke 

”…the embarrassing gap between theory and empirical research” (Glaser, Strauss 

1967/svii).  

Strauss og Glaser kom fra forskellige videnskabelige traditioner. Strauss kom fra 

Chicago universitet, som havde en stærk tradition inden for kvalitativ forskning. Han 

var især inspireret af psykologen Georg Herbert Mead og sociologen Herbert Blumer, 

der arbejdede med at udvikle teorien om symbolsk interaktionisme (Hartman 2005). 

Symbolsk interaktionisme er en sociologisk handlingsteori, der indeholder tre centrale 

præmisser og Blumer skriver det således: 

 

 ”Symbolic Interactionism rests on three primary premises. First, that human 
 beings act towards things on the basis of the meanings those things have for them, 
 second that such meanings arise out of the interaction of the individual with 
 others, and third that an  interpretative process is used by the person in each 
 instance in which he must deal with things in his environment.” (Blumer 1998/2). 
 

I denne tankegang handler mennesker altså på baggrund af de ting, som de tillægger 

betydning, i mellemmenneskelige sociale interaktioner. Idet mennesker tillægger ting 

betydning i en specifik situation, håndteres og modificeres disse betydninger hele tiden 

gennem en fortolkende proces i mødet med andre. 

Strauss videreudvikler disse tanker og anvender Blumers handlingsteori i sit arbejde 

med grounded theory. Dermed henter Strauss sin videnskabsteoretiske inspiration i 

pragmatismen5 og i den symbolske interaktionisme (Hartman 2005).  

Vender vi os nu mod Glaser, havde han det modsatte udgangspunkt, nemlig træning i 

den kvantitative sociologi. Han var uddannet på Colombia University og hans mentor 

var primært Paul Lazersfeld, der både udviklede kvalitative og kvantitative metoder til 

dataanalyser (Ibid.). Strauss og Glaser var fra starten kritiske overfor den hypotetiske 

deduktive metode. De ville skabe en metode, der kombinerede teorikonstruktion og 

empiriske data, og som ikke anvendte deduktion som den primære del af 

                                                 
5 Pragmatisme er en filosofisk retning der lægger vægt på den praktiske anvendelse og afprøvning af 
viden. Teoriers og begrebers sandhedsværdi afgøres af deres nytte, af deres funktioner og praktiske 
konsekvenser (Lübcke 1995).  
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forskningsprocessen. De udviklede derfor metoden ”grounded theory” (Ibid.). Glaser 

siger om formålet med grounded theory at:  

 
  “The goal of grounded theory is to generate a theory that accounts for patterns 
 of behaviour which is relevant and problematic for those involved. The goal is 
 not voluminous description, nor clever verification“ (Glaser 1978/s93). 
 

Grounded theory er altså en systematisk metode til at udlede teori på baggrund af 

empirisk materiale. Det empiriske materiale kan være alt fra observation til interviews 

og dokumenter, da alt regnes for at være data (Glaser 1998). Det er centralt, at den teori 

der udledes af data viser netop de mønstre af adfærd, som opleves som relevante og 

betydningsfulde af de der er involverede og dermed er ”grounded” i det empiriske 

materiale (Glaser, Strauss 1967). Det betyder i dette speciale, at fokus er det KOL- 

patienter oplever som værende betydningsfuldt, i forbindelse med at få ”Patienttilpasset 

hjælp til kropspleje”.  

Glaser og Strauss placerer grounded theory som en mellemteori (middle-range). Dette 

betyder, at grounded theory ligger midt imellem de store (grand) teorier, der skal kunne 

forklare samfundet og udviklingen af det, og de små arbejdshypoteser der kun beskriver 

sammenhængen mellem to til tre enkelte ting. Målet med en mellemteori er, at beskrive 

de fænomener som en gruppe mennesker har til fælles inden for et bestemt felt 

(Hartman 2005). Grounded theory er dermed anvendeligt til, at udvikle nye teorier med 

en middel rækkevidde, i forhold til at beskrive og forklare sociale processer eller 

betydningsenheder.  

Samarbejdet mellem Glaser og Strauss bliver med tiden præget af, at de hver især 

videreudvikler grounded theory metodologisk som metodisk. 

 

Forskelle mellem Glaser og Strauss syn på grounded theory 

Efter udgivelsen af de første bøger om grounded theory sker der et brud mellem Glaser 

og Strauss. Bruddet bliver tydeligt da Strauss sammen med sygeplejerske Juliet Corbin 

udgiver bogen ”Basics of Qualitative Research” (Strauss, Corbin 1990). I denne bog 

mener Glaser, at Strauss ændrer så meget på centrale epistemologiske og metodologiske 

elementer, at metoden ikke længere kan kaldes grounded theory (Glaser 1992). Glaser 

kommer med følgende vurdering:  
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“Basics of Qualitative research” cannot produce a grounded theory. It produces a 
forced, preconceived, full conceptual description, which is fine, but it is not 
grounded theory” (Glaser 1992/s3). 

 

Glaser mener, at han og Strauss herefter repræsenterer to forskellige positioner inden for 

grounded theory. For Glaser er kernen i diskussionen måden hvorpå forskeren møder sit 

felt. Glaser argumenterer for, at forskeren bør møde sine respondenter uden at have en 

på forhånd udarbejdet teoretisk ramme (Glaser 1992), mens Strauss og Corbin i ”Basics 

of Qualitative Research” foreslår, at forskeren kan opstille en teori-ramme der styrer og 

guider forskningsprocessen undervejs (Strauss, Corbin 1990).  

Glaser anses i dag af mange for, at repræsentere den klassiske grounded theory, mens 

Strauss anses for at have udviklet en modificeret form for grounded theory (Guvå, 

Hylander 2005, Hjälmhult 2007). Dette har ført til at nogle hævder, at det er nødvendigt 

at træffe et valg om hvilken af de to forskellige positioner man vil følge, når man i dag 

anvender grounded theory (Folkestad 2000, Hartman 2005). Andre vælger at benytte 

dele fra begge positioner i deres brug af grounded theory metoden, og tager det ”bedste” 

fra begge (Guvå, Hylander 2005, Lomborg 2004). Ligeledes synes der nu at være en 

tendens til, at man i stedet for at diskutere detaljer, opstiller minimumskrav for hvad en 

grounded theory skal indeholde (Lomborg 2005). De videnskabelige tidsskrifter 

”Journal of Advanced Nursing” og ”Journal of Clinical Nursing” har fx udarbejdet 

sådanne minimumskriterier6 for, hvad kvalitative undersøgelser skal opfylde, for at der 

er tale om grounded theory. Kriterierne er ret strenge men omfatter ikke, at forskere skal 

tage eksplicit stilling til, hvilken position af grounded theory de anvender (Journal of 

Advanced Nursing, Journal of Clinical Nursing 2006).  

I dette speciale lader jeg mig inspirere af begge positioner, da jeg mener, at forskellene i 

denne sammenhæng er af mere teoretisk end praktisk betydning. Jeg vælger at følge 

tendensen med at lade detaljerne ligge og redegør kun for to områder, hvor jeg specifikt 

skelner mellem Glaser, og Strauss og Corbin. Til gengæld vil jeg eksplicitere mine 

metodiske valg, i forhold til at opfylde kriterierne for, hvad en grounded theory skal 

indeholde som de er defineret af tidsskrifterne Journal of Advanced Nursing og Journal 

of Clinical Nursing (Ibid.).  

                                                 
6 Der redegøres for disse kriterier side 37-39. 

 27



Udover de forskelle som Glaser og Strauss syn på grounded theory tillægges i dag, 

synes det også relevant at være opmærksom på og forholde sig til metodologiens alder. 

 

Metodologiens alder 

I følge artiklen ”Om grounded theory - hvad det er og ikke er” er det vigtigt at tage 

højde for, at metoden i den oprindelige version fra 1967 var bundet til helt andre 

forskningsmæssige forudsætninger, end vi har til rådighed i dag (Lomborg 2005). Dette 

får betydning på to måder. For det første var den terminologi og tilhørende forståelse, 

som vi i dag bruger inden for kvalitativ forskning endnu ikke udviklet, og for det andet 

fandtes der ikke de praktiske hjælpemidler, der er i dag. Her tænkes der fx på 

computere, diktafoner og softwareprogrammer. 

Metodologiens alder taget i betragtning er det således nødvendigt, efter min mening, at 

forholde sig til hvordan grounded theory kan tilpasses de vilkår og muligheder, der er 

indenfor forskning i dag. Da de overvejelser jeg har haft i relation til metodologiens 

alder, er sammenvævet med de metodiske valg, der har været nødvendige for at få det 

bedste fra både Glaser, og Strauss og Corbin, vil jeg argumentere samlet for disse valg i 

næste afsnit.  

 

Grounded theory i dette speciale 

I brugen af grounded theory i dette speciale skal både medtænkes den udvikling der er 

sket indenfor brugen af tekniske hjælpemidler, samt de vilkår som kvalitativ forskning 

har specifikt inden for sygeplejen i dag. De metodiske valg jeg vil argumentere for er 

derfor brug af teknisk udstyr, gennemgang af litteratur inden analysen samt valg af 

fokus inden undersøgelsens start.  

Det første område mener jeg kræver en specifik argumentation på grund af den 

tidsmæssige udvikling, mens de to andre synes centrale i forhold til de forskelle der ses 

mellem Glasers (Glaser 1978, Glaser 1992) og Strauss og Corbins udlægning af 

grounded theory (Strauss, Corbin 1990). 

I henhold til brug af teknisk udstyr er Glaser, også i dag af den opfattelse, at man ikke 

skal optage sine interviews. Ligeledes mener han, at anvendelse af computer og 

computerprogrammer er unødvendige, og blokerer for forskerens spontanitet og 

udvikling af teoretiske ideer (Hjälmhult 2007). Jeg har dog alligevel valgt at optage 
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samtlige interviews på minidisc og ordret transskriberet interviewene på computer. 

Dette valg har givet mig mulighed for at være fuldt ud lyttende i situationen, og for at 

kunne genkalde mig interviewene i deres helhed og få alle nuancer med. Ligeledes har 

transskriberingen af lydoptagelser givet mulighed for, at anvende empiriske citater i 

fremstillingen af undersøgelsens resultater, hvilket ifølge Steiner Kvale kan styrke 

undersøgelsen (Kvale 2001).  

Jeg anvender dagligt computer i mit arbejde, og ser ikke dette redskab som en hindring 

for min spontanitet eller for udviklingen af teoretiske ideer. Derimod ser jeg det som en 

praktisk hjælp der gør, at jeg får længere tid til at være i forskningsprocessen og afprøve 

forskellige ideer. Derfor har jeg også valgt at anvende software programmet Nvivo7 til 

analyse og kodning undervejs i forskningsprocessen.  

Nvivo7 er et program udviklet til kvalitativ analyse og kodning af data, og programmet 

kan øge systematiseringen i forskningsprocessen, da alle data kan samles ét sted. 

Ligeledes muliggør programmet, at man kan arbejde på tværs af de forskellige data og 

at alle tanker og ideer kan noteres i relation til det materiale, hvor det opstår (QSR 

International 2007). Det har her været en ulempe, at de ideer der kommer i processen 

med analyse og kodning, ifølge Glaser og Strauss, skal nedfældes med det samme 

uanset tidspunktet (Glaser, Strauss 1967). Jeg har derfor været nødt til at supplere 

brugen af Nvivo7 med en notesbog, som har fulgt mig overalt efter at analyseprocessen 

er påbegyndt. Især fremkom mange af de brugbare ideer om aftenen, lige inden søvnen 

indfandt sig, hvilket gjorde notesbogen til et uundværligt redskab. Derudover har 

Nvivo7 været en hjælp i forhold til at systematisere det samlede materiale, og til i 

bearbejdningen af materialet, at arbejde på tværs af de forskellige interviews. 

Jeg vil nu gå over til at argumentere for de to punkter, hvor jeg på det metodiske plan 

har valgt mellem Glaser, og Strauss og Corbins udlægning af grounded theory.  

Det første punkt vedrører om forskeren inden analysen skal foretage en 

litteraturgennemgang på det felt, der skal undersøges. Glaser mener: 

 
“Since Grounded Theory generates hypotheses from data and in no way tests 
theories found in other literature, it is appropriate to deliberately avoid a 
literature review in the substantive area under study at the beginning of the 
research” (Glaser 1998/s68) . 
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Ifølge Glaser kan litteraturstudier på feltet altså påvirke forskeren og føre til, at data 

ikke mødes med et tilstrækkelig åbent sind. I værste fald vil dette medføre, at forskeren 

manipulerer data (Glaser 1992). Her fraviger jeg fra Glasers anbefalinger, og tager 

konkret udgangspunkt i Strauss og Corbins udlægning af grounded theory. De foreslår 

nemlig forskeren, at anvende koncepter fra allerede eksisterende litteratur som 

inspiration i arbejdet med undersøgelser (Strauss, Corbin 1990). 

Jeg har valgt at gennemføre en systematisk litteraturgennemgang, inden jeg indsamlede 

mine interviewdata af tre grunde. For det første ønskede jeg at sikre, at 

problemstillingen ikke allerede var undersøgt. For det andet var viden om feltet og om 

udviklingen inden for den kvalitative forskning inden for KOL nødvendig, for at kunne 

redegøre for relevansen af undersøgelsen og få adgang til feltet i praksis. Sådan som 

sundhedsvæsenet er indrettet i dag, under hensyn til både patienter og personale, vil det 

efter min opfattelse være umuligt at få adgang til et forskningsfelt, uden at kunne 

argumenterer for, hvad man vil undersøge. At man skal indhente tilladelse og informere 

de ansvarlige ledere, tjener det formål at beskytte patienterne som personalet mod 

tilfældige og uetiske undersøgelser. Den helt frie og åbne tilgang til forskningsfeltet 

som Glaser anbefaler, synes derfor ikke fuldt ud opnåelig, sådan som sundhedsvæsenet 

er indrettet i dag. Her kan man dog også stille spørgsmålet, om jeg i virkeligheden tager 

Glaser for bogstaveligt, og om han har ment disse anbefalinger så sort-hvidt, som jeg 

udlægger dem her. Uanset så har jeg, for det tredje, som følge af min 

litteraturgennemgang fået inspiration til og forståelse for, hvilke problemer og 

oplevelser KOL- patienter kan have. Denne forståelse har især været en hjælp under 

interviewene, da jeg har oplevet, at den har lettet kommunikationen med patienterne. 

Ligeledes har litteraturen givet inspiration til at stille andre og nye spørgsmål til de 

indsamlede data, og har dermed udvidet min horisont.  

Jeg anerkender således, at litteraturgennemgangen har påvirket mig i min indsamling og 

analyse af data, men mener, at de opnåede fordele overstiger ulemperne. 

I dette speciale skal Glasers antagelse om, at litteraturstudier kan påvirke forskeren og 

forhindre, at data mødes med et tilstrækkelig åbent sind, også sættes i forhold til det 

faktum, at litteraturen om kropspleje til KOL- patienter er et område med utilstrækkelig 

forskning. Ligeledes er afprøvningen af det undersøgte koncept det første af sin slags på 

feltet. Det synes derfor rimeligt at antage, at litteraturgennemgangen ikke har medført 
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begrænsninger af betydning, i forhold til at forstå, hvad KOL- patienter oplever i 

forbindelse med afprøvning af plejekonceptet, og ikke har ført til manipulation af data. 

Yderligere har jeg i bestræbelsen på ikke at påvirke data negativt, valgt at anvende en 

allerede eksisterende semistruktureret interviewguide med åbne spørgsmål. Ligesom jeg 

i interviewene har været opmærksom på at stille uddybende og undersøgende spørgsmål 

og har ladet patienternes oplevelser være styrende i interviewene.  

Dette leder til det tredje område, der indebærer, at jeg har valgt fokus inden 

dataindsamlingens start. Her er vi tilbage ved Glasers argument om, at forskeren bør 

møde data uden at have en på forhånd udarbejdet teoretisk ramme (Glaser 1992), mens 

Strauss og Corbin foreslår forskeren at opstille en teoriramme, der kan styre og guide 

forskningsprocessen undervejs (Strauss, Corbin 1990).  

Gennem hele specialet har jeg haft fokus på, om konceptet ”Patienttilpasset hjælp til 

kropspleje” kan være med til at ændre KOL- patienters oplevelse af at modtage hjælp til 

kropspleje. Jeg vælger dermed igen at lade mig inspirere af Strauss og Corbin, og mener 

at et specifikt fokus er en nødvendig afgrænsning af undersøgelsen, i forhold til det 

omfang og den tidsmæssige ramme der er opsat for specialet.  

At jeg anvender dele fra begge positioner indenfor grounded theory skal ses som mit 

bevidste valg, i forhold til at optimere forskningsprocessen, i relation til den specifikke 

problemstilling. 

Idet man har udviklet en grounded theory, kan kvaliteten af de resultater man har fået, 

vurderes ud fra fastsatte kriterier. Dette leder til at se på, hvilke kvalitetskriterier en 

grounded theory bør opfylde.  

 

Kvalitetskriterier i grounded theory 

Grounded theory lægger op til, at forskeren udviser kreativitet og strenghed på én gang, 

og selvom der ikke er nogen fast ”opskrift” er der alligevel regler der skal følges. 

Ud fra disse regler er der udviklet fire kvalitetskriterier som en grounded theory bør 

opfylde. De fire kriterier er: ”fit”, ”work”, ”relevance”og ”modifiability” (Glaser, 

Strauss 1967). ”Fit” betyder at teorien og data passer sammen og Glaser skriver: 

 
“Fit is another word for validity which means does the concept represent the 
pattern of data it purports to denote. This is the beginning functional requirement 
of relating theory to data” (Glaser 1998/s236).  
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De teoretiske begreber der genereres i forskningsprocessen, skal altså udspringe fra de 

empiriske data og stemme overens med det sociale felt, teorien beskriver. 

Ifølge Kirsten Lomborg og Marit Kirkevold er ”fit” det vigtigste kriterium, da det 

danner grundlag for de andre tre kriterier. De tolker begrebet ”fit” ud fra en realistisk 

position og ud fra korrespondensprincippet, som bekender sig til én af 

erkendelsesfilosofiens sandhedsteorier. Samtidig anerkender de verden som foranderlig. 

Korrespondens-princippet kræver overensstemmelse mellem data, resultat og 

virkelighed. Hvorvidt noget er sandt afgøres således her af, om resultaterne kan 

bekræftes af virkeligheden. Lomborg og Kirkevold argumenterer for, at hvis teorien 

”fits”, altså passer, så vil de andre tre kriterier støtte op om og bekræfte dette (Lomborg, 

Kirkevold 2003). 

Det næste kriterium ”work” betyder, at teorien skal kunne forklare og forudsige det der 

sker mellem mennesker på det undersøgte felt, mens kriteriet ”relevance” betyder, at 

teorien skal være relevant for dem den berører og omhandler. Sidst men ikke mindst 

skal teorien kunne ændres og tilpasses, efterhånden som nye data indsamles og kræver 

det. Dette kaldes for ”modifiability” og kan være aktuelt, når den empiriske virkelighed 

forandres eller nye undersøgelser bidrager med data (Glaser 1978, Glaser, Strauss 

1967).  

De fire kvalitetskriterier vil blive anvendt til at vurdere kvaliteten af resultaterne i dette 

speciale, i et afsnit under diskussionen.   

 

4.3 Metode  

I indsamlingen af data til teorigenereringen er anvendt deltagerobservation og 

semistrukturerede interviews. Inspirationen til at indsamle data via flere metoder er 

fremkommet via bogen ”Feltarbeid i egen kultur”, hvor det beskrives hvordan 

observation af aktiviteter, kan være med til at give vigtige tanker og ideer til 

efterfølgende interviews (Wadel 1991). 

 

Deltagerobservation  

Det første led i dataindsamlingen var deltagerobservation af patient og sygeplejerske 

under udførelse af kropspleje. Jeg observerede interaktionen mellem patient og 
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sygeplejerske med fokus på fx: pauser under plejen, hvem der tog initiativ til pauser 

(patienten eller sygeplejersken), hvem der genoptog kropsplejen efter pause, hvorvidt 

patientens åndenød blev forværret under plejen, hvad der blev talt om under 

kropsplejen, hvordan patientens og sygeplejerskens attitude var under kropsplejen 

verbalt og nonverbalt (afventende, krævende, stresset, uvillig, tålmodig) med mere.  

Efter kropsplejen var gennemført, aftalte jeg et tidspunkt for interview med patienten. 

Interviewet blev planlagt, så patienten kunne hvile sig et par timer, og så jeg kunne nå at 

gennemlæse de noter, jeg havde taget under observationen. Noterne blev læst med fokus 

på de sociale processer i interaktionen mellem patient og sygeplejerske, og herudfra 

genererede jeg spørgsmål, som blev tilføjet interviewguiden.  

Metoden deltagerobservation blev valgt, fordi det gav mulighed for, at få indblik i 

interaktionen mellem patient og sygeplejerske under ”Patienttilpasset hjælp til 

kropspleje”, og dermed mulighed for at stille uddybende spørgsmål på baggrund af 

hændelsesforløbene.  

Jeg lagde bevidst en pause ind mellem kropsplejen og interviewet, da det tidligere er 

blevet fremført, at en pause øger validiteten af interviewet. Dette skyldes, at patienterne 

får mulighed for at komme sig, og får tid til at transformere ”oplevelsen som oplevet” 

om til ”oplevelsen som fortælling” (Sandelowski 1999).  

De data der blev indsamlet under deltagerobservation, blev alene anvendt til at tilpasse 

den semistrukturerede interviewguide til hvert enkelt patientinterview. Min rolle under 

deltagerobservationen var passiv, og jeg indgik dermed ikke i arbejdet med patienten.  

Ved feltobservation er der altid en risiko for, at observatørens tilstedeværelse påvirker 

adfærden hos de der observeres (Wadel 1991). Det at have en observatør på stuen under 

kropspleje kan føre til, at plejepersonale som patienter opfører sig anderledes og skaber 

en ”kunstig” situation. De kan fx opføre sig på en måde, som de tror stemmer overens 

med det observatøren ønsker at se. Jeg var som observatør derfor opmærksom på, at 

placere mig i en så neutral position som mulig og på afstand, for ikke at forstyrre 

interaktionen mellem patient og sygeplejerske. Alligevel oplevede jeg flere gange, at 

patienter lige kiggede over på mig, når de sagde noget morsomt til sygeplejersken, som 

for at få bekræftet, at det var morsomt. Ligeledes vendte en patient sig mod mig efter 

kropspleje og spurgte smilende ”nå, er fruen tilfreds?”. Dette viser, at man ikke skal 

være i tvivl om, at ens tilstedeværelse påvirker de der observeres, også selv om at alle 
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patienterne gav udtryk for, at min tilstedeværelse ikke generede dem. På spørgsmålet 

om hvordan patienterne oplevede at have mig som observatør, svarede de: 

 

”Det opdagede jeg jo faktisk ikke, du sad jo bare lige så stille der, så jeg glemte jo 
egentligt, at du var der meget af tiden” (Patient nr. 2). 
 
”Det har jeg ingen problemer med, overhovedet ikke, så jeg tænkte slet ikke over 
at du var der. Du var som en flue på væggen, skal vi sige det på den måde der, så 
det” (Patient nr. 3). 

 

På trods af ovenstående udsagn synes min tilstedeværelse på stuen at have påvirket 

deres adfærd. Det meste af tiden synes patienterne dog, at se ud til at være optaget af at 

gennemføre kropsplejen. Jeg vurderer, at mine observationer er gyldige, i henhold til 

deres formål, nemlig at danne grundlag for at tilpasse og kvalificere interviewguiden til 

de semistrukturerede interviews.  

 

Semistrukturerede interviews   

Specialets formål er at fremskaffe viden om, hvad patienter oplever og tillægger 

betydning, i relation til at modtage hjælp til kropspleje. Her er interview et relevant 

valg, da det kvalitative forskningsinterview er anvendeligt til, at indfange den 

interviewedes egen forståelse af og perspektiv på verden (Fog 1994, Kvale 2001).  

Den anvendte interviewguide var fra ph.d.-afhandlingen ”Nurse-patient interactions in 

assisted personal body care” (Lomborg 2004) med tilføjelse af et fjerde tema. De 

overordnede temaer i den semistrukturerede interviewguide var, 1) at leve med KOL, 2) 

at være patient, 3) at modtage hjælp til kropspleje og 4) at sammenligne med tidligere 

oplevelser af kropspleje (Bilag 2). Denne interviewguide blev valgt for at kunne 

sammenligne patienters oplevelser med ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” i forhold 

til ”Vanlig kropspleje”. Det fjerde tema blev tilføjet, da det i specialets diskussion 

muliggør en sammenligning mellem de fund der er publiceret i afhandlingen, og de fund 

der er gjort i denne undersøgelse. 

Det at interviewguiden var semistruktureret, frem for fuldt struktureret eller helt 

ustruktureret, gav mulighed for at holde sig inden for specialets rammer, samtidig med 

at det var muligt at skabe en åben samtale, hvor de tanker og oplevelser KOL- patienter 

havde om og med kropspleje kunne komme frem.  
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Under selve interviewet var jeg opmærksom på, at patienten så vidt muligt havde det 

psykisk og fysisk behageligt. Jeg opmuntrede til pauser under interviewet, så eskalering 

af åndenød kunne undgås, og gav patienterne tid og rum til at reflektere undervejs. 

Ligeledes forsøgte jeg at skabe ro i interviewsituationen ved, så vidt muligt, at sikre at 

interviewet blev aftalt til et tidspunkt, hvor patienten ikke skulle andet. Målet var at 

undgå, at interviewet fx ramte sammen med stuegang eller lå lige op til frokosten, da 

dette kunne medføre, at patienten blev afbrudt, utålmodig eller ukoncentreret.  

Interviewene blev optaget på en minidisc, der blev sat på sengebordet ved siden af 

patienten. Jeg var opmærksom på at trække en stol hen til sengen, da jeg ønskede at 

være placeret i øjenhøjde med patienten. Alle patienter i undersøgelsen sad i eller nær 

sengen, og samtlige interviews foregik derfor på patientstuen. Det var derfor også 

nødvendigt, at jeg forholdte mig til, hvordan jeg ville håndtere medpatienter på stuen. 

Jeg valgte at starte alle interviews med at spørge patienten, om det var i orden at have en 

medpatient på stuen, eller om vi skulle gennemføre interviewet i afdelingens 

samtalerum, som jeg havde sikret mig adgang til. Jeg havde besluttet, at dersom en 

patient ikke ønskede at have en medpatient tilstede under interviewet, og var for træt 

eller dårlig til at gå ned i samtalerummet, ville jeg tilbyde at udsætte interviewet, til 

patienten havde det bedre. Alle interviewene blev dog gennemført på patienternes 

sengestue, da ingen af de patienter der deltog i undersøgelsen havde problemer med, at 

medpatienten overhørte dele af interviewene. I to ud af fire interviews forlod 

medpatienten af sig selv sengestuen i starten af interviewet, mens en tredje så fjernsyn 

og en fjerde sov. 

I overvejelserne vedrørende dataindsamlingen var der således mange hensyn at tage.  

Jeg valgte at prioritere, at patienten skulle opleve situationen som behagelig og lagde 

herudover fokus på, at kvalificere interviewguiden samt intervieweren mest muligt.  

I forhold til at kvalificere sig som interviewer, er det blevet fremført, at man skal 

undersøge hvilken forforståelse og hvilke følelser man har i forhold til sit forskningsfelt 

(Fog 1994). Ikke fordi man ikke må forstå og føle det man nu gør, men fordi det er 

vigtigt at være bevidst herom, således at uerkendte følelser og fordomme ikke kommer 

til at styre interviewprocessen (Ibid.).  

For at få egne uerkendte følelser og fordomme frem i forhold til KOL- patienter og 

plejepersonale, interviewede en medstuderende og jeg hinanden. Efterfølgende har jeg 
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transskriberet interviewdelen, hvor jeg var respondent, og mine fordomme er gennem 

denne proces blevet mere bevidste for mig. Eksempelvis hørte jeg mig selv sige, at 

sygeplejersker ofte agerer ”rutinemæssigt” i deres interaktion med patienter, og at de 

ofte glemmer, at det for den enkelte patient kan være en stor omvæltning og 

grænseoverskridende oplevelse at være indlagt på hospital. Denne fordom blev her 

bevidst for mig, og processen har været lærerig og ført til nye erkendelser. 

Kvale skriver om interviewerens kvalifikationer, at man lærer at blive interviewer ved at 

interviewe (Kvale 2001). For at kvalificere mig som interviewer, er flere øvelser 

prioriteret gennemført. For det første har en erfaren intensiv sygeplejerske ageret KOL- 

patient i et interview på 30 minutter, hvorefter interviewet er transskriberet ordret og 

gennemlæst. Dette gav mulighed for at afprøve interviewguiden, få respons fra 

informanten omkring oplevelser i situationen, samt blive opmærksom på egen ageren 

som interviewer. For det andet er et interview gennemført med en respondent, under 

tilstedeværelse af to observatører. Efter interviewet gav de to observatører og 

respondenten tilbagemelding på, og evaluerede min præstation ud fra en guide til 

refleksion af interviewforløb (Uhrenfeldt, Paterson & Hall 2007). Sidst men ikke mindst 

har min vejleder på specialet gennemgået mine fire patientinterviews, og givet 

tilbagemelding på min introduktion til interviewet, min spørgeteknik, styring af 

interviewet, med mere. Dette leder til næste trin i processen, nemlig at se på, hvordan 

grounded theory som metode er anvendt i specialet, fra udvælgelsen af de første data til 

den færdige teori er genereret.  

 

Grounded theory metoden i praksis 

I metoden grounded theory skal forskeren i udgangspunktet være så åben, som det er 

muligt, over for sine data. Denne åbenhed giver rum for forskerens kreativitet, og for at 

processer og adfærdsmønstre kan træde frem fra de empiriske data. Grounded theory er 

overvejende baseret på induktiv teoridannelse, hvilket betyder at der i analyseprocessen 

drages slutninger på baggrund af de indsamlede empiriske data. Man stiller hele tiden 

spørgsmål til materialet, finder forskelle og ligheder mens man leder efter mulige 

sammenhænge. Teoridannelse via deduktiv metode har også sin plads i analysen, men 

først senere i processen (Glaser, Strauss 1967).  
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Der findes i dag mange forskellige måder at forstå og anvende grounded theory på. 

Derimod findes der kun få beskrivelser af, hvordan processen rent faktisk foregår fra 

udvælgelsen af de første data, til den færdige teori er genereret (Guvå, Hylander 2005). 

I det følgende afsnit vil jeg derfor redegøre- og argumentere for, at have fulgt de 

minimumskriterier som de anerkendte videnskabelige tidsskrifter ”Journal of Advanced 

Nursing” og ”Journal of Clinical Nursing” har opstillet, i forhold til hvad kvalitative 

undersøgelser skal opfylde, for at der er tale om grounded theory metoden (Journal of 

Advanced Nursing, Journal of Clinical Nursing 2006).  

 

De fem kriterier for en grounded theory undersøgelse 

Ifølge ”Journal of Advanced Nursing” og ”Journal of Clinical Nursing” er der fem 

kriterier der skal følges. Kriterierne er: 1) at dataindsamling og analyse foregår 

sideløbende, 2) at udvælgelsen af kilder til dataindsamlingen sker på baggrund af 

teoretiske overvejelser og som en del af analysen, 3) at der identificeres en 

kernekategori ud fra de empiriske data, 4) at der både er en første åben kodning og 

senere en teoretisk styret kodning af de indsamlede data, og 5) at processen med 

dataindsamling og analyse forsætter, indtil der opnås en teoretisk mætning i materialet. 

For at opfylde det første kriterium har jeg i min undersøgelse tilstræbt, at transskribere 

og analysere hvert enkelt interview, inden jeg har foretaget det næste interview. Dette er 

lykkedes på nær én gang, hvor to interview måtte laves samme dag, da begge patienter 

skulle udskrives. I dette tilfælde valgte jeg at lytte det første interview igennem på 

afdelingen, lige efter det var lavet, mens jeg skrev noter til det. På denne måde fik jeg en 

fornemmelse af, hvad der var på spil i forhold til kropspleje hos denne patient og fik 

mulighed for at bruge disse tanker i det næste interview.  

Årsagen til at forskeren i udviklingen af en grounded theory i hele processen skal veksle 

mellem indsamling og analyse af data, skal findes i det andet kriterium. Dette kriterium 

indebærer nemlig, at udvælgelsen af kilder til dataindsamlingen skal ske på baggrund af 

teoretiske overvejelser og foregå som en del af analysen.  

I den første dataindsamling vælges informanter ud fra en såkaldt ”åben udvælgelse”.      

I min undersøgelse betød dette, at den første patient der opfyldte inklusionskriterierne i 

min projektbeskrivelse7 blev observeret og interviewet. De overvejelser og hypoteser 

                                                 
7 Se bilag 3 
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der kom frem i analysen af disse første data, også kaldet den ”åbne” kodning, skulle 

herefter ideelt set være styrende for, hvilke informanter der blev udvalgt til den næste 

dataindsamling. Desværre var dette ikke muligt på grund af mangel på patienter. I alt 

opfyldte kun fire patienter inklusionskravene, og jeg havde dermed ikke mulighed for at 

lade data styre udvælgelsen af informanter. De fire patienter blev udgjort af to kvinder  

på 69 og 54 år, og af to mænd på 59 og 64 år. Der var variation i deres sygdomsstatus  

fra middel til svær KOL og i deres grad af sygdomserfaring. De første data tydede på, at 

netop sygdomserfaring kunne have betydning for patienternes oplevelser af at få hjælp 

til kropspleje. Igennem hele processen blev der lagt vægt på, at de temaer der trådte 

frem i processen, blev anvendt til fremadrettet at fokusere og kvalificere 

interviewguiden. Spørgsmålene i interviewguiden gik således fra at være ”åbne” til at 

blive mere og mere fokuserede ud fra patienternes udsagn. Den teoretiske udvælgelse af 

informanter samt fokuseringen og kvalificeringen af interviewguiden er årsagen til, at 

arbejdet med dataindsamling og analyse skal foregå sideløbende i hele processen.  

Det tredje kriterium indebærer, at der i analysen af de indsamlede data skal identificeres 

en kernekategori. Det er altså ikke nok, at identificere en række forskellige temaer og så 

afslutte undersøgelsen. For at den anvendte metode kan kaldes grounded theory, skal 

samtlige temaer relateres til en kernekategori. Denne kernekategori skal, så vidt muligt, 

indkredse det mest betydningsfulde ved undersøgte felt, kunne relateres til så mange 

kategorier så muligt og forekomme ofte i data.  

I min analyse var det efter det andet interview, min fornemmelse, at patienterne tillagde 

det en bestemt betydning, at gennemføre kropsplejen på en måde, så deres integritet 

blev bevaret. Patienternes tanker om integritet fyldte meget i deres beskrivelser af, at 

modtage hjælp til kropspleje og efter analysen af de fire interviews blev det tydeligt, at 

betydningen af integritet havde en central rolle. Da hovedparten af kategorierne viste sig 

at kunne relateres til patienternes integritet, blev dette til undersøgelsens kernekategori. 

Samtlige kategorier skal som nævnt kunne relateres til kernekategorien. Dette kriterium 

kunne to kategorier ikke opfylde, og de blev forkastet, da de ikke var relevante i den 

endelige teorigenerering. 

Det fjerde kriterium kræver, at der både sker en første åben kodning og senere en 

teoretisk styret kodning af de indsamlede data. Denne proces er helt afgørende i 
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grounded theory metoden, og bliver derfor gennemgået i næste afsnit ”analyse og 

kodning” for sig. 

Dermed er vi ved det sidste kriterium, der indebærer, at processen med dataindsamling 

og analyse skal forsætte, indtil der opnås en teoretisk mætning i materialet. Data skal 

altså vedvarende indsamles og kodes indtil yderligere materiale ikke bidrager med 

væsentligt nyt, men nærmere bekræfter de kategorier der allerede er skabt (Lomborg 

2005). Her kan man rejse spørgsmålet om hvornår og hvordan man kan være sikker på, 

at et nyt interview ikke vil bibringe en ny erkendelse, der kan føre til dannelsen af andre 

kategorier? Dette kriterium synes lidt diffust, men skal måske anskues mere pragmatisk, 

da de fleste undersøgelser, ligesom dette speciale, har en begrænset ramme i forhold til 

tid, omfang og økonomi. Hvorvidt man har opnået teoretisk mætning kan altså både 

være baseret på en vurdering af, at der ikke længere synes at være nye aspekter i de 

indsamlede data, men også et hensyn til hvad der er realistisk at opnå indenfor de givne 

rammer. Jeg mener ikke, at der er opnået teoretisk mætning i dette speciale med kun fire 

interviews, men vurderer, at der er genereret en begyndende teori der med fordel vil 

kunne mættes med flere interviews. Rammerne for specialet har ikke gjort yderligere 

dataindsamling mulig, men de indsamlede interviews er kodet indtil der ikke fremkom 

nye kategorier eller erkendelser. 

 

Analyse og kodning 

Analysemetoden i grounded theory er helt central, og skal både katalysere og bidrage til 

at sikre kvaliteten i forskningsprocessen. Analysemetoden i grounded theory kaldes den 

konstant komparative metode. Denne metode kræver en høj grad af systematik, og er 

langtfra en lineær proces da den, som skitseret ovenfor, består af tre forskellige forløb 

der forløber parallelt (Guvå, Hylander 2005).  

I min arbejdsproces er indsamling af data, analyse og kodning foregået sideløbende 

igennem hele processen. Analysen af data begyndte med en åben tekstnær kodning, der 

blev fulgt af en selektiv kodning og som mundede ud i en teoretisk kodning.  

I den åbne kodning læste jeg flere gange hvert af de transskriberede interviews igennem, 

linie for linie, og alt hvad der så ud til at være relevant blev kodet i Nvivo7. Denne 

første kodning af mine interviews førte til identifikationen af mange overordnede 
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analytiske kategorier som fx ”at få hjælp til det man ikke kan”, ”angst”, ”tryghed” og 

”at samarbejde med plejepersonalet”.  

Jeg beskrev herefter kategoriernes egenskaber så nuanceret så muligt og dette førte til, 

at der igen opstod flere underkategorier inden for hver kategori. Eksempelvis viste 

kategorierne ”angst” og ”tryghed” at være underkategorier inden for kategorien ”at få 

hjælp til det man ikke kan”. Sideløbende med denne proces skrev jeg memos som 

Glaser benævner dem. Formålet med at udarbejde memos er, at gribe de ideer der måtte 

komme undervejs og få dem noteret ned, så spontane refleksioner og opståede teoretiske 

ideer fastholdes (Glaser 1978). Jeg brugte især memos i analysen til, at få en dybere 

forståelse af de ting som informanterne tillagde betydning, i forhold til at modtage 

”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”. Eksempelvis omtalte alle patienterne betydningen 

af tryghed, men deres udtalelser pegede i vidt forskellig retning. Pludselig blev det 

tydeligt, at deres udtalelser kunne kategoriseres ud fra, om de oplevede det at have svær 

åndenød som værende angst fremkaldende eller ej. Denne refleksion blev med det 

samme noteret som et memo. På samme måde skrev jeg alle andre ideer og temaer ned, 

der måske kunne have betydning og fastholdte på denne måde refleksioner og ideer til 

mulige kategorier og sammenhænge. Dette gjorde det muligt at bringe ideer og 

kategorier med videre og i spil ved næste interview. Det var dog ikke hver gang, at ideer 

var relevante i det næste interview. En kategori kunne fx vise sig at være for specifikt 

knyttet til den enkelte patients sygdomsstatus og måtte derfor kasseres. 

I hele processen tilstræbte jeg, at analyserne fra de foregående interviews var styrende 

for, hvilke spørgsmål og temaer der blev uddybet i de efterfølgende interviews. På 

denne måde førte hver analyse til, at de indsamlede data blev transformeret til stadigt 

mere teoretiske koncepter, efterhånden som forskningsprocessen bevægede sig frem 

mod genereringen af selve teorien (Figur 1).  

I den konstant komparative metode foregår analyserne således ikke lineært, men 

derimod ved en proces frem og tilbage i materialet, hvorved nye data og koder hele 

tiden bliver sammenlignet op imod allerede eksisterende koder. Det er i denne proces 

med konstant komparative analyser af datakodninger, at teoriens kernekategori opstår 

(Glaser 1978). 
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Faser Hensigt Resultat 

Åben kodning 

 

Kode alt det der i interviewene  
siger noget om hvad patienter 
oplever i forhold til at modtage 
hjælp til kropspleje 
 

Tryghed, tid, kontrol, pauser, at 
samarbejde med plejepersonalet, 
kropsplejen som en nødvendig 
daglig aktivitet, at få hjælp til det 
man ikke kan, at gøre det man kan, 
velvære, ubehag,  
 

Selektiv kodning 

 

Udvælge koder som kan  
relateres til kernekategorien 

At få lov til at gøre det man kan 
Tid 
Pauser 
 

Teoretisk kodning 

 

 

Formulere hypoteser som  
beskriver relationer mellem de 
kategorier der fremkommer i  
den åbne og selektive kodning 
 

At få lov til at gøre det man kan, 
kræver tid og pauser for at undgå 
at åndenøden eskalerer 

Figur 1. Eksempel på forskningsprocessens faser og resultat. Skemaet er inspireret af 
Hjälmhult, E 2007/s57. 
 

I det følgende afsnit redegøres der for undersøgelsens kontekst samt for de etiske og 

praktiske overvejelser i forhold til dataindsamlingen. 

 

4.4 Undersøgelsens kontekst 

Undersøgelsen foregik på en medicinsk afdeling på et Universitetshospital i Danmark, 

som diagnosticerer og behandler patienter med lungesygdomme. Afdelingen har 19 

sengepladser og plejepersonalet udgøres af sygeplejersker og social- og 

sundhedsassistenter. I afdelingen er der også sygeplejestuderende samt social- og 

sundhedsassistentelever i praktik. 

 

4.5 Etiske overvejelser og håndtering af data 

Etiske overvejelser 

Den Videnskabsetiske Komite for det tidligere Århus Amt har på skriftlig forespørgsel 

vurderet, at Kirsten Lomborgs projekt ifølge komitélovgivningen ikke er et 

biomedicinsk forskningsprojekt og derfor ikke relevant for en bedømmelse i komiteen. 

Eftersom den kvalitative undersøgelse i dette speciale indgår som en selvstændig del af 
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Lomborgs projekt, er den inkluderet i ovenstående forespørgsel. Der er derfor ikke rettet 

yderligere kontakt til Videnskabsetisk Komite.  

I Lomborgs projekt informeres de inkluderede patienter skriftligt og mundtligt om 

projektets formål og der indhentes skriftligt og mundtligt samtykke. Ligeledes 

informeres patienterne om, at de til enhver tid kan afbryde deltagelsen i projektet uden 

at det får betydning for deres videre behandling og pleje. Både informationen og 

samtykkeerklæringen er i fællesskab med Lomborg rettet til, så de i deres beskrivelse 

dækker formålet for undersøgelsen i dette speciale. Der har derfor ikke været behov for 

at udarbejde yderligere informationsmateriale eller samtykkeerklæring. 

I formidlingen af undersøgelsens resultater er informanternes anonymitet sikret ved, at 

udelade alle sted- og personnavne samt andre oplysninger der kan identificere 

informanterne. Undersøgelsen i specialet er gennemført, i øvrigt, i overensstemmelse 

med Etiske Retningslinier for Sygeplejeforskning i Norden. Fx er princippet om ikke at 

gøre skade overholdt. Dette princip indebærer, at forskeren forholder sig til og tager 

højde for eventuelle skadelige påvirkninger forskningen kunne have på de personer, der 

deltager (Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN) 2003).  

 

Håndtering af data 

Projektet ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” blandt hospitalsindlagte KOL- patienter, 

er af Lomborg anmeldt elektronisk til datatilsynet med start 1. august 2006. 

Anmeldelsen er gennemgået og den dækker den kvalitative undersøgelse der indgår i 

dette speciale. Da data i specialet er inkluderet i ovenstående anmeldelse, er der ikke 

udarbejdet yderligere anmeldelse til datatilsynet. Øvrige regler om behandling af 

personoplysninger er overholdt, fx er alle fortrolige data opbevaret forsvarligt aflåst. jf. 

Lov om behandling af personoplysninger (Datatilsynet 2000).  

 

5. Undersøgelsens resultater 

I dette afsnit præsenteres KOL- patienternes oplevelser og erfaringer med at modtage 

”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”. Undersøgelsens resultater er samlet under 4 

kategorier: 1) at bevare og beskytte sin integritet, 2) kropspleje som en nødvendig 
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daglig opgave, 3) at gøre det man kan og at få hjælp til det man ikke kan, og 4) at 

samarbejde med plejepersonalet.  

Først præsenteres kernekategorien som regnes for at være motivation for patienternes 

handlinger. Herefter gennemgås de tre øvrige kategorier med underkategorier, og der 

redegøres for de strategier som patienterne anvender i interaktionen med 

plejepersonalet. Der argumenteres løbende for, hvordan de tre kategorier ses at knytte 

sig til kernekategorien og der benyttes citater til at styrke resultaterne. Til sidst 

sammenfattes undersøgelsens resultater i en model der viser, at patienterne under 

”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” gennemgår et forløb med forskellige faser.  

 

5.1 At bevare og beskytte sin integritet  

”At bevare og beskytte sin integritet” udgør kernekategorien og er det patienterne er 

mest optagede af, i forbindelse med ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”.  

I interviewene fortæller patienterne, at det de tillægger den største betydning er, at 

plejepersonalet agerer - og anvender deres faglige viden på en sådan måde, at 

patienterne ikke oplever det at være afhængige og at modtage hjælp til kropspleje som 

uværdigt. Samtidig beskriver patienterne situationer fra tidligere indlæggelser, hvor 

måden plejepersonale gav dem hjælp på, fik dem til at føle sig sårbare og alene. 

I et forsøg på at undgå sådanne følelser anvender patienterne under ”Patienttilpasset 

hjælp til kropspleje” strategier, der har til formål at bevare og beskytte deres integritet, i 

interaktionen med plejepersonalet. Strategierne indebærer at patienterne: 1) dagligt 

gennemfører kropsplejen, på trods af ubehag, 2) tilstræber at opnå en balance mellem at 

gøre det de kan og få hjælp til det de ikke kan, og 3) fortæller plejepersonalet om deres 

oplevelser, erfaringer og behov for, at plejepersonalet kan inddrage og respektere disse 

under kropsplejen.  

 

5.2 Kropspleje som en nødvendig daglig opgave  

For patienterne bliver den daglige kropspleje prioriteret højt. De beskriver kropsplejen 

som noget, der skal gennemføres hver dag, og som noget der har betydning for, om man 

kan ”holde sig selv ud”. Alle fire patienter svarer, at de absolut foretrækker at komme i 

bad og bruger udtryk som ”det bliver ikke rigtigt til noget”, ”jeg synes ikke man bliver 
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vasket ordentligt” og ”det er en nødløsning” om det, at få et sengebad eller etagevask 

på stuen. De er enige om, at et sengebad dog stadig er bedre end ingenting, de dage hvor 

de har det tilstrækkelig dårligt med deres åndenød. Det at gennemføre kropspleje 

forbinder patienterne primært med velvære, men de udtrykker også, at kropspleje ofte 

indebærer ubehag.  

 

Velvære og ubehag 

Patienterne forbinder det at blive vasket med velvære og bruger udtryk som ”det er 

dejligt”, ”føle sig frisk” og ”føle sig ren” om følelsen under og efter kropspleje. Især 

fremhæver de, at det er dejligt at få gjort de ting, de kan have svært ved at gøre selv 

derhjemme, såsom at få vasket hår, fødder og ryg. De giver dog også udtryk for, at det 

at gennemføre kropspleje kan være forbundet med ubehag. Ubehaget synes primært at 

relatere sig til deres åndenød, der ofte forværres ved fysisk aktivitet og ved fx ophold i 

et badeværelse, der fyldes med damp. Patienterne nævner forskellige strategier for at 

undgå dampen fra det varme vand, fx at lade døren stå åben og i stedet sætte en skærm 

op, eller at nøjes med at bade i lunkent vand, da mindre damp udvikles herved.  

Alle beskriver kropsplejen som en opgave der kræver energi og kræfter og én udtrykker 

det således:  

 
”Jeg kunne også mærke, da jeg var færdig der, der var jeg bare, huh, så skulle jeg 
bare ned og sidde og så skulle jeg puste ud, så der er ikke meget luft i det gamle 
skrog her” (Patient nr. 3). 
 

Patienterne prioriterer det højt at gennemføre kropsplejen dagligt, også selvom den 

fysiske aktivitet ofte udløser svær åndenød, hvilket sås hos samtlige observerede 

patienter. Det at gennemføre kropsplejen dagligt, synes for patienterne nærmest at have 

en rituel betydning, og vurderes at bidrage til at bevare deres integritet. Dette begrundes 

med at de i interviewene udtrykker, at kropsplejen har betydning for, hvordan de ser sig 

selv og for hvordan de oplever, at andre ser dem. Det at gennemføre kropsplejen ser 

altså ud til, på trods af ubehaget og trætheden, at være et led i den strategi patienterne 

anvender for at bevare og beskytte deres integritet. Og den kan bidrage til at forklare, 

hvorfor patienterne prioriterer kropsplejen så højt.  
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5.3 At gøre det man kan og få hjælp til det man ikke kan 

At gøre det man kan 
Patienternes beretninger viser, at de tillægger det at deltage aktivt i kropsplejen meget 

stor betydning. Efterhånden som de forskellige interviews gennemføres kommer det 

frem, at der er flere grunde hertil. Først og fremmest giver patienterne udtryk for, at det 

er vigtigt, at plejepersonalet ikke tager over, men derimod giver plads til at patienterne 

selv gør det de kan: 

 
”Jeg vil så gerne selv prøve, og hvis ikke det går, ja men så går det ikke. Men de 
må godt lade mig prøve og det synes jeg de er gode til her” […] ”… det kan jo 
ikke hjælpe noget, at jeg ligger her uden at gøre noget som helst, for det får jeg 
det jo ikke bedre af” (Patient nr. 2). 

 

Ovenstående citater tyder på, at patienter forbinder det at gøre noget selv, med 

opretholdelsen af integritet, da de ved at gøre en del selv, ikke i så høj grad oplever 

følelsen af hjælpeløshed og afhængighed. Ligeledes synes de at forbinde det, at forblive 

aktive i kropsplejen, med at holde sig i gang og holde sygdommen nede og som 

modsætning til at give op over for sygdommen.  

Patienterne giver også udtryk for, at det har betydning, at plejepersonalet vil lade dem 

prøve af hvor meget de kan. Som en patient siger:  

 

”Jeg skal jo også bevæge arme og ben så meget jeg nu kan og prøve hvor langt 
jeg kan, fordi ellers kommer jeg jo aldrig hjem, altså man er jo lidt egoistisk. Det 
bliver man” […] ” man bliver også nødt til at prøve lidt, og der er ikke nogen der 
har øh, der er ikke nogen der har hindret mig i det” (Patient nr. 2).  

 

Det at prøve egen kunnen af, er altså ifølge patienterne vigtigt, i forhold til at finde ud af 

hvor meget de kan, inden de skal hjem og klare sig selv. Det er dog en meget fin 

balancegang og ikke uden problemer, da overanstrengelse netop kan udløse et anfald af 

åndenød. Her har det betydning, at plejepersonalet er indstillet på at lade patienterne gå 

så langt, at de risikerer at blive dårlige med svær åndenød til følge. Ligeledes skal de 

være parate til at tackle de reaktioner, der kan komme, når patienterne oplever hvor 

grænsen for deres fysiske formåen går. Hvor stor vægt patienterne tillægger det, at få 

lov at prøve deres grænser af, synes at afhænge af hvor ”rutinerede” patienterne er til at 

tackle deres åndenød. De patienter der har talrige indlæggelser bag sig og som ikke 
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forbinder oplevelsen af åndenød med angst, synes at tillægge det at prøve af, større 

betydning, end de patienter der oplever åndenød som værende forbundet med angst. 

Som et tredje aspekt omtaler patienterne, at man ”bør” gøre det man kan. De kommer 

med udtalelser som: 

 
”…vi skal jo ikke bare ligge her, for at ligge her. Vi kan jo godt selv gøre lidt 
ting” (Patient nr. 3) 
 
”Ja, man skal ikke ligge andre til last. Det har jeg altid lært. Man skal hjælpe 
hvor man kan” (Patient nr. 1). 

 

Dette kan tolkes som at de føler, at de har pligt til at bidrage til plejen samtidig med, at 

de sætter en ære i at klare sig selv, i det omfang det er muligt. Måske handler det også 

om at være en ”god” patient, forstået på den måde, at plejepersonalet ikke skal opfatte 

patienterne som værende dovne eller uvillige.  

I relation til at patienterne gerne vil indgå fysisk aktivt i kropsplejen, spiller både tid og 

pauser en afgørende rolle. 

 

Tid og pauser  

I interviewene giver patienterne mange beskrivelser af, at tiden er vigtig i forhold til at 

få hjælp til kropspleje. Disse beskrivelser handler om, hvordan de har oplevet, at der 

under ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” har været tid til, at de kunne deltage i 

kropsplejen på deres præmisser, og at der er blevet taget hensyn til deres åndenød. Her 

fremgår det tydeligt af patienternes beskrivelser, at de lægger mærke til plejepersonalets 

verbale som nonverbale kommunikation: 

 
”… jeg føler heller ikke, at de, de ubevidst jager, altså” […] ”…de har garanteret 
travlt, men man kan ikke mærke det” (Patient nr. 2) 
 
”… fordi hun stillede sig jo bare op og ventede stille og rolig” (Patient nr. 3). 

 

En af patienterne har denne oplevelse af tid under den patienttilpassede kropspleje: 
 

” ... jeg ved, at hun har afsat den tid der skal til. Uanset om det er et kvarter eller 
det en halv time eller det er en time, så der føler jeg ikke noget pres overhovedet. 
Fordi havde hun stået med, for eksempel, tre andre der skulle have samme tur 
ikke, og stået og kigget på klokken og kigget op og så videre, men så havde jeg følt 
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et pres, men det har vi slet ikke her” […] ” Nej, for jeg vidste, hun var der i den 
situation, kun for mig” (Patient nr. 3). 

 

Citatet viser, at patienten er opmærksom på plejepersonalets kropssprog i situationen, 

og at han oplever, at der er tid og ro til at gøre tingene i hans tempo. Dette synes at 

udløse en værdifuld følelse, nemlig følelsen af, at plejepersonalet kun er der for ham 

under kropsplejen. 

I interviewene kan man spore en opfattelse af, at patienterne oplever tiden og fraværet 

af pres som en tavs anerkendelse fra plejepersonalets side. En anerkendelse af at 

plejepersonalet ”ser” dem, og forstår hvor dårligt de har det i kraft af deres sygdom.  

Dette samme synes at gøre sig gældende i forhold til at holde pauser under kropsplejen. 

Ifølge patienterne giver pauserne mulighed for at få vejrtrækningen under kontrol, og 

medvirker til at mindske oplevelsen af ubehag under kropsplejen. 

Man kan godt forestille sig, at patienterne kan opleve det at bede om en pause som et 

pres, i og med, at de har viden om at plejepersonalet ofte har travlt. Ligeledes kan man 

forestille sig, at det i sig selv kan opleves som et pres, at have en sygeplejerske til at stå 

og vente på, at man får luft til at fortsætte. Ved at spørge nærmere ind til hvordan 

patienterne oplever det, at bede om pauser og lade sygeplejersken stå og vente, mens de 

får styr på deres vejrtrækning, bliver det tydeligt, at patienterne faktisk ikke oplever det 

som et pres. De oplever derimod, at det bliver respekteret, at de har brug for pauser og 

de oplever, at plejepersonalet opmuntrer dem til at tage disse pauser undervejs.   

En patient beskriver, at sygeplejersken under en pause i kropsplejen sagde: 

 
”… ved du hvad, vi har tid nok, ikke, jeg skal ikke andet end det her lige nu” 
(Patient nr. 4).  

 

Man kan også forestille sig, med travlheden på de danske sygehuse in mente, at 

personalet måske kan komme til at genoptage kropsplejen efter en pause, før patienten 

reelt er klar. Dette kan medføre, at patienten kan føle sig presset til at fortsætte, med den 

risiko at åndenøden eskalerer. Hertil svarer patienterne, at det ikke er personalet der 

genoptager plejen, men derimod patienterne der siger til og fra, i forhold til afviklingen 

af pauser under ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”:  
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”Ja, fordi det har de spurgt, altså de har spurgt om, om, eller sagt at jeg selv 
skulle sige når jeg kunne klare det igen. Nej, der har ikke været noget pres” 
(Patient nr. 2). 

 

For at anskueliggøre forskellen på de oplevelser patienterne har her med 

”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”, og de oplevelser patienterne har fra tidligere 

situationer med ”Vanlig kropspleje”, skal et citat gengives her. Patienten giver udtryk 

for, at kropsplejen til morgen og de sidste tre dage har været bedre end det han ellers 

oplever fordi ”Det andet, det går for stærkt”.  På spørgsmålet om han er vant til at få 

pauser under kropsplejen, svarer han: 

 
” Ja, det kan jeg godt få, eller også siger de andre, du behøver sgu ingen pause, vi 
fortsætter bare, ja, du har godt af at få lidt massage eller hvad det er, hvad kalder 
man det. Ja, ja, det er jo fordi, at de vil helst have mig til at lave så meget så 
muligt, ikke også, så, så, så jeg forstår det da også godt. Jo mere jeg bevæger mig, 
jo mere bliver der jo iltet op, men altså det øh, er jo heller ikke noget ved at få det 
iltet op, hvis jeg ikke kan få vejret vel?” (Patient nr. 4). 

 

Samlet set beskriver patienterne, at de oplever deres egen deltagelse i ”Patienttilpasset 

hjælp til kropspleje” som behagelig og bedre, fordi de føler, at der er tid til og mulighed 

for, at gøre tingene på deres måde og i deres tempo. De oplever, at plejepersonalet 

respekterer deres behov for pauser, og at de anerkender deres grad af oplevet åndenød. 

Det ser således ud til, at have en afgørende betydning for patienterne, at plejepersonalet 

evner at udvise ro og forståelse, og at patienterne får mulighed for at gøre det de selv 

kan under kropsplejen.  

 

At få hjælp til det man ikke kan 
Alle patienter i undersøgelsen har behov for at få hjælp til flere dele af kropsplejen. Især 

har de problemer med at få vasket fødder, ryg og hår og blive tørret.  

Patienterne lægger her vægt på, at plejepersonalet anerkender, at de som patienter selv 

er i stand til at vurdere, hvad de kan og ikke kan denne dag, og at der ikke bliver stillet 

spørgsmål til, om de nu også har brug for hjælp. En patient udtrykker det sådan: 

 
”… at de også lader en, hvad skal man sige, selv bestemme, hvad, hvad man synes 
man kan klare” (Patient nr. 3). 

 

 48



Ligeledes lægger patienterne vægt på, at plejepersonalet ikke presser dem til mere end 

de føler, de kan holde til og til mere, end de fra starten har aftalt. Her nævner flere 

patienter aftalearket, der bliver udfyldt inden kropsplejen og de beskriver det som en 

hjælp, at der er lavet faste aftaler inden de går i gang. I processen med at træffe aftalerne 

bliver patientens og sygeplejerskens forventninger til hinanden ekspliciteret. Disse 

aftaler om, hvem der skal gøre hvad under kropsplejen, medvirker til at patienterne ikke  

oplever et pres fra plejepersonalets side:  

 

”Ja, der er ikke noget altså, pres på at man skal gøre andet end det man kan. Det 
er ikke ubehageligt og heller ikke noget med at jage på en. Det gør de slet ikke” 
(Patient nr. 2). 

 
”Det var mine kriterier hun (sygeplejersken) kørte efter. Ikke spor andet”  
(Patient nr. 3). 
 

I de dele af kropsplejen som patienterne får hjælp til, fremhæver patienterne også, at det 

er vigtigt, at plejepersonalet fortæller hvad de vil gøre, så patienterne kan følge med og 

er forberedte på, hvad der skal ske. Dette øger ligeledes patienternes mulighed for, at 

samarbejde og for at opleve en form for kontrol i situationen. En patient svarer ligefrem, 

at det for hende er det vigtigste, at vide hvad plejepersonalet vil gøre. Og at de lige siger 

det inden de gør det, så hun kan følge med og nå at sige fra, hvis hun skal have en pause 

først. I relation til at være afhængig af hjælp spiller tryghed og angst en rolle. 

 

Tryghed og angst 

Alle fire patienter beskriver tryghed som værende vigtigt, i form af at vide, at personalet 

altid er i nærheden. Flere har følelsen af, at plejepersonalet hele tiden holder øje  

med dem, og at de hurtigt vil kunne få hjælp, hvis de får brug for den:  

 
”Der er jo nok man kan råbe hjælp til, de kommer jo lige der ude” (Patient nr. 2.)  
 
”Og så ved man, at de holder sgu stadigvæk øje med en, fordi det føler jeg 
virkelig, at de gør. De holder øje med en, hvis, hvis jeg går ud på toilettet, så 
kommer der sådan lige en, og så, nå ja men det gik jo fint ikke” (Patient nr. 3). 

 

Trygheden syntes at have to betydninger. Den ene betydning indeholder patienternes 

oplevelse af tryghed, i form af, at plejepersonalet hurtigt kan tage over, hvis patienterne 
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får åndenød og ikke kan mere. Mens den anden indeholder tryghed i form af, at 

plejepersonalet tør at lade patienterne prøve deres grænser af, inden de skal udskrives og 

hjem og klare sig selv. De patienter der forbinder åndenøden med angst og med følelsen 

af at skal dø, beskriver alene tryghed ud fra den første betydning, mens de patienter der 

ikke oplever angst i forbindelse med åndenød, beskriver tryghed ud fra begge 

betydninger. 

Ovenstående beskrivelser tegner et billede af den strategi, som patienterne benytter som 

et led i at bevare og beskytte deres integritet. Samlet set kommer strategien til syne i 

balancen mellem ”at gøre det man kan og få hjælp til det man ikke kan”. At gøre det 

man kan, ses her at have afgørende betydning, fordi patienterne af erfaring synes at 

vide, at de, hvis de bliver sat i en situation, hvor plejepersonalet tager over og fratager 

dem retten til at bidrage, kan opleve situationen som uværdig og som en trussel mod 

deres integritet. Patienternes strategi og handlinger er derfor rettet mod at undgå at 

komme i en sådan situation.  

Den samme strategi ses i beskrivelsen af, ”at få hjælp til det man ikke kan”. Her 

udtrykker patienterne, at det er vigtigt at plejepersonalet ikke presser dem til mere end 

de selv føler, at de kan klare. Igen verbaliserer patienterne, det der kan true deres 

integritet. De synes af erfaring at vide, at situationer hvor deres afhængighed er tydelig 

og deres sårbarhed blottes, kan føre til at plejen føles uværdig. Deres handlinger er 

derfor rettet mod at bevare og beskytte deres integritet.  

Hvordan ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” forløber, afhænger af plejepersonalets 

måde at være på, og af om der i samarbejdet laves klare aftaler. 

 

5.4 At samarbejde med plejepersonalet   

Plejepersonalets måde at være på  

Alle fire patienter fremhæver, at gensidig respekt og det at blive set og behandlet som et 

menneske er det vigtigste, når de skal have hjælp af plejepersonale. De giver eksempler 

på oplevelser, under andre indlæggelser og oplevelser i forbindelse med at få hjælp af 

hjemmeplejen, hvor de har følt, at personalet har talt ned til dem eller hen over hovedet 

på dem. Om plejepersonalets måde at være på siger de fx: 
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”Jeg ser, det er det vigtigste for mig, det er den der gensidige respekt man har for 
hinanden. Det betyder meget for mig” […] ”Man bliver behandlet som, ja som et 
menneske, og det kan jeg godt lide. Der er ingen der taler ned til en” (Patient nr. 
1). 
 

Patienterne er i forbindelse med plejen generelt meget opmærksomme på 

plejepersonalets verbale og nonverbale adfærd.  Dette kommer til fx til udtryk i form af 

udtalelser som: ”… hun havde ikke tid til at høre efter hvad jeg sagde og det, det blev 

jeg ked af” (Patient nr. 4). Citatet viser hvordan patienten, den første aften efter 

indlæggelsen, oplever en sygeplejerskes adfærd. Den samme opmærksomhed gør sig 

gældende under kropsplejen. Her viser patienternes beretninger, at plejepersonalets 

attitude og adfærd har en afgørende betydning for, hvordan patienterne oplever det at 

modtage hjælp til kropspleje. Det der især træder frem i patienternes udtalelser er, at de 

alle beskriver situationerne med at modtage ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” som 

positive, med vægt på plejepersonalets måde at agere på. De fremhæver her ting, som de 

oplever, gør en forskel for dem, fx at plejepersonalet har tid, er rare, er tålmodige, ikke 

jager med dem, giver pauser og ikke presser dem til mere end de kan. 

Ingen af patienterne bruger ord som opretholdelse af integritet og værdighed, om det der 

er på spil. De omtaler i stedet betydningen af plejepersonales attitude på en mere  

indirekte måde fx som: 

 
”Måden de ser på en og måden de taler til en, ikke også, ja” (Patient nr. 4). 

 
”… man føler ikke der bliver snakket hen over hovedet på en” (Patient nr. 3). 
 

Beskrivelser af plejepersonalets adfærd kan genfindes i samtlige kategorier, og er 

entydigt det, patienterne giver udtryk for, er det vigtigste i interaktionen med 

plejepersonalet.   

 

At samarbejde via klare aftaler  

Gennem patienternes beretninger tegner der sig et billede af, at det har meget stor 

betydning, at der som en del af konceptet ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” laves 

klare aftaler om, hvem der skal gøre hvad inden kropsplejen udføres. Denne betydning 

ses at udspringe af fire afgørende forskelle mellem ”Vanlig kropspleje” og 

”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”.  
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For det første giver ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” patienter mulighed for at sige 

til og fra, mens de stadig har luft til at fortælle, hvad de kan og ikke kan. Den enkelte 

patient og sygeplejerske får afklaret, hvad patienten skal have hjælp til, og hvordan 

kropsplejen skal foregå. Denne afklaring foregår på et tidspunkt, hvor patienten har 

overskud til det og inden en situation med tiltagende åndenød og eventuel angstfølelse 

opstår. Dette er vigtigt, da patienterne som tidligere beskrevet også forbinder kropspleje 

med ubehag. Ubehaget er dels relateret til forværringen af åndenød på grund af den 

fysiske aktivitet og dels til, at kropsplejen opleves som meget energikrævende. For 

patienterne har det derfor betydning, at de ikke undervejs skal afklare med 

sygeplejersken, hvad de kan og hvad de skal have hjælp til. De kan i stedet koncentrere 

sig fuldt ud om at gennemføre kropsplejen, ud fra de aftaler, der allerede på forhånd er 

truffet. Dette står i modsætning til ”Vanlig kropspleje”, hvor beslutninger om hvem der 

skal udføre de enkelte handlinger, ofte først bliver truffet når de er aktuelle, og hvor 

patienterne ofte selv skal spørge om hjælp (Lomborg 2004).   

I ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” synes patienter og sygeplejersker altså at være 

mere ligeværdige, også under selve afklaringen af, hvad patienterne kan og ikke kan. 

Afklaringen fokuserer på patienternes behov, og patienterne oplever, at de får mulighed 

for at sige til og fra og for at udtrykke deres oplevelser og erfaringer.  

For det andet foregår afklaringen af, hvad patienterne kan og ikke kan, under 

”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” på stuen, mens patienterne stadig er påklædte. Da 

patienterne er påklædt ligesom sygeplejerskerne, er situationen mere ligeværdig, end i 

”Vanlig kropspleje” hvor afklaringen foregår samtidig med selve kropsplejen og 

patienterne er nøgne, mens sygeplejerskerne har tøj på. Under ”Patienttilpasset hjælp til 

kropspleje” er patienterne således ikke i samme grad påvirkede af blufærdighed. Dette 

kan medvirke til, et mere ligeværdigt udgangspunkt mellem patienter og sygeplejersker, 

i afklaringen af den påkrævede hjælp.   

For det tredje kan patienterne under ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” bære 

eventuelle hjælpemidler, fx høreapparat og briller, under afklaringen af deres behov for 

hjælp, da afklaringen foregår på stuen inden kropsplejen. Under ”Vanlig kropspleje” 

sker afklaringen af patienternes behov, derimod ofte, samtidig med selve kropslejen. 

For at beskytte patienternes hjælpemidler, fjernes disse ofte inden kropsplejen 

påbegyndes, især hvis patienterne skal i bad. Dette kan betyde, at kommunikationen 
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mellem patienterne og sygeplejerskerne besværes, i forhold til at få afklaret, hvad 

patienterne kan. Ligeledes har det betydning for patienterne, at sygeplejerskerne under 

”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” sidder over for og i øjenhøjde med patienterne, da 

dette både kan lette kommunikationen og påvirke oplevelsen af ligeværdighed positivt i 

situationen. 

Som det fjerde og sidste oplever patienterne under ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” 

at det, at sygeplejerskerne noterer aftalerne på et aftaleark, er med til at fastholde 

dagsordenen for kropsplejen. Det bliver her gjort klart fra sygeplejerskens side, at 

patienterne skal tage sig den tid de har brug for, og at de skal tage en pause, når de kan 

mærke, at åndenøden er ved at eskalere. Der laves aftaler om, at patienten selv skal sige 

til og fra, og dette er med til at sende et signal om, at sygeplejerskerne prioriterer at 

inddrage patienterne. En patient udtrykker det således: 

 
”Så føler man jo også man, at øh, at, at der er nogle der tænker på en, ikke også... 
man bliver taget lidt alvorligt, ja lidt meget måske alvorligt, ikke også”  
(Patient nr. 4).  
 

Ligeledes fremhæver patienterne, at udfyldelsen af aftalearket bidrager til tryghed, da 

det bliver ekspliciteret, hvad sygeplejerskerne har tænkt sig at gøre og hvordan. 

Ydermere medvirker de klare aftaler til, at der ikke går ”kludder” i det, som en patient 

siger.  

Det at patienterne og sygeplejerskerne laver aftaler inden kropsplejen går i gang, er altså 

med til at sætte en ”ramme” for hvad der skal foregå og hvordan. Patienterne fortæller at 

de oplever, at afklaringen af hvad de kan og hvad de skal have hjælp til, foregår på en 

ligeværdig måde, hvor deres oplevelser og erfaringer bliver taget alvorligt.  

Ud fra patienternes beskrivelser tegner der sig altså et billede af, at interaktionen 

mellem patienter og sygeplejersker er præget af et ligeværdigt samarbejde, i forhold til 

at planlægge og udføre ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”. Patienterne oplever, at 

sygeplejerskerne bruger deres faglighed og erfaring, men at de samtidig giver plads til 

og anerkender patienternes oplevelser og erfaringer.  

Under udfyldelsen af aftalearket sker der er en gensidig afklaring mellem patienten og 

sygeplejersken, og de to parter har samme mål. Målet er at gennemføre den daglige 

kropspleje, under hensyntagen til den enkelte patients aktuelle tilstand, behov og 

ønsker, så eskalerende åndenød så vidt muligt undgås, og så patienten oplever, at 
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integriteten beskyttes. I interviewene er der tegn på, at patienterne under ”Vanlig 

kropspleje” tidligere har oplevet, at sygeplejerskerne har haft ét mål med kropsplejen, 

mens de selv har haft et andet. De giver udtryk for at have oplevet afklaringen som en 

forhandling, hvor sygeplejerskernes primære mål har været, at få patienterne til at gøre 

mest muligt selv8. For patienterne synes dette at have resulteret i en følelse af, at 

sygeplejerskerne ikke har anerkendt deres oplevelser og erfaringer, og at kropsplejen 

har været styret af sygeplejerskernes mål, mere end af patienternes behov.  

I den patienttilpassede kropspleje giver alle patienterne klart udtryk for, at de selv 

bestemte hvad der skulle ske. På spørgsmålet om hvem der bestemte under den 

patienttilpassede kropspleje, svarer flere af patienterne først, at de og sygeplejersken 

bestemte i fællesskab, men laver så dette om til, at de selv bestemte.  

De to næste to citater viser denne transformering fra ”vi bestemte” til ”jeg bestemte”. 

 
”Det var os begge to i fællesskab. Altså det var mest mig, men vi blev enige om 
det hen ad vejen” (Patient nr. 2). 
 
”Jeg synes vi kørte et samarbejde…ja, der var ikke nogen der bestemte noget, det 
kørte bare…det var mig der egentlig bestemte hvad hun skulle gøre. Hun spurgte, 
skal jeg eller vil du selv og så valgte jeg” (Patient nr. 3). 

 

Patienternes udtalelser viser samlet, at det har stor betydning for dem, at de føler at de 

har ”noget at skulle have sagt”. Der er tegn på, at patienternes vurdering heraf er baseret 

på, om de føler at deres oplevelser og erfaringer bliver anerkendt, og om deres valg 

bliver respekteret af plejepersonalet.  

Den strategi som patienterne anvender i kategorien her, handler om, at de hele tiden er 

opmærksomme på plejepersonalets måde at være på. Fx vurderer de om der ”… bliver 

snakket hen over hovedet på en” og om det er ok at tage en pause ved behov ”…det gav 

hun mig jo også lov til, i stedet for at diktere”. For patienterne kan disse vurderinger 

være udløst af, at de har erfaringer med, at plejen kan opleves som uværdig og som en 

trussel mod deres integritet, hvis plejepersonalet ikke anerkender deres oplevelser og 

erfaringer (Lomborg 2004). Fx hvis plejepersonalet ikke lader dem have ”noget at 

skulle have sagt” i forhold plejen. 

                                                 
8 Jævnfør citatet på side 49 fra patient nr. 4. 
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Strategien indebærer altså her, at patienterne hele tiden er opmærksomme på, om 

plejepersonalet giver dem hjælp til kropspleje på en måde, hvor de føler at samarbejdet 

er anerkendende og ligeværdigt, således at deres integritet bevares og beskyttes.  

Samlet set har analysen via beskrivelsen af de fire kategorier givet svar på, hvilke 

oplevelser og erfaringer KOL- patienter har i forhold til at modtage ”Patienttilpasset 

hjælp til kropspleje”. Analysen viser, at patienterne meget sammenligner 

”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” med ”Vanlig kropspleje”, og at de udtrykker 

andre oplevelser og tre nye strategier, der ikke er beskrevet i Lomborgs afhandling 

(Ibid.). Der er samtidig også oplevelser og strategier der kan genfindes i afhandlingen, 

fx strategien der handler om at gennemføre kropsplejen dagligt. 

Patienterne giver udtryk for, at der har været forskel på modtage ”Patienttilpasset hjælp 

til kropspleje” og ”Vanlig kropspleje” som de kender det fra tidligere indlæggelser. 

Forskellen er positiv til fordel for ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” og begrundes 

med, at de har følt, at der har været mere tid og balance mellem sygeplejerskens faglige 

viden og erfaringer og deres egne oplevelser og erfaringer. Ligeledes fortæller 

patienterne, at sygeplejerskerne har anerkendt deres behov og ønsker, og har behandlet 

dem på en ligeværdig og respektfuld måde. Dette tyder alt sammen på, at patienterne 

har oplevet, at deres integritet blev bevaret og beskyttet under ”Patienttilpasset hjælp til 

kropspleje”. For patienterne er det en kontinuerlig proces, at bevare og beskytte deres 

integritet og som et led heri, anvender de, de nævnte strategier. Strategierne har til 

formål at sikre, at patienterne undgår at komme i situationer, hvor det at være afhængig 

og modtage hjælp føles uværdigt.  

Man kan sammenfatte undersøgelsens resultater i en model, der viser det forløb som 

patienterne gennemgår under ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”:  
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Model 1: Forløbet patienter gennemgår under ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”. 

 

6. Diskussion 

Denne diskussion indeholder tre forskellige men centrale punkter. Først sammenlignes 

og diskuteres resultaterne fra undersøgelsen ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” op 

imod resultaterne fra Lomborgs ph.d.-afhandling (Lomborg 2004). Dette gøres for at 

kunne svare på spørgsmålet, om plejekonceptet ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” 
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kan ændre KOL- patienters oplevelse af at modtage hjælp til kropspleje, således at deres 

integritet opretholdes og beskyttes, og ubehag så vidt muligt undgås? Herefter redegøres 

der for overvejelser omkring dataindsamlingen og til sidst, diskuteres den metodiske 

kvalitet og rækkevidde af min undersøgelse.  

 

6.1 Sammenligning og diskussion af resultater 

Jeg vil nu svare på, om konceptet ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” kan ændre 

KOL- patienters oplevelse af at modtage hjælp til kropspleje, således at deres integritet 

opretholdes og beskyttes, og ubehag så vidt muligt undgås? 

For at gøre dette afsnit i diskussionen så gennemskueligt så muligt, har jeg valgt at dele 

det op i tre underafsnit. Først diskuteres begrebet integritet, da det kan have betydning 

for, hvordan resultaterne i Lomborgs ph.d.-afhandling tolkes. Herefter sammenlignes 

resultaterne fra undersøgelsen ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” op imod 

resultaterne fra Lomborgs ph.d.-afhandling, og resultater fra litteraturgennemgangen 

inddrages. Til sidst diskuteres og besvares det rejste spørgsmål på baggrund af denne 

sammenligning. 

 

Integritet 

I litteraturgennemgangen blev der gjort rede for, at begrebet integritet kan have mange 

betydninger og definitioner. Der synes hverken i samfundet eller i sygepleje-

professionen, at være nogen klar eller fælles opfattelse af, hvad integritet betyder. Det er 

tidligere blevet fremført, at begreber som fx integritet, der i det daglige sprog kan have 

flere betydninger, bør defineres når de anvendes på en central måde i forskning 

(Launsø, Rieper 2000). Ved at definere centrale begreber kan forskere sikre sig, at deres 

forskningsresultater læses og forstås ens af alle (Ibid.).  

Kernekategorien i undersøgelsen her og i Lomborgs ph.d.-afhandling er begge centreret 

om at beskytte og bevare sig selv og sin integritet. Inden mine og Lomborgs resultater 

sammenlignes, vil det derfor være relevant, først at foretage en sammenligning mellem 

hvad der forstås ved begrebet integritet i undersøgelsen her og i Lomborgs ph.d.-

afhandling. En sådan sammenligning af og diskussion om integritet, vil kunne bringe 

nuancer, forskelle og ligheder frem, af betydning for tolkningen af resultaterne.  
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En grundig gennemgang af Lomborgs ph.d.-afhandling viser dog, at begrebet integritet 

ikke defineres og det er således ikke muligt, at foretage en direkte sammenligning.  

I bestræbelsen på at få en definition af Lomborgs forståelse af integritet, gennemgås 

formålet for den overordnede interventionsundersøgelse ”Patienttilpasset hjælp til 

kropspleje” blandt hospitalsindlagte KOL- patienter (Lomborg 2006). Her indgår 

begrebet integritet også på en central måde, men igen uden at det defineres. Idet 

begrebet anvendes uden en definition, synes det at være op til den enkelte læser at 

afgøre, hvad begrebet her betyder.  

Det samme gør sig gældende, når man læser de Sygeplejeetiske Retningslinier, hvor der 

står at ”Sygeplejersken skal arbejde for, at patienten bevarer sin værdighed og 

integritet” (Dansk Sygeplejeråd 2007). Uden en definition synes fx dette krav til 

sygeplejersker om, at de skal arbejde for, at patienter bevarer deres integritet at være 

meget diffust. Man kan rejse spørgsmålet, om sygeplejersker generelt set kan forventes 

at leve op til krav, der hverken synes at være definerede eller fælles og derfor fremstår 

som uigennemskuelige? Dette mener jeg umiddelbart ikke og for sygeplejen som 

profession, ligger der derfor en udfordring i, at komme til en fælles forståelse af 

begrebet integritet. Denne fælles forståelse skal føre til, at alle har samme opfattelse af 

integritet, og en sådan begrebsafklaring kan medvirke til at få mere substans i begrebet.   

Da det ikke har været muligt at finde ud af, hvordan Lomborg definerer integritet, tages  

der i sammenligningen af resultaterne, i Lomborgs afhandling og i undersøgelsen her,  

kun udgangspunkt i definitionen af integritet givet i specialet9. Integritet forstås her som 

et etisk og normativt begreb der indebærer, at sygeplejersken må tage imod patientens 

sårbarhed og appel om at blive taget vare på og lyttet til, som et helt menneske med krav 

på beskyttelse og respekt. Denne definition synes umiddelbart også at passe til og være 

meningsfuld i de sammenhænge, hvor Lomborg anvender begrebet integritet. Fx når 

Lomborg skriver ”Det var svært for patienterne at udholde hjælp til kropspleje og 

bevare deres integritet når de samtidig følte de skulle sikre sig at sygeplejersken forstod 

hvor alvorlig deres tilstand var” (Lomborg 2004/s63). 

 

 

  

                                                 
9 Se litteraturgennemgangen, afsnittet om integritet som begreb 
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Sammenligning af strategier  

Undersøgelsens resultater vil nu blive sammenlignet med resultaterne i Lomborgs ph.d.-

afhandling. Ifølge Lomborg benytter patienterne de beskrevne strategier: 1) ikke at give 

op, 2) at håndtere afhængighed, og 3) at minimere risikoen for at åndenøden eskalerer. 

Ligeledes redegør Lomborg for, at patienter kan opleve dilemmaer i interaktionen med 

plejepersonalet. Dilemmaerne opstår, fordi patienter på den ene side gerne vil følge 

plejepersonalets forslag og være ”gode patienter”, mens de på den anden side forsøger 

at undgå at deres åndenød eskalerer (Lomborg 2004). 

De beskrevne dilemmaer kan genfindes i undersøgelsen om ”Patienttilpasset hjælp til 

kropspleje”, men ikke i relation til patienternes oplevelser med konceptet. Dilemmaerne 

kommer derimod til syne, når patienterne retroperspektivt beskriver situationer med 

”Vanlig kropspleje”. Patienterne anvender nemlig tidligere oplevelser med ”Vanlig 

kropspleje” som et sammenligningsgrundlag til ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”. 

De interviewede patienter fortæller således om situationer med ”Vanlig kropspleje”, 

hvor de enten bevidst har valgt eller har følt sig nødsaget til at føje plejepersonalet. Om 

situationerne siger de, at de følte det var plejepersonalet der styrede plejen og ikke deres 

behov og oplevelser. Ligeledes giver patienterne udtryk for, at der var for lidt tid og en 

patient oplevede, at skulle retfærdiggøre behovet for hjælp over for plejepersonalet.  

Patienterne beskriver altså de samme oplevelser, der blev redegjort for i  

forskningslitteraturen, nemlig at patienter oplever, at det er nødvendigt at ”føje” 

personalet og være en ”nem” patient (Delmar 1998, Jacelon 2004, Lomborg 2004, 

Randers, Mattiasson 2000). I nævnte forskningslitteratur blev der skitseret tre strategier 

som patienterne anvender, når de føjer personalet: 1) at forsvare den pleje de modtager, 

2) at negligere eget behov for pleje og sige, at andre patienter har mere brug for hjælp, 

og 3) at undgå at udtrykke egen mening, hvis den kan opfattes som kritik (Delmar 1998, 

Jacelon 2004, Zoffmann Knudsen 2004, Randers, Mattiasson 2000).  

I de tidligere omtalte situationer med ”Vanlig kropspleje” vurderes de interviewede 

patienter især, at have anvendt to ud af de tre strategier. Fx havde ingen af patienterne 

sagt fra over for plejepersonalet, i de nævnte situationer. Dette tolkes som den tredje 

strategi, nemlig at undgå at udtrykke egen mening, hvis den kan opfattes som kritik. Da 

patienterne skulle begrunde hvorfor de havde føjet plejepersonalet, anvendte de den 

første strategi, idet de forsvarede plejepersonalet med, at de jo havde så travlt.  
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De dilemmaer Lomborg beskriver i sin afhandling, synes patienterne i undersøgelsen 

altså også at have oplevet, men kun i forbindelse med tidligere situationer med ”Vanlig 

pleje”.  

Det at dilemmaerne kan genfindes, ses at bekræfte resultaterne i Lomborgs afhandling.  

At patienter i to forskellige undersøgelser med tre års mellemrum kan beskrive de 

præcis samme oplevelser og dilemmaer, kan bruges som udgangspunkt for yderligere 

refleksion. Især da litteraturen på området, der i øvrigt også omhandler andre 

patientkategorier, ligeledes støtter op om disse resultater.  

Man kan diskutere, hvilken betydning disse resultater har for plejepersonale i praksis. 

Umiddelbart vurderes resultaterne, at have stor betydning for det plejepersonale der 

dagligt samarbejder med KOL- patienter, og som oplever dette samarbejde som godt og 

ligeværdigt. De kan jo reelt stå med patienter, der ikke føler at de bliver hørt og som 

blot føjer plejepersonalet med ubehag til følge. Plejepersonale kan altså risikere, at de 

ud fra relevante faglige argumenter handler på en sådan måde, at de ubevidst bidrager til 

patientens eskalerende åndenød og ubehag. Ud fra et sygeplejefagligt synspunkt er dette 

problematisk, da sygeplejerskens faglighed i relationen med patienten, altid bør 

udmøntes i noget positivt til gavn for patienten (Lomborg 2003). Sygeplejersken har 

derfor et fagligt ansvar for at tilrettelægge og udføre hjælpen til kropspleje på en måde, 

så KOL- patienter oplever velvære og så eventuelt ubehag lindres.  

Man kan også diskutere, om det overhovedet er muligt at forbedre plejen og dermed 

patienternes oplevelser, hvis patienterne ikke af sig selv siger til og fra under 

kropsplejen, men blot føjer plejepersonalet og stiltiende udholder ubehag. Hvis vi 

arbejder ud fra den antagelse, at patienterne ikke siger fra, fordi de fx som nævnt i 

litteraturgennemgangen er bange for at være besværlige patienter, er dette et grundvilkår 

der ikke lige synes til at ændre. Patienternes adfærd kan i dette perspektiv ses som en 

reaktion på den afhængighed, de føler af sygehusvæsenet samt som en reaktion på de 

magtstrukturer og det hierarki, de oplever gør sig gældende. For at ændre patienternes 

oplevelser, kræver det altså en sygeplejefaglig indsats, at afdække og ændre de daglige 

rutiner der medvirker til, at de nævnte dilemmaer opstår.  

I undersøgelsen om ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” er det netop det, at afdække 

og ændre de daglige rutiner, der har været fokus, og det har patienterne kunnet mærke. 

Således udtaler samtlige patienter der indgik i undersøgelsen, at de ikke på noget 
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tidspunkt oplevede et behov for at føje plejepersonalet. Dette skyldes ifølge patienterne, 

at plejepersonalet fra starten var opmærksomme på, at lade patienterne bestemme 

hvornår, hvor og hvordan kropsplejen skulle foregå. Patienterne lagde stor vægt på, at 

de følte, at de selv styrede tempoet og antallet af pauser undervejs, og at plejepersonalet 

signalerede, at de havde god tid. Patienternes følelse af, at de selv bestemte under 

”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” synes at have betydning for, at de ikke oplevede at 

blive sat i situationer, hvor de anså det for nødvendigt, at gå på kompromis med deres 

behov.  

Ovenstående stemmer overens med den undersøgelse fra litteraturgennemgangen, hvor 

patienter satte ord på situationer, de følte opretholdte og beskyttede deres integritet, i 

interaktionen med personalet. Disse situationer var karakteriseret af, at personalet havde 

anerkendt og respekteret, at patienterne havde en rolle i egen pleje (Randers, Mattiasson 

2000).  

Umiddelbart viser mine resultater fra undersøgelsen ”Patienttilpasset hjælp til 

kropspleje”, at det er muligt at forbedre patienternes oplevelse af plejen. Processen med 

at forbedre plejen, kræver dog både en stor indsats fra plejepersonalets side samt en 

række kompetencer, fx kommunikative og praktiske færdigheder. Desuden er det 

nødvendigt med tid, økonomiske ressourcer og opbakning fra ledelsen. Det er her en 

central pointe, at det er plejepersonalet der skal ændre adfærd og rutiner, hvis patienters 

oplevelser skal forbedres og eventuelt ubehag mindskes. Målet er at plejepersonalet får 

fokus på og aktivt arbejder med, at lade patienternes oplevelser og erfaringer styre 

plejen, så vidt det er muligt. Dette kræver, at plejepersonalet vil arbejde med deres 

forforståelse og forandre egen adfærd, også selv om de måske oplever, at de allerede gør 

deres bedste for patienterne. 

I relation hertil synes der at være flere udfordringer i forhold til at få konceptet 

implementeret i praksis. Her tænkes der først og fremmest tilbage resultaterne fra 

undersøgelserne i litteraturgennemgangen indenfor fire områder. For det første pegede 

undersøgelserne på, at plejepersonalet reagerede med modstand, når de skulle anerkende 

patienters viden. For det andet havde plejepersonalet tendens til at undervurdere 

patienternes erfaring og viden, når det drejede sig om, hvad der virkede for dem, uanset 

at personalet selv havde inviteret dem til at deltage i problemløsningen (Fox 2005, 

Paterson 2001a, Randers, Mattiasson 2000, Wilson 2002). Et tredje resultat var, at 
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sygeplejersker generelt udgjorde den faggruppe, der havde sværest ved at tackle og 

anerkende patienters viden (Wilson, Kendall & Brooks 2006). Mens et fjerde var, at 

sygeplejersker gennem deres uddannelse og daglige praksis ubevidst socialiseres til at 

tænke og handle på bestemte måder. En socialiseringsproces der kan medføre, at de 

opfatter kropsplejen som en rutinehandling, de ikke reflekterer over (Hansen 2002).  

Med udgangspunkt i disse undersøgelser synes det rimeligt at antage, at man som 

forsker kan møde modstand, i processen med implementeringen af konceptet.  

Dette har dog ikke vist sig at være tilfældet, hverken i Lomborgs arbejde eller i mit 

arbejde, med plejepersonalet i undersøgelsen. De involverede plejepersonaler har 

derimod vist stor interesse og åbenhed overfor undersøgelsen. Jeg har diskuteret dette 

med Lomborg der mener, at det måske skyldes, at hun fra starten, i undervisningen og 

vejledningen, bevidst har anvendt en værdsættende tilgang. 

Et andet problem der kan være relevant at tage højde for, og som kan vanskeliggøre 

implementeringen, er det stigende arbejdspres og sygeplejerskemanglen på mange 

medicinske afdelinger. I denne sammenhæng er det vigtigt, at man som forsker har 

realistiske forventninger til plejepersonalet og erkender, at det kræver en vedvarende 

indsats at fastholde fokus. Det synes især at være vigtigt, da de mange besparelser de 

sidste år par år har haft medført, at plejepersonalet ofte står i et krydspres mellem 

patienternes forventninger og behov og sundhedsvæsenets organisering og prioritering 

(Mandag Morgen et al. 2007). 

I sammenligningen af de to undersøgelser går jeg nu lidt videre, og ser på den første 

strategi som Lomborg redegør for: ”ikke at give op”. Lomborg skriver, at patienterne i 

situationer med kropspleje, forsøger at udholde oplevet lidelse via selvkontrol, fordi de 

opfatter den daglige kropspleje som en nødvendighed, og en måde at opretholde deres 

integritet på (Lomborg 2004).  

I undersøgelsen ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” kan kendetegn fra strategien 

”ikke at give op” genfindes flere steder. Især i kategorien ”kropspleje som en nødvendig 

daglig opgave”. Patienterne bruger dog ikke, som i Lomborgs afhandling, kamp-

metaforer, og de synes ikke at opleve kropsplejen som værende forbundet med lidelse. 

Patienterne giver stadig udtryk for et oplevet ubehag, men det synes ikke at være det, 

der fylder i deres oplevelser. De relaterer primært ubehaget til oplevelsen af åndenød, 
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og fremhæver samtidig de ting, de selv gør og som plejepersonalet gør, for at afhjælpe 

åndenøden.  

Umiddelbart ser det ud til, at patienterne, på trods af de forskelle der er nævnt i 

afhandlingen og undersøgelsen, har det tilfælles at de oplever, at den daglige kropspleje 

bidrager til at opretholde deres integritet. Det at gennemføre kropsplejen synes både at 

påvirke, den måde som de selv og som de tror, andre opfatter dem på, men synes også at 

have en nærmest symbolsk betydning af ikke at give op. 

Den næste strategi fra Lomborgs afhandling ”at håndtere afhængighed” handler om, at 

patienter er generede af, at være afhængige og af at behøve at bede om hjælp. De 

forsøger at acceptere deres afhængighed, samtidig med at de oplever, at de i situationer 

med kropspleje ofte er nødt til at retfærdiggøre deres behov for hjælp.  

Denne strategi har ikke kunnet genfindes i patienternes udtalelser om ”Patienttilpasset 

hjælp til kropspleje”. Derimod beskrev to af patienterne denne strategi, i forbindelse 

med deres erfaringer fra ”Vanlig kropspleje”. Herudover synes de eneste lighedstræk at 

være, at patienterne både i Lomborgs ph.d.-afhandling og i undersøgelsen her, er meget 

følsomme for, hvordan de modtager den påkrævede hjælp. Ligesom de tilstræber at 

modtage hjælp på en sådan måde, at det ikke opleves som uværdigt. Patienterne er 

derfor uhyre opmærksomme på og sensitive overfor, hvordan plejepersonalet agerer i 

interaktionen med dem. Dette kan skyldes, at patienterne oplever en øget sårbarhed 

under indlæggelsen. Forskningslitteraturen beskriver således, at selvom et menneskes 

integritet som udgangspunktet ikke forandres, så forandres sårbarheden over for trusler 

mod integriteten, især når personen er afhængig af hjælp (Randers, Mattiasson 2004). 

Patienternes følsomhed i forhold til hvordan de modtager den påkrævede hjælp, kan 

altså være et udtryk for, at de er ”på vagt” og føler en øget sårbarhed som følge af, at de 

er indlagt. 

Den sidste strategi Lomborg har fokus på, er patienternes forsøg på at minimere 

risikoen for, at deres åndenød eskalerer under kropsplejen. I undersøgelsen 

”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” synes træk fra den sidste strategi at være indlejret 

i kategorien der handler om, ”at gøre det man kan og få hjælp til det man ikke kan”. 

Hver gang patienterne skal vurdere hvad de kan og hvad de skal have hjælp til, er 

åndenøden et parameter, der er med til at afgøre hvor grænsen går. Patienterne forsøger 
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hele tiden at opnå den rette balance mellem at være aktive, og få hjælp under 

kropsplejen sådan at de føler, de gør det de kan, men uden at åndenøden eskalerer.  

Til forskel fra den ”Vanlige kropspleje” som Lomborgs afhandling beskriver, er det 

under ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” en ekspliciteret forventning til patienterne, 

at de i samarbejde med plejepersonalet tager ansvar for at opnå denne balance. 

Patienterne planlægger og økonomiserer stadig med deres tid og ressourcer, for at undgå 

at åndenøden eskalerer og ubehag opstår, men nu foregår det som et led i en bevidst og 

anerkendt strategi i samarbejde med plejepersonalet.  

Samlet set synes den grundlæggende forskel mellem resultaterne i Lomborgs ph.d.-

afhandling og denne undersøgelse, at være kendetegnet af måden patienterne oplever og 

beskriver interaktionen med plejepersonalet på. Ser jeg først på Lomborgs resultater, 

synes patienternes beskrivelser af forskellige situationer med kropspleje at have karakter 

af en forhandling. Beskrivelserne i undersøgelsen af ”Patienttilpasset hjælp til 

kropspleje” synes derimod nærmere at have karakter af gensidig afklaring.  

Et eksempel kan være, at patienterne i Lomborgs ph.d.-afhandling beskriver kropsplejen 

med metaforer som ”en daglig kamp”, ”at gå i krig med det” og ”at gå på kompromis 

med sig selv”(Lomborg 2003)10. Man kan diskutere, hvor meget man skal lægge i disse 

metaforer, men i udgangspunktet er fx både en kamp og en krig kendetegnet ved, at to 

parter har noget på spil, og at der er en vinder og en taber. I daglig sprogbrug har en 

forhandling de samme kendetegn, bortset fra, at begge parter her godt kan være tilfredse 

med udbyttet af forhandlingen. Der behøver altså ikke nødvendigvis være en vinder og 

en taber, men generelt set er udgangspunktet, at parterne har forskellige mål og skal nå 

til en aftale, som alle implicerede kan acceptere.  

Sættes dette perspektiv ned over Lomborgs resultater tyder det på, at patienterne har 

oplevet selve processen, vedrørende hvilke handlinger henholdsvis patienten og 

plejepersonalet skulle udføre, som en slags forhandling. Lomborg redegør i ph.d.-

afhandlingen for, at nogle patienter har oplevet, at plejepersonalets primære mål var at 

få patienterne til at gøre mest muligt selv. Uanset om intentionen er god, synes det at 

føre til, at patienter har følt, at deres oplevelser og erfaringer ikke er blevet anerkendt. 

Og som en følge heraf har de oplevet, at det var nødvendigt at retfærdiggøre deres 

behov for hjælp.  
                                                 
10 Referencen her stammer fra et kapitel i en bog, hvor Lomborg beskriver og giver eksempler på arbejdet 
med ph.d.-afhandlingen. 
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Vendes blikket nu mod ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” har patienterne en helt 

anden oplevelse. De beskriver beslutningsprocessen, vedrørende hvem der skulle udføre 

hvilke handlinger, som en ligeværdig og gensidig afklaring, hvor de har følt, at 

plejepersonalets faglige viden var en hjælp. Man kan sige, at der i denne situation ikke 

er noget at forhandle om, da begge parter har det samme mål fra starten. Idet patienterne 

har følt, at deres oplevelser og erfaringer er blevet anerkendt, og at de er blevet taget 

alvorligt, synes de ikke at have haft behov for at retfærdiggøre deres behov for hjælp. 

De giver derimod udtryk for, at de følte de selv bestemte, og at de havde ”noget at 

skulle have sagt” i forhold til kropsplejen.  

Man kan tydeliggøre, i hvilke faser patienterne oplever, at der er forskel på ”Vanlig 

kropspleje” og ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”, ved at anvende modellen fra 

analysen til at sammenligne resultaterne i Lomborgs ph.d.-afhandling og i 

undersøgelsen her. 

 
Model 1: Forskellen på forløbet patienter gennemgår under ”Vanlig kropspleje” og 
”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”. 
 

 65



Kan man ændre KOL- patienters oplevelse af at modtage hjælp til kropspleje? 

Formålet med specialet er at svare på spørgsmålet, om plejekonceptet ”Patienttilpasset 

hjælp til kropspleje” kan ændre KOL- patienters oplevelse af at modtage hjælp til 

kropspleje, således at deres integritet opretholdes og beskyttes, og ubehag så vidt muligt 

undgås? 

Sammenligningen mellem Lomborgs afhandling og undersøgelsen om ”Patienttilpasset 

hjælp til kropspleje” viser, at konceptet ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” kan være 

med til at ændre KOL- patienters oplevelse af, at modtage hjælp til kropspleje.  

Dette vurderes ud fra de 4 kategorier der fremkom i analysen: 1) at bevare og beskytte 

sin integritet, 2) kropspleje som en nødvendig daglig opgave, 3) at gøre det man kan og 

at få hjælp til det man ikke kan, og 4) at samarbejde med plejepersonalet.  

Selvom man i sammenligningen af de to undersøgelser kan se, at flere ting går igen og 

selvom ovenstående model viser, at patienternes grundlæggende sociale proces i store 

træk er den samme, så er patienternes fokus alligevel flyttet. Der er tegn på, at 

patienterne nu oplever det at gennemføre kropsplejen som mindre truende for deres 

integritet. Disse tegn ses fx i form af, at patienterne før beskrev kropsplejen med 

metaforer som ”en daglig kamp”, ”at miste sig selv”, ”at gå på kompromis med sig 

selv”, ”at vælte” og ”at gå i krig med det” (Lomborg 2003). Hvorimod de, i deres 

beskrivelse af ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”, ikke på noget tidspunkt anvender 

udtryk eller metaforer der kan sidestilles med de nævnte. Fra at beskrive kropsplejen 

som en kamp, hvor patienterne kæmper for at bevare sig selv, beskriver patienterne nu 

kropsplejen som en daglig opgave, der løses i fællesskab med plejepersonalet, og som er 

med til at bevare deres integritet. Ligeledes synes patienternes oplevelser af kropsplejen, 

ikke i så høj grad, at være relateret til ubehag, men er nu mere ligeligt fordelt mellem 

oplevelsen af velvære og ubehag. 

De dilemmaer som Lomborg argumenterede for i sin ph.d.-afhandling vurderes heller 

ikke længere, i samme grad, at fylde for patienterne. Behovet for at tage rollen som den 

”gode patient” eller for at retfærdiggøre behovet for pleje, synes at være afløst af andre 

og nye strategier. Denne ændring vurderes at have tæt sammenhæng med 

plejepersonalets ændrede fokus og mål for kropsplejen.  

De tre strategier patienterne anvender under ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” er: 1) 

at dagligt gennemføre kropsplejen, 2) at opnå balance mellem at gøre det man kan og få 
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hjælp til det man ikke kan, og 3) at fortælle plejepersonalet om oplevelser, erfaringer og 

behov, så plejepersonalet kan tage udgangspunkt heri under kropsplejen.  

Det, at der under analysen opstod nye kategorier og strategier, kan i sig selv være et 

tegn på, at patienter opfatter situationen omkring ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” 

anderledes end ved tidligere indlæggelser. Det kan dog også skyldes de få antal 

patienter i undersøgelsen. Flere gange oplevede jeg nemlig, at en kategori var for 

specifikt knyttet til fx den enkelte patients sygdomsstatus og derfor måtte kasseres. 

Selvom kategorien var interessant, kunne den ikke forfølges i det sparsomme materiale.  

I bestræbelsen på at opnå et klart svar på om patienterne oplevede, at den nye plejeform 

”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” gjorde en forskel, stillede jeg patienterne et 

direkte spørgsmål herom11. Alle patienterne svarede ”ja” til at de havde oplevet en 

forskel og var enige om, at plejeformen var en god ide, fordi de havde følt, at 

kropsplejen foregik på deres præmisser. 

I relation til dette spørgsmål havde én patient en antagelse, der her skal diskuteres, da 

den synes at indeholde en væsentlig pointe. Denne patient var under den observerede 

kropspleje meget opmærksom på at sige til og fra. Dette nævnte jeg under interviewet 

og patienten svarede, at det var hun, når hun var i stand til det. Patienten uddybede sit 

svar og fortalte, at hun ved sidste indlæggelse havde været så dårlig, at kropspleje, selv i 

form af et sengebad, havde udløst stærk åndenød. Åndenøden havde medført, at hun 

knapt kunne tale under kropsplejen. Patienten sad lidt og reflekterede over dette og kom 

så med den antagelse, at en KOL- patient der havde det rigtig dårligt, ville opleve at 

konceptet ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” gjorde en større forskel, end hvis 

patienten ikke havde det så dårligt.  

Patientens argument var umiddelbart logisk, og tog udgangspunkt i hendes egen 

oplevelse af, at jo dårligere hun havde det, jo mindre kontrol oplevede hun at have. 

Patienten mente således, at tiltag der kunne øge oplevelsen af kontrol, ville få 

proportionelt stigende betydning med graden af oplevet åndenød og ubehag. 

I en situation hvor patienten fx ikke ville have luft til at sige fra undervejs, ville 

afklaringen af patientens ressourcer inden kropsplejen derfor betyde mere, end det 

umiddelbart havde gjort for hende, da hun efter egen opfattelse nu havde det godt og 

skulle udskrives dagen efter. Dette stemmer overens med den undersøgelse fra 

                                                 
11 Se bilag 2, side 2: ”spørgsmål relateret til sammenligning med tidligere oplevelser af kropspleje”. 
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litteraturgennemgangen der viste, at patienter oplevede, at deres autonomi blev krænket, 

når sygeplejersker blot gjorde tingene på deres måde, og patienterne ikke magtede at 

tage diskussionen (Randers 2000). 

Patientens antagelse er tankevækkende, og leder til at diskutere om det mon er generelt 

for patienter, at oplevelsen af øget afhængighed fører til et øget behov for kontrol?  

Hvis jeg et øjeblik antager, at det er tilfældet, vil konceptet ”Patienttilpasset hjælp til 

kropspleje” på sigt kunne få betydning for mange flere patientkategorier end KOL- 

patienter. Den øgede afhængighed kan måske principielt lige så godt være forårsaget af 

smerter, træthed, eller kvalme der fører til, at patienten ikke har overskud til at sige til 

og fra under selve kropsplejen. Med dette udgangspunkt synes konceptet potentielt at 

kunne gøre en forskel, for alle de patienter der oplever afhængighed og som føler sig 

sårbare som følge af sygdom. Denne antagelse kunne være interessant at afprøve i et 

senere projekt. Især fordi den umiddelbart synes at stemme overens, med de resultater 

der blev redegjort for i litteraturgennemgangen om afhængighed. Her blev det 

beskrevet, hvordan patienter ikke kan regne med, at sygeplejerskerne automatisk ved 

hvad de har behov for, hvilket kan tilføje et yderligere pres på patienterne. Presset 

opstår, da patienterne som konsekvens heraf, hele tiden selv må sikre sig, at de får deres 

behov opfyldt (Lomborg 2004; Delmar 1998).  

Samlet set viser både analysen og diskussionen, at konceptet ”Patienttilpasset hjælp til 

kropspleje” kan ændre KOL- patienters oplevelse af at modtage hjælp til kropspleje og 

bidrage til, at deres integritet opretholdes og beskyttes, og ubehag så vidt muligt undgås. 

 

6.2 Overvejelser omkring dataindsamlingen  

Uforudsete problemer i dataindsamlingen 

Da jeg påbegyndte undersøgelsen, havde jeg en forventning om, at jeg skulle interviewe 

6 til 10 patienter. Jeg ville være sikker på, at nå arbejdet med dataindsamling og analyse 

og jeg begyndte derfor tidligt at arbejde på projektbeskrivelsen til mit speciale. 

Projektbeskrivelsen blev godkendt af min vejleder i februar måned, hvorefter jeg var 

klar til at lave deltagerobservation og interviews. Jeg lånte en diktafon, forberedte det 

fjerde tema til interviewguiden, og informerede den medicinske afdeling om min rolle i 

projektet. Herefter ventede jeg blot på at blive ringet op af den specialeansvarlige 
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sygeplejerske, der varetog inkluderingen af patienter til projektet. Der gik tre måneder 

uden patienter. Jeg begyndte at gå forbi den medicinske afdeling for at høre, om der var 

kommet patienter men uden resultat.  

Årsagen til de manglende patienter vurderes at være kompleks, og skyldes et 

sammenfald af flere omstændigheder. Ting der kan have haft betydning i denne relation 

er fx, at afdelingen i dataindsamlingsperioden fik ny daglig ledelse, sygeplejersken som 

var ansvarlig for inkludering af patienter i projektet sagde op, antallet af plejepersonaler 

der kunne udføre interventionen blev reduceret fra fem til tre, afdelingen var i perioden 

underbemandet, og havde ikke plejepersonale til at passe patienterne. Ligeledes var der i 

perioden mange cancer patienter til udredning, og derfor ingen sengepladser til 

eventuelle ny indlagte KOL- patienter i afdelingen. Visitationen af patienter til 

afdelingerne foregik via cpr. nummer og ikke efter diagnose, hvilket betød at den 

almene medicinske afdeling kunne få syv KOL- patienter, mens afdelingen jeg var 

tilknyttet ikke fik nogen.  

Ovenstående faktorer samt flere andre relateret til afdelingens logistik var medvirkende 

til at jeg, efter samråd med min vejleder, overtog inkluderingen af patienter til projektet. 

I denne proces blev det tydeligt for mig, at inkluderingen af patienter i praksis krævede, 

at mange faktorer skulle være til stede på én gang. Inkluderede jeg fx en mandlig 

patient, krævede det ikke bare, at der var en ledig sengeplads på en ”herre stue” i både 

interventions- og i kontrol afdelingen. Det krævede også, at der var ”trænet” personale 

på arbejde i mindst tre på hinanden følgende dage, og at patienten ville lade sig flytte fra 

et afsnit til et andet, hvilket viste sig at være et problem. De fleste patienter ønskede 

nemlig ikke at ”skifte” medpatient og plejepersonale, når de først var indlagt. Ved at 

komme i afdelingen hver eneste morgen lykkedes det, efter næsten fire måneder, at 

gennemføre første deltagerobservation og interview. Herefter fik jeg yderligere tre 

patienter til projektet.  

 

Min rolle som ”forsker” i eget felt  

Jeg var inden det første interview bevidst om, at min baggrund som sygeplejerske kunne 

få betydning for dataindsamlingen. Godt nok foregik dataindsamlingen ikke i min egen 

afdeling, men den foregik i den sygehus-kultur, jeg er en del af. Dette indebar på den 

ene side en risiko for, at jeg ikke ville kunne være tilstrækkelig åben over for de ting der 
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viste sig under dataindsamlingen, mens det på den anden side kunne være en fordel, i 

forhold til at sætte sig ind i patienternes oplevelser og agere i afdelingen. 

Mit udgangspunkt blev, at jeg ville tilstræbe at tage en neutral rolle i afdelingen, hvilket 

dog viste sig at være en større udfordring end forventet. At jeg ikke forblev fuldt ud 

neutral, stod klart for mig ved gennemlytning af de første interviews, hvor jeg kunne 

høre, at jeg flere gange ubevidst indtog rollen som sygeplejerske og fx beroligede en 

patient, der frygtede at lægerne ville fortie det, hvis de fandt tegn på cancer. Jeg har med 

min vejleder diskuteret disse situationer, da jeg oplevede at stå i et dilemma. Mit mål 

var at leve op til idealet om at være neutral i interviewsituationen, men samtidig følte 

jeg en appel fra patienterne om at tage vare på deres bekymringer.  

Min vejleder foreslog, at jeg fremover kunne aftale med patienterne at tage en sådan 

samtale efter selve interviewene, eller at jeg kunne holde fokus på spørgsmålene i 

interviewguiden og bagefter give min viden videre til den ansvarlige sygeplejerske. 

Begge valgmuligheder øger ens bevidsthed i forhold til, hvornår man agerer som 

henholdsvis forsker og sygeplejerske, og bidrager til, at de to roller holdes adskilt. 

En anden gang vil jeg fra starten også tilstræbe tydeligere at signalere, at jeg kommer 

udefra og ikke hører til afdelingen. At patienterne kan have haft svært ved at placere 

mig i den ”rette rolle”, tolker jeg ud fra, at de flere gange under interviewene brugte 

udtrykkene ”I” og ”Jer” om sygeplejersker i afdelingen. Jeg var i privat tøj med en 

åbentstående kort kittel over og navneskilt med titlen projektsygeplejerske.  

Min rolle i afdelingen blev ligeledes besværliggjort af, at jeg brugte meget tid der. 

Personalet så mig dagligt, og de dage hvor jeg vurderede, om patienter opfyldte kravene 

til inklusion i projektet, gik der ofte op til tre timer. Selve dataindsamlingen tog hver 

gang en hel dag på grund af ventetiden mellem de forskellige gøremål. Den megen 

ventetid blev tilbragt på personalekontoret, og jeg valgte bevidst at blive, når 

plejepersonalet gik ned i kaffestuen for at holde pause og spise frokost. Dette hjalp mig 

til ikke at indgå som en del af afdelingens personale, i adfærd og fokus. 
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6.3 Den metodiske kvalitet og rækkevidde af min undersøgelse  

Dataindsamlingens kvalitet  

Da jeg kun har sparsom erfaring med at foretage interviews, var det fra starten vigtigt 

for mig, at iværksætte tiltag der kunne øge interviewenes kvalitet. Disse tiltag er der 

redegjort for i metodeafsnittet under overskriften ”semistrukturerede interviews”. 

Ligeledes er der i afsnittet om ”deltagerobservation” redegjort for, hvordan observation 

af patienter og plejepersonale blev anvendt til at tilpasse og kvalificere interviewguiden.   

Jeg ville gerne, på forskellig måde, foretage en vurdering af interviewenes kvalitet og 

fik derfor lov til at låne et transskriberet interview fra Lomborgs afhandling ”Nurse-

patient interactions in assisted personal body care” (Lomborg 2004). Dette interview 

læste jeg igennem flere gange og lavede så en sammenligning mellem udsagnene heri 

og udsagnene i mine egne interviews. Sammenligningen viste, at patienten Lomborg 

havde interviewet, og de patienter jeg havde interviewet ofte svarede på samme måde. 

Der var mange ligheder mellem patienternes udsagn, fx at de alle foretrak bad frem for 

sengebad. Svarene på mange af spørgsmålene i interviewguiden var således enslydende 

og lignede hinanden, men der sås også forskelle, især omkring svarene om hvordan 

patienterne oplevede det at gennemføre kropspleje. Det at interviewene i ph.d.-

afhandlingen og undersøgelsen her minder meget om hinanden i ordlyd og svar, 

vurderer jeg er en styrke. Dette skal forstås sådan, at min mangel på erfaring som 

interviewer ikke umiddelbart synes at have påvirket patienternes svar.  

I forhold til kvaliteten af patienternes svar og min spørgeteknik har det betydning, at 

patienterne flere gange rettede mig, hvis der var noget de mente, jeg ikke forstod 

korrekt. Følgende eksempel vedrørende patientens fysiske tilstand illustrerer dette:  

 
Interviewer: Så det kan du mærke om morgenen?  
Patienten: Nej, det kan jeg ikke! 
Interviewer: Nej? 
Patienten: Nej, det kan jeg ikke vide, men altså over middag så, så kan jeg som 
regel mærke om jeg får det godt eller…  

 

Det har været fremført, at dette bidrager til at validere interviewene, da det øger 

troværdigheden af patienternes udsagn (Kvale 2001). Yderligere er det tydeligt, at jeg i 

alle fire interviews legitimerer patienternes udsagn. Jeg signalerer hermed, at jeg er åben 

over for og anerkender alle oplevelser og erfaringer de måtte have. Dette skal blot 
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illustreres med ét enkelt eksempel, hvor jeg spørger til hvorvidt patienter under 

”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” på noget tidspunkt har følt, at plejepersonalet har 

skyndet på dem:  

 
Patient: Nej, der har ikke været noget 
Interviewer: Nej? 
Patient: Det synes jeg ikke…  
Interviewer: For det kunne man godt tænke, man hører så meget om hvor travlt 
sygeplejersker har og… 
Patient: Jo, men det synes jeg ikke 

 

Fra starten var det med i mine overvejelser, om patienterne ville ”turde” at udtale sig 

negativt om den pleje, de var afhængige af. Patienternes udtalelser i Lomborgs 

afhandling samt i de artikler der er anvendt i litteraturgennemgangen, pegede dog imod, 

at dette ikke ville blive et problem. Interviewene viste da også, at samtlige patienter i 

undersøgelsen ytrede sig kritisk om oplevelser, de havde haft i relation til det at være 

patient. De kom også med kritik i relation til den nuværende indlæggelse, men stadig fik 

jeg det indtryk, at det faldt patienterne lettest at rette kritik mod hændelser, foregået 

udenfor den afdeling de opholdt sig på. Uanset så viste interviewene med patienterne, at 

de ikke holdte sig tilbage. De turde, i vid udstrækning, godt at være kritiske både i 

forhold til praktiske ting og rutiner i afdelingen, samt i forhold til plejepersonalets 

væremåde. 

Den udførte deltagerobservation fik i kombination med interviewene også betydning i 

forhold til interviewenes kvalitet. Kombinationen af de to dataindsamlingsmetoder 

gjorde det muligt både at se patienterne handle i og høre dem fortælle om situationerne. 

Dette førte til, at jeg blev bevidst om sammenhænge, som patienterne ikke selv kunne 

have fortalt om. Eksempelvis blev sammenhængen mellem åndenød og de forskellige 

betydninger af tryghed, klare for mig i kraft af, min observation af, at nogle patienter 

reagerede med angst ved svær åndenød, mens andre bevarede roen. Ligeledes gav 

deltagerobservationen mig bedre mulighed for, at kunne følge og forstå patienternes 

fortællinger om situationerne. I det jeg gik ind i deltagerobservationerne med en 

eksplicit opmærksomhed, fik jeg også mulighed for at ”træde ud” af de naive 

betydninger man ofte tillægger ting, og kunne i stedet forholde mig bevidst til, hvad jeg 

rent faktisk så i situationerne.  
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Sidste trin i vurderingen af interviewenes kvalitet var en sammenligning mellem 

oplevelserne fra deltagerobservationen, udsagnene i patientinterviewene og de 

spørgeskemaer12 som patienterne udfyldte som et led i den større undersøgelse. Der 

blev ikke fundet nogen tegn på uoverensstemmelser mellem det observerede, 

patienternes udsagn i interviewene og deres besvarelser i spørgeskemaerne. 

Det er her relevant, at se med kritiske øjne i forhold til patienternes enslydende positive 

udsagn om ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”.  Man kan fx rejse spørgsmålet, om 

patienterne i undersøgelsen mon har ”føjet” mig som interviewer og sygeplejerske, og 

dermed har svaret, hvad de har troet, jeg ville høre? Dette kan jeg selvsagt ikke 

udelukke, men umiddelbart virker patienternes udsagn og argumenter reelle ud fra et 

logisk og ”commen sense” synspunkt, og sat op imod resultaterne i Lomborgs ph.d.-

afhandling.  

Det vurderes ikke at være sandsynligt, at patienterne har haft forudsætninger for at vide 

hvilke svar, der ville være ”rigtige” eller som ville tyde på en ændring i forhold til 

Lomborgs resultater. Denne vurdering bygger på, at interviewguiden var 

semistruktureret, og at jeg som interviewer var åben i min tilgang og lod data styre 

teorigenereringen.. Jeg kunne på forhånd ikke vide, hvad jeg ville finde, hvilket anses 

for at være en styrke i undersøgelsen. Ligeledes regnes det ikke for sandsynligt at 

patienterne forud for deres akutte indlæggelse skulle have læst Lomborgs afhandling og 

resultater, hvilket ville være nødvendigt dersom de skulle vide, hvilke svar der ville tyde 

på en ændring.  

 

Undersøgelsens rækkevidde og metodiske kvalitet 

I forhold til rækkevidden af min undersøgelse, vurderes manglen på patienter at have 

medført en begrænsning. Datamaterialet udgøres kun af fire interviews, og dette må 

siges at være en ulempe i forhold til kravene i grounded theory om teoretisk sampling 

og teoretisk mætning. Eksempelvis blev det tidligere i specialet beskrevet, hvordan de 

få patienter i undersøgelsen medførte, at kategorier måtte kasseres fordi de var for 

specifikt knyttet til fx den enkelte patients sygdomsstatus. Disse kategorier var 

interessante, men kunne ikke forfølges på grund af det sparsomme datamateriale. Havde 

datamaterialet været større, fx seks til ti interview som planlagt, kunne flere af disse 
                                                 
12 Spørgeskemaet var en valideret oversættelse af KUPP, som anvendes til at bestemme patientoplevet 
plejekvalitet. Der spørges til to dimensioner: 1) hvordan var det for mig og 2) hvad betyder det for mig. 
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kategorier sandsynligvis have været forfulgt, og andre strategier ville måske være 

udsprunget af data. De få patientinterviews har til gengæld givet mulighed for at gå i 

dybden, og for at arbejde med en høj detaljeringsgrad i beskrivelsen af de oplevelser og 

erfaringer, patienter har med at modtage ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”. 

Samlet set regnes de få patienter dog for en begrænsning i undersøgelsen, og den 

genererede teori bør kun anses for en begyndelse, der kræver yderligere datamætning.  

Til vurderingen af undersøgelsens rækkevidde hører også, at det undersøgte felt er 

meget specifikt, i form af ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”, hvorfor den påbegyndte 

teori kun kan sige noget om netop dette felt.  

I diskussionen af den metodiske kvalitet af min undersøgelse, kan man stille 

spørgsmålet om, hvilken betydning de forskellige plejepersonalers personlighed og 

erfaring har haft for undersøgelsens resultater, da man må formode at dette ikke er 

ligegyldigt. De tre plejepersonaler der udførte interventionen, var kvinder i alderen 40-

60 år, og alle havde stor erfaring i specialet. Hvordan undersøgelsens resultater ville 

have været med fx yngre og mindre erfarne plejepersonaler er ikke muligt at svare på, 

men man kan ikke udelukke, at både personlighed, alder og erfaring indenfor specialet 

kan have en betydning. Dette kan fx have betydning i forhold til plejepersonalets 

parathed til at arbejde med egen forforståelse og adfærd. 

Det sidste punkt der skal inddrages her handler om, at patienternes beskrivelser står 

alene og medfører, at fx den ”Vanlige kropspleje” nogle steder kommer til at fremstå 

meget negativt. Set i en helhed giver dette et meget ensidigt billede, da det valgte 

perspektiv selvsagt kun belyser den ene halvdel, af de oplevelser der genereres i en 

interaktion mellem patienter og sygeplejersker. Patienternes oplevelser som de gengives 

i specialet er gyldige, men det ensidige perspektiv kræver, at man i tolkningen af 

resultaterne medtænker, at der altid er to sider af en sag. 

 

De fire kvalitetskriterier i grounded theory 

De fire kvalitetskriterier der bør være opfyldt i en grounded theory er som nævnt: ”fit”, 

”work”, ”relevance”og ”modifiability”. 

Det første kriterium ”fit” der handler om at teorien skal passe, er i specialet forsøgt 

opnået ved at observere patienter og sygeplejersker udføre kropspleje i deres vanlige 

fysiske rammer. Jeg er ”trådt ind” i deres verden og har ved at tage en passiv 
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observatør-rolle, tilstræbt at forstyrre dem mindst muligt. Dermed ikke sagt at jeg ikke 

har påvirket patienternes og sygeplejerskernes adfærd, da det er uundgåeligt, hvilket der 

også er redegjort for og givet eksempler på i metodeafsnittet.  

I interviewene blev samtlige fire patienter spurgt, hvordan det havde været, at jeg var til 

stede under kropsplejen, og alle svarede at det var ok, og at de ikke rigtigt lagde mærke 

til mig. Umiddelbart tyder det på, at patienterne hverken oplevede min tilstedeværelse 

som en fordel eller ulempe under kropsplejen, hvilket stemmer overens med min 

intension om at forstyrre praksis mindst muligt.  

Den begyndende teori, der er genereret i specialet, er udsprunget af både 

deltagerobservationen og interviewene, da disse to metoder gensidigt har påvirket 

hinanden. Eksempelvis er interviewguiden undervejs kvalificeret, på baggrund af de 

udførte deltagerobservationer, mens interviewsvarene har fået mig til at se efter 

specifikke handlinger og reaktioner i de følgende observationer.  

Den påbegyndte teorigenerering er udsprunget fra de empiriske data, og data og teori 

vurderes derfor at stemme overens. Det synes her rimeligt at antage, at teorien kan 

bekræftes af mit empiriske datamateriale. Desuden genfinder teorien dele af - og er 

meningsfuld, både i forhold til Lomborgs resultater og i forhold til resultaterne fra 

litteraturgennemgangen. 

Det andet kriterium ”work” kræver, at teorien skal kunne forklare og forudsige det der 

sker mellem mennesker på det undersøgte felt. Om den påbegyndte teori opfylder 

kriteriet ”work”, bør efter min mening overlades til de involverede patienter og 

sygeplejersker i praksis at vurdere. De må være de mest kvalificerede til at bedømme, 

om teorien rent faktisk forklarer og kan anvendes til at forudsige det, de oplever der sker 

i interaktionen mellem dem under kropspleje.  

Via deltagerobservation og interviews har jeg, så neutralt så muligt, beskrevet og 

forklaret det der foregår i interaktionen. Umiddelbart vurderes disse forklaringer i 

undersøgelsens resultater og i diskussionen at være meningsfulde ud fra et ”commen 

sense” - og et sygeplejefagligt synspunkt. Når man vurderer om teorien kan anvendes, 

skal det ikke forstås sådan, at teorien i sig selv ændrer praksis. Det teorien kan bidrage 

med, er en teoretisk forståelse af praksis. En forståelse der kan føre til en øget 

bevidsthed om, hvad der skal til for, at patienter oplever, at kropspleje bidrager til at 
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bevare og beskytte deres integritet. Sygeplejersker kan så, på baggrund af den øgede 

bevidsthed, vælge at ændre adfærd og på denne måde ændres praksis.  

Det tredje kriterium ”relevance” kræver, at teorien skal være relevant for dem den 

omhandler. Dette kriterium vurderes at være opfyldt, da teorien beskriver hvordan 

konceptet ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” kan ændre KOL- patienters oplevelse af 

kropspleje. At patienter kan undgå at opleve situationer, hvor deres integritet trues og 

hvor det at være afhængig og modtage hjælp kan føles uværdigt, har relevans både for 

patienter som sygeplejersker. For patienter kan det betyde, at kropsplejen der er en 

dagligt tilbagevendende opgave ikke medfører samme grad af ubehag samt, at de 

undgår at stå i de tidligere skitserede dilemmaer. For sygeplejersker kan det ligeledes 

betyde, at de undgår flertallet af de dilemmaer, der blev skitseret i starten af specialet. 

Herudover viser teorien også, hvordan sygeplejersker via konceptet ”Patienttilpasset 

hjælp til kropspleje”, på en helt konkret måde kan opfylde den Sygeplejeetiske 

retningslinje der handler om at arbejde for, at patienter bevarer deres værdighed og 

integritet.  

Det sidste kriterium ”modifiability” kræver, at teorien skal kunne ændres og tilpasses 

efterhånden som nye data indsamles og kræver det. Dette kriterium synes i særlig grad 

opfyldt, da jeg netop har pointeret, at teorien i specialet kun er påbegyndt og kræver 

yderligere dataindsamling med henblik på mætning af kategorierne og yderligere 

nuancering.   

 

7. Konklusion 

I specialet har jeg nu undersøgt, hvilke oplevelser og erfaringer patienter med KOL har i 

forhold til at modtage hjælp fra plejepersonale, der er specifikt trænet i at planlægge og 

udføre ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”.  

Undersøgelsens resultater viser, at det patienter tillægger størst betydning i 

interaktionen med plejepersonale er, at kropsplejen bliver udført på en måde, der 

bidrager til at bevare og beskytte deres integritet. Det at patienter har fokus på netop 

integritet, synes at relatere sig til specifikke erfaringer fra tidligere indlæggelser. Her har 

patienternes afhængighed fået dem til at føle sig sårbare, og måden de har modtaget 

hjælp på har føltes uværdig. Disse erfaringer har den konsekvens, at patienterne under 
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”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” er meget opmærksomme på plejepersonalets 

adfærd. Patienterne vurderer således hele tiden, om måden de modtager hjælp på er med 

til at beskytte eller true deres integritet. 

I deres bestræbelse på at bevare og beskytte integriteten, er der i undersøgelsen 

identificeret tre generelle strategier som patienter ses at anvende i interaktionen med 

plejepersonalet. Strategierne indebærer at patienter: 1) dagligt gennemfører kropsplejen, 

på trods af ubehag, 2) tilstræber at opnå en balance mellem at gøre det de kan og få 

hjælp til det de ikke kan, og 3) fortæller plejepersonalet om deres oplevelser, erfaringer 

og behov for at plejepersonalet kan inddrage og respektere disse under kropsplejen.  

Undersøgelsen viser, at det at gennemføre kropspleje for KOL- patienter er en kompleks 

opgave, og at måden plejepersonalet agerer på har afgørende betydning for, om 

patienterne oplever, at deres integritet beskyttes eller trues i situationen.  

I en sammenligning mellem resultater fra undersøgelsen ”Patienttilpasset hjælp til 

kropspleje” og tidligere resultater fra en ph.d.-afhandling viser det sig, at patienternes 

oplevelser under ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” både rummer noget genkendeligt 

og noget helt nyt. Det genkendelige ses i form af undersøgelsens og ph.d.-afhandlingens 

kernekategorier ”at bevare og beskytte sin integritet” og ”struggling for self-

preservation”, der synes at rumme det samme. Ligeledes er den første strategi i 

undersøgelsen ”dagligt at gennemføre kropsplejen på trods af ubehag”, genkendelig i 

forhold til strategien ”ikke at give op” beskrevet i ph.d.-afhandlingen. De sidste to 

strategier identificeret i undersøgelsen som er, ”tilstræber at opnå en balance mellem at 

gøre det de kan og få hjælp til det de ikke kan” og ”fortæller plejepersonalet om deres 

oplevelser, erfaringer og behov for at plejepersonalet kan inddrage og respektere disse 

under kropsplejen” er derimod helt nye. Herudover er der også tegn på, at patienterne 

ikke længere er optagede af de dilemmaer som blev beskrevet i ph.d.- afhandlingen. Det 

var fx dilemmaer som at udholde, at modtage hjælp med værdigheden i behold, 

samtidig med at skulle retfærdiggøre behovet for hjælpen. Fraværet af dilemmaer 

vurderes at have sammenhæng med plejepersonalets ændrede fokus og mål som følge af 

konceptet ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”.  

Samlet set synes den grundlæggende forskel mellem resultaterne i ph.d.-afhandlingen 

og i undersøgelsen her, at være kendetegnet af måden patienterne oplever og beskriver 

interaktionen med plejepersonalet på. Patienterne i ph.d.-afhandlingen beskriver 
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kropsplejen som en dilemmafyldt forhandlings-situation, hvor de kæmper for at bevare 

sig selv. I modsætning hertil beskriver patienterne i undersøgelsen ”Patienttilpasset 

hjælp til kropspleje” en situation præget af ligeværdighed og gensidig afklaring, der 

som helhed er med til at bevare deres integritet, og hvor plejepersonalets faglige viden 

udelukkende opleves som en hjælp. 

Undersøgelsen peger på, at det især er beslutningsprocessen vedrørende hvem der skal 

udføre hvilke handlinger, der har betydning for patienters oplevelser af kropspleje.  

For at patienter oplever, at deres integritet bevares og beskyttes, ser det ud til at være en 

betingelse, at patienterne føler, at deres valg respekteres og oplevelser og erfaringer 

anerkendes af plejepersonalet.  

Det konkluderes nu, som svar på problemformuleringen, at patienterne i undersøgelsen 

oplevede ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” anderledes end ”Vanlig kropspleje”. 

Det patienterne især fremhævede som anderledes, var oplevelsen af at ”Patienttilpasset 

hjælp til kropspleje” foregik på deres præmisser, og de havde ”noget at skulle have 

sagt”.  

Samlet set tyder undersøgelsens resultater på, at dette koncept kan være med til at ændre 

KOL- patienters oplevelse af at modtage hjælp til kropspleje.  

 

8. Perspektivering 

I specialet har der alene været fokus på patientperspektivet, med udgangspunkt i de 

oplevelser patienter umiddelbart har med kropspleje, når det udføres som 

”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” og som ”Vanlig kropspleje”.  

I en fremtidig undersøgelse vil det være spændende at få klarlagt, hvordan 

plejepersonalet der har gennemgået træningsprogrammet for ”Patienttilpasset hjælp til 

kropspleje”, har udviklet deres forståelse af egen rolle i interaktionen med patienterne. 

Man kan rejse spørgsmålet, om et intensivt 30 timers træningsprogram, i så høj grad 

som patienterne giver udtryk for at have oplevet det, kan ændre den enkelte 

sygeplejerskes adfærd, opfattelse af egen rolle og i den grad øge fokus på patienternes 

oplevelser? Hvis man via en videnskabelig undersøgelse kan påvise en positiv oplevet 

ændring hos plejepersonalet, vil der også her ligge et argument for at arbejde videre 

med konceptet. Det kunne i relation hertil, også være interessant at få viden om, 
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hvorvidt plejepersonalet der indgik i undersøgelsen oplevede en større arbejdsglæde og 

tilfredshed, når kropsplejen blev udført som ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”? 

Skulle dette vise sig at være tilfældet, kunne konceptet tænkes ind i og anvendes som en 

del af plejepersonalet kompetenceudvikling.  

Det kunne også være relevant at få klarlagt, om ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” 

tager længere tid at udføre end ”Vanlig kropspleje”? Jeg oplevede nemlig, at både 

patienter og plejepersonale gav udtryk for, at ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” tog 

længere tid. I interviewene talte patienterne således spontant om betydningen af tid, og 

sagde at der var mere tid, når kropsplejen blev udført som ”Patienttilpasset hjælp til 

kropspleje”. Plejepersonalet syntes ligeledes, at ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” 

tog længere tid at udføre, hvilket kom til udtryk i generelle udtalelser. Fx brugte de 

manglende tid som begrundelse for, at jeg ikke kunne inkludere patienter i 

undersøgelsen, når der var meget travlt i afdelingen. I rollen som observatør under 

”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” oplevede jeg umiddelbart ikke, at kropsplejen tog 

lang tid. Jeg tog tid under de fire deltagerobservationer, og tiden startede, når 

sygeplejersken gik ind på stuen og sluttede, når hun var helt færdig med at hjælpe 

patienten. Gennemsnitligt tog det 47 minutter at gennemføre ”Patienttilpasset hjælp til 

kropspleje”. Dette synes umiddelbart ikke at være lang tid, og det kunne derfor være 

interessant at måle, om ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” tager længere tid end 

”Vanlig kropspleje”, eller om patienter og plejepersonalets oplevelse heraf, er forårsaget 

af andre faktorer?  

Samlet ses resultaterne i dette speciale at kan anvendes som en ”byggesten” i den videre 

forskning om ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”. De identificerede kategorier og 

strategier kan via yderligere forskning mættes og nuanceres, og herefter danne grundlag 

for en fuldgyldig teori.  

Der er et realistisk potentiale for, at resultaterne i dette speciale vil danne grundlag for 

yderligere forskning, da specialet kun udgør en del af et større forskningsprojekt.  

I efteråret 2007 vil interventionen med konceptet ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” 

således blive gennemført på en anden sygehusafdeling under ledelse af Lomborg, og 

resultaterne af denne intervention vil kunne anvendes til at mætte den påbegyndte 

teorigenerering. Denne yderligere forskning er påkrævet før at man, med videnskabeligt 
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belæg, kan argumentere for, at konceptet ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” ændrer 

patienters oplevelse af at modtage hjælp til kropspleje.  
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Bilag 1 
 
Afrapportering af systematisk litteratursøgning i internationale og nationale 
databaser. 
 
Overordnede inklusionskriterier: 

• Engelske, danske, norske og svenske artikler. 
• Artikler der omhandler: KOL- patienter, afhængighed, integritet, værdighed, 

hospitalsindlæggelse, kronisk syge, pleje af kronisk syge, patient-sygeplejerske 
interaktion, velvære, sundhedspersonales adfærd, interventionsundersøgelser, 
personlig hygiejne og bad.  

 
Søgestrategier og databasevalg.  
 
Database Cinahl Headings Søgning og resultater Kommentarer 

til søgningen 
Cinahl 
08.03.07 
 

“Lung Diseases, 
Obstructive” 
”Inpatients” 
“Patients” 
“Nurse-Patient 
Relations” 
”Hygiene” 
”Baths” 
“Attitude of Health 
Personnel” 
”Activities of Daily 
Living” 
“Chronic Disease” 
“Human Dignity” 
”Long Term Care”  
“Comfort” 
“Quality of Life” 
 
Fritekst søgning: 
Bodycare, Chronic 
care, Integrity. 

#1 
“Lung Diseases, 
Obstructive” 
Hits 4248 
 
#2 
“Lung Diseases, 
Obstructive” AND  
”Inpatients” AND 
“Attitude of Health 
Personnel” 
Hits 0 
 
#3 
“Lung Diseases, 
Obstructive” AND 
”Inpatients” AND 
“Nurse-Patient 
Relations” 
Hits 5 
 
#4 
“Lung Diseases, 
Obstructive” AND  
”Inpatients” AND  
”Hygiene” OR 
”Baths” 
Hits 0 
 
 
 
 

Stort set alle 
artikler fra 
denne søgning 
er inkluderet.  
 
Lomborgs 3 
artikler 
Kommer frem 
ved alle 
søgninger. 
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#5 
“Lung Diseases, 
Obstructive” AND  
”Inpatients” AND  
Bodycare 
Hits 2 
 
#6 
”Activities of Daily 
Living” AND 
 “Lung Diseases, 
Obstructive” AND 
“Quality of Life” AND 
”Inpatients” 
Hits 0 
 
#7 
”Activities of Daily 
Living” AND 
 “Lung Diseases, 
Obstructive” AND 
“Quality of Life”  
Hits 21 
 
#8  
”Activities of Daily 
Living” AND 
 “Lung Diseases, 
Obstructive”  
Hits 88 
 
#9  
“Chronic Disease” AND  
”Activities of Daily 
Living” AND 
 “Lung Diseases, 
Obstructive”  
Hits 8 
 
#10 
“Chronic Disease” AND  
”Activities of Daily 
Living” 
Hits 24 
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#11 
“Chronic Disease” AND  
integrity 
Hits 22 
 
#12 
“Chronic Disease” AND  
“Human Dignity” 
Hits 3 
 
#13 
“Lung Diseases, 
Obstructive” AND  
”Inpatients” AND Body 
care 
Hits 2 
 
#14 
“Comfort” AND “Lung 
Diseases, Obstructive”    
Hits 5 
 
#15 
“Comfort” AND COPD 
Hits 15 
 
#16 
“Human Dignity AND 
“Lung Diseases, 
Obstructive”    
Hits 0 
 
#17 
“Nurse-Patient 
Relations” 
Hits 10521 
 
#18 
“Nurse-Patient 
Relations” 
AND ”Hygiene” 
Hits 10 
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#19 
“Nurse-Patient 
Relations” 
AND ”Hygiene” AND “ 
Inpatients” 
Hits 4 
 
#20 
“Nurse-Patient 
Relations” 
AND Integrity 
Hits 0 
 
#21 
“Nurse-Patient 
Relations” 
AND “Baths” 
Hits 21 
 
 

Database MeSH Søgning og resultater Kommentarer 
til søgningen 

EMBASE 
09.03.07. 

“Chronic 
Obstructive Lung 
Disease” 
”Hospital patient” 
“Patients” 
“Nurse-Patient 
Relationship” 
”Hygiene” 
”Bath” 
“Health Personnel 
Attitude” 
 
Fritekst søgning: 
COPD 

#1 
“Chronic Obstructive 
Lung Disease” 
Hits 26997 
 
#2 
“Hygiene” 
Hits 17375 
 
#3 
“Bath” 
Hits 1910 
 
#4 
“Health Personnel 
Attitude” 
 Hits 3406 
 
#5 
“Nurse-Patient 
Relationship” 
Hits 946 
 
#6 
“Hospital patient” 
Hits 16606 

Søgt fra 1966-
2006 
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#7 
#3 OR #4 
Hits 19154 
 
#8 
#2 AND #8 
Hits 36 
 
#9 
“COPD” 
Hits 36407 
 
#10 
#7 AND #9 
Hits 36 
 
#11 
# 8 AND #10 
Hits 36 
80134 
 
#12 
#1 OR #9 
Hits 36407 
 
#13 
#4 AND #12
Hits 23 
 
#14 
#6 AND #12 
Hits 186 
 
#15 
#7 AND #14 
Hits 0 
 
#16 
#5 AND #12 
Hits 5 
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Database MeSH Søgning og resultater Kommentarer 
til søgningen 

PubMed 
09.03.07 
 
 
 

 “Pulmonary 
Disease, Chronic 
Obstructive” 
(Explode) 
”Activities of Daily 
Living” 
”Hygiene” 
“Hospitalization” 
”Baths” 
”Inpatients” 
“Attitude of Health 
Personnel” 
 
Fritekst søgning: 
Lomborg 
 
 

#1 
“Pulmonary Disease, 
Chronic Obstructive”  
Hits 3895 
 
#2 
“Pulmonary Disease, 
Chronic Obstructive”  
AND ”Activities of 
Daily Living” OR 
“Hygiene” 
Hits 101 
 
#3 
“Pulmonary Disease, 
Chronic Obstructive”  
AND ”Activities of 
Daily Living” OR 
“Hygiene” 
AND Hospitalization” 
Hits 10 
 
#4 
”Inpatients” AND 
“Hygiene” OR “Baths” 
Hits 24 
 
#5 
“Attitude of Health 
Personnel” 
Hits 74445 
 
#6 
#4 AND #5 
Hits 1 
 
#7  
#1 AND #5 
Hits 85 
 
#8 
“Inpatients” 
Hits 6085 
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#9 
#7 AND #8 
Hits 1 
 
#10 
#1 AND #8 
Hits 19 
 
#11 
Lomborg 
Hits 19 
 
# 12 
Related Articles for 
PubMed 
Hits 190 
  

Database Søgeord Søgning og resultater Kommentarer 
til søgningen 

SveMed+ 
21.01.07 

“Pulmonary-
Disease, Chronic 
Obstructive” 
“COPD” 
“Kroniskt 
obstruktiv 
lungsjukdom” 
“Hygiejne.fm” 
 

S1 
“Pulmonary-Disease, 
Chronic Obstructive” 
Hits 0 
 
S2 
“COPD” 
Hits 69 
 
S3 
“Hygiejne.fm.” 
Hits 282 
 
S4 
S2 AND S3  
Hits 1 
 
S5 
“Kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom” 
Hits 142 
  
S6 
S3 AND S5 
Hits 1 
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Database MESH Søgning og resultater Kommentarer 
til søgningen 

The Cochrane 
Libery 
12.01.07 

“Pulmonary-
Disease, Chronic 
Obstructive” 
 “Hygiene” 
“baths” 
“Inpatients” 
“ Attitude of Health 
Personnel” 
“Nurse-Patient 
Relations” 
 

#1 
“Pulmonary-Disease, 
Chronic Obstructive” 
Hits 1013 
 
#2  
“Hygiene” 
Hits 693 
 
#3  
“Baths” 
Hits 157 
 
#4 
“Inpatients” 
Hits 350 
 
#5 
“Attitude of Health 
Personnel” 
Hits 933 
 
#6 
“Nurse-Patient 
Relations” 
Hits 176 
 
#7 
(#2 OR #3) 
Hits 841 
 
#8 
(#5 OR #6) 
Hits 1071 
 
#9 
(#1 AND #7) 
Hits 1 
 
#10 
(#1 AND #8) 
Hits 5 
 
 
 
 

Søgt i 4 
databaser i The 
Cochrane 
Libery. 

- The Cochrane 
Database of 
Systematic 
Reviews 

- The Database 
of Abstracts of 
Reviews of 
Effectiveness  

- The Cochrane 
Controlled 
Trials Register  

- The Cochrane 
Methodology 
Register 
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Database Søgeord Søgning og resultater Kommentarer 
til søgningen 

Bibiotek.dk 
12.10.06 

- KOL 
- Kronisk 

Obstruktiv 
Lungesygdo
m  

- Kropspleje  
- Hygiejne 
 
 

 

- KOL = 36 hits 
Kronisk 
Obstruktiv 
Lungesygdom = 
125 hits 

- Kropspleje = 2 
hits 

- Kronisk 
Obstruktiv 
Lungesygdom og 
kropspleje = 2 
hits 

- Kronisk 
Obstruktiv 
lungesygdom og 
Hygiejne = 1hits 

 
 

 
 
 
 
Lomborg 
 
Lomborg 
 
Lomborg 
 

Database Søgeord Søgning og resultater Kommentarer 
til søgningen 

Den Danske 
Forskningsdatabase
11.03.07 

Kronisk obstruktiv 
lungesygdom 
Hygiejne 
Patient 
Sygeplejerske 
Adfærd 
Kropspleje 
Patientoplevelser 

- Kronisk 
obstruktiv 
lungesygdom  = 
11 

- Hygiejne* = 146 
- Kronisk 

obstruktiv 
lungesygdom OG 

      Hygiejne* = 0 
- Patientoplevelser 

= 0 
- Kropspleje = 0 
- Sygeplejerske* 

og adfærd* = 3 
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Bilag 2 
 
 
Interviewguide 

• Minidisc tændes 
• Kort information om formålet med interviewet og hvilke hovedtemaer jeg vil 

spørge til 
• Gentagelse af patientinformationens centrale områder 
• Spørgsmål før vi starter? 

 
Temaer ved interview (spørgsmålene er eksempler og kan ændres ud fra 
deltagerobservationen) 
 
 
Baggrund 

- Fortæl lidt om dig selv. Hvad er gået forud for denne indlæggelse? 
- Beskriv din hverdag derhjemme. Hvad bruger du din tid på? Hvordan forløber 

en typisk dag? 
 

KOL 
- Hvad er det for en sygdom du har? Hvordan kan du mærke den? Hvordan er den 

at leve med? 
- Hvor længe har du haft din lungesygdom 
- Hvilken betydning har din sygdom for dig? Hvilke forandringer har sygdommen 

medført i dit liv? 
 

At være patient 
- Hvordan er det at være indlagt på hospital 
- Fortæl om en god oplevelse (hvad er det bedste ved at være indlagt) 
- Fortæl om en dårlig oplevelse (hvad er det værste ved at være indlagt) 
- Er det anderledes at være patient i dag end førhen? hvordan? 

 
Sygepleje 

- På baggrund af dine erfaringer, hvad kommer det så an på, når du skal have 
hjælp af plejepersonalet? 

- Hvad skal den der hjælper dig være god til? Hvilke erfaringer har du med det? 
- Gør det nogen forskel om det er en mand eller kvinde 
- Gør plejepersonalets alder nogen forskel 
 

Personlig kropspleje 
- Hvordan foretrækker du kropsplejen udføres, brusebad, etagevask, sengebad? 
- Føler du velvære ved at blive vasket 
- Nogen mennesker bliver lidt pinligt berørt, når de skal have hjælp af andre til at 

blive vasket osv. Hvordan har du det med det? 
 

Den samlede oplevelse af hvad der foregik 
- Fortæl hvad der skete og hvordan du befandt dig da sygeplejersken hjalp dig? 
- Var der noget, som fik dig til at føle dig godt tilpas? 
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- Var der noget, som var særligt ubehageligt? 
- Hvem bestemte hvad der skulle ske, du eller sygeplejersken? 

 
Spørgsmål relateret til patientens symptomer og eventuelle bekymringer 

- Hvordan synes du din åndenød var under kropsplejen – bedre, det samme, 
værre? 

- Gjorde plejen nogen forskel i forhold til din bekymring om…… 
 

Spørgsmål relateret til de ønsker og forventninger patienten udtrykte før 
interaktionen 

- Du havde et spørgsmål, du gerne ville have afklaret med sygeplejersken. Synes 
du, at du fik svar? 

 
Spørgsmål relateret til de konkrete handlinger 

- Sygeplejersken snakkede med dig om… hvad har du tænkt i forbindelse med 
den snak? 

- Da sygeplejersken vaskede dig kommenterede du, at du ... Hvad tænkte du da? 
 

Spørgsmål relateret til undersøgelsen 
- Hvordan har det været, at jeg var tilstede imens du blev vasket? 
 

Spørgsmål relateret til sammenligning med tidligere oplevelser af kropspleje 
- Hvis du skal sammenligne den hjælp du har fået til kropspleje de sidste 3 dage 

med den hjælp du har fået under andre indlæggelser, er der så noget du synes har 
været anderledes denne gang?  

- Synes du, at du har oplevet en forskel? 
 

Afslutning 
- Er der andet du mener jeg skal vide? 
- Har du nogen spørgsmål eller kommentarer til mig?  
 
 

 
 Tak for din deltagelse, minidisc slukkes. 
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Bilag 3 

Projektbeskrivelse 
 

Hvilke oplevelser har hospitalsindlagte patienter med KOL, i forhold til at modtage 

hjælp i forbindelse med assisteret kropspleje, når plejepersonalet er trænet i at udføre 

”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”? 

 

Baggrund 

I dag skønnes flere end 200.000 danskere, at lide af sygdommen Kronisk Obstruktiv 

Lungesygdom (KOL) (Blands & Bælum 2006). Dette medfører, at der hvert år 

indlægges 35.000 med KOL og da ca. 3500 patienter årligt dør af sygdommen, er KOL 

nu den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark (Bilde & Svenning 2004, Juel & Døssing 

2003). Symptomerne på KOL er oftest hoste, åndenød, tendens til lungebetændelse, tab 

af kropsvægt, slim i lungerne og opspyt. Ligeledes oplever mange patienter at få 

åndenød ved fysisk aktivitet, da KOL medfører en gradvis irreversibel reduktion af 

lungefunktionen. For mange patienter betyder denne åndenød, at der opstår multiple 

begrænsninger for fysisk udfoldelse (Sundhedsstyrelsen 2006). 

Sygdommen KOL er internationalt kategoriseret i fire stadier efter sværhedsgrad 

(GOLD 2006).  

I dette speciale fokuseres der på patienter der har KOL i stadie II, III og IV. Disse 

patienter har dagligt symptomer på sygdommen og i perioder forværres deres KOL og 

åndenød i en sådan grad, at det kræver indlæggelse på sygehus (Ibid.). Under en sådan 

indlæggelse oplever flertallet af patienterne, at være afhængige af plejepersonalets 

hjælp, da de mindste små daglige gøremål, såsom at stå ud af sengen, vaske sig selv og 

tage tøj på, kan være trættende og medføre åndenød.  

De fleste patienter med svær KOL får derfor dagligt hjælp til kropspleje under deres 

indlæggelse. Hvordan KOL- patienter oplever det at få hjælp til kropspleje, er tidligere 

undersøgt og beskrevet i ph.d.-afhandlingen ”Nurse-patient interactions in assisted 

personal body care” (Lomborg 2004). I afhandlingen redegøres der for, at KOL- 

patienter oplever den daglige kropspleje som en ”kamp for at bevare sig selv”. En kamp 

der har dobbelt betydning. På den ene side beskriver patienter således, at de opfatter den 

daglige kropspleje som et nødvendigt ritual der er med til at opretholde deres integritet, 
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mens de på den anden side oplever kropsplejen som fysisk udmattende, og nogle gange 

som en uoverkommelig praktisk opgave der skal overstås. I ”kampen for at bevare sig 

selv” indgår også det aspekt, at patienter i relationen med den professionelle som 

hjælper, oplever, at der opstår situationer hvor deres integritet trues og hvor det at være 

afhængig og modtage hjælp opleves som uværdigt. Fx beskriver patienter, at det er 

uværdigt, når de blotter deres sårbarhed, både over for dem selv og over for personalet 

(ibid.). 

For at kunne mestre situationen under kropspleje anvender patienter en tredelt strategi. 

Strategien består af: 1) ikke at give op, 2) at håndtere afhængighed og 3) at minimere 

risikoen for at åndenød eskalerer. De tre dele i strategien væver sig ind i hinanden og 

rummer flere dilemmaer. 

I den første del af strategien ”ikke at give op” forsøger patienter, at håndtere situationer 

med kropspleje, med en stoisk ro. De udholder oplevet lidelse via selvkontrol, men 

opfatter på samme tid den daglige kropspleje, som en nødvendighed og en måde at 

opretholde deres integritet på.  

I den anden del af strategien ”at håndtere afhængighed” fortæller patienter, at de er 

generede af at være afhængige og af at behøve at bede om hjælp. De forsøger at erkende 

og acceptere deres afhængighed, men samtidig oplever de, at de i situationer med 

kropspleje, ofte er nødt til at retfærdiggøre deres behov for hjælp over for personalet. 

Personalet ser ikke altid hvor dårligt de har det og hvor meget hjælp de har brug for, og 

disse patienter er meget følsomme for, hvordan de modtager den påkrævede hjælp fra 

personalet. Dermed opstår det dilemma, at patienter, på én og samme tid, skal udholde 

at modtage hjælp, samtidig med at de føler behov for at retfærdiggøre, at de har brug for 

den. Dette vanskeliggøres yderligere af, at disse patienter også har et ønske om at være 

”en god patient”, forstået som en der ikke kræver ”for meget” og ikke er til ”besvær” for 

personalet.  

Det at være en ”god patient” synes heller ikke at være i harmoni med den tredje del af 

strategien der omhandler at minimere risikoen for at åndenød eskalerer. Patienter 

forsøger her at planlægge og økonomisere med deres tid og ressourcer under kropspleje, 

for at undgå at åndenøden eskalerer og ubehag opstår. Dermed kommer endnu et 

iboende dilemma til syne, i og med at patienter både ønsker at leve op til forestillingen 

om at være en ”god patient” der ikke er ”besværlig” og tager tid, samtidig med at de 
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brug for at tingene forgår i et bestemt tempo, på en bestemt måde og med planlagte 

pauser. 

Det at være KOL- patient og modtage hjælp til kropspleje er altså både komplekst og 

dilemmafyldt. Samlet tyder ovenstående fund på, at den afhængighed som 

hospitalsindlagte KOL- patienter oplever under kropspleje, ikke bare har stor betydning 

for dem, men også ofte opleves som svær at håndtere. På denne baggrund har Lomborg 

nu i samarbejde med en Lungemedicinsk afdeling på et Universitetshospital igangsat en 

interventionsundersøgelse13. 

Formålet med undersøgelsen er at teste, om det er muligt at sikre, at den daglige 

kropspleje gennemføres under hensyntagen til den enkelte patients aktuelle tilstand, 

behov og ønsker, så patienten undgår eskalerende åndenød og oplever at hans/hendes 

integritet beskyttes (Lomborg 2006:2). Interventionen består i, at en gruppe af udvalgt 

plejepersonale, udfører konceptet14 ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje”. Dette 

betyder, at plejepersonalet i hver enkelt situation søger at udføre personlig kropspleje på 

en måde så patienter oplever, at deres integritet opretholdes og beskyttes og ubehag 

undgås i videst mulige omfang.  

Dette speciale indgår dermed som en selvstændig del af denne større undersøgelse, med 

fokus på om træning af plejepersonalet kan ændre KOL- patienters oplevelser med 

hjælp til kropspleje.    

 

Formål 

Formålet er at undersøge, hvilke oplevelser og erfaringer patienter med KOL har i 

forhold til at modtage hjælp, når plejepersonalet er specifikt trænede i at planlægge og 

udføre patienttilpasset hjælp til kropspleje?  

- Udtrykker patienter andre eller nye oplevelser og strategier, end de der er 

beskrevet i Lomborgs ph.d. - afhandling?  

- Opfatter de situationen omkring kropspleje anderledes end ved tidligere 

indlæggelser?  
                                                 
13 En undersøgelse af ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” blandt hospitalsindlagte KOL- patienter.   
Kirsten Lomborg, juli 2006. 
14 Træningsprogrammet i at udføre konceptet ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” består af tre dele. For 
det første gennemfører plejepersonalet et kommunikationskursus med en psykolog. For det andet deltager 
de løbende i vejledning og refleksion med udgangspunkt i videooptagelser af deres adfærd under 
kropspleje i interaktion med KOL- patienter. For det tredje undervises og vejledes plejepersonalet i, i 
samarbejde med den enkelte patient, at udfylde et aftaleark der beskriver hvordan kropspleje skal foregå. 
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- Oplever patienter, at deres integritet beskyttes og at de kan opretholde deres 

værdighed i situationer hvor de modtager hjælp til kropspleje, når kropsplejen 

udføres af det specifikt trænede plejepersonale?  

 

Design  

Der er valgt et kvalitativt undersøgelsesdesign med interviews og brug af 

deltagerobservation som dataindsamlingsmetode. Undersøgelsens metodologi og 

metode udgøres af Grounded theory.  

Grounded theory er valgt, fordi denne forskningstilgang er forankret i empirien og har 

fokus på den betydning aktørerne tillægger egne oplevelser, i mellemmenneskelige 

relationer (Guvå og Hylander 2003). Metoden anses derfor, at være velegnet til at 

afdække KOL- patienternes oplevelser, erfaringer, problemer og de betydninger der 

fremkommer i relationen mellem patient og plejepersonale, i situationer med kropspleje.   

 

Udvalg af patienter  

Der udvælges 6-10 patienter, der under indlæggelse på en Lungemedicinsk afdeling på 

et Universitetshospital i Danmark, har modtaget patienttilpasset hjælp til kropspleje. 

I undersøgelsen foretrækkes patienter der lider af svær KOL. Dette skyldes at denne 

patientkategori lider af betydeligt funktionstab med åndenød til følge og derfor 

forventes at have talrige erfaringer med oplevelser af afhængighed af plejepersonalet. 

Patienterne skal kunne tale dansk og være i stand til at samarbejde om at gennemføre et 

interview. Der er ingen præferencer i henhold til alder eller køn, da alle erfaringer og 

oplevelser anses for at være gyldige i henhold til undersøgelsens formål. 

 

Materiale 

Data indsamles via ca. 6-10 semistrukturerede interviews med KOL- patienter, efter at 

de har modtaget patienttilpasset hjælp til kropspleje. De overordnede temaer er 1) at 

leve med KOL, 2) at være patient, 3) at modtage hjælp til kropspleje og 4) at 

sammenligne med tidligere oplevelser af kropspleje. Den anvendte interviewguide er fra 

ph.d.-afhandlingen ”Nurse-patient interactions in assisted personal body care” 

(Lomborg 2004) med tilføjelse af det fjerde tema. Det fjerde tema er tilføjet, da der i 
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specialets diskussions afsnit vil indgå en sammenligning mellem de fund der er 

publiceret i ph.d.-afhandlingen og de fund der gøres i denne undersøgelse. 

Dataindsamling via interview kombineres med deltagerobservation under kropspleje. 

Først observeres situationen hvor patienten modtager hjælp til kropspleje, der lægges en 

pause ind og herefter interviewes patienten. Dette giver mulighed for at tilpasse 

interviewguiden til hver enkelt patient og stille uddybende spørgsmål på baggrund af 

hændelsesforløbene under observationen. 

På denne måde tilpasses og fokuseres interviewguidens spørgsmål løbende i processen.  

 

Analyse 

Dataanalysemetoden i grounded theory kræver en høj grad af systematik og er langtfra 

en lineær proces (Guvå og Hylander 2003). Data transskriberes efter hvert interview og 

kodes først åbent, så selektivt og siden teoretisk. Der foretages en konstant komparativ 

analyse af disse datakodninger, hvilket skal føre til kernekategorier. Kernekategorier vil 

her udgøre identifikationen af patienternes problemer, og ud fra disse udvikles en teori, 

der kan forklare de oplevelser og erfaringer patienter med KOL har i forhold til at 

modtage hjælp, når plejepersonalet er specifikt trænede i at planlægge og udføre 

patienttilpasset hjælp til kropspleje.  

 

Etiske overvejelser 

Den Videnskabsetiske Komite for det tidligere Århus Amt har på skriftlig forespørgsel 

vurderet, at Lomborgs undersøgelse ifølge komitélovgivningen ikke er et biomedicinsk 

forskningsprojekt og derfor ikke relevant for en bedømmelse i komiteen. Eftersom den 

kvalitative undersøgelse i dette speciale indgår som en selvstændig del af Lomborgs 

undersøgelse, er den inkluderet i ovenstående forespørgsel. Der rettes derfor ikke 

yderligere kontakt til Videnskabsetisk Komite.   I Lomborgs undersøgelse indhentes der 

ligeledes mundtligt som skriftligt samtykke fra informanterne til undersøgelsen. Denne 

samtykkeerklæring dækker i dens beskrivelse af formålet med undersøgelsen, også 

formålet for undersøgelsen i dette speciale. 

I formidlingen af undersøgelsens resultater vil informanternes anonymitet blive sikret 

ved at udelade alle sted- og personnavne samt andre oplysninger der kan identificere 

informanterne.  
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Undersøgelsen i specialet gennemføres i overensstemmelse med Etiske Retningslinier 

for Sygeplejeforskning i Norden (Sykepleiernes Samarbeid i Norden 2003).  

 

Datatilsynet 

Undersøgelsen ”Patienttilpasset hjælp til kropspleje” blandt hospitalsindlagte KOL- 

patienter, er af Adjunkt Kirsten Lomborg anmeldt elektronisk til datatilsynet med start 

1. august 2006. Anmeldelsen er gennemgået og vurderes at dække den kvalitative 

undersøgelse der indgår i dette speciale. Da data der indgår i specialet dermed er 

inkluderet i ovenstående anmeldelse, udarbejdes der ikke yderligere anmeldelse til 

datatilsynet. Øvrige regler om behandling af personoplysninger vil blive overholdt, jf. 

Lov om behandling af personoplysninger, afsnit 2, kapitel 4 (Datatilsynet 2000). 

 

Formidling 

Undersøgelsens resultater formidles i et speciale på ca. 80 sider. Specialet indgår som 

en del af Kandidatuddannelsen i Sygepleje på 4. semester, Institut for Folkesundhed, 

Afdeling for Sygeplejevidenskab, Århus Universitet.  
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