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1.0 Resume 
        I Danmark er den fjerde hyppigste dødsårsag Kronisk Obstruktiv Lungelidelse 

 (KOL). Fokus på den kroniske syge patient har medført rehabiliteringsprogrammer for 

en række kroniske sygdomme, deriblandt KOL. En litteratursøgning dokumenterer at 

der ikke foreligger entydig viden og evidens for, om rehabilitering har effekt på 

patienternes symptomer og sygdom. Ud fra patientens perspektiv undersøges 

rehabiliterings effekt på symptomer og sygdom, samt hvilken betydning dette har for 

klinisk sygeplejepraksis. Tre informanter deltog i et kvalitativt semistruktureret 

interview og gennem en analyse konstrueredes tre centrale temaer: 1) Bange og åndenød 

2) Skyld og skam 3) At være en hæmsko. I undersøgelsen findes belæg for at 

patienterne har gavn af rehabilitering. I diskussionen inddrages empowerment og 

Benner & Wrubels omsorgsteori vedr. den kroniske syge patient. Undersøgelsen 

afrundes med en perspektivering over fundene. Her gives bud på mulige indsatsområder 

og strategier og peges på behovet for kompetenceudvikling blandt de 

sundhedsprofessionelle, samt behovet for yderligere udvikling og forskning på området.  

 

Summary 
Rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease 

- a qualitative study of the patients’ experienced effect of symptoms and disease 

       In Denmark the fourth most frequent death cause is chronic obstructive pulmonary 

disease. Focus on the chronically diseased patient has resulted in rehabilitation 

programmes for a number of chronic diseases – among them chronic obstructive 

pulmonary disease. An information retrieval documents that there is no unambiguous 

knowledge and evidence to prove whether rehabilitation has an effect on the patient’s 

symptoms and disease. Based on the patient’s perspective the rehabilitation effect on 

symptoms and the disease is studied, and which significance this has on the clinical 

nursing practice. Three informants participated in a qualitative semi-structured 

interview, and based on an analysis, three central themes were constructed: 1) Anxiety 

and shortness of breath 2) Guilt and shame 3) Being a drag. In the study there are 

instances to support that the patients derive benefit from rehabilitation. Empowerment 

and Benner & Wrubel’s care theory regarding the chronically diseased patient is 

included in the discussion. The study is rounded off by putting in perspective the 
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findings. The study proposes possible contribution areas and strategies and draws the 

attention to the need for development of qualifications among the professionals in the 

health sector, and the need for further development and research within the area. 

 

 

2.0 Indledning 
        Dette projekt omhandler evaluering af et rehabiliteringstilbud til patienter med 

Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL), samt dets betydning for klinisk 

sygeplejepraksis. I indsatsen for sygdomsforebyggelse og folkesundhed, er KOL-

patienterne blevet et naturligt indsatsområde, men har vi et tilstrækkeligt dokumenteret 

kendskab til effekten af rehabiliteringstilbud? De fleste tilbud er multidisciplinære, med 

indsats fra en række sundhedsprofessionelle, deriblandt sygeplejersker. Det er samtidig 

min opfattelse at en del af rehabiliteringstilbudene er forankret i et medicinsk, 

naturvidenskabeligt paradigme, hvilket understøttes af min litteratursøgning. Jeg finder 

det derfor interessant at belyse emnet ud fra en humanistisk tilgang, med fokus på det 

sygeplejefaglige perspektiv – og videre stiller jeg spørgsmålet: Mangler vi viden om og 

indsigt i effekten set ud fra patienternes perspektiv? En nærmere undersøgelse af dette 

er relevant – og nødvendig – for klinisk sygeplejepraksis, med det klare formål at 

udvikle praksis og synliggøre sygeplejen som et naturligt område for forskning og 

evidens. 

         Implicit i mit projekt er en grundantagelse om, at patienter med KOL har en særlig 

risiko for at opleve angst og depression, ligesom dagligdagen hyppigt er begrænset af 

sygdommen. Det er min erfaring, at denne patientgruppe gennem årene har været en 

overset gruppe, hvortil samfundet har kanaliseret ganske få ressourcer. Der er tale om 

en svag patientgruppe, hvor egne ressourcer til at gøre opmærksom på sygdomsrelate-

rede behov nærmest ikke har eksisteret.  

 

3.0  Baggrund for valg af emne 
3.1 Litteratursøgning 

       Min litteratursøgning omfatter 3 hovedperspektiver: Det samfundsøkonomiske 

perspektiv, patientens perspektiv og resultaterne af rehabiliteringsindsatsen. Jeg har søgt 

i litteraturbaserne Cinahl, PubMed og Cochrane. Jeg har anvendt søgeordene COPD, 

 5



nursing, rehabilitation, quality of life og patienteducation med forskellige 

kombinationer. Jeg har søgt referencer med forskellige grader af evidens, med det 

formål at få et mere nuanceret billede af den forskning, som har fundet sted inden for 

området. Med andre ord har jeg søgt referencer med både en natur- og human-

videnskabelig tilgang. Resultaterne har dermed været beskrevet både gennem 

kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Der findes talrige referencer indenfor 

området, hvorfor jeg har afgrænset min søgning til at omfatte referencer på nordisk og 

engelsk, samt afgrænset referencernes alder til max.10 år. Jeg er bevidst om at min 

litteratursøgning langt fra er uddybende indenfor emnet, men af hensyn til 

undersøgelsens omfang og tidsramme, har jeg fundet det nødvendigt at afgrænse min 

søgning til ovenstående. 

  

3.1.1. Samfundsperspektiv 

        I 2002 nedsatte regeringen et udvalg under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som 

fik til opgave at udarbejde en national strategi for sygdomsforebyggelse og 

sundhedsfremme. Dette blev udmøntet i rapporten ”Sundhedspolitisk redegørelse 2002” 

(Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2002). Målet er gennem en række indsatsområder, 

at styrke sundhedsfremme i befolkningen. Endvidere peger rapporten på, at 

middellevetiden i Danmark øges, især for mænd. Som følge af dette øges også antallet 

af leveår med kronisk sygdom, hvilket gør sundhedsfremme til et naturligt 

indsatsområde, hvor KOL er en af de otte kroniske sygdomme som rapporten peger på.  
        Set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv er der flere gode grunde til at rette 

fokus mod KOL som et indsatsområde. KOL er den fjerdehyppigste dødsårsag i 

Danmark og hvert år dør ca. 3500 af sygdommen. (Sekretariat for Netværk af 

forebyggende sygehuse i Danmark 2004). Samtidig udgør KOL 20 % af indlæggelserne 

på medicinske afdelinger og er dermed den hyppigste indlæggelsesårsag. Af rapporten 

fremgår det endvidere, at antallet af KOL-patienter øges. Tendensen forventes at 

fortsætte, idet vi i de kommende årtier vil se de helbredsmæssige konsekvenser af 

stigningen i antallet af storrygere.  

        KOL-patienterne har et stort forbrug af de samlede sundhedsydelser. Sygdom-men 

fører til mange indlæggelsesdage, begrundet i et langsomt progredierende 

sygdomsforløb med langvarige og dyre indlæggelsesforløb. I Danmark betød dette i år 
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2001 en samlet udgift på 573 millioner kroner, relateret til sundhedsprofessionelle 

ydelser i sygehusvæsnet. Samtidig udgør patientgruppen en stor belastning i 

primærsektoren, med mange besøg hos praktiserende læge og et stort behov for pleje- 

og omsorgsydelser. Disse udgifter er ikke medtaget her, hvilket ligeledes gælder 

udgifterne relateret til tabt arbejdsevne. 

På globalt plan er KOL ligeledes en sygdom i stærk vækst. På baggrund af dette, er 

etableret et internationalt samarbejde vedrørende forebyggelse og behandling, med 

initiativ fra World Health Organisation (WHO) og Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease (GOLD). 

        Fra flere sider peges på rehabiliteringstiltag som middel til at opnå bedre 

behandlingstilbud, kvalitetsøgning og målbarhed i indsatsen mod KOL generelt. Der er 

tale om relativt beskedne meromkostninger, idet rehabilitering er struktureret som 

ambulante forløb, overvejende med et ressourcetræk på allerede eksisterende 

fagpersoner (Sekretariat for Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark 2004). 

 

3.1.2 Patientperspektiv 

        Flere forskere har bidraget med viden omkring KOL-patienters oplevede 

erfaringer, deriblandt et engelsk studie (Barnett M. 2005). Studiet var et fænomeno-

logisk studie, som inkluderede 10 patienter med KOL. Formålet med studiet var, 

gennem ustrukturerede interviews, at undersøge patienternes oplevelse af at leve med 

KOL. Data belyste, at patienternes oplevede hovedproblemer var angst, panik og frygt, 

samt en begrænsning i deres daglige levevis. På trods af dette oplevede de en rimelig 

god livskvalitet. Studiet konkluderer at denne viden giver bredde og dybde til 

sygeplejen og øger sygeplejerskernes evne til at tilføje patienterne livskvalitet, indenfor 

deres individuelle begrænsninger. 

        Et engelsk kvalitativt studie fra 2001 inkluderede patienter med KOL (Heslop K. 

2001). Formålet med studiet var at opnå indsigt i patienternes oplevelse af at leve med 

KOL, at identificere deres behov og undersøge om disse blev imødekommet. 

Konklusionen i studiet var, at de fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af KOL har 

stor betydning for patienternes liv. Patienterne beskrev problemer med deres daglige liv, 

social isolation, depression og hårdt pres på familien. Patienterne oplevede ikke deres 

behov imødekommet. 
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       Et amerikansk studie inkluderede 32 patienter med KOL (Fuchs-Climent D. 

m.fl.2001). Formålet med studiet var at undersøge sammenhæng mellem livskvalitet og 

sygdommens sværhedsgrad, ved hjælp af en analyse før og efter et fastsat 

rehabiliteringsprogram. Studiet konkluderede at patientens oplevelse af livskvalitet og 

sygdommens sværhedsgrad var to uafhængige faktorer. Samtidig understregede studiet 

betydningen af flere evalueringsmetoder ved rehabilitering, idet det giver mulighed for 

flere vinkler på patienternes oplevede effekt. 

 

       Et svensk studie fra 2003 evaluerede effekten af et uddannelsesprogram, med det 

formål at styrke patientens empowerment (Goransson C., Kirkegaard A., Fridlund B.) I 

studiet deltog 39 patienter i det gruppebaserede uddannelsesprogram og 35 patienter 

deltog i kontrolgruppen, som modtog konventionel undervisning (ikke nærmere 

beskrevet).  Studiet konkluderede at uddannelsesprogrammet havde effekt på flere 

områder, herunder patientens daglige liv. Det fremgik at der er behov for, at 

sygeplejersker udvikler yderligere gruppebaserede uddannelsesprogrammer for patienter 

med KOL, samt mere forskning på området.  

        I et systematisk review fra 2002 (Rose C. m.fl. 2002) gennemgår forfatterne seks 

randomiserede kontrollerede forsøg med i alt 324 KOL-patienter, som alle led af angst 

og/eller panik. Formålet var at undersøge, om psykologiske interventioner var effektive 

metoder til at reducere angst og panik. Forfatterne konkluderede, at der var mangel på 

tilstrækkelig evidens til at understøtte, at psykologiske interventioner reducerer angst og 

/eller panik hos KOL-patienter. Forfatternes konklusion bygger overvejende på en 

række metodesvagheder ved forsøgene. 

        En dansk litteraturgennemgang fra 2005 peger på en række metodeproblemer som 

gør det vanskeligt at identificere effekten af patientskoler og effektive 

undervisningsmetoder (Willaing I. 2006). Formålet med litteraturgennemgangen var på 

baggrund af en systematisk litteratursøgning at gennemgå den videnskabelige litteratur 

om metoder og effekt i relation til patientskoler og gruppebaseret patientundervisning. 

Forfatteren konkluderer blandt andet, at effekten på psykosociale mål som angst, 

livskvalitet og depression ikke er entydig. Der er ikke tilstrækkelig dokumentation til at 

give anbefalinger om varighed, frekvens eller forløb af undervisningen. Der er moderat 
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evidens for at gruppebaseret undervisning i relation til specifikke effektmål, fx ændring 

af livsstil, har bedre effekt end individuel undervisning.  

 

3.1.3 Praksiserfaring  

        I klinisk praksis har KOL-patienter efterladt et stort indtryk hos mig. I de år jeg var 

ansat som basissygeplejerske på medicinsk afdeling, oplevede jeg patientgruppen som 

meget kompleks og deraf følgende meget ”tung”. En indsats på flere områder gav 

sjældent en mærkbar effekt og det syntes tydeligt at patienternes tilstand ofte gav 

anledning til en forringet livskvalitet og en række begrænsninger i dagligdagen. 

Muligheden for multidisciplinære og særligt sygeplejefaglige interventioner med et 

betydeligt kvalitetsløft til følge, burde være til at få øje på. Sygeplejersken har under 

patientens indlæggelse mulighed for at opnå kontakt og få indsigt i patientens 

individuelle ressourcer og praktiske formåen. Sygeplejersken er uddannet til at yde pleje 

og omsorg på baggrund af viden og færdigheder. Sygeplejerskens uddannelse, erfaring 

og indsigt i patientens liv burde give mulighed for, med udgangspunkt i patientens egen 

oplevelser og formulering af problemstillinger, at styrke hans/hendes formåen. Trods 

dette var det et relativt uopdyrket område – og jeg mener meget peger i retning af, at det 

stadig er tilfældet. 

 

3.1.4 Rehabilitering 

        Rehabilitering fik sin spæde begyndelse i det danske sundhedsvæsen i 1990. Med 

årene er det blevet et mangfoldigt begreb, som dækker over varierende tilbud, ligeledes 

af varierende kvalitet (Sundhedsstyrelsen 2005, Willaing I 2006, Maunsbach 2002). I 

2005 udkom guiden til patientuddannelsesprogrammet ”Lær at leve med kronisk 

sygdom” (Sundhedsstyrelsen 2005).  Patientuddannelsesprogrammet består af et kursus, 

som omhandler patientens hverdag med en kronisk sygdom og de bekymringer og 

praktiske problemer der knytter sig hertil. Kurset er for mennesker med kronisk sygdom 

på tværs af diagnoser og ledes af instruktører, der selv har en kronisk sygdom.  

          ”Rehabilitering af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom” indeholder 

blandt andet et forslag til organisering af lungerehabilitering (Netværk af forebyggende 

sygehuse i Danmark 2004).  Forslaget indeholder overvejelser om organisatorisk 
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opbygning, tværfaglig sammensætning med henblik på tilstedeværelse af de rette 

kompetencer, behov og omkostninger, samt forslag til inklusionskriterier. 

        Dansk Sygehus Institut (DSI) udgav i 2002 en rapport om sygehusbaseret 

forebyggelse for KOL-patienter (Jacobsen E.T., Vinther K. Rasmussen F.V., Kürstein 

P. 2002).  På Medicinsk Afdeling B, lungemedicinsk afsnit, Hillerød Sygehus, fik 44 

KOL-patienter tilbud om hjemmebesøg af en sygeplejerske, henholdsvis to uger, tre 

måneder og et år efter udskrivelse. Formålet med projektet var at forebygge 

indlæggelser, samt at forøge patienternes livskvalitet. Både patienter og pårørende fik 

undervisning og vejledning i at leve med sygdommen, samt være opmærksomme på de 

faktorer der ændrer den. Samlet peger evalueringen på at det lykkedes at forbedre 

patienternes viden om og mestring af sygdommen i dagligdagen og at opnå kortere 

indlæggelsestid. 

        Ovenstående eksempler på rehabiliteringstiltag er på ingen måde udtømmende, 

men blot eksempler på hvordan disse kan sammensættes. Fælles for alle 

rehabiliteringstag er, at de faglige kompetencer sættes i spil og både modtagere og 

udbydere må stille krav om interventioner baseret på evidens, fremhæver Ed Wagner i 

en konferenceavis fra ”Kronisk Sygdom, patient, sundhedsvæsen og samfund” 

(Sundhedsstyrelsen 2005). 

 

3.2 Sammenfatning af litteratursøgning 

        Årsagen til mit valg af emne er derfor mangefacetteret. De samfundsøkonomiske 

incitamenter, patienternes oplevelser samt emnets aktualitet og mangfoldighed, er 

væsentlige begrundelser. Særligt væsentlig er de sygeplejefaglige implicationer. Min 

litteratursøgning peger i retning af en naturvidenskabelig tilgang som det 

gennemgående princip for forskning indenfor KOL. Samfundsøkonomiske motiver 

synes dominerende frem for patienternes oplevelser af en hverdag med KOL. På trods af 

at patientundervisningen har eksisteret i 15 år og været et nationalt indsatsområde 

gennem de senere år, er det en kendsgerning at den eksisterende viden om 

rehabiliteringens metoder og effekt er ufuldstændig og dermed kræver yderligere 

fordybelse og forskning. Internationale studier peger ikke på entydig viden på området, 

men savner dokumentation og metodestringens. Et engelsk review og en dansk 

litteraturgennemgang styrker opfattelsen af behov for mere viden. Set ud fra klinisk 
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sygeplejepraksis har vi til det formål brug for en humanistisk vinkel på forskningen. 

Litteraturen understøtter dette, idet den peger på området som sygeplejefagligt relevant, 

med behov for udvikling på området og udbygning af evalueringsmetoder. Med 

kvalitativ forskning som metode, har vi mulighed for at opnå viden om patienternes 

oplevede erfaringer og derigennem udvikle praksis på baggrund af evidens.  

 

4.0 Problemområde 

        Problemområdet tager dermed afsæt i en række forskningsmæssige traditioner, 

fokus på sundhedsfremme og forebyggelse ud fra et samfundsøkonomisk aspekt og 

behov for nye perspektiver på klinisk sygeplejepraksis. Det synes som om en effektiv, 

målbar indsats mod kronisk sygdom, med patienten længst mulig i eget hjem, hidtil har 

været målet i sig selv. Jeg har redegjort for flere grunde til at se på emnet med en ny 

optik og vil i følgende afsnit søge at beskrive formål og afgrænsning af min 

undersøgelse.   

 

5.0 Formål og afgrænsning 

        Formålet med undersøgelsen er, gennem en humanistisk tilgang, at opnå viden om 

og indsigt i patienternes oplevelse af at leve med KOL efter at have deltaget i et 

rehabiliteringstilbud – og derigennem formulere principper for klinisk sygeplejepraksis. 

Min problemformulering lyder: 

 

Hvordan oplever patienter med KOL deres sygdom og symptomer, efter at have 

deltaget i et rehabiliteringstilbud, hvor målet er at styrke deres ressourcer til at leve et 

aktivt liv med KOL - og hvilke implikationer har det for klinisk sygeplejepraksis? 

 

Jeg vil afgrænse min undersøgelse til at omfatte et interview af 3 informanter, som 

deltager i et rehabiliteringsforløb i en medicinsk afdeling. Afgrænsningen vil styrke 

muligheden for at indsamle, analysere, diskutere og perspektivere data på en kvalificeret 

måde.  Jeg vil i afsnittet om undersøgelsens metode redegøre for den teoretiske 

baggrund for afgrænsningen.  
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6.0 Beskrivelse af rehabiliteringstilbuddet 

        I det følgende vil jeg beskrive det rehabiliteringstilbud informanterne har deltaget i. 

For læsevenlighedens skyld, har jeg opdelt det i mindre afsnit. 

Rehabiliteringstilbuddet forløber over 12 måneder og patienterne inkluderes ud fra en 

lægefaglig vurdering. Patienterne deltager i en fysiske test, og stilles en række 

spørgsmål vedrørende den medicinske behandling, generel helbredsstatus, BMI og 

social status. Efterfølgende afgør en samlet score, sammenholdt med patientens evne til 

compliance, om patienten inkluderes.  

        Rehabiliteringstilbudet udspringer af et ønske om at styrke en patientgruppe som 

erfaringsmæssigt har mange plagsomme symptomer som følge af deres kroniske 

sygdom. Rehabiliteringstilbudet bygger på en antagelse om at dagligdagen kan påvirkes 

i negativ retning, hvor patienterne føler sig alene og isolerede. Inspireret af rapporten fra 

Netværk for forebyggende sygehuse i Danmark 2004 og med økonomisk finansiering 

fra Indenrigsministeriet, blev det primo 2006 muligt at realisere ønsket om et 

rehabiliteringstilbud til KOL-patienter. 

         Formålet med rehabiliteringstilbuddet er jvf. Projektbeskrivelse for rehabilitering 

af KOL-patienter på Medicinsk Afdeling:  

 

   At etablere en organisation for rehabilitering af patienter med 
   KOL i Roskilde Amts Sygehus, at bedre patientens forståelse 

            og håndtering af sygdommen, samt bidrage til bedring af 
            patientens  funktionsniveau……… 
 

Herudover er der en række organisatoriske formål, som jeg ikke skønner relevante for 

min undersøgelse. Data som samles undervejs i projektet, dokumenteres i en 

projektjournal.  

       Projektet indledes med en screening af patienten, samt en behandlingsmæssig 

vurdering suppleret med en Shuttle-test1, samt en vurdering ud fra Borgskala2 for 

åndenød. Derudover vurderes patientens livskvalitet vha Sct. Georges Hospitals 

                                                 
1 Shuttletesten er en test på udholdenhed og kondition, hvor patienten få sin maksimale gangdistance på 
tid og derefter angiver graden af åndenød 
2 Borgskalaen angiver graden af åndenød på en skala fra1-10, hvor 1 er ingen åndenød og 10 er 
uudholdelig åndenød 
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spørgeskema om luftvejsproblemer3, samt et struktureret interview hvor patienten 

vurderer egen helbredsmæssige tilstand, bl.a. via MRC-skalaen4.   

        Derpå deltager patienten i et syv ugers undervisnings- og træningsforløb, hvor han 

møder to gange ugentlig i to timer. Undervisnings- og træningsforløb vil blive beskrevet 

særskilt senere i afsnittet. Perioden afsluttes med en måling af patientens fysiske 

kapacitet vha en Shuttle-test og Borgskalaen. Derudover gentages patientens vurdering 

af egen livskvalitet vha Sct. Georges Hospitals spørgeskema, samt et struktureret 

interview med vurdering af egen helbredsmæssige tilstand, bl.a. via MRC-skalaen.  

         Efter tre måneder deltager patienten i et telefoninterview, hvor han via et 

struktureret interview vurderer egen helbredsmæssige tilstand, bl.a. via MRC-skalaen.  

 

         Efter yderligere tre måneder måles patientens fysiske kapacitet ud fra en Shuttle-

test og Borgskalaen. Der stilles desuden spørgsmål om hvilke gener KOL har forårsaget 

siden telefoninterviewet. 

        Efter yderligere tre måneder deltager patienten i et telefoninterview, hvor han via 

et struktureret interview vurderer egen helbredsmæssige status, bl.a. via MRC-skalaen. 

        Efter yderligere tre måneder deltager patienten i træning og den fysiske kapacitet 

måles vha en shuttle-test og Borgskalaen. Patientens livskvalitet vurderes ud fra Sct. 

Georges Hospitals spørgeskema og gennem et struktureret interview vurderer patienten 

egen helbredsmæssige status, bl.a. via MRC-skalaen. I bilag 1 er forløbet angivet på en 

tidslinie. 

 

6.1 Beskrivelse af undervisningsforløbet 

        Målet med undervisningen er at styrke patienternes ressourcer til at leve et aktivt 

liv med KOL. I projektbeskrivelsen formuleres det som følgende: 

 

  …(målet) søges nået ved at patienten: Får viden om KOL, 
  indsigt i og selvforståelse af egen sygdom, kan mestre sygdommen 
 og symptomerne i dagligdagen, kan se mening i at fortsætte med 
 det daglige træningsprogram og efter ønske kan fungere i sociale  
sammenhænge.  

                                                 
3 Spørgeskemaet er opdelt i 8 afsnit og indeholder en række spørgsmål, alle med flere svarmuligheder 
angivet på forhånd. Spørgsmålene omhandler medicinforbrug, den sygdomsmæssige tilstand og dens 
påvirkning af dagligdagen. 
4 MRC-skalen inddeler graden af åndenød i 5 niveauer, hvert niveau eksemplificeret ved et udsagn. 
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Undervisningen er tværfagligt sammensat og varetages af læge, sygeplejerske, 

fysioterapeut, diætist, socialrådgiver og psykolog. Undervisningen foregår på hold med 

6-8 patienter. Ud fra et skriftligt oplæg søger lægen og sygeplejersken at give 

patienterne en teoretisk viden om sygdommen, ledsagende symptomer og medicinske 

behandlingsmuligheder. Der udleveres materiale og gives råd til patienterne. Der er 

mulighed for både individuelt og i gruppen at diskutere egne erfaringer og oplevelser 

med sygdommen og symptomerne. Diætisten vejleder om sund kost og hvilken 

indflydelse denne har på sygdommen og de specielle forhold, der gør sig gældende for 

KOL-patienter og ernæring. Socialrådgiveren underviser i muligheder for at søge om 

tilskud og støtte og har samtidig mulighed for at vejlede den enkelte ved behov. 

Psykologen giver i sin undervisning patienterne en generel indsigt i de følelsesmæssige 

og psykologiske mekanismer der kan være på spil. Samtidig får patienterne både 

individuelt og i gruppen mulighed for at sætte ord på egne reaktioner og oplevelser, 

samt høste af de andres erfaringer og give hinanden gode råd.  

 

6.2 Beskrivelse af træningsforløb 

        Målet med træningen er at give patienten viden om og inspiration til tre typer af 

træning: udholdenheds-, konditions- og styrketræning. Desuden skal patienten gennem 

undervisning, instruktion og træning øge evnen til at mestre vejrtrækningsproblemer og 

sekretophobning. Formålet hermed er bl.a. at minimere angst og panik hos patienten, da 

erfaringer med at kunne styre vejrtrækning og sekretophobning hyppigt giver patienten 

en følelse af ro og handlekraft. Desuden oplever KOL-patienter sædvanligvis et større 

fysisk velvære, des bedre deres fysiske grundform er. Samtidig opbygges en vis 

reservekapacitet, som kan være en styrke ved opblussen i sygdommen. Træningen 

indeholder teoretisk undervisning om lunger og tilhørende muskelgrupper, samt 

åndedræts-, og udspændingsøvelser. Dette skal medvirke til at give patienten en bedre 

forståelse for de mekanismer der ligger bag ovenstående træning, samt øge evnen til at 

styre vejrtrækningen. En fysioterapeut varetager træningsforløbet og udarbejder mål for 

træningen, som foregår i hold på 6-8 patienter. 
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6.3 Målinger i forløbet 

        Ved gennemlæsning og optælling af de målinger som finder sted undervejs i 

rehabiliteringstilbudet, når jeg frem til at den enkelte patient deltager i 17 målinger, 

fordelt på 4 forskellige tests. Disse foretages af sygeplejersker og/eller fysioterapeuter. 

Der er ikke medregnet den medicinske del af inklusionsscreeningen og 6-måneders 

klinisk kontrol, da disse varetages alene af læger. Hertil kommer 5 strukturerede 

interviews, alle sammensat af en række multiple choices, suppleret med 3 spørgsmål, 

hvor der er mulighed for at angive svarene i form af sætninger. Det er en sygeplejerske 

som foretager disse interviews. 

 

6.4 Sammenfatning 

            Sammenfattende kan man sige at vi her har at gøre med et rehabiliterings-tilbud, 

som er tværfagligt sammensat inspireret af modeller, som i udstrakt grad harmonerer 

med den nutidige opfattelse af hvad der skaber ”gode” resultater. Patienterne opnår 

teoretisk viden om og indsigt i deres sygdom og ledsagende symptomer og har samtidig 

mulighed for individuel vejledning samt gensidig inspiration og rådgivning i gruppen. 

De psykologiske mekanismer vægtes i tilbudet og praktiske øvelser og træning kobles 

på det teoretiske fundament. Undervejs i forløbet evalueres patientens tilstand. De 

målemetoder der anvendes i tilbuddet er dog i overvejende baseret på den medicinske, 

naturvidenskabelige tilgang til patientundervisning – og formodet mangel på 

compliance er et af eksklusionskriterierne. Med andre ord genereres en række data i 

form af tal og lukkede udsagn, data som hører under betegnelsen kvantitative data. 

Kvantitative data har den fordel at de i udstrakt grad er sammenlignelige og kan 

indeholde store datamængder. Modsat har kvantitative data den ulempe at de typisk 

indeholder få detaljer og nuancer. Anvendelse af kvantitative målemetoder i relation til 

rehabiliteringsforløb, giver derfor ringe viden om patienternes oplevelser og erfaringer 

med dette. Et faktum som underbygges af litteraturen. Dette bekræfter yderligere min 

antagelse om, at den kvalitative forskningsmetode med udgangspunkt i patienternes 

oplevede erfaringer, er nødvendig for udvikling af klinisk sygeplejepraksis og vil 

dermed være mit supplement til rehabiliteringstilbuddet. 

 

 

 15



7.0 Metode 

        Jeg vil i dette afsnit kort redegøre for de overvejelser mit metodevalg tager afsæt i. 

Da undersøgelsen søger at afdække patienternes oplevelser og reaktioner efter at have 

deltaget i et rehabiliteringstilbud, må et humanistisk perspektiv anvendes og 

informationerne må hentes i patienternes subjektive oplevelser. Jeg har i afsnit 7.2 

”Videnskabelig tilgang” søgt at redegøre for betydningen af det humanistiske 

perspektiv. Undersøgelsen gennemføres som et kvalitativt semistruktureret interview ud 

fra en udarbejdet interviewguide. Med en kvalitativ tilgang har jeg mulighed for at opnå 

detaljerigdom og indsigt i nuancer. Det faktum har stor betydning for min undersøgelse, 

da det bl.a er i detaljerne og nuancerne at patientens oplevelser og erfaringer er indlejret 

og dermed kan komme til udtryk. Det semistrukturerede interview er nærmere beskrevet 

i afsnit 7.3 ”Interview”, men har som fordel at det i kraft af interviewguiden, giver 

intervieweren overblik over de spørgsmål som er væsentlige at stille for at få svar på 

problemformuleringen. Samtidig giver det intervieweren mulighed for at forfølge de 

udsagn, som fremkommer undervejs i interviewet, hvilket kan tydeliggøre nuancerne og 

lede til nye veje at søge svar.  

          I mit projekt er interviewprocessen bygget op omkring de syv stadier, som ifølge 

Kvale kendetegner forskningsinterviewet (Kvale 1997). De syv stadier er: 

1)Tematisering, 2)design, 3)interview, 4)transskribering, 5)analyse, 6)verificering og 

7)rapportering. Jeg har i det følgende valgt at redegøre for tre af stadierne, som er: 

3)interview, 4)transskribering og 5) analyse. Jeg er bevidst om at dette på ingen måde er 

fyldestgørende, men skal ses som en følge af undersøgelsens begrænsede omfang. De 

tre stadier er valgt, da jeg anser dem for at være væsentlige elementer i min 

undersøgelse, elementer som fordrer særlige begrundelser og redegørelser. 

Indledningsvis vil jeg redegøre for et observationsophold som fik betydning for valg af 

metode. 

 

 7.1 Observationsophold 

        Forud for interviewet valgte jeg at gennemføre et observationsophold hos en 

gruppe patienter, der deltog i rehabiliteringstilbuddet. Formålet var at stille mig selv i en 

position, som kunne give mig oplysninger om det felt jeg gerne vil forske i (Malterud 

2003). Feltkendskab er en vigtig forudsætning for at kunne indsamle relevante data. 
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Observationsopholdet var med andre ord et forarbejde for at styrke forståelsen af det 

fænomen jeg ville undersøge nærmere. Observationsopholdet var valgt på et tilfældigt 

hold i forbindelse med seks måneders testen. Rent konkret tog jeg kontakt til den 

underviser som var ansvarlig for den pågældende undervisningsseance og bad om lov til 

at deltage. Jeg mødte op i uniform og deltog fra start til slut i undervisningen. Jeg havde 

ingen konkrete funktioner eller specifikke relationer til den enkelte patient, men søgte at 

reducere forstyrrelsen mest mulig og falde ind i rollen som observatør (Malterud 2003). 

Jeg præsenterede mig overfor patienterne som sygeplejerske og informerede om at jeg 

udelukkende ville deltage som iagttager. Mit ønske var at opleve patienterne midtvejs i 

rehabiliteringstilbuddet, hvor de havde modtaget undervisning og deltaget i fysisk 

træning. Jeg antog at de dermed var i en fase hvor effekten af tilbuddet havde taget 

form, men hvor de samtidig var i stand til at erindre hvordan de oplevede deres sygdom 

og symptomer inden rehabiliteringstilbuddet. Samtidig ønskede jeg at møde patienterne 

tæt på rollen som almindelig borger, uden patientens sædvanlige ”sikkerhedsnet”. Alene 

tilknytningen til sundhedsvæsenet gør denne præmis vanskelig, men jeg ønskede at 

opleve patientens egen drivkraft og handlekompetence så tæt på dagligdagen som 

muligt. Jeg antog at dette ville optimere muligheden for at undersøge patienternes 

oplevede erfaringer fra dagligdagen med KOL. Min hensigt var gennem observation, 

aktiv lytning og nærvær, at få et indtryk af patienternes fysiske formåen og evne til at 

mestre sygdom og symptomer. Især håbede jeg på, at dette ville være muligt i 

forbindelse med den gruppesamtale som skulle finde sted i slutningen af 

undervisningen. Jeg er bevidst om at alene min tilstedeværelse kan have betydning for 

patienternes adfærd og oplevelse og samtidig have betydning for deres tilsagn om at 

deltage i interviewet. 

       Udbyttet af observationsopholdet var en række observationer som jeg gjorde brug 

af, eksempelvis ved valg af informanter og ved udarbejdelse af interviewguiden, idet jeg 

oplevede nogle af de begrænsninger som symptomerne kan medføre for patienterne. 

F.eks. overværede jeg en shuttletest, hvor patienten synligt og målrettet kæmpede for at 

opnå et resultat bedre end sidst – og hans skuffelse da det ikke lykkedes for ham. 

Desuden oplevede jeg ved den efterfølgende gruppesamtale en kvindelig patient, der 

havde meget svært ved at komme til orde fordi hun manglede luft til at deltage i 

samtalen. Med andre ord bibragte observationsopholdet mig en række observationer 
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som jeg kunne gøre brug af i undersøgelsens videre forløb, samtidig med at det gav mig 

et indtryk af nogle af de begrænsninger i hverdagen, som KOL-patienterne kan opleve.  

 

7.2 Videnskabelig tilgang 

        Jeg har i min undersøgelse valgt en humanistisk tilgang. Formålet med humanistisk 

videnskab er at beskrive oplevelser af en menneskelig virkelighed, eller et aspekt af 

denne virkelighed, i et givent tidsrum (Hall 2003). Styrken er, at man som forsker, med 

respekt for menneskets særpræg, søger at gøre den oplevede virkelighed begribelig. 

Med andre ord rummer den humanistiske videnskab mulighed for forståelse på et 

dybere plan, hvor virkelighed og oplevelser formet af fortid og nutid, beskrives i et 

dagligdagssprog. Beskrivelsen er ofte nuanceret og detaljeret med anvendelse af 

metaforer. Denne righoldighed er medvirkende til at give den enkelte mulighed for at 

gøre egen virkelighed begribelig for forskeren. Forskeren må gøre sig bevidst om og 

formulere sin position og sine perspektiver i forhold til forskningsområdet. Forskerens 

erklærede menneskesyn og værdiantagelser er bl.a. på spil i forhold til det enkelte 

menneskes særpræg. Her må forskeren agere lyttende, nysgerrig og reflekterende med 

det formål at lade den enkeltes oplevelser komme til udtryk med rod i det særpræg, som 

er kendetegnende for den enkelte.  

         Med en humanistisk tilgang i min undersøgelse, mener jeg at have mulighed for at 

opnå den dybe indsigt i informanternes oplevede erfaringer, som er min hensigt. Jeg 

mener derfor den videnskabelige tilgang stemmer overens med formålet for min 

undersøgelse og som en konsekvens af dette vælges det semistrukturerede 

forskningsinterview. I kvalitative studier arbejder forskeren med at udvikle beskrivelser 

af karaktertræk og egenskaber i det felt der er genstand for forskningen (Malterud 

2003). Data skal indeholde de fænomener vi vil udforske og valg af informanter kan 

dermed være strategisk og bevidst, hvilket er tilfældet i min undersøgelse. 

 

7.3 Interview 

        Formålet med det kvalitative forskningsinterview er at indhente beskrivelser af den 

interviewedes livsverden mhp. fortolkning af meningen med de beskrevne fænomener 

(Kvale1997). Ved livsverden forstås i denne sammenhæng den interviewedes 

hverdagsverden og forhold hertil (Kvale 1997, p.41). Den interviewede har her 
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mulighed for gennem egne ord, eget perspektiv og egen opfattelse at give udtryk for 

sine opfattelser, kommunikeret i ord, tonefald og gestus. Det semistrukturerede 

interview indeholder, nedfældet i en interviewguide, en række temaer der skal 

afdækkes, samt forslag til spørgsmål. Jeg har valgt denne interviewform fordi den giver 

mulighed for at skabe overblik over de spørgsmål, som er essentielle at stille mhp. at få 

afdækket undersøgelsens problemformulering. Samtidig giver den mulighed for at 

forfølge de udsagn, som fremkommer undervejs i interviewet, hvilket kan tydeliggøre 

nuancerne og lede til nye veje at søge svar på.  

        Oprindelig havde jeg planlagt at gennemføre et fokusgruppeinterview ud fra en 

betragtning om at denne metode ville give informanterne mulighed for gensidig 

inspiration og støtte. I fokusgruppeinterviewet interviewes en gruppe informanter om 

det samme tema. Interaktionen mellem gruppens medlemmer fører ofte til spontane og 

emotionelle udsagn om det pågældende tema. Mit observationsophold var årsag til at 

jeg fravalgte metoden. Her oplevede jeg de svageste patienter havde svært ved at 

komme til orde, bl.a. grundet deres lufthunger. Jeg følte mig ikke længere overbevist 

om at denne interviewform ville berige mig med de ønskede detaljer og nuancer og 

tvivlede samtidig på om jeg ville være i stand til at opretholde den fornødne relation. I 

det kvalitative forskningsinterview er relationen mellem interviewer og informant ikke 

alene en værdi i sig selv, men har værdi for undersøgelsens kvalitet (Hall 2003). Med 

andre ord har relationen mellem de to parter betydning for de udsagn som kommer til 

udtryk undervejs i interviewet, et forhold som jeg har uddybet i afsnit 7.2 

”Videnskabelig tilgang”.  

        Forud for kontakten til informanterne indhentede jeg tilladelse til undersøgelsen i 

afdelingsledelsen på den afdeling hvor informanterne havde deres forløb.  

Interviewene fandt sted på mit kontor på den afdeling hvor jeg er ansat. Da jeg 

kontaktede informanterne for at træffe aftale om interviewet, fik de valget mellem at 

blive interviewet på sygehuset eller i hjemmet. Alle valgte at blive interviewet på 

sygehuset. Jeg var meget overrasket over dette og reflekterede over det. Jeg er kommet 

frem til flere mulige forklaringer herpå: En simpel forklaring kunne være at alle 

patienterne var i en fredelig fase af deres sygdom og dermed havde det fornødne 

overskud til at møde op. En anden forklaring kunne være at patienterne ser dem selv 

som ambassadører for rehabilitering af KOL-patienter. Baggrunden for dette skal findes 
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i min første kontakt til patienterne, samt gennem interviewene, hvor de udtrykte at de 

fandt det meget vigtigt rehabiliteringstilbudet blev et permanent tilbud, gerne fulgt op af 

noget ”andet”. De gav alle tre udtryk for en ansvarlighed i forhold til dette og måske 

kan det have ledt til et ønske om at fremstå ressourcestærke – og i overført betydning – i 

stand til at møde op til interviewet. 

        Alle informanter blev interviewet en gang. Interviewene varede 1-1½ time og blev 

indledt med en briefing hvor jeg redegjorde for formålet med min undersøgelse, 

uafhængigheden til mit job samt informantens mulighed for at trække sig ud af 

undersøgelsen, uden at dette ville få konsekvens for det videre pleje- og 

behandlingsforløb. Herefter blev selve interviewet optaget på bånd og afsluttet med en 

debriefing, hvor jeg igen understregede informantens anonymitet og mulighed for at 

trække sig ud af undersøgelsen. Desuden fik informanten mulighed for at stille 

spørgsmål. Ydermere var denne fase af interviewet tænkt som en mulighed for 

opfølgning på indholdet i interviewet. Alle forskningsinterviews indeholder elementer 

af terapi og omsorg (Hall 2003, Kvale 1997). Dette skal forstås bredt idet terapi og 

omsorg kan rumme mange facetter. Alene det forhold at give informanten mulighed for 

at udtrykke sig og verbalisere hvad der ligger ham på hjertet, kan i kombination med 

interviewerens rummelighed, opmærksomhed og interesse indeholde elementer af 

omsorg. Traditionelt byder sygeplejen både på omsorg og elementer af terapi, hvilket 

førte til at jeg under selve interviewet var opmærksom på at adskille min rolle som 

sygeplejerske og forsker. Jeg var opmærksom på dette kunne byde på en række 

dilemmaer, idet det kan forekomme svært at drage en skarp skillelinie mellem det 

terapeutiske og det kvalitative interview (Olsen 2002). Jeg måtte undervejs vurdere og 

evt notere udsagn, stemninger eller udtryk som kaldte på sygeplejefaglig respons efter 

interviewet. Ud fra disse samt etiske betragtninger var jeg bevidst om ikke at lade 

informanten alene, men give mulighed for omsorg som afrunding på interviewet.  

 

7.4 Interviewguide 

        Tilblivelse af interviewguiden er primært sket ud fra min problemformulering og 

resultat af litteratursøgning, subsidiært med inspiration fra mit observationsophold. Min 

interviewguide er opdelt i forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål. 

Forskningsspørgsmålene dækker de temaer jeg på forhånd anser for at være essentielle 
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mhp at få afdækket min problemformulering. Interviewspørgsmålene er forslag til 

uddybende spørgsmål undervejs i interviewet. Jeg er ikke bundet til spørgsmålene, 

hvilket giver mig frihed til at blive inspireret undervejs i interviewet, hvilket fandt sted 

allerede under første interview. Jeg vil redegøre nærmere for dette i afsnittet som 

omhandler analysedelen. 

        Formålet med forskningsspørgsmålene er at belyse og tydeliggøre KOL-

patienternes opfattelse af deres sygdom og symptomer efter at have deltaget i et 

rehabiliteringstilbud, samt hvilken betydning dette kan have for klinisk sygepleje-

praksis. Jeg ønskede at opnå viden om og indsigt i hvorvidt rehabiliteringstilbudet 

havde haft betydning for deres oplevelse af magt over sygdommen. Interviewguiden 

indeholder fem forskningsspørgsmål, som hver omfatter mellem seks og tretten 

interviewspørgsmål. (se bilag 2). Forud for interviewet havde jeg et indledende 

spørgsmål bygget op omkring otte konkrete spørgsmål omhandlende køn, alder, 

civilstatus, antal børn, boform, jobstatus, antal år med KOL og antal indlæggelser med 

KOL. Svarene på disse spørgsmål blev ikke båndet, men var ment som mulighed for at 

indsamle en række hårde data, der kunne anvendes som inspiration undervejs i 

interviewet samt i beskrivelse af materiale og i analysefasen, afsnit 8 og 9. Jeg anså det 

som en god anledning for at få løst op for dialogen med spørgsmål som (formentlig) 

ikke var følelsesladet for informanten. Da svarene var konkrete og korte, blev de 

nedfældet skriftligt. Det var med andre ord bevidst jeg anvendte denne metode som 

indledning på mit interview, idet jeg havde adgang til samme data via den elektroniske 

journal.  

        I det følgende vil jeg redegøre for mine forskningsspørgsmål, samt nogle 

overordnede overvejelser i relation til disse. Jeg har opstillet følgende fem 

forskningsspørgsmål: 1) Hvilken konsekvens havde det at få stillet diagnosen KOL, set 

med patientens perspektiv? 2) Hvordan var livet før patienten fik KOL? 3) Medfører 

sygdommen at patienten oplever en ændring af dagligdagen? 4) Oplever patienten at 

dagligdagen har ændret sig efter deltagelse i rehabiliteringstilbudet? Afsluttende 

spørgsmål: 5) Har patienten haft oplevelser jeg ikke har spurgt ind til?   

Mine forskningsspørgsmål rækker vidt, set ud fra en tidslinie. Jeg tager bevidst 

udgangspunkt i en oplevelse af nutiden, idet jeg anser det som en god indfaldsvinkel. 

Ganske vist kan det være sorgfuldt og give anledning til afmagt, vrede mm. men det kan 
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samtidig være meget konkret for patienten og dermed nemmere at forholde sig til. 

Dernæst søgte jeg at trække linier tilbage til fortiden og dermed også informantens 

erindringer. Jeg er bevidst om at denne proces kan være pinefuld for informanten idet 

den kan give anledning til følelser som tab, bristede drømme og håb, uudnyttede 

muligheder mm. Omvendt kan også følelser som glæde, kampgejst, håb om genvindelse 

af færdigheder og muligheder blive en følge af de elementer som fortiden rummer. Mine 

forskningsspørgsmål leder også informanten til tanker om fremtiden, hvilket kan være 

pinefuldt i samme grad som erindringerne om fortiden. Ved at spørge ind til 

informantens tanker og håb for fremtiden, samt rehabiliteringstilbudets betydning for 

udformningen af disse, kan informanten blive ledt til at måtte resignere. Det kan være 

en oplevet erfaring af at sygdomstilstanden og symptomer ikke er bedret, at magten over 

sygdommen og dagligdagen ikke er styrket på trods af en målrettet indsats. Ved at lade 

mine forskningsspørgsmål afspejle en tidslinie i informantens liv, håber jeg kunne 

trække tidsmæssige paralleller i informantens liv og derigennem medvirke til at 

synliggøre og tydeliggøre aspekter i informantens liv, som ellers vil henstå som uklare. 

Det kan som eksempel være en oplevelse af succes i jobbet på trods af at den tid er 

forbi. Afslutningsvis vil jeg fremføre at interviewguiden dermed er udformet som et 

produkt af en lang række overvejelser og refleksioner vedrørende formål, muligheder 

for at opnå rigdom på detaljer og nuancer samt respekt og omtanke for informanterne. 

 

8.0 Etiske overvejelser 

        Undersøgelsen har afstedkommet mange etiske overvejelser. I dette afsnit vil jeg 

søge at redegøre for de mest centrale. Jeg har ladet mig inspirere af K.E. Løgstrup (1905 

– 1981). Løgstrup kan klassificeres som nærhedsetiker og omsorgsetiker, hvor 

nærhedsetikken bl.a. bygger på en antagelse om at de moralske anvisninger i vores 

handlingsliv udspringer af det konkrete møde med andre mennesker (Birkler 2006). 

Mennesket er som sådan helt og holdent afhængig af dette samvær og i de tætte 

relationer opstår bl.a. moral og etik. At handle moralsk forudsætter indlevelse, 

deltagelse og engagement i forholdet til andre mennesker. Løgstrup formulerer det ved 

at sige: at 

”den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, 
 uden at han holder noget af dets liv i sin hånd”  
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(Løgstrup 1956, s.25). Løgstrups nærhedsetik kan derfor lære os ikke at møde patienten 

som en person vi skal styre eller kontrollere, men i stedet som et menneske, der 

appellerer til os om omsorg. 

        Med baggrund i dette har jeg nøje overvejet hvilke konsekvenser det kunne få for 

informanterne at deltage i min undersøgelse. Da jeg arbejder på en kræftafdeling har jeg 

særligt fokuseret på at informere dem om at min undersøgelse ikke har nogen direkte 

sammenhæng med mit job. Jeg ønskede at undgå enhver risiko for at informanterne 

skulle få mistanke om at de havde kræft. Samtidig ønskede jeg at modvirke eventuelle 

bekymringer for at afståelse fra at deltage i undersøgelsen, skulle få konsekvens for 

pleje og behandling i det videre sygdomsforløb. Ovenstående har derfor været 

ekspliciteret i patientvejledningen. Omvendt har min drivkraft været undersøgelsens 

betydning for klinisk sygeplejepraksis. Dette skulle gerne føre til at flere KOL-patienter 

får udbytte af min undersøgelse, et forhold der vil blive yderligere belyst i afsnittet 

vedrørende perspektivering. Samtidig håber jeg at informanterne i interviewet oplever 

tid og rum til at blive hørt. Et forhold der tidligere af informanter er blevet betegnet som 

en følelse af lettelse (Hall 2003). Samlet set er jeg af den opfattelse at en respektfuld, 

professionel optræden fra intervieweren, kombineret med KOL-patienters mulighed for 

udbytte af undersøgelsen gør undersøgelsen etisk forsvarlig.  

  

9.0 Beskrivelse af materiale 

        Flere forhold har dannet baggrund for valg af informanter. Informanterne er valgt 

blandt deltagere, der var til stede under mit observationsophold. Kendetegn ved 

udvalget af informanter påvirker vores fortolkninger og fund. Informationsrigdom har 

været et væsentligt element, idet det giver mulighed for nuancer, alternative versioner 

og tolkninger. Det har derfor været væsentligt at informanterne var i en tilstand hvor 

sygdomsgraden ikke blokerede for muligheden for at udtrykke sig, hvilket f.eks. kunne 

være tilfældet ved udtalt lufthunger eller sekretstagnation. 

        Ydermere har et pragmatisk hensyn bidraget til valg af informanter, idet 

tidsrammen for projektet er begrænset (Kvale 1997). Jeg har endvidere ladet mig 

inspirere af Kirsti Malterud, som påpeger at kvalitativ forskning kræver et indgående 

kendskab til materialet, hvorfor den ofte tager udgangspunkt i få kilder (Malterud 

2003). Jeg erkender samtidig at være novice i rollen som interviewer og har prioriteret 
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fordybelse, forberedelse og analyse af interviewene frem for et udvidet antal 

informanter. 

        Tre uger før interviewene fandt sted, modtog informanterne et brev, som indeholdt 

en patientvejledning og en samtykkeerklæring (Se bilag 3). Patientvejledningen er 

skrevet med udgangspunkt i vejledningen fra Etisk Råd (www.cvk.im.dk) Interviewet 

blev gennemført efter at patienterne havde deltaget syv måneder i rehabiliterings-

tilbuddet. Jeg ønskede at holde fast i mine præmisser for observationsopholdet og det 

mente jeg var muligt efter yderligere 4 uger. Alle tre informanter var mænd. Det gav 

umiddelbart inden interviewet anledning til bekymring om hvorvidt de ville være 

tilstrækkeligt meddelsomme. Jeg overvejede om der var risiko for at mændene ville 

være mere kortfattede og konkrete i deres informationer og jeg frygtede dette ville være 

i disharmoni med mit ønske om detaljerigdom. Jeg vil i afsnittet om metodekritik 

yderligere uddybe mine betragtninger omkring de mandlige informanter. Informanterne 

var i alderen 64 - 76 år og alle gift med ægtefællen gennem flere år. De havde mellem 2 

og 3 børn, samt 2 - 3 børnebørn. To af de tre informanter var efterlønsmodtagere, den 

tredje var folkepensionist, alle havde de en mellemlang videregående uddannelse bag 

sig. Alle tre boede i etplanshus, den ene i umiddelbar nærhed af søn, svigerdatter og 

barnebarn. De havde haft diagnosen KOL mellem 5 og 3 år og kun den ene havde været 

indlagt med KOL som hoveddiagnose. Alle tre informanter var velformulerede og 

velovervejede. Den ene informant havde indimellem svært ved at bevare overblikket 

over sit sygdomsforløb, hvilket kom til udtryk i form af tøven og sætninger som: ”Hvor 

kom jeg nu til”, ”Hvad var jeg nu i gang med”. Informanten var dog let at lede tilbage til 

fokus og jeg tilskriver derfor disse forhold en let nervøsitet eller den forholdsvis høje 

alder (76 år). Jeg oplevede det på intet tidspunkt som meningsforstyrrende eller med 

konsekvens for datas kvalitet.  

  

10.0 Analyse og fund 

10.1 Analysemetode  

Jeg foretog selv transskriberingen af alle interviews, umiddelbart efter at disse havde 

fundet sted. Transskriberingen er ordret med gentagelser, pauser og latter. Jeg søgte 

dermed at fastholde interviewets mening og stemning. I et enkelt interview, hvor 
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informanten indimellem tabte tråden er sætninger som ”Hvor kom vi nu til?” o.lign. 

udeladt. 

        Analysefasen indledte jeg med en transskribering allerede efter det først interview, 

hvilket førte til en reformulering af interviewguiden. I det kvalitative forsknings-

interview er der mulighed for at lade sig inspirere af data undervejs med mulighed for 

yderligere fordybelse i et eller flere temaer. Ulempen ved dette er, at forskeren kan 

komme til at spænde vidt i sin interviewguide, men jeg lod mig inspirere af den første 

informant som anvendte metaforen ”at være en klods om benet” i forholdet til familien. 

På trods af mit forarbejde var dette udtryk på samme tid meget overraskende og meget 

belysende for mig og jeg besluttede at forfølge temaet og indlemme det i min 

interviewguide.   

        Jeg opdelte analysearbejdet i to faser. I den første fase gennemlæste jeg hvert 

interview flere gange, mhp. at skabe overblik og fornemme detaljer. Jeg noterede 

undervejs og udarbejdede derefter en opsummering af den enkelte informants oplevelser 

med KOL. Dernæst gennemlæste jeg interviewene i deres helhed flere gange, før jeg 

indledte det oprindelige analysearbejde vha. ”Den Kvalitativ Beskrivende Metode” 

(Sandelowski 2000).  Margarete Sandelowski er professor ved School of nursing, 

University of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina. Hun er en kapacitet inden 

for kvalitativ forskning og flittig forfatter til metodeartikler i kvalitative videnskabelige 

tidsskrifter. Den Kvalitativ Beskrivende Metode er en analysemetode som er velegnet til 

at give svar på spørgsmål med særlig relevans for praktikere. 

 

”Qualitative description is especially amenable to 
          obtaining straight and largely unadorned(....) answers 

        to questions of special relevance to practitioners and 
    policy makers”. 

 
 Metoden indeholder muligheden for at analysere data som informanten sprogliggør ud 

fra en hverdagsterminologi, så tæt på de subjektive oplevelser som muligt. Med andre 

ord bliver det muligt for forskeren at opnå indsigt i patienternes oplevede erfaringer 

med deres sygdom, ligesom det, qua metodens lave abstraktionsniveau og mindre 

fortolkende form, bliver muligt for forskeren ”at stå tæt” på data. Det kendetegner 

desuden metoden at forskeren ikke binder sig til en specifik teoretisk eller filosofisk 

position. Analysen er en dynamisk, refleksiv proces hvor elementerne studeres i deres 
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naturlige kontekst. Analysen bliver dermed en beskrivelse af det mønster hvormed 

elementerne præsenterer sig. Med baggrund i undersøgelsens forskningsspørgsmål, dens 

omfang og begrænsede tidsramme finder jeg metoden velegnet til brug i min 

undersøgelse. 

         Fremstilling af data sker ud fra ”hvad der tjener data bedst”. Med andre ord har jeg 

omsat dette til at fremstille data så de giver bedst mening. I min undersøgelse betyder 

det, at jeg efter gennemlæsning af det samlede datamateriale har analyseret mig frem til 

en række tværgående temaer. Temaerne kommer alle, i en eller anden form, til udtryk 

hos alle informanterne. Angsten som tema vendte informanterne tilbage til flere gange 

under interviewet, måske kunne det være udtryk for at angsten har fyldt meget i 

dagligdagen? Et andet argument kunne måske være at angsten har været en slags 

”forbudt følelse”, som først under rehabiliteringen er blevet italesat? Jeg har analyseret 

mig frem til 8 gennemgående temaer:1) Diagnose og information 2) Skyld og skam 3) 

Bange ved åndenød 4) Bekymrede ægtefæller 5) Patienternes bekymring for fremtiden 

6) At være en hæmsko 7) At kunne gøre noget selv 8) De professionelle sygeplejersker. 

Af hensyn til projektets omfang har jeg været nødsaget til at udvælge tre af temaerne til 

videre analyse og diskussion i min undersøgelse. Dette valg var en svær proces. Jeg 

fandt dem alle meget vedkommende og synes sygeplejepraksis stod lysende frem i dem 

alle. Jeg havde talrige diskussioner med mig selv – og andre – men endte med at vælge 

følgende tre temaer: 2) Skyld og skam 3) Bange ved åndenød 6) At være en hæmsko. 

Jeg har flere begrundelser for mit valg. Jeg har opdelt mine begrundelser i generelle og 

konkrete. I problemformuleringen skrev jeg min hensigt var at undersøge hvordan 

patienterne oplever deres sygdom og symptomer efter at have deltaget i et 

rehabiliteringstilbud, samt hvilken implikationer det har for sygeplejepraksis. Generelt 

betragtet udgør de tre temaer væsentlige områder for oplevelse af sygdom og 

symptomer og jeg antager de har stor betydning i dagligdagen. Samtidig er de tæt 

knyttet til rehabiliteringstilbuddet, hvilket min analyse vil dokumentere. Denne påstand 

vil desuden blive genstand for diskussion senere i undersøgelsen. En særlig begrundelse 

for valget er temaernes relation til sygeplejepraksis. Jeg finder sygeplejen indlejret som 

fundamental og uomgængelig, hvilket jeg vil sætte i spil i mit diskussionsafsnit. Jeg vil 

nu bevæge mig fra de generelle til de mere konkrete argumenter for valg af temaer. 

Tema 2) Skyld og skam, er valgt fordi det er et tema som overraskede mig allerede 
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under 1. interview, i en sådan grad at jeg valgte at revidere min interviewguide på 

baggrund af dette. Jeg finder det derfor interessant at fordybe mig i. Tema 3) Bange ved 

åndenød er valgt, idet jeg opfatter det som et bærende tema, med stor betydning for 

dagligdagen og forholdet til omgivelserne. Tema 6) At være en hæmsko er valgt fordi 

det opleves som meget belastende for patienterne med flere afledte konsekvenser f.eks. 

relateret til den sociale adfærd. Jeg har dermed tilstræbt et bredt og relevant fundament 

for den videre del af undersøgelsen med relevans for klinisk sygeplejepraksis. 

 

10.2 Analysefund 

       I det følgende vil jeg gøre de tre temaer til genstand for en uddybende analyse, som 

afslutningsvis munder ud i en sammenfatning. Jeg har, som metoden foreskriver, 

tilstræbt at ”stå tæt” ved data og temaerne vil blive belyst gennem en række citater fra 

informanterne. I enkelte tilfælde vil de blive belyst gennem en ordveksling mellem 

interviewer og informant, mhp. at opnå større sammenhæng i citaterne.  

 

Tema 2) Skyld og skam 

        Fælles for informanterne var deres oplevelse af følelserne skyld og skam. Dette var 

begrundet med koblingen af KOL og tobaksrygning. Det er almindeligt udbredt, både i 

befolkningen generelt og blandt de sundhedsprofessionelle specielt at der foreligger 

evidens for sammenhæng mellem KOL og rygning. I visse sammenhænge anvendes 

betegnelsen rygerlunger som en dansk oversættelse af KOL. Denne kobling fik 

betydning for informant 2, hvilket belyses af et citat, hvor han fortæller om 

rehabiliteringstilbudet: 

 

”…Jeg var meget glad for det, det var jeg mentalt af flere 
 årsager, fordi øh for det første så øh, her bruger I konsekvent 
 betegnelsen KOL i stedet for rygerlunger. Jeg har røget (…) 
 og jeg har jo fulgt hele den her rygedebat, hele den her, hvad 
 skal man kalde det, den religiøse snak. Ikke at jeg er blind for 
 at rygning det er både farligt og livstruende. Men hele den her 
 negative holdning der ligger i at det her det er rygerlunger, så 
 er det noget du selv er skyld i. (…) Nu peger de jo fingre af 
 en, selv børnebørnene kommenterer det: Puha farfar det lugter, 
 det er ikke sundt. Altså det har de selvfølgelig ret i, men det er 
 ikke rart sådan at være skyld i sin egen sygdom (…) det har 
 jeg det faktisk rigtig skidt med.  
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Informant 1 fortæller under interviewet om den dårlige samvittighed fordi han har røget, 

en dårlig samvittighed som især gælder overfor hans kone, der nu er vidne til hans 

symptomer på KOL. På spørgsmålet om den dårlige samvittighed fylder meget hos ham 

svarer han: 

 
”Ja, det har sgu næsten været flovt at skulle svare ja til at have 
 røget tidligere, man bliver ligesom sat i bås – det er sgu hans 
 egen skyld han er syg, han kunne bare have ladet være med at 
 ryge. Man bliver ligesom sådan en de andre bare kan pege  
fingre af”. 
 

Følelsen af skyld og skam, er med andre ord fremtrædende for alle informanter. De føler 

sig ringeagtede fordi de har røget. På samfundsniveau foregår en ihærdig debat om 

rygningens sundhedsskadelige virkning, en debat som har fundet sted gennem flere år. 

Man kan stille spørgsmålet, om sundhed og sygdom med tiden er blevet et ansvar det 

enkelte individ selv må påtage sig? Kunne man forestille sig at det, i et sundhedsvæsen 

hvor udvikling af færdigheder og kunnen, tæt knyttet til betragtninger om ressourcer og 

økonomi, vil få betydning for de behandlingsmuligheder patienterne bliver tilbudt? 

Informant 3 anvender et metafor, da han fortæller intervieweren om følelsen af selv at 

være skyld i sin sygdom: 

 

”(…) Det generede mig sgu, det gjorde det. Enhver er sin egen 
 lykkes smed… men der er vel noget om det, i hvert fald hvis man 
 skal tro hvad ham lægen sagde…”. 
 

Med andre ord giver holdningen om den enkeltes ansvar for egen sundhed på det 

generelle niveau – og rygning som årsag til KOL på det konkrete niveau, tilsyneladende 

anledning til en negativ oplevelse hos informanterne. En oplevelse jeg gennem hele 

forløbet i alle tre interviews, kunne fornemme var fundamental. Med fundamental 

mener jeg at denne følelse af skyld og skam var et bærende element i sygdomsforløbet, 

som en slags underlægningsmusik. Måske kan det være medvirkende til informanternes 

accept af symptomer langt ind i deres sygdomsforløb, før end de søger læge, samt have 

betydning for deres måde at agere på videre i forløbet? 
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3) Angst og åndenød 

        Informanterne havde alle oplevet at være bange, når de havde anfald af åndenød. 

Der er ingen tvivl om at angsten har været særdeles plagsom. Bl.a. betegner informant 2 

det at kunne trække sit vejr som en livsværdi. Han har oplevet flere situationer hvor 

denne livsværdi var truet, en situation som gjorde ham meget bange. Informant 3 

udtrykker i forbindelse med sin indlæggelse sin angst således: 

 

”(…) Jeg råbte og skreg af dem, kunne slet ikke få luft, tænkte 
 nu måtte de altså gøre noget(…)Jeg var sindssygt bange, sindssygt 
 bange for at dø ik`, jeg er ellers ikke en der bliver bange for ting og 
 sager, men der var jeg ude at røre kanten”. 
 

Dette citat gjorde stort indtryk på mig, hele betoningen af ordene i hans udsagn tolkede 

jeg som et bevis på hvor bange han var. Et forhold som bestyrkede min antagelse var, at 

denne informant vendte tilbage til episoden flere gange under interviewet, han havde 

ikke blot oplevet angst, han havde reelt også oplevet dødsangst. Ingen af de andre 

informanter gav udtryk for deres angst i samme grad, om end de alle kendte til den. 

Måske kunne dette hænge sammen med at denne informant er den eneste der har været 

indlagt med sin sygdom, hvorfor jeg antager han samtidig er den der har haft det værst 

med sin sygdom For informant 1 blev angsten ledsaget af en anden følelse, hvilket 

belyses i nedenstående ordveksling mellem interviewer og informant: 

 

Informant: ”(…) Jeg kan godt få anfald af åndenød, det kan 
 godt være slemme anfald, men jeg vil jo helst ikke vise det over 
 for andre”. 
Interviewer: ”Kan du sige lidt om hvad du så føler i de situationer”? 
Informant: ”Ja, altså førhen blev jeg jo bange5 det var forfærdeligt. 
 Det er jo forfærdeligt når man ikke kan få sit vejr – rædsomt. Jeg 
 kunne blive fuldstændig panisk”. 
Interviewer: ”Hvad skete der så”?  
Informant: ”ja, så blev jeg jo indimellem vred, ja altså især 
 på min kone, når man når derud hvor man tænker: Hvad sker 
 der nu, hvad er nu på vej”? Eller vred på dem der er lige  
i nærheden”. 
 

I denne situation er med andre ord tre stærke følelser på spil på samme tid: angsten 

ledsaget af vrede og panik, og man kan spørge sig selv, om ikke dette er et velkendt 

                                                 
5 Med “førhen “ mener informanten før rehabiliteringstilbudet 
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fænomen? Væsentligt var derfor at angsten forsvandt for alle informanterne, efter de 

havde deltaget i rehabiliteringstilbudet. Her lærte de, at de dør af åndenøden, at den kan 

være ubehagelig, men går over. Denne viden og indsigt, kombineret med teknikker, 

gjorde dem i stand til at styre anfaldene af åndenød, hvilket havde betydning for deres 

dagligdag. Informant 2 fortæller: 

 

”(…) Men der er jo også alt det psykologiske i det. At vide 
 det ikke gør noget man bliver forpustet, det har været en stor, 
 stor hjælp. (…) At man får nogle teknikker, nogle stillinger 
 man kan stå i og hvad man kan gøre for hurtigst muligt at få  
vejret igen. (…) Jeg tager det stille og roligt nu når jeg bliver 
 forpustet, jeg ved jo jeg ikke dør af det, det går over”.  
 

Informant 3 fortæller i nedenstående citat, hvordan han blev fri for angsten: 
 
”Da jeg var indlagt sagde lægerne til mig, og det håber jeg sgu 
 er sandheden, du dør ikke af det her. (…) Hvis du ikke kan få 
 luft, skal du ikke være bange for at dø af det. Top! Siden den dag 
 har jeg overhovedet ikke haft angst”. 
 

Generelt er angsten et centralt tema og indlejret i mange af de oplevelser, som 

informanterne lader komme til udtryk. De vender tilbage til den flere gange, måske 

kunne det være et udtryk for at angsten har fyldt meget i dagligdagen? Et andet 

argument kunne måske være at angsten var en slags ”forbudt følelse”, som først under 

rehabiliteringen bliver italesat? At vende tilbage til angsten flere gange er også tilfældet 

for informant 3, da han fortæller om undervisningen hos psykologen: 

 

”Det eneste psykologen sagde var, om vi havde haft angst 
 og så sagde jeg nej. (…)  Nej, det var helt klart du dør ikke 
 af det. Jeg er ikke en kæft bange for det, falder jeg om så falder 
 jeg om og så må jeg ligge der og gispe efter vejret, så kommer 
 der sgu nok en landbrugsvogn og så kommer jeg med der…” 
 

Det er uvist om psykologen har haft andre emner på dagsorden i undervisningen, men 

det fremstår klart, at for denne informant var angsten omdrejningspunktet i 

undervisningen. Ovenstående betragtninger understøttes af 2 informanter, da de som 

svar på spørgsmålet om, hvad der har været det væsentligste udbytte af 

rehabiliteringstilbudet, begge klart tilkendegiver at det har været at slippe angsten, 

hvilket følgende citater belyser: 
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”(…) At jeg er kommet af med angsten, når jeg bliver 
 forpustet, det har haft stor betydning for mig…” 

 
”Hvis det gælder mig selv, så er det selvfølgelig den indsigt 
 at jeg ikke bliver bange, når jeg bliver forpustet, den viden 
 har jeg kunnet give videre til min familie, mine omgivelser”. 
 

Tema 6) At være en hæmsko 
I undersøgelsen tilkendegiver alle informanterne klart, at de oplever deres 

dagligdag ændret og begrænset. For det meste kompenseres det nedsatte 

funktionsniveau af tidsfaktoren, idet alle informanter er gået på efterløn eller pension, 

hvorfor de oplever at have god tid i dagligdagen. På spørgsmålet om der er ændringer i 

dagligdagen efter informanten har fået KOL, fortæller informant 1: 

 

”Jah, altså det med haven, det er jo ikke så nemt længere (…) 
 men noget kan jeg da, det er sandelig bare i et andet tempo, med 
 pauser indimellem, men det har jeg jo tid til”. 
 
Informant 2 fortæller: 
 
”(…) men jeg er da noget længere tid om det nu, må holde 
 pauser og sådan, men skidt være med det, det har jeg jo tid til”. 
 
Informant 3 oplever større begrænsninger i dagligdagen, hvilket han sammen 

med ægtefællen har søgt at løse på en anden måde: 

 

” Jeg kan ikke støvsuge og bære kufferter og sådan noget 
 (…) men nu har vi fået hjælp hver 14. dag fra kommunen,  
de støvsuger…, så har vi selv bestilt noget den anden uge 
 (…) det er vi meget glade for, den rengøringshjælp”. 
 
Det faktum at alle informanterne efter min opfattelse havde sygdommen i en 

moderat sværhedsgrad kan muligvis have betydning for deres oplevelse af en moderat 

begrænsning af dagligdagen. Som et led i rehabiliteringstilbudet har informanterne lært 

og opøvet en række teknikker, som de anvender i deres dagligdag, når de oplever 

begrænsningerne, informant 2 beskriver tydeligt dette i følgende citat: 

 

”(……) så stiller jeg mig med spids mund og puster og åbner  
brytkassen ved at stille mig med armene opad og sådan… så 
 bruger jeg de teknikker jeg har lært og styrer min mentale tilstand…” 
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Informant 1 belyser også dette i et citat: 

”(…) at man får nogle teknikker, nogle stillinger man kan stå 
 i og hvad man kan gøre for hurtigst muligt at få vejret igen, så 
 oplever jeg at have magt over det”. 
 
Informant 3 fortæller om sin brug af teknikker: 
 
”(…) så må jeg stå og puste tre gange og så går jeg videre…” 

 

I citaterne fremgår det endvidere at 2 af dem desuden oplever at kunne styre den 

mentale tilstand, at have magt over situationen ved at anvende de tillærte teknikker. 

Informanterne har med andre ord øget deres handlekompetence i relation til 

sygdommens symptomer, et forhold informanterne synes at tillægge stor betydning. 

Baggrunden for denne antagelse er to citater, fra henholdsvis informant 1 og 2: 

 

 ”(…) jeg ville jo gerne have mine omgivelser ikke skulle vente 
 ret meget på mig i hvert fald ik`…det betyder meget for mig, 
 rigtig meget at jeg er sådan en hæmsko…ja, det er faktisk noget 
 af det værste…at de skal trækkes med mig, at jeg skal være en klods 
 om benet på dem”. 
 
”(…) og det irriterer mig, det at være en klods om benet på de andre, 
 det er sgu generende. Jeg gør frygtelig meget ud af at følge med dem 
…det er et stort problem for mig”. 
 
Begge anvender metaforer i deres udsagn. Ved at anvende et metafor forstås en 

ting gennem en anden ting. Et metafor er rigere, mere fuldstændig end en simpel 

beskrivelse (Kvale  1997). Måske anvender de metaforer fordi det er betydningsfuldt for 

dem at synliggøre denne følelse for omgivelserne? Denne begrænsning, som har rod i 

sygdommen og konsekvens for dagligdagen, har endvidere konsekvens for 

omgivelserne, idet de må vente på informanterne. Kunne man forestille sig at dette 

styrker informanternes dårlige samvittighed og øger følelsen af skyld og skam, som 

tidligere i afsnittet har været genstand for analyse? Kunne man forestille sig dette som 

en medvirkende årsag til, at skyld og skam opleves som underlægningsmusik gennem 

interviewet? Hos informant 3 synes den fysiske begrænsning at optræde i en mere 

udbredt form, men informanten giver ikke i samme grad udtryk for at begrænsningen 

generer ham. Man kan rejse spørgsmålet om det er betinget af hans alder? 

 

 32



10.3 Sammenfatning af analysefund. 

Ovenstående udgør min analyse af de fund og resultater, som trådte frem som 

tværgående, centrale temaer i min transskribering af interviewene. Jeg oplever mange 

forhold i spil hos informanterne og mange forhold griber ind i hinanden. Mange 

spørgsmål er opstået undervejs, spørgsmål hvor jeg selv har bud på et svar, men som jeg 

ikke umiddelbart kan finde belæg for. Jeg vil derfor lade mine spørgsmål forblive åbne 

og ubesvarede for læseren. Jeg har som tidligere anført, været tvunget mig til at træffe 

en række valg undervejs i analysen, men jeg har tilstræbt at inddrage de centrale 

elementer i hvert tema. I det følgende afsnit vil jeg gøre mine fund til genstand for 

diskussion. 

 

11.0 Teoriramme 

Med udgangspunkt i undersøgelsens formål og problemformulering, vil jeg i 

dette afsnit diskutere hvorvidt mine fund kan lede til den konklusion, at informanterne 

har haft gavn af deltagelse i rehabiliteringstilbudet, samt søge at forklare baggrunden for 

dette. Til formålet, vil jeg tage udgangspunkt i teorien om empowerment - set med 

patientens perspektiv. Teorien om empowerment er valgt, idet det er mit indtryk at 

patientundervisning6 i stigende omfang tager afsæt i empowerment. Samtidig kan jeg se 

væsentlige elementer af sygeplejen træde frem i metoden, ligesom jeg mener den kan 

medvirke til at forklare hvorfor informanterne oplever god effekt af 

rehabiliteringstilbudet. 

Dernæst vil jeg diskutere hvilke implikationer mine fund har for klinisk 

sygeplejepraksis. I afsnittet vil jeg komme ind på hvorledes dette harmonerer med 

Benner & Wrubels omsorgsteori, idet jeg finder det relevant at knytte en diskussion om 

klinisk sygeplejepraksis til en sygeplejeteori. I relation til omsorgsteorien har jeg 

begrænset mig til afsnittet som handler om at mestre symptomer. Kapitlet er valgt, idet 

jeg finder det relevant i forhold til det problemområde der er genstand for min 

undersøgelse. For patienter med KOL er symptomerne et væsentligt element i 

sygdommen. Hermed giver empowerment og omsorgsteorien mulighed for at inddrage 

sygeplejen som et centralt element i relation til den kronisk syge patient. 

 

                                                 
6 I dette tilfælde er rehabilitering omfattet af begrebet patientundervisning  
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11.1 Empowerment 

        Empowerment er en tilgang som især er udviklet i USA, Canada og England. En 

tilpasning af teorien til en dansk version betegnes ”Empowerment på dansk”, da det 

ikke har været muligt at oversætte ordet ”empowerment” til en dækkende dansk 

betegnelse (Andersen, Brok, Mathiasen 2000). Jeg har valgt at være tro mod denne 

erkendelse og vil derfor anvende betegnelsen empowerment i min undersøgelse.  

 

11.1.1 Ansvarlighed og evnen til at træffe valg 

           Empowerment bygger på den præmis, at mennesker er i stand til at træffe valg og 

være ansvarlige for konsekvenserne af dette (Feste 1995). Teorien tager dermed afstand 

fra den traditionelle biomedicinske tilgang compliance, hvor målene formuleres af de 

sundhedsprofessionelle. At agere ansvarligt og træffe valg relateret til egen sygdom, 

kræver viden og indsigt hos patienten. På baggrund af viden om egen sygdom og indsigt 

i eget liv, herunder indsigt i egen reaktion på symptomer, skal patienten træffe valg ud 

fra en vifte af handlemuligheder. Derved bliver patienten ansvarlig for sit eget liv, 

hvilket skal skabe motivation for handling. Jeg vil søge at tydeliggøre dette vha et 

eksempel fra interviewmaterialet. En patient skal til møde i en større forsamling tidligt 

på dagen. Patienten ved at han ofte har store sekretmængder om morgenen og oplever 

det generende at skulle hoste og spytte sekret ud, når der er mange mennesker til stede. 

Han anvender derfor sin peepfløjte7 før han skal til mødet og kan på forhånd få hostet 

sekretet op. I dette tilfælde træffer patienten et aktivt valg om ikke at lade sig genere af 

sekret under mødet og tager dermed ansvar for egen situation. 

 

11.1.2 Magt til at styre sit liv 

        Et centralt element i teorien er begrebet magt. I empowermentrammen gør teorien 

op med begrebet magt i den traditionelle forståelse dvs. ”magt over”, f.eks. magt over 

andre mennesker. I stedet anvendes begrebet magt i betydningen ”magt til”, f.eks. magt 

til at skabe (og styre) eget liv. Følelsen af magtesløshed er et resultat af en række 

belastende faktorer, som både alene og i en kombination kan skabe denne oplevelse. 

Men belastende faktorer behøver ikke nødvendigvis føre til magtesløshed. Enhver 

belastende faktor bærer i sig muligheden for empowerment, det kunne eksempelvis 

                                                 
7 peepfløjten er en fløjte som ved at skabe modstand i luftvejene løsner slimen 
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være overvindelse af et symptom. Afhængig af hvordan situationen håndteres, kan 

vælges strategier som fører til magtesløshed eller empowerment. Lad mig give endnu et 

eksempel fra interviewmaterialet. En patient som er meget plaget af sygdomsrelateret 

træthed, skal på en ferie som omfatter en række aktiviteter. Ved at sørge for at være 

udhvilet om morgenen og holde et middagshvil, er han i stand til at deltage i alle 

aktiviteter og dermed overvinde sin træthed og få magt over sin situation.  

 

11.1.3 Handlekompetence 

       Empowerment repræsenterer et tankesæt, der sætter handlingen i centrum – og 

dermed sættes også begrebet handlekompetence i spil. Individuel handlekompetence 

skal både læres og udvikles og er vel som sådan det endelige outcome af ansvarlighed 

og evnen til at træffe valg, kombineret med en række færdigheder. Kompetence 

stammer fra det engelske competence8 og betyder evner, kvalifikationer. 

Handlekompetence kan med andre ord oversættes til evne til at handle. I denne 

sammenhæng betyder det, at patienten på baggrund af viden og indsigt er i stand til at 

handle i overensstemmelse med egne ønsker og muligheder. De to ovenstående 

eksempler illustrerer på samme tid patientens handlekompetence. 

        Udgangspunktet for empowermet er dermed at arbejde med patientens ressourcer 

og gennem ansvarlighed, viden, indsigt og færdigheder udvikle handlekompetencer, 

med det formål at have magt til at styre eget liv.  Sammenhængen mellem 

empowerment og klinisk sygeplejepraksis vil blive diskuteret senere, forinden vil jeg 

kort opsummere ovenstående. 

 

11.1.4 Sammenfatning 

        Med det formål at pege på baggrunden for at patienterne har haft gavn af at deltage 

i rehabiliteringstilbudet, vil jeg anvende følgende tre elementer af empowerment: 1) 

ansvarlighed og evnen til at træffe valg, 2) magt til at styre eget liv og 3) 

handlekompetence. Jeg vil i min diskussion af de tre elementer tage udgangspunkt i 

patienternes perspektiv og derigennem søge at forklare undersøgelsens fund.  

 

                                                 
8 engelsk-dansk ordbog, Gyldendal 2006 
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12.0 Diskussion 

12.1 Informanternes opfattelse af rehabiliteringstilbudet 

        Indledningsvis vil jeg i min diskussion stille spørgsmålet: Oplevede informanterne 

gavn af at deltage i rehabiliteringstilbudet – havde det effekt på deres oplevelse af 

sygdom og symptomer? Her må mit svar være ja. I relation til alle tre temaer, udtrykker 

informanterne at de har haft god gavn af rehabiliteringstilbudet. De oplever et nyt 

perspektiv på deres sygdom, som omfatter accept af sygdommen som en del af deres liv 

og mere magt over deres situation. 

         Informanterne oplever informanterne at være sluppet af med angsten, hvilket har 

haft effekt på flere områder. Fordi angsten kunne være ledsaget af stærke følelser som 

vrede og panik, har de samtidig fået en ændret relation til deres pårørende.    

            Informanterne har arbejdet målrettet med deres fysiske formåen f.eks. kondition 

og udholdenhed og har dermed mindsket deres følelse af at være en hæmsko. En bedret 

fysik har givet dem en større frihed til at gå ture og deltage i fysiske aktiviteter sammen 

med andre.  Udviklede teknikker og færdigheder rummer mulighed for at informanterne 

kan opretholde funktioner som stiller krav til deres fysiske formåen, idet de vha. 

teknikkerne og færdighederne kan styre og dermed få magt over deres situation. 

         Følelsen af skyld og skam har været genstand for refleksion og en af 

informanterne giver udtryk for at følelsen er blevet mindsket qua en ændret 

sygdomsbenævnelse fra rygerlunger til KOL. Temaet om skyld og skam er dog et 

område som optager informanterne meget og som de kun relaterer ganske lidt til 

effekten af rehabiliteringstilbudet. I det følgende afsnit vil jeg søge at relatere 

informanternes udsagn til min litteraturgennemgang. Jeg vil tage udgangspunkt i afsnit 

2.1.2 som omhandler patientperspektivet. De referencer som omtales i næste afsnit er 

derfor identiske med referencerne i afsnit 2.1.2. 

 

12.2 Sammenhæng mellem litteraturen og undersøgelsens fund 

         Litteraturen ikke giver entydigt bud på patienternes oplevede effekt af 

rehabilitering, ej heller entydigt bud på rehabiliteringens form eller indhold, hvilket 

netop er en af årsagerne til mit valg af undersøgelse. Nogen sammenhæng er der dog 

mellem de oplevede patienterfaringer som beskrives i litteraturen og de oplevede 

erfaringer som patienterne i min undersøgelse giver udtryk for. De hovedproblemer som 
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refereres i litteraturen er sammenfaldende med de hovedproblemer informanterne i min 

undersøgelse udtrykker. Det gælder angst, panik og frygt samt disse følelsers betydning 

for det daglige liv. 

         I relation til effekten af deltagelse i rehabilitering, finder jeg nøje sammenfald 

mellem litteraturen og fundene i min undersøgelse. Et studie som evaluerede effekten af 

et uddannelsesprogram, som havde til formål at styrke patientens empowerment, 

konkluderede at uddannelsesprogrammet havde effekt på flere områder af patienternes 

daglige liv, hvilket er i overensstemmelse med mine fund. Derimod havde psykologiske 

interventioner alene, ikke nogen dokumenteret effekt. En dansk litteraturgennemgang 

konkluderer at der ikke er entydig dokumentation for patientundervisningens effekt på 

psykosociale mål som angst, livskvalitet og depression.  

        Jeg ledes derfor til at konkludere at der ikke er disharmoni mellem litteraturen og 

fundene i min undersøgelse. Da der på enkelte områder er fuld overensstemmelse 

mellem fundene - og der ikke foreligger entydig viden og evidens på området - tager jeg 

det som udtryk for at der er tendens til sammenhæng mellem litteraturens fund og 

fundene i min undersøgelse. Jeg er bevidst om at grundlaget for min konklusion er 

præget af denne mangel på entydig viden og evidens på området, ligesom 

litteraturgennemgangen på området med fordel kunne være mere uddybende. 

 

12.3 Empowerment som baggrund for patienternes oplevede effekt af rehabilitering 

        I dette afsnit vil jeg diskutere hvorvidt empowerment kan anvendes som baggrund 

for patienternes oplevede effekt af rehabiliteringstilbudet. Rent konkret vil jeg sætte de 

tre centrale temaer i spil: 2)Skyld og skam, 3)Bange ved åndenød og 6)At være en 

hæmsko9 og diskutere om informanternes oplevelser, som de udtrykkes gennem 

citaterne, kan ses i sammenhæng med de tre elementer i empowerment. Når jeg anskuer 

de tre temaer overordnet, kan jeg stille følgende spørgsmål: Hvordan harmonerer 

informanternes oplevelse af symptomlindring med empowerment? Svaret må være: det 

gør den på flere områder. Qua viden, indsigt og færdigheder opnået under 

rehabiliteringen, er informanterne i stand til at tage ansvar og træffe valg. Lad mig give 

et par eksempler fra interviewmaterialet. Informanterne har opnået viden om at de ikke 

dør under deres anfald af åndenød, hvilket betyder de ikke længere er bange. De har 

                                                 
9 Nummereringen er identisk med nummereringen i analysen 
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opnået indsigt i egne reaktioner på åndenød og lært teknikker, som gør dem i stand til at 

træffe valg og indtage stillinger som mindsker åndenød. Viden, indsigt og færdigheder 

gør dem dermed i stand til at tage ansvar, træffe valg og udvikle strategier, som de kan 

omsætte til handling og dermed få magt over situationen. Et andet eksempel er deres 

fysiske formåen. De har opnået viden om det gavnlige i en god kondition og 

udholdenhed, har taget ansvar og truffet et valg om at træne disse to elementer og 

erfaret det giver dem mulighed for at deltage i en række aktiviteter. Derigennem har de 

udviklet strategier som omsat til handling betyder at de ikke længere er en hæmsko for 

deres omgivelser, når de skal deltage i fysiske aktiviteter, som f.eks. gåture eller 

ferierejser. Derved bliver empowerment meget synlig i forhold til informanternes 

erfarede oplevelser med KOL. De har netop gjort brug af de tre elementer jeg har 

fremhævet i empowerment og har på baggrund af disse overvundet deres symptomer og 

fået magt over deres situation og liv. 

         I relation til skyld og skam har informanterne ikke oplevet symptomlindring i 

samme grad som tilfældet ved de to øvrige temaer og det er vanskeligt at pege på 

empowerment i denne sammenhæng. Som anført i min analyse synes denne oplevelse i 

nogen grad at være knyttet til en samfundsskabt debat og det er vel ambitiøst at antage 

dette kan elimineres vha empowerment. At lede patienten til en forståelse for og accept 

af rygningens sammenhæng med KOL kunne i stedet være målet – et mål hvor 

sygeplejen synes naturlig. Dette leder mig naturligt videre til næste afsnit, hvor jeg i 

tråd med anden del af problemformuleringen, vil diskutere hvorvidt undersøgelsens 

fund har implikationer for klinisk sygeplejepraksis. 

 

12.4 Implikationer for klinisk sygeplejepraksis 

        Når jeg i dette afsnit skriver om klinisk sygeplejepraksis, anskuer jeg det fra 

forskerens synsvinkel. Det vil være egne overvejelser, som sættes i spil ud fra et ønske 

om sygeplejefaglig udvikling på praksisniveau og til gavn for patienten. Således er ikke 

medtaget politiske, økonomiske eller organisatoriske forhold, vel vidende at disse er 

væsentlige elementer. Holdninger og antagelser er dermed udtrykt gennem min egen 

optik. 

        Indledningsvis vil jeg stille spørgsmålet: Har undersøgelsens fund betydning for 

klinisk sygeplejepraksis? Her må svaret være ja. Jeg finder vældig meget sygepleje 
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indlejret i de temaer jeg har analyseret mig frem til, hvilket er i overensstemmelse med 

min afdækning af de sygeplejefaglige implikationer i undersøgelsens indledning. Dertil 

kommer at jeg finder flere sygeplejerelevante problemstillinger hos den kronisk syge 

patient, problemstillinger som i udstrakt grad kan ses i sammenhæng med de temaer jeg 

har analyseret mig frem til. Eksempler på disse kan være medicinadministration, 

ernæring og hygiejne. Disse områder er alle elementer af sygeplejen som kan have 

betydning for patienternes samlede oplevelse af effekt. Hvis patienten er underernæret, 

har dårlig hygiejne (f.eks ved opspyt af slim), eller administrerer sin medicin forkert, er 

der risiko for at det får indvirkning på symptomerne.  

         Det faktum at informanterne har haft effekt af rehabiliteringen har også betydning 

for klinisk sygeplejepraksis og bekræfter der er behov for sygeplejersker på 

ekspertniveau10. Sygeplejersken kan som sundhedsprofessionel indtage en central rolle i 

rehabiliteringen og er qua sin uddannelse i stand til at varetage mange funktioner. Det er 

bla. sygeplejerskens evne til at være opmærksom på, rumme og respektere patientens 

symptomer og oplevelser der danner udgangspunktet for relationen mellem 

sygeplejerske og patient. I kraft af ekspertsygeplejerskens viden, erfaring, refleksion og 

omsorg kan patienten støttes i sit sygdomsforløb og sygeplejersken kan sammen med 

patienten afdække behov, opstille mål og undervise, vejlede og koordinere undervejs i 

forløbet. Omsorgen omfatter nærværet, empatien og rummeligheden, men omsorg er 

mere end det; det er også i omsorgen de konkrete sygeplejehandlinger udspiller sig, 

f.eks servering af den rette kost, administration af medicin og deltagelse i personlig 

pleje.  

        Med andre ord: I min undersøgelse afdækker jeg sygeplejen som betydningsfuld 

for KOL-patientens oplevelse af symptomer og sygdom og fremkommer med konkrete 

anvisninger på dette. Jeg redegør desuden for omsorgens betydning for sygeplejen og 

finder det derfor interessant at diskutere, om der er sammenfald mellem dette og Benner 

& Wrubels omsorgsteori, relateret til den kronisk syge patient.  

 

12.5 Benner & Wrubels omsorgsteori 

        Patricia Benner & Judith Wrubel udgav i 1989 bogen ”The Primacy of Caring”. I 

2001 blev bogen af Hanne Steinicke oversat til dansk med titlen: ”Omsorgens betydning 
                                                 
10 Begrebet “ekspert” stammer fra Patricia Benners fortolkning af sygeplejepraksis, hvor 
ekspertsygeplejersken er i stand til at udføre komplekse sygeplejeopgaver på et højt niveau 
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i sygepleje”. Patricia Benner er en kendt sygeplejeteoretiker og argumenterer for en 

teoriudvikling som tager udgangspunkt i sygeplejerskens praksis, et forhold som er 

medvirkende til at jeg finder den velegnet i denne sammenhæng. Teorien fremhæver 

omsorg”…som grundlaget for alt menneskeligt liv og dermed også for sygepleje” 

(Benner &Wrubel 2003, omslagets bagside). I kapitel 6 (side 222 – 250) redegør 

forfatterne for symptomerne hos den kronisk syge patient, symptomer som har deres 

eget liv. Symptomernes intensitet, varighed og art er hos den kronisk syge et 

vedvarende signal om sygdommen. Derved bliver symptomerne hos den kronisk syge af 

særlig betydning og antager en særlig værdi, idet de kan opfattes som et redskab til 

handling. Det er bl.a. i denne verden af symptomernes kompleksitet at sygeplejen 

udspiller sin rolle. Det er her sygeplejersken må på banen og yde omsorg med alle de 

aspekter der er indlejret i denne. Derved spiller sygeplejersken en central rolle i 

patientens liv.  

        Jeg finder en høj grad af sammenhæng mellem mine antagelser om sygeplejen til 

patienter med KOL og Benner & Wrubels omsorgsteori. I begge tilfælde er patientens 

oplevede erfaringer væsentlige omdrejningspunkter for udøvelse af sygepleje og 

sygeplejersken må tage udgangspunkt i patientens behov og ønsker. Det er disse forhold 

som er centrale i relationen mellem patient og sygeplejerske – og det er her jeg finder 

det væsentlige sammenfald mellem undersøgelsens fund og Benner & Wrubels 

omsorgsteori.  
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12.6 Sammenfatning 

        I dette afsnit vil jeg kort sammenfatte de centrale områder af min diskussion. I min 

analyse fandt jeg at informanterne havde stor effekt af deltagelse i 

rehabiliteringstilbudet. Et resultat som harmonerer med tendenserne i litteraturgennem-

gangen og som set med patienternes perspektiv, kan forklares med empowerment. 

Resultatet af min undersøgelse har betydning for klinisk sygeplejepraksis, idet jeg ser 

væsentlige elementer af sygeplejen indlejret i patienternes udsagn, ligesom jeg kan 

udlede væsentlige sammenhænge mellem empowerment og sygepleje. Ifølge min 

antagelse bygger sygeplejen i denne henseende overvejende på begrebet omsorg, en 

antagelse som understøttes af Benner & Wrubels omsorgsteori, set i forhold til at mestre 

symptomer ved kronisk sygdom. 

 

13.0 Metodekritik 

         Jeg vil i dette afsnit søge at iagttage min undersøgelse ud fra en kritisk vinkel og 

med fokus på generelle aspekter af undersøgelsen. For læsevenlighedens skyld har jeg 

rettet min kritik systematisk efter de enkelte afsnit i undersøgelsen. I de afsnit hvor jeg 

finder det væsentligt, har jeg udfoldet min kritik, mens enkelte afsnit er helt udeladt. 

 

13.1 Litteraturgennemgang 

         Min litteratursøgning kunne med fordel have været mere uddybende i forhold til 

patienternes oplevede effekt af deltagelse i rehabiliteringstilbud. Dette ville have givet 

mig bedre mulighed for at diskutere mine fund i relation til øvrige studier på området. 

Dog mener jeg at kunne pege på tendenser i litteraturen og har i min diskussion forholdt 

mig til denne kendsgerning. 

 

13.2 Problemområde/problemformulering 

         Jeg finder problemområdet særdeles relevant, hvilket jeg har redegjort for i min 

indledning. Undervejs i undersøgelsen har jeg fået bekræftet dette, idet jeg har erfaret at 

patienterne med KOL møder store udfordringer i dagligdagen. Samtidig har det givet 

informanterne mulighed for at italesætte følelser, som jeg gennem interviewene har fået 

indtryk af eksisterer mere i det skjulte i dagligdagen, f.eks. følelsen af skyld og skam og 

følelsen af at være en hæmsko. Dette er væsentligt hvis vi ønsker at se problemstillingen 
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med patientens perspektiv. En formodet stigning i antallet af kronisk syge og 

muligheden for at intervenere styrker min opfattelse af problemområdets relevans.  

 

13.3 Metode 

         Den humanistiske tilgang, konkretiseret som det kvalitative forskningsinterview, 

har været anvendeligt mhp. at afdække patientens perspektiv. Informanterne er 

fremkommet med udsagn om deres oplevede erfaringer, som på samme tid har været 

tendensielle og nuancerede. Jeg er bevidst om at mit observationsophold kan have 

betydning for at informanterne sagde ja til at deltage i interviewet og eventuelt medført 

de har givet sig selv rollen som ambassadører for rehabilitering, hvilket muligvis 

(ubevidst) kan have påvirket deres udsagn i positiv retning. Jeg har overvejet om det 

forhold at interviewet fandt sted på sygehuset, kan have betydning for informanternes 

udsagn, måske ville de have erindret andre detaljer, hvis det var foregået i hjemmet hvor 

deres dagligliv udspiller sig? Jeg er bevidst om min særlige rolle som interviewer, hvor 

mit menneskesyn og værdier kan være afspejlet i interviewguiden, med risiko for at 

dreje undersøgelsen (og fundene) i en bestemt retning. Dette har på ingen måde været 

min hensigt. Samtidig er jeg novice på området, hvilket jeg har søgt at kompensere for, 

gennem en grundig forberedelse inden interviewet. Dette gælder både i form af 

litteraturstudier og i forhold til selve iscenesættelsen. Jeg var desuden opmærksom på at 

bede informanterne uddybe deres udsagn, hvis der opstod tvivl om tydeligheden i disse. 

 

13.4 Materiale 

         I min undersøgelse deltager tre informanter, alle mænd med rask ægtefælle og 

med sygdom i let til moderat grad. Dette har haft både fordele og ulemper. Jeg har et 

ønske om nuancer og detaljerigdom i min undersøgelse, som er indfriet, muligvis fordi 

informanter var velfungerende på flere områder. Dog ville et større antal informanter, 

med mere bredde i sygdomsintensiteten og med kvinder imellem, have kvalificeret 

undersøgelsen og givet mulighed for i større omfang at pege på tendenser og nuancer. 

Ved at vælge informanter fra flere rehabiliteringshold og fra flere sygehuse kunne 

kompleksiteten i feltet udfoldes bredere.  
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13.5 Analyse 

         Jeg har fundet analysemetoden meget anvendelig, de temaer som trådte frem er 

genkendelige fra litteraturen og fra praksis. Metoden er i sin udfoldelse meget 

struktureret og systematisk, hvilket har givet et godt overblik og hjulpet novicen i 

processen. Transskribering af interviewene bevirker at forskeren får informanternes 

udsagn ”ind under huden” hvilket fremmer den videre databearbejdning Muligheden for 

at udbygge interviewguiden efter transskribering af 1. interview var en fordel, det 

rettede min opmærksomhed mod endnu et centralt tema og berigede derigennem 

undersøgelsens fund. 

 

13.6 Diskussion 

 Hensigten om – gennem patientens optik – at forklare baggrunden for effekten af 

rehabiliteringstilbudet, var muligt ved at anvende empowerment i diskussionsafsnittet. 

Valget af de tre centrale elementer i empowerment, gjorde det muligt at forklare på en 

systematisk og overskuelig måde. Benner & Wrubels omsorgsteori, med fokus på den 

kroniske patients symptomer, var anvendelig i mine refleksioner over klinisk sygepleje-

praksis. Dels fordi teorien tager udgangspunkt i praksis, dels fordi min undersøgelse 

netop retter sig mod oplevede erfaringer i forhold til den kroniske patients symptomer. 

Teorien gav dermed mulighed for at knytte omsorgsbegrebet til arbejdet med KOL-

patienter.   

 

13.7 Betydning for klinisk sygeplejepraksis 

         Jeg har undervejs tilstræbt at relatere undersøgelsen til klinisk sygeplejepraksis og 

det synes naturligt at afrunde afsnittet med at reflektere over to forhold: Hvad har jeg 

selv – som forsker og som sygeplejerske – fået ud af undersøgelsen? og kan under-

søgelsen anvendes i klinisk sygeplejepraksis?  Som forsker har det været en lærerig og 

udbytterig proces. Jeg har fået viden og indsigt i forskningsarbejdet, set ud fra et 

humanistisk perspektiv og har fået afprøvet det kvalitative forskningsinterview som 

metode. Jeg har fundet det interessant og relevant at fordybe mig i problemstillingen og 

på samme tid oplevet forskerens frustrationer og begejstring. Processen har dannet 

baggrund for mange refleksioner om den kroniske patient og sygeplejen. 

Undersøgelsens fund har givet mig et ”budskab” at arbejde videre med og givet mig 
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mod og lyst til yderligere undersøgelser. Konkret har jeg opnået ny viden og indsigt i 

relation til KOL-patientens liv og fået bud på rehabilitering som en mulig vej til at 

hjælpe patienterne.  

         I relation til klinisk sygeplejepraksis har jeg tilstræbt at gøre undersøgelsen 

praksisnær. Jeg mener mine fund er vedkommende for sygeplejen og kan anvendes i 

klinisk sygeplejepraksis, idet jeg mener at kunne dokumentere undersøgelsens 

genstandsområde rummer mulighed for sygeplejefaglige interventioner, som kan 

komme patienterne til gavn. I praksisfeltet er det væsentligt vi tager udgangspunkt i 

patienternes erfaringer, ønsker og behov og med afsæt i dette arbejder målrettet mod at 

drive forskning, generere viden og dermed sikre at sygeplejen udøves på baggrund af 

evidens. Med dette for øje er det min hensigt og mit håb at undersøgelsen er brugbar for 

klinisk sygeplejepraksis, som et led i kvalitetsudvikling. Jeg vil i det følgende afsnit 

mere konkret redegøre for hvordan jeg mener undersøgelsen kan anvendes. 

 

14.0 Perspektivering 

14.1 Etik 

         Jeg vil indlede dette afsnit med at knytte perspektiveringen til afsnit 7.0 som 

omhandler mine etiske overvejelser. Jeg har i undersøgelsen gjort brug af 

informanternes tid og samtidigt interviewet dem på områder som kan have fremkaldt 

pinefulde erindringer og tanker om fremtiden. Dette har jeg yderligere redegjort for i 

afsnit 7.0. Jeg føler mig derfor etisk forpligtet til at udfolde mine fund i en bredere 

sammenhæng, så informanternes indsats på flere områder kan anvendes. At lægge 

undersøgelsen i en skuffe som en afsluttet arbejdsopgave vil jeg i denne sammenhæng 

betragte som uetisk. 

 

14.2 Vidensdeling 

         Et klart mål må derfor være vidensdeling, dette kan ske på både et formelt og et 

uformelt niveau. På det formelle niveau kan det ske som oplæg og diskussioner ved 

symposier, konferencer og andre faglige fora. Udarbejdelse af abstract og artikel kunne 

være et middel til skriftlig formidling. På det uformelle niveau vil diskussioner blandt 

det personale som varetager pleje og behandling af KOL-patienter være relevant. 

Dermed vil jeg skabe mulighed for drøftelser og spørgsmål blandt de sygeplejersker 
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som måske ikke som en naturlig del af deres virke, orienterer sig mod kvalitetsudvikling 

og forskning. Ved at rette min vidensdeling mod begge niveauer vil jeg nå flest mulig 

sygeplejersker og give mulighed for størst mulig fokus på problemområdet. 

         Et supplement til vidensdeling, kunne være deltagelse i debatten om den kroniske 

syge patient. I min indledning har jeg under afsnit 2.1.1 redegjort for problemområdets 

samfundsmæssige perspektiv. Mhp. at fastholde fokus finder jeg det derfor relevant at 

bidrage til den debat om kronisk syge som finder sted på det politiske niveau. Dette 

kunne eksempelvis ske via fremsendelse af projektbeskrivelser gennem politiske, 

administrative systemer.  

 

14.3 Rehabilitering som indsatsområde 

         Med baggrund i min undersøgelse mener jeg der er belæg for implementering af 

flere sygeplejefaglige interventioner. En dokumenteret effekt af rehabilitering må 

udmøntes i en udbyggelse af dette, således at det fremstår som et tilbud til alle KOL-

patienter og ikke kun et tilbud til en afgrænset patientgruppe. Rehabilitering som et 

regionalt eller nationalt indsatsområde i lighed med rehabilitering inden for 

kræftområdet, synes naturlig. I venteposition på dette, må vi sikre at tilbudene forankres 

lokalt således at det bliver et reelt tilbud til alle KOL-patienter. 

 

14.4 Kompetenceudvikling 

         I kølvandet på udbygning af rehabiliteringstilbudet, følger krav om og mulighed 

for kompetenceudvikling blandt de sundhedsprofessionelle. Vi må sikre den fornødne 

viden om mulige interventioner, samt patienternes oplevelser er til stede, men samtidig 

må vi sikre fokus på de bløde værdier. Gennem interviewene har jeg erfaret betydningen 

af bl.a. nærvær og rummelighed i relation til patienterne, dermed kombineres de bløde 

værdier med konkrete sygeplejefaglige handlinger, så den samlede indsats kan komme 

patienterne til gavn. Uddannelsesprogrammer og generelle kompetenceudviklings-

strategier på lokalt og nationalt plan skal på samme tid skabe fokus og sikre kvalitet på 

området. Det vil samtidig sikre at sygehusene har samme mål at sigte efter og medvirke 

til at patienterne modtager ydelser af samme kvalitet uanset på hvilket sygehus de 

befinder sig.  
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14.5 Udvikling og forskning 

         Et fremadrettet syn på sygeplejen er en forudsætning for kvalitet i ydelserne. I min 

indledning under afsnit 2.1.2 patientperspektiv og 2.1.4 rehabilitering redegør jeg for 

manglen på entydig viden og evidens i relation til problemområdet. Vi må derfor fortsat 

have fokus på patienternes oplevede erfaringer. I denne sammenhæng kunne det være 

interessant at rette forskningen mod en langsigtet effekt af rehabilitering til KOL-

patienter, samt effekten af rehabilitering til KOL-patienter med sygdom i svær grad. 

Disse områder er ikke afdækket i min undersøgelse, men skønnes relevante i det 

samlede billede af rehabilitering og KOL. Dermed ville flere data blive udfoldet med 

mulighed for et bredere perspektiv.  

         Jeg har med ovenstående søgt at perspektivere min undersøgelse. I min 

perspektivering har jeg tilstræbt at rette fokus på de elementer der indledningsvis 

dannede baggrund for mit valg af undersøgelse, kombineret med de fund undersøgelsen 

har afstedkommet. Dermed er skabt en platform for klinisk sygeplejepraksis - en 

platform som samtidig rummer mulighed for videre udvikling og forskning, ganske i 

tråd med behov og tendenser i sygeplejen. 
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Bilag 1

Tidslinie over rehabiliteringsforløbet

Figuren illustrerer interventioner og tests knyttet til rehabiliteringen.
Placering over/under tidslinien er tilfælding, ligesom der ikke er angivet tidsintervaller

Shuttletest             
Borg-skala             

Sct. Georges           
MRC-skala            

Struktureret Interview

Shuttletest             
Borg-skala             

Spørgsmål om gener af 
KOL

Telefon interview        
MRC Skala

Shuttletest             
Borg-skala             

Sct. Georges           
MRC-skala            

Struktureret Interview

7 ugers undervisning     
og træning

Telefon interview        
MRC Skala Klinisk vurdering

Screening             
Shuttletest             
Borg-skala             

Sct. Georges           
MRC-skala            

Struktureret Interview
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 Bilag 2 

Interviewguide. 

Briefing 
 

Indledende spørgsmål: 

- Køn    

- Alder 

- Civilstatus 

- Antal børn og evt børnebørn 

- Boform 

- Job eller pensionist 

- Antal år med KOL 

- Antal indlæggelser med KOL   

 

Forskningsspørgsmål: Hvilken konsekvens havde det at få stillet diagnosen KOL set 

med patientens perspektiv 

Interviewspørgsmål 

- Fortæl mig om hvordan det var at få KOL 

- Hvilke symptomer var de første 

- Hvornår blev du klar over at du havde KOL 

- Hvad fortalte sundhedspersonalet dig om sygdommen 

- Gav det anledning til tanker/bekymringer 

- Hvad tænkte du om fremtiden 

 

Forskningsspørgsmål: Hvordan var livet før patienten fik KOL 

Interviewspørgsmål 

- Fortæl mig lidt om dit liv før du fik KOL 

- Hvad optog dig 

- Hvad brugte du tid og kræfter på 

- Beskriv din dagligdag 

- Var der forhold som bekymrede dig 

- Hvad betød mest for dig i dagligdagen 
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Forskningsspørgsmål: Medførte sygdommen at patienten oplevede en ændring af sin 

dagligdag 

Interviewspørgsmål 

- Fortæl mig lidt om hvordan du oplever din dagligdag 

efter du har fået KOL 

- Er der ting du ikke længere er i stand til at magte Oplever 

du at være ude blandt, lighed med det du var før 

sygdommen 

- Giver sygdommen anledning til særlige negativt ladede 

stemninger - f.eks. angst, panik, håbløshed, vrede, sorg, 

fortvivlelse eller depression 

- Hvis ja, hvordan kommer det til udtryk – hvordan 

påvirker det dine omgivelser 

- Har sygdommen givet dig nye bekymringer/tanker - 

hvilke 

- Hvordan oplever du dit forhold til familien – kan du dele 

dine bekymringer og tanker med dem 

- Hvad oplever du som din største bekymring 

- Giver sygdommen anledning til særligt positivt ladede 

stemninger – f.eks. glæde, taknemmelighed, håb, mod 

vilje, engagement 

- Når du tænker på fremtiden, hvad forestiller du dig så 

- Hvilke forhold ved sygdommen oplever du generer dig 

mest 
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Forskningsspørgsmål: Oplever patienten at dagligdagen har ændret sig efter 

deltagelse i rehabiliteringstilbuddet 

- Oplever du forhold som er anderledes efter du har 

deltaget i rehabiliteringstilbuddet 

- Er du blevet styrket på nogle fysiske områder – 

gangfunktion, udholdenhed 

- Har det givet dig større mulighed for at være sammen 

med andre - hvis ønsket 

- Oplever du at have mere indsigt i og viden om din 

sygdom og dens symptomer 

- Hvad betyder det i din dagligdag 

- Oplever du at være bedre i stand til at styre og planlægge 

din dagligdag 

- Er der områder som har betydet noget særligt for dig 

- Er der stemninger du før oplevede, som du nu oplever 

oftere eller sjældnere – hvad betyder det for dig 

- Oplever du at komme i stemninger som er nye for dig – 

hvad betyder det for dig 

- Oplever du at forholdet til din familie har ændret sig – 

hvordan 

- Er der noget du har savnet i rehabiliteringsforløbet som 

ville have haft betydning for dig i dagligdagen 

- Har rehabiliteringstilbudet haft betydning for dine tanker 

og håb for fremtiden 

- Hvad har været det bedste ved at deltage i 

rehabiliteringstilbudet 
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Afsluttende spørgsmål: Har patienten haft oplevelser jeg ikke har spurgt ind til   

Interviewspørgsmål 

- Har du haft oplevelser som jeg ikke har spurgt dig om og 

som du gerne vil dele med mig 

- Har du noget at tilføje til det du allerede har fortalt mig 

- Hvad tænker du lige nu om dette interview 

- Har du en afsluttende bemærkning eller kommentar  

 

 

Debriefing 
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Bilag 3 

Undersøgelse af personers oplevelse af et liv med Kronisk Obstruktiv 

Lungelidelse (KOL) – efter at have deltaget i et rehabiliteringsforløb. 

 

 

 

Kære … 

Jeg er sygeplejerske og har i mange år arbejdet med patienter, som af 
forskellige årsager har haft svært ved at trække vejret. I forbindelse med 
videreuddannelse ønsker jeg at undersøge, hvordan du med kronisk 
obstruktiv lungelidelse oplever sygdommen påvirker din dagligdag – efter 
at du har deltaget i  rehabiliteringsforløbet - eller sagt på en anden måde: 
hvordan har dette forløb påvirket din dagligdag med lidelsen. Formålet med 
min undersøgelse er at opnå viden om hvordan det er at leve med KOL, om 
undervisnings- og træningsforløbet har hjulpet dig til at kende symptomer 
på sygdommen, givet dig indsigt i hvordan netop du reagerer og hjulpet dig 
til at finde veje til at styre sygdommen. 
 
Hvis du siger ja til at dele dine oplevelser med mig, vil det foregå som en 
samtale, hvor jeg stiller dig en række spørgsmål. Du kan selv vælge om det 
skal foregå på Roskilde sygehus, eller om jeg skal komme hjem til dig. 
Samtalen varer 1-1½ time og vil blive optaget på bånd. Alt hvad du 
fortæller mig bliver behandlet fortroligt og når jeg er færdig med båndene 
bliver de slettet. Du vil optræde anonym og hverken navn eller 
personnummer bliver registreret noget sted. Jeg har planlagt at tale med 3 
personer der har KOL. 
 
Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen og du kan på et hvilket som helst 
tidspunkt trække dig ud af undersøgelsen. Uanset om du vælger at deltage i 
undersøgelsen eller ej, får det ingen betydning for den pleje og behandling 
du fremover kan få behov for at modtage. Der er således ingen som helst 
risiko ved at deltage. 
 
Hvis du er interesseret i at deltage i undersøgelsen, skal du sende vedlagte 
svarbrev til mig i den kuvert som følger med. Jeg vil derefter kontakte dig 
per telefon og aftale en tid for samtalen, som bliver i løbet af uge 12 
eller13. Jeg vil derfor bede dig sende svarbrevet til mig senest d.19.marts. 
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Har du spørgsmål er du naturligvis velkommen til at kontakte mig på 
telefon 47 32 48 02 – jeg har dog ferie i uge 10. 
 
 
Med venlig hilsen 
Helle Gert 
Møllehusvej 77 
4000 Roskilde 
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Undersøgelse af personers oplevelse af et liv med Kronisk Obstruktiv 
Lungelidelse (KOL) -  efter at have deltaget i et rehabiliteringsforløb. 
 
 
 
 
 
Navn: 
 
 
Adresse: 
 
 
Tlf.nr. 
 
 
Evt E-mailadresse: 
 
 
 
 
 
Jeg bekræfter hermed, at jeg efter at have modtaget skriftlig information 
om undersøgelsen, gerne vil deltage. Jeg er gjort bekendt med at den 
skriftlige information vil blive gentaget ved undersøgelsens start. 
 
Jeg er informeret om, at det er frivilligt at deltage og at jeg når som helst kan trække 
mig ud af undersøgelsen, uden at det vil få betydning for den pleje og behandling jeg 
eventuelt vil få brug for fremover. 
 

 

 

 

Dato: 

 

Underskrift: 
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