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Forskningsspørsmål i masteroppgaven 
  

  
1. Hvordan opplever KOLS-pasientene sin situasjon og helsehjelpen 

de får rett før oppstart av maskebehandlingen? 
 

2. Hvilke opplevelser har pasientene under maskebehandlingen? 
 

3. Hvilke forhold er av betydning for at pasientene skal mestre 
maskebehandlingen? 
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Utvalget i studien  
  

 
 9 informanter fra 3 intensivavdelinger 

 
 Inklusjonskriterier: 

 Diagnostisert KOLS 
 Innlagt med akutt KOLS-forverring 
 Første gang med maskebehandling 
 Kontaktbar 
 Norskspråklig 

 
 Eksklusjonskriterier: 

 Demens eller annen kognitiv svikt 
 Palliativ fase 

Alder, gjennomsnitt (min-maks) 73,9  (68 - 83) 

Kjønn 

Menn, (n) 

Kvinner, (n) 

  

2 

7 

Bostatus 

Bor alene, (n)  

Bor med andre, (n) 

  

5 

4 

Utdanning 

Grunnskole, (n) 

Videregående skole, (n) 

Høgskole/universitet, (n) 

  

4 

3 

2 

År med KOLS, gjennomsnitt (min-maks) 5,8  (0 - 16) 
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Manglende pust og kroppslig ubehag 
  

  
«Når en blir så tett at en ikke får dratt pusten ordentlig inn, og ikke får en blåst ordentlig ut igjen, 
da er det krise.» 
 
«Det går på hele kroppen, og spesielt hodet. Susete i hodet. Jeg blir veldig skjelven også. Men det 
er vel fordi ikke kroppen får oksygen nok. Ja, og så skal det lite til før jeg er nesten borte, helt 
borte er jeg ikke da.» 
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Uro og panikk relatert til pusten og synet av masken 
  

  
 redd 
 engstelig 
 skremmende 
 panikk 
 hysterisk 
  
«Jeg tenkte det så vemmelig ut. Og når du ikke får puste og når du tar dette [masken] helt oppi, 
da fikk jeg enda mer panikk.» 
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Uoversiktlig situasjon og manglende kontroll 
  

 
«Så sier han, jeg må ringe etter 113, for du får ikke puste. Og da vet jeg ikke alt, for det gikk helt i 
surr for meg.» 
 
«Jeg lå da med disse apparatene vet du, uten å se på. Jeg blir helt forvirret av sånne apparater, 
så jeg prøvde å ikke se for mye på det, for det var jo bak meg.» 
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Tilfredsstillende informasjon fremmer forutsigbarhet og trygghet 
  

  
«Den [masken] bare kom. Før de fikk satt den på meg, det var da jeg bare skubbet den unna, sa 
jeg vil vite hva dette er. Da fikk jeg vite det. Jeg synes de skulle gjort det på forhånd, skulle vist 
meg den masken. Da tar du vekk den redselsgreia.» 
 
«Hvis vedkommende hadde sagt, nå skal jeg være sammen med deg her, sånn at du er under fullt 
oppsyn. Hvis jeg må ut på gangen eller skal et sted, så gir jeg deg beskjed. Det hadde vært så 
flott, og jeg hadde hatt det mye bedre.» 
  

7 



Tillit til faglig kompetent helsepersonell 
  

  
«Jeg stolte på at dette var nødvendig, en nødvendig del av behandlingen. Og det har igjen med 
at du stoler på de som behandler, ikke sant. Det neste kan du si, det har noe med at du opplever 
at de som behandler stoler på hverandre.» 
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Omsorg, støtte og forståelse fra tilgjengelige sykepleiere 
  

 
«Jeg føler de ser meg, de kommer innpå, de holder seg ikke på avstand. Jeg vil ikke si at det blir 
sånn for personlig, nei det blir ikke det, men de viser liksom på den måten de handler på at de 
bryr seg om meg.» 
 
«Bare den lille berøringen, den lille stryken på skulderen. Vi er her, vi har ikke glemt deg. Altså, 
uten å si et ord. Det var førsteklasses.» 
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Følelse av ubehag fra masken 
  

 
«Å få masken plassert over og pust inn, pust ut, det var litt hardt. Det var vel den fysiske 
nærheten tror jeg. Altså, selv om det var litt dårlig pust, så var det jo min pust, og plutselig ble 
den hindret på et vis.» 
 
«Så hørte jeg denne klikkingen, klikk låsingen. Det er en ubehagelig lyd, for da vet du, kan ikke 
gjøre noe som helst.» 
 
 Tung  ga et drag i ansiktet 
 Klemte og gnagde 
 Varm og klam 
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Tilpasning for å mestre maskebehandlingen 
  

  
«Det var en lettelse, for da fikk jeg hjelp til pusten. Jeg slet så veldig med å ikke ha noen ting, så 
med en gang den [masken] kom så kjente jeg at da slappet kroppen min av. Så jeg kjempet ikke, 
den pustet for meg, nesten som en vanlig respirator.» 
 
«De sa dem skulle gi meg litt Morfin, om jeg kunne klare å hvile kroppen da. Men jeg var litt 
engstelig for den masken hele tiden.»  
 
«Da sa dem, nå kan vi ta den bort litt. Så kanskje det var borte 5-10 minutter, og så måtte den på 
igjen. Sånn gjorde dem, helt til jeg ble mere vant til den tror jeg. Ja, dem tok det veldig pent 
egentlig.» 
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PASIENTNÆR  SYKEPLEIE 
 

Fysisk og mental tilstedeværelse. 

 

Fra kamp til lettelse ved hjelp av pasientnær sykepleie 
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God effekt av maskebehandlingen.  
Ubehag er underordnet behovet for å få igjen pusten. 

Uttalt pustebesvær, utmattet, angst og panikk. 
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Takk for meg! 
 


