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Klasse, (egen)-Omsorg og Læring (KOL) 

– kvalitet i sundhedsindsats for borgere med  

kronisk obstruktiv lungelidelse 
 

 

PROJEKTETS BAGGRUND 

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en potentielt livstruende sygdom, hvor luftvejene forsnævres på 

grund af en kronisk inflammationstilstand, hvilket giver følger som nedsættelse af lungefunktionen, åndenød 

og slim i luftvejene (Lange, 2013). KOL udvikler sig gradvist med startmæssigt svage symptomer og med 

tiltagende forværring, hvilket ofte medfører en sen diagnosticering (Moll, Lange, & Dahl, 2011). KOL 

benævnes som en af de store folkesygdomme: Der er ca. 430.000 personer med KOL i Danmark – en stor del 

af dem udiagnosticerede – og hvert år registreres 10.000 nye tilfælde af KOL, mens KOL hvert år resulterer i 

8.300 tabte leveår (Flachs, Folkesundhed, Universitet, & Sundhedsstyrelsen, 2015).  

 

Det højeste antal incidente tilfælde af KOL ses blandt personer lavt uddannelsesniveau, og den sociale 

gradient er betydelig, idet KOL er den sygdom, som bidrager mest til ulighed i sygdomsbyrden i Danmark, 

målt i forhold til tidlig død og langvarig, begrænsende sygdom (Diderichsen m.fl., 2011).  

 

Med henblik på at sikre en evidensbaseret, målrettet og systematisk indsats for KOL-patienter på tværs af 

sektorer og faggrænser har Sundhedsstyrelsen (2007) formuleret en national anbefaling om sammenhæng 

mellem de enkelte tiltag i den samlede indsats i behandlingen af KOL. Dette er fulgt op af et regionalt 

forløbsprogram for KOL, baseret på nationale anbefalinger og udarbejdet af Region Syddanmark i 

samarbejde med kommuner, sygehuse og området for almen lægepraksis (Region Syddanmark, 2010) – et 

forløbsprogram, som p.t. er under revision og forventes fremlagt i oktober 2016 (Region Syddanmark, 2016). 

Et forløbsprogram er at regne som den overordnede ramme for de mere detaljerede retningslinjer for den 

sundhedsfaglige indsats, som kommer til udtryk i patientforløbsbeskrivelser, reference-programmer, kliniske 

retningslinjer med videre. Dette kan illustreres ved nedenstående figur. 
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Fig. 1. Begrebernes relationer (Region Syddanmark, 2010) 

 

En række undersøgelser har vist, at både livskvalitet og funktionsniveau forbedres hos KOL-patienter, som 

gennemgår et systematisk, individuelt sammensat rehabiliteringsprogram, ligesom der kan ses et mindre 

træk på sundhedsvæsenets ydelser, såsom besøg hos egen læge (Lacasse, Goldstein, Lasserson, & Martin, 

2006) (Puhan, Scharplatz, Troosters, Walters, & Steurer, 2009). Den danske sundhedsstyrelse anbefaler 

derfor, at forløbsprogrammet for KOL-patienter indeholder rehabilitering, defineret som (Blands, Bælum, & 

Sundhedsstyrelsen, 2006, s. 43): 

”De multidisciplinære sundhedsaktiviteter, der i en helhedsorienteret, men individuelt planlagt 

indsats har til formål at genoprette og vedligeholde en KOL-patients fysiske, psykiske og sociale 

funktionsniveau og dermed forebygge akut opblussen af den kroniske sygdom”.  

 

Sundhedsstyrelsen har i 2015 udsendt en klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL, 

indeholdende en række non-farmakologiske elementer af rehabiliteringsindsatsen (Sundhedsstyrelsen, 

2015). Rehabiliteringen afgrænses her til som minimum at skulle indeholde et element af superviseret fysisk 

træning og derudover at kunne indbefatte ét eller flere af følgende elementer; patientuddannelse, 

psykosocial støtte, ernæringsvejledning -og behandling, rygeafvænning eller træning i daglige 

færdigheder/aktiviteter (ibid.). Denne afgrænsning vælges som gældende i indeværende projekt. 

 

I forbindelse med Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af forløbsprogrammer for kronisk sygdom har en 

væsentlig inspirationskilde været den amerikanske model ”The Chronic Care Model”, hvor sundhedsfaglig 

kvalitet, patientinvolvering og patienttilfredshed har været i fokus, og hvor begrebet egenomsorg er 

væsentligt (Vinter-Jensen & Wittrup, 2013). Sundhedsstyrelsen (2005, s. 23) definerer egenomsorg som: 
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”Sundhedsaktivitet, som en patient eller anden borger udfører for at forebygge sygdom og 

fremme egen sundhed”. 

 

Med denne definition bliver borgerens rolle i høj grad aktivt handlende, ligesom interaktionen mellem 

sundhedsvæsen og borger bliver væsentlig, hvilket uddybes på følgende vis (ibid., s. 23): 

”Formålet [med egenomsorg] er at opnå bedst mulig livskvalitet med størst muligt ansvar for 

og indflydelse på eget helbred. Oprindeligt set som lægfolks egne initiativer til 

sundhedsfremme, forebyggelse og selvbehandling. Nu omfatter begrebet også det 

sundhedsarbejde, som patienter udfører i samspil med sundhedsvæsenet”. 

 

Såfremt samspillet mellem borger og sundhedsvæsenet skal effektueres, må samfundet som system tage 

udgangspunkt i borgerens vilkår og forudsætninger og tilpasse sundhedsydelserne, så de matcher disse. Hvis 

sundhedsvæsenet ikke kender borgernes behov godt nok, vil der dels være risiko for, at det løser opgaver 

hos borgerne, som borgerne selv ville have kunnet varetage, dels at borgerens vigtigste behov ikke 

tilgodeses, fordi de ikke passer ind i de eksisterende offentlige tilbud (Jørgensen & Mandag Morgen, 

Strategisk Forum, 2012).  

 

For borgere med KOL er sammenhæng i sundhedsvæsenets tilbud særligt betydningsfuldt, da borgerne har 

livsvarige forløb med gentagne kontakter til forskellige dele af sundhedsvæsenet, samtidig med at de ofte er 

i behandling for flere diagnoser. Studier viser, at KOL-patienternes opfattelse af det gode og 

sammenhængende forløb ofte baseres på, hvorvidt der har været en relationel kontinuitet, fx en kontakt 

med få gennemgående kontaktpersoner, som har givet samstemmende information, har været 

initiativtagere i forløbet og har fulgt op på initiativer, samt har koordineret kontakt til andre dele af 

sundhedsvæsenet (Wodskou, Høst, Godtfredsen, & Frølich, 2014) (Martin, Borst, & Nationale Institut for 

Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, 2013). Tryghed i relationen til den sundhedsprofessionelle 

er således en væsentlig faktor for, at borgere med KOL oplever kvalitet i forløbet og kan se mening i at 

deltage – der er for borgeren tale om et ønske om at mindske dels den sociale afstand, som relationen til 

den fagprofessionelle kan være betinget af, dels den afstand, der opstår pga. sundhedsvæsenets 

organisering, hvor borgeren møder mange skiftende sundhedsprofessionelle (Andresen m.fl., 2015). Der ses 

endvidere tegn på, at behovet for tryghed i relationen til de sundhedsprofessionelle er større i 

marginaliserede samfundsgrupper (Mandag Morgen, Innovationsrådet, & Patientforum, 2007). Ikke alene 

kan borgeren opleve utryghed i kontakten med sundhedsvæsenet, men undersøgelser viser også, at nogle 
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borgere med KOL helt fravælger at deltage i rehabilitering, og her ses bl.a. en lav socioøkonomisk position 

som væsentlig baggrund for manglende deltagelse (Schepelern Johansen & Nationale Institut for 

Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, 2012) (Dyhr, Nielsen, Finneman, & Wex, 2013). 

Endvidere ses, når fokus rettes mod de sundhedsprofessionelle, der er undervisere og formidlere i 

rehabiliteringsforløbene, at de professionelle kan have vanskeligt ved at finde en rolle, hvor de kombinerer 

faglige viden med en didaktik, der giver læringsmuligheder og oplevelse af mening hos de borgere, der er i 

en udsat position (Grøn, Hansen, Region Syddanmark, & Dansk Sundhedsinstitut, 2012) (T. H. Andersen, 

Hempler, & Willaing, 2014).  

”Vestegnsprojektet” i Region Hovedstaden – rettet mod sårbare borgere med bl.a. dysregulation af KOL – 

har identificeret fire overordnede kategorier af sårbarhed, hvoraf de tre er knyttet til borgeren, og den 

fjerde omhandler ”det sårbare sundhedsvæsen”, hvor sårbarhedsproblematikken forstærkes af 

sundhedsvæsenets organisering, sundhedspersonalets kompetencer, den valgte sundhedspædagogik m.m., 

hvilket bevirker en sårbarhedsskabende distance mellem borger og sundhedsvæsen (Dyhr m.fl., 2013). 

 

At styrke den KOL-ramtes læring, handlekompetence og egenomsorg i rehabiliteringen kræver blandt andet, 

at de sundhedsprofessionelle er sig deres sundhedspædagogiske rolle bevidst og målrettet tilrettelægger 

betingelserne for, at målgruppen selv bliver i stand til at udvikle ideer, tage beslutninger og handle på et 

kvalificeret grundlag (Grabowski, Region Syddanmark, & Steno Center for Sundhedsfremme, 2010). 

Erfaringsbaseret viden, hvor borgeren selv er medudvikler af forandringer i eget liv, har vist sig som en vigtig 

videnform i arbejdet med at styrke egenomsorg (Grøn m.fl., 2012). En deltagercentret tankegang hos de 

sundhedsprofessionelle er derfor væsentlig og vil være særlig vigtig i forhold til borgere i en udsat position, 

idet manglende hensyn til individuelt tilpasset støtte og vejledning kan indebære en risiko for øget ulighed i 

sundhed (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Statens Serum Institut, & Kulturstyrelsen, 2013). 

 

For at kunne give de sundhedsprofessionelle den bedste baggrund for at imødekomme alle borgeres behov i 

forbindelse med KOL rehabilitering ønskes det i denne undersøgelse at identificere årsager til, at nogle lavt 

positionerede borgere med KOL fravælger at deltage i de kommunale rehabiliteringstilbud. Viden herom, 

kombineret med viden om de nuværende kommunale rehabiliteringstilbud, kan bidrage til generering af en 

række anbefalinger, der kvalificerer fremadrettede tilbud, så også kronisk syge borgere med en lav 

socioøkonomisk position får udbytte heraf, hvilket på sigt kan bidrage til reduktion af social ulighed i 

sundhed. 
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PROJEKTETS AFSÆT 

Projektet tager afsæt i videnskabelig viden om, at eksisterende kommunale rehabiliteringstilbud, målrettet 

borgere med KOL, i højere grad er meningsfulde for nogle borgere end for andre, hvor blandt andet 

borgerens sociokulturelle status og forudsætninger er en væsentlig influerende faktor.  

 

PROJEKTS FORMÅL 

Projektets formål er at tilvejebringe viden om, hvorledes det er muligt at kvalificere fremadrettede 

kommunale rehabiliteringstilbud til borgere med KOL, så kronisk syge borgere med en lav socioøkonomisk 

position får øget udbytte af tilbuddene. 

 

PROJEKTETS METODOLOGISKE RAMME 

Projektets sundhedsteoretiske ramme 

Sundhedsfremme ses i nærværende projekt som orienteret mod styrkelse af menneskets kapacitet til at 

håndtere og forbedre sociale og samfundsmæssige forhold af betydning for sundheden (Simovska & Jensen, 

2012), og i projektet fokuseres derfor på den sundhedspædagogiske opgave, det er at understøtte en 

proces, der bidrager til at fremme handlekompetence og egenomsorg. Sundhed vil dermed i projektet ikke 

anskues som en specifik fysisk eller psykisk tilstand, men som noget relativt, forstået således, at det er 

samspillet mellem menneskets sundhed, socioøkonomiske og kulturelle livsbetingelser samt vedkommendes 

mål og værdier, der definerer sundheden (Wackerhausen, 1996). 

 

I den relationelle opfattelse af sundhed bliver KOL-patientens sociale relationer og positionering i forhold til 

disse, herunder patienternes relation til de sundhedsprofessionelle, væsentlige parametre at tage i 

betragtning. Således inddrages et magtperspektiv i relation til den enkelte patients mulighed og evne til 

udvikling af handlekompetence og egenomsorg, hvor udgangspunktet for forståelsen heraf er et socialt 

kapitalperspektiv. Social kapital kan defineres som ”summen af de eksisterende eller potentielle ressourcer, 

den enkelte eller gruppen råder over i kraft af et netværk af stabile relationer og mere eller mindre officielt 

anerkendte forbindelser” (Bourdieu & Wacquant, 1996, s. 105). Dette betyder, at både patientens nærmiljø 

og – som præciseret ovenfor – patientens relation til de sundhedsprofessionelle, er af afgørende betydning 

for patientens mulighed for sundhed. 



 
 

 

6 
Projekt: Klasse, (egen)-Omsorg og Læring (KOL) 

Ulla Pedersen og Anette Schulz, Videncenter for Sundhedsfremme, UC SYD, www.ucsyd.dk/sundhed  

 

Som supplement til ovenstående inddrages den medicinske sociolog Aaron Antonovskys teori om oplevelse 

af sammenhæng som sundhedsfremmende faktor, hvor ikke blot livsstil, men også sociale og kulturelle 

livsvilkår spiller en væsentlig rolle for det gode liv og opnåelse af handlekapacitet gennem tre nøglefaktorer: 

Begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed (Antonovsky, 2000).  

 

Videnskabsteoretisk ramme 

Projektets erkendelsesteoretiske ståsted er socialkonstruktivistisk, og den genererede viden vil hermed blive 

behandlet som konstruktioner, der opstår med udgangspunkt i forskellige perspektiver (Guba & Lincoln 

1994). Egenomsorgsbegrebet refererer som tidligere nævnt til den selvstændigt, aktivt handlende borger i 

interaktion med sundhedsvæsenet (Tønnesen m.fl., 2005), hvor behovet for handling og indholdet af det 

gode liv forstås individuelt i et samspil med andre.  

 

Forskningsprojektet knytter an til den hermeneutiske forskningstradition, grundet valget af en forstående 

forskningstype, hvor der ikke alene søges individuelle aktørers forståelse, bevæggrunde og holdninger, men 

også de overindividuelle fænomener, der styrer deres handlinger (Launsø m.fl., 2011). Indlevelsen i 

borgernes forståelse af livet med KOL og rehabilitering i forbindelse hermed vil ske gennem forskernes 

forforståelse af de sociale fænomener, der undersøges. Der gøres således bevidst brug af den hermeneutiske 

cirkel, som anvendt i Gadamers filosofiske hermeneutik (Gadamer, 2004), hvor forskeren ikke ses som 

neutral observatør, men som medbringende en viden, der er af værdi for samtalen, idet den gør det muligt 

at undre sig over og hæfte sig ved fænomener i et nyt lys. Via organisering af undersøgelsen i et flerfagligt 

forskningsteam, søges at minimere de bias, der kan opstå i det fortolkende felt (Launsø m.fl., 2011), ligesom 

der - som beskrevet i det følgende - metodetrianguleres ved blandt andet at inddrage viden fra andre 

teoretiske og empiriske kilder på det refleksive fortolkningsniveau. 
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Projektdesign 

Forskningsprojektet gennemføres i fem faser, hvor hver fase informerer og kvalificerer de efterfølgende 

faser: 

1. En litteratursøgning med henblik på at fastslå ’state of the art’. 

2. En undersøgelse af, hvad der kendetegner eksisterende kommunale rehabiliteringstilbud, der stilles 

til rådighed for borgere med KOL. 

3. En undersøgelse af deltagernes vurdering af benyttede KOL-rehabiliteringstilbud. 

4. En undersøgelse af lavt positionerede KOL patienters selvvurderede årsager til, at 

tilbuddet/tilbuddene ikke benyttes. 

5. Samtalt dataanalyse og identifikation af fremadrettede anbefalinger, der kan understøtte en 

kvalificering af kommunale rehabiliteringstilbud, målrettet KOL-patienter og med særlig fokus på 

borgere med en lav socioøkonomisk status. 

 

Forskningsprojektet designes som et multicasestudie inden for det fortolkende forskningsparadigme (Thisted 

2010). Multicasestudier opfattes generelt som værende i stand til at producere viden, der i højere grad kan 

hævde at have såvel intern som ekstern gyldighed sammenlignet med singlecasestudier, og er endvidere 

særlig velegnet, når stor kompleksitet søges afdækket (Andersen 2009; Ramian 2007). 

 

I projektet indgår tre cases, repræsenteret ved tre kommuner, der vælges på baggrund af ønsket om en 

geografisk spredning inden for en specifik region – i dette tilfælde Region Syddanmark. Region Syddanmark 

er valgt på baggrund af, at Regionen har et eksplicit fokus på kvalitetsudvikling af det regionale 

forløbsprogram for KOL-patienter. 

 

Etiske og juridiske overvejelser 

Med en kvalitativ undersøgelsesmetodik vil projektet ”udforske menneskers private liv og lægge beskrivelser 

åbent frem” (Miller, 2012, s. 1), hvorfor etiske overvejelser er essentielle. Den kommunale deltagelse aftales 

på ledelsesniveau for at sikre accept af både design og det afledte ressourceforbrug for kommunale 

medarbejdere. De deltagende borgere kontaktes af en kommunalt ansat sundhedsprofessionel for at sikre, 

at der ikke videregives kontaktdata til UC SYD uden informanternes samtykke. Herefter kontaktes 

informanterne med henblik på indhentning af informeret samtykke. Der informeres om opgavens formål, og 

hvad deltagelse i undersøgelsen indebærer, herunder datamaterialets anonymisering og fortrolig opbevaring 
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af data, ligesom der oplyses om frivillighedsprincippet, og om at det ikke har konsekvens for borgernes 

adgang til kommunale tilbud, hverken hvis deltagelse i projektet fravælges, eller hvis der udtrykkes kritik af 

tilbuddene, jf. (Kyvik, 2011). Der skønnes ikke nogen risiko for informanterne ved deltagelse, da der er tale 

om voksne, habile personer, og da interviewerne begge har væsentlig erfaring med og er fortrolige med at 

interviewe.  

Der indsamles kun oplysninger, som er nødvendige for at forskningsprojektet kan gennemføres – dette med 

henblik på at undgå unødig dataophobning.  

Der arbejdes i projektet udelukkende med ordinære personoplysninger under fuld opretholdelse af 

respondenternes personlige integritet, hvor respondenternes cpr-numre ikke er forskerne bekendte, ligesom 

alle personoplysninger anonymiseres i formidlingen af projektet, jf. (I. Andersen, 2013). Imidlertid er der tale 

om sygdomsspecifikke personoplysninger, hvorfor projektet anmeldelse til Datatilsynet, jævnfør 

persondataloven nr. 429 af d. 31/5-00 (Justitsministeriet, 2000). 

 

Projekts fem faser 

Nedenfor redegøres for projektets fem faser i et metodisk perspektiv. 

Fase 1: State of the art 

I første fase gennemføres en litteratursøgning med henblik på kortlægning af State of the art. Her ønskes 

identifikation af væsentlige faktorer, der influerer på lavt positionerede borgeres udbytte af KOL-

rehabiliteringstilbud. 

Metodemæssigt er der tale om transparens i form af en eksplicit søgeprotokol, der skal bidrage til ønsket om 

at få en sensitiv og specifik søgning, der kan identificere relevante studier. Søgningen foretages med afsæt i 

nedenstående søgeprotokol (fig. 2). Der anvendes MeSH-termer, da der ønskes søgt i biomedicinsk og 

sundhedsrelateret litteratur, hvortil MeSH er stilet. MeSH bruges som emneordsregister i bl.a. databaserne 

PubMed, SveMed+ og Cochrane Library. 
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Sprog 1. søgeord  2. søgeord  3. søgeord 

Engelsk COPD OR chronic 

obstructive pulmonary 

disease 

AND Hard to reach OR Hardly 

reached OR 

Low socio economic 

status OR SES OR 

Low educational and 

income levels OR Socio 

culturel problems 

AND Rehabilitation  

 

Dansk KOL OR Kronisk 

obstruktiv lungesygdom  

AND Lav socioøkonomisk 

position OR Sårbare  

OR Marginaliserede 

AND Rehabilitering  

Fig. 2. Projektets søgeord 

 

Der søges i databaserne PubMed, Cochrane, CINAHL og SveMed+, som er store databaser med medicinsk, 

evidensbaseret faglitteratur. For at supplere med international sundhedspædagogisk forskning søges på 

databasen i tidsskriftet Health Education Research. I samtlige nævnte databaser søges på engelsk. Desuden 

søges på dansk for at finde supplerende faglige artikler, der ikke er internationalt publiceret; dette gøres 

elektronisk i fagbladene for de primære sundhedsprofessionelle i KOL-rehabiliteringen: Fysioterapeuten, 

Ergoterapeuten, Klinisk Sygepleje og Ugeskrift for Læger. Som publikations år vælges de sidste 10 år (2005-

marts 2016) for at finde den nyeste forskning. 

Da det forventes, at kvalitativ forskning vil udgøre en del af det materiale, der kan underbygge indeværende 

opgaves forskningsfelt, søges blandt alle dokumenttyper. Søgningen suppleres med kædesøgning med 

henblik på at identificere yderligere publicerede og ikke-publicerede undersøgelser.  I samtlige søgninger 

prioriteres publikationer med brugerperspektivet for at understøtte indeværende projekts perspektiv. 

 

De lokaliserede publikationer vurderes, og der udledes data relateret til borgerens forventninger til den 

fagprofessionelle, forløbets organisering, forløbets indhold samt udbytte af deltagelse.   

 

Data genereret i fase 1 medvirker til at kvalificere forskningsprojektets empiriske undersøgelser i fase2, 3 og 

4. 
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Fase 2: Dokumentudvælgelse og –analyse vedr. rehabiliteringstilbud 

I denne fase foretages en identifikation, udvælgelse og analyse af de valgte kommuners eksisterende 

rehabiliteringstilbud, målrettet borgere med KOL.  Det betyder, at tilbud i regionalt regi fravælges. 

 

Som redegjort for indledningsvist forstås rehabilitering som indeholdende et element af superviseret fysisk 

træning samt ét eller flere af følgende elementer; patientuddannelse, psykosocial støtte, 

ernæringsvejledning -og behandling, rygeafvænning eller træning i daglige færdigheder/aktiviteter 

(Sundhedsstyrelsen 2015), hvor denne forståelse er af afgørende for dokumentudvælgelse. 

Eksisterende dokumenter søges indledningsvist identificeret via de tre kommuners hjemmeside, hvorefter 

de enkelte kommuner forpligtes til at levere supplerende dokumenter vedrørende rehabiliteringstilbuddene. 

 

Skrevet tekst adskiller sig fra det talte ord ved at være fysisk og kan således adskilles fra både producent og 

bruger i forhold til tid og sted (Hodder, 2011). Med udgangspunkt i projektets videnskabsteoretiske optik får 

denne adskillelse konsekvenser for den dokumentfortolkning, der finder sted. 

For det første sigtes der mod i analysen at drage nytte af producentens og udøvernes kommentarer til det 

skrevne; herunder relevante forforståelser, som kan have betydning for, hvorledes rehabiliteringstilbuddene 

kommer til udtryk i praksis. Dette sker gennem dialog med producent og/eller udøver.  

For det andet er dokumenter – i dette tilfælde dokumenter om rehabiliteringstilbud – typisk ikke produceret 

med det formål at besvare en forskningsmæssig problemstilling (Dahler-Larsen, 2005, s. 236), hvor dialogen 

med producent og/eller udøver søger at imødekomme dette. 

For det tredje residerer mening ikke i selve teksten, men i udarbejdelsen og forståelsen af denne (Hodder 

2000). Dokumenters informationer kan ikke løsrives fra den sociale kontekst, de indgår i, og dokumenter er 

ikke noget i sig selv, men får først betydning i det øjeblik, de indgår i en social situation (Järvinen & Mik-

Meyer, 2005, s. 195). Dette betyder, at konteksten – den specifikke situation, der indrammer aktørernes 

forståelse og handlinger i forhold til dokumentet – bliver central i analysen forstået således, at både de 

udøvende fagprofessionelles og nærværende forskeres meningsskabelse er situeret og variabel. 

 

Med ovenstående som analytiske forudsætninger vil bearbejdelsen af det skriftlige materiale vedr. 

kommunale rehabiliteringstilbud, målrettet borgere med KOL, ske på baggrund dels af ’State of The Art’, og 

dels projektets sundhedsteoretiske ramme, hvor følgende forskningsspørgsmål søges besvaret: 

1. Indgår viden om patientens vilkår, forudsætninger og behov i planlægning og gennemførsel af 

rehabiliteringstilbud og i så fald hvordan? 
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2.  Søges der en sammenhæng mellem rehabiliteringstilbud og eventuel øvrig behandling og i så fald 

hvordan? 

3. Søges der en relationel kontinuitet i rehabiliteringsforløbet og i så fald hvordan?? 

4. Søges den sociale afstand, som relationen til den fagprofessionelle kan være betinget af, mindsket 

og i så fald hvordan? 

5. Involveres patienten aktivt i eget rehabiliteringsforløb og i så fald hvordan? 

6. Involveres patientens sociale netværk i rehabiliteringsforløbet og i så fald hvordan? 

 

Dokumentanalysen forventes ikke at kunne besvare samtlige forskningsspørgsmål til fulde, hvorfor en 

metodisk triangulering benyttes, hvor projektets efterfølgende faser vil bidrage med yderligere viden. 

 

Fase 3: Undersøgelse af deltagernes vurdering af benyttede KOL-

rehabiliteringstilbud 

I tredje fase foretages en undersøgelse af borgeres selvvurderede udbytte af anvendte KOL-

rehabiliteringsstilbud, ligesom ovenstående forskningsspørgsmål søges besvaret.  

Informanterne identificeres i samarbejde med de involverede kommuner ud fra følgende inklusionskriterier: 

Diagnosticerede med KOL, aktuelt deltagende i et kommunalt rehabiliteringstilbud, taler og forstår dansk.  

 

Data indsamles kvalitativt via fokusgruppeinterviews, idet disse er velegnet til at samle data om sociale 

gruppers fortolkninger, interaktioner og normer (Halkier, 2008). Ved at deltagerne spørger ind til hinandens 

forståelser og erfaringer, produceres data i en kontekstuel forforståelse, som undersøgeren ikke besidder, og 

den sociale interaktion bliver kilden til data (ibid.). Fokusgruppeinterviewene anses i nærværende projekt for 

at være ”friendly conversations into which the researcher slowly introduces new elements to assist informant 

to respond as informant” (Spradley, 1979, s. 55), og interviewene gennemføres semistrukturerede for at 

opnå en dybere og mere systematisk forståelse af aktørernes tankemønstre og selvoplevet udbytte med 

inspiration fra Kvale og Brinkmann (2015). 

 

Der samles en fokusgruppe i hver af de tre kommuner. Gruppernes deltagerantal sættes til min. 3 og max. 7 

personer og er dermed en mindre gruppe, hvilket anbefales, når emnet for samtalerne knyttes til 

deltagernes sygdom og dermed kan være sensitivt (Halkier, 2008). De tre interviews placeres i forlængelse af 

en mødegang i det igangværende rehabiliteringsforløb, da KOL-patienter ofte er i en situation, hvor de må 
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prioritere deres aktiviteter ud fra en mental udregning af påkrævet iltforbrug til at gennemføre handlingerne 

(Andresen m.fl., 2015) og derfor vil kunne have svært ved at tilvælge fokusgruppeinterviewet som 

selvstændig aktivitet. Interviewene gennemføres med særlig opmærksomhed på den magtubalance, som 

borgerne vil kunne opleve i forhold til frit at kunne udtale sig, når de er i gang med rehabiliteringsforløbet, 

ved at kommunens fagprofessionelle ikke er tilstede under interviewet, og at øvrige etiske retningslinjer 

desuden er overholdt (se afsnittet om etik). 

 

Den semistrukturerede interviewguide udformes med afsæt i identificerede kategorier fra både 

litteratursøgningen og dokumentanalysen, hvor undersøgeren fungerer som moderator, hvilket indebærer 

en rolle, der sikrer facilitering af deltagernes samtale og håndtering af sociale dynamikker blandt deltagerne; 

blandt andet ved at invitere flere fra gruppen med i samtalen eller dæmpe eventuelle informanters 

uhensigtsmæssige dominans (Halkier, 2008). Det er væsentligt at introducere gruppen til denne særlige 

interviewform ved at pointere, at eventuelle forventninger om traditionelt interview ikke vil blive 

imødekommet – men at deltagerne taler med hinanden frem for med moderatoren (Morgan, 1997). 

 

Interviewene dokumenteres i digital lydoptagelse på mp3-afspiller, og materialet analyseres med inspiration 

fra Kvale og Brinkmanns anbefalinger vedr. meningskondensering og meningsfortolkning (Kvale & 

Brinkmann, 2015).  Ved gennemlytning af optagelserne bestemmes de naturlige meningsenheder, som 

udtrykt af informanterne, hvorefter de omsættes til temaer, der sammenknyttes i beskrivende udsagn. I den 

videre analyse anvendes en meningsfortolkning, der rækker ud over en strukturering af meningsindholdet 

med en dybere og mere kritisk fortolkning af dataene, hvorved der gives mulighed for at udarbejde 

betydningsstrukturer og relationer, der ikke umiddelbart fremtræder i teksten. Hertil anvendes den tidligere 

nævnte sundhedsteoretiske tilgang (ibid.). 

 

Fase 4: Undersøgelse af årsager til, at lavt positionerede borgere med KOL 

ikke benytter aktuelle rehabiliteringstilbud  

I fjerde fase identificeres, i samarbejde med de deltagende kommuner, borgere med KOL, som ikke benytter 

tilstedeværende rehabiliteringstilbud, hvorefter der udføres semistrukturerede individuelle interviews med 

respondenterne. Den semistrukturerede form vælges for at opnå en fleksibel undersøgelsesform, der giver 

mulighed for at tage initiativer i løbet af interviewet, så en dybtgående viden om genstandsfeltet kan opnås 

(Thisted, 2012). Der udvælges 4-5 respondenter i hver af de tre kommuner med henblik på at tage højde for 
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frafald, grundet sygdommens svingende karakter med lejlighedsvise eksacerbationer (akut forværrelse af 

sygdom el. symptomer), idet der accepteres en minimumsdeltagelse på 3 respondenter fra hver kommune. 

Med antallet forventes ikke datamætning, men at der med de fremkomne temaer kan identificeres mønstre 

for årsager til, at lavt positionerede borgere med KOL ikke benytter aktuelle rehabiliteringstilbud.  

 

Et væsentligt inklusionskriterie for respondenterne må nødvendigvis være, at de er ”lavt positionerede”. 

Indkredsningen af dette begreb er kompleks, idet der i Danmark traditionelt er anvendt 

socialklasseinddeling, som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) imidlertid er ophørt at bruge for 

nogle år siden på grund af store ændringer i erhvervs- og uddannelsesstrukturen, der er foregået siden den 

blev udviklet, uden at det er blevet entydigt erstattet af et andet (Strøby Jensen, 2016). I indeværende 

forskningsprojekt skal respondentgruppen identificeres af de kommunale sundhedsprofessionelle, og for at 

gøre denne proces enkel og så lidt tidskrævende som muligt, vælges det at fastlægge respondenterne som 

ufaglærte, dvs. med uddannelse på under 1½ år, idet erhvervsuddannelserne, der giver faglært status, tager 

minimum 1½ år (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016). 

Inklusionskriterierne for respondenterne til de individuelle interviews bliver med denne definition, at de dels 

højest har en faglig uddannelse på 1½ år efter folkeskole (gymnasium eller anden ungdomsuddannelse 

medregnes ikke), ikke har deltaget i kommunalt rehabiliteringstilbud, hvor fysisk træning var en del af 

tilbuddet, samt at de taler og forstår dansk. 

 

Med henblik på at forstå borgernes holdninger om årsager til, at rehabiliteringstilbuddene er fravalgte og om 

forhold, der kunne understøtte et fremtidigt tilvalg af tilbuddene, indsamles data kvalitativt i form af 

individuelle interviews. Interviewene afholdes i borgerens hjem med henblik på at skabe tryghed og søge at 

mindske asymmetrien i relationen (Kvale & Brinkmann, 2015). Dette valg træffes endvidere på grund af den 

tidligere nævnte prioritering, som KOL-patienter til stadig må foretage i hverdagens aktiviteter (Andresen 

m.fl., 2015), hvorfor forøget anstrengelse ved transport til ekstern lokalitet synes uhensigtsmæssig. 

 

Interviewene gennemføres semistrukturerede for at opnå en dybere og mere systematisk forståelse af 

aktørernes tankemønstre og selvoplevet udbytte (ibid.). Den semistrukturerede interviewguide udformes 

med afsæt i de tidligere formulerede forskningsspørgsmål samt med afsæt i analysen af det kvalitative 

datamateriale, genereret i fase 3. Der anvendes interviewspørgsmål, som er korte og enkle, og de udformes 

med opmærksomhed på informanternes ordforråd, sociale baggrund og forståelse (Shaffer & Elkins, 2005). 
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For at optimere interviewguiden gennemføres et pilotinterview, som kan sondere forståeligheden og 

logikken i opbygningen af interviewet (Kvale & Brinkmann, 2015).  

Det kvalitative datamateriale analyseres med samme metodiske tilgang som nævnt for 

fokusgruppeinterviewene i fase 3. 

 

Fase 5: Samlet dataanalyse og identifikation af fremadrettede anbefalinger 

I femte fase finder der en kobling af indsamlede data sted, hvor data genereret i de foregående fire faser er 

afsæt for identifikation af en række anbefalinger, der fremadrettet kan kvalificere rehabiliteringstilbud 

målrettet kronisk syge borgere og med særlig fokus på borgere med en lav socioøkonomisk status. 

Analysestrategisk kan fase 5 skitseres som vist nedenfor (figur 1): 

 

Figur 3: Analysestrategisk identifikation af anbefalinger til kvalificering af rehabiliteringstilbud. 

 

Der benyttes en analytisk krydscasesyntese, hvor hver enkelt case repræsenteret ved de tre deltagende 

kommuner behandles som en selvstændig analytisk enhed inden en samlet konklusion udledes (Yin, 2014). 
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PROJEKTETS AFRAPPORTERING OG ANVENDELSE 

Viden om kvalitet i sundhedsindsats for borgere med kroniske lidelser – i dette tilfælde KOL – vil være 

væsentligt for de sundhedsfaglige professionsbachelor- og diplomuddannelser, og projektresultaterne vil 

derfor blive anvendt i undervisningsøjemed. 

Endvidere vil den viden, som skabes i projektet, være af interesse for sundhedsfaglige aktører i kommuner 

og regioner, hvorfor projektresultaterne også vil blive præsenteret i de deltagende kommuner og desuden 

anvendt i relation til sundhedsfaglig efter- og videreuddannelser og/eller blive præsenteret på konferencer. 

Endelig vil forskningsprojektets resultater blive formidlet via et relevant tidsskrift fra Autoritetslisten for 

serier 20141, fx Health Education Research (s. 183). 
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