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Formål: Formålet med masteroppgaven er  

1)  å utforske hvordan sykepleiere opplever å bruke tvang mot personer med demens i dagligdagse 
situasjoner. 

2) å drøfte metodiske aspekter ved å inkludere fremmedspråklige deltakere i refleksive livsverdenintervju. 
 

Teoretisk forankring: Bruk av tvang mot personer med demens forekommer hyppig på norske sykehjem og 
særlig i dagligdagse aktiviteter. Litteratur om sykepleieres bruk av tvang samt fenomenologisk og hermeneutisk 
livsverdenteori ble benyttet som grunnlag for masteroppgaven.  

Metode:   

1) 8 sykepleiere som arbeidet i langtids demensomsorg ble dybdeintervjuet ved bruk av et kvalitativt 
livsverden-design. En hermeneutisk tilnærming ble benyttet i analysen. 

2) Metodologiske aspekter ved å inkludere fremmedspråklige deltakere i livsverdenintervjuer er drøftet i 
en refleksjonsoppgave ”Kan fattig språk gi rike data?”.  
 

Resultater:  

1) Tvang i demensomsorgen kan sees som resultatet av sykepleierens sterke ønske om å oppnå pasientens 
beste og sykepleieren gjennomfører tiltak på tross av pasientens uttrykkelige motstand. Sykepleiere 
opplever tvang i demensomsorgen som kampen for pasientens beste.  

2) Fremmedspråklige deltakere i livsverdenintervjuer kan sees som barrierer mot et rikt datasett, men kan 
også berike forskningen. 
 

Konklusjon:  

1) Velgjørenhet regnes som et ubestridt praksisprinsipp i demensomsorgen, men pasientens beste kan være 
uavklart. Sykepleierens holdning og evne til å samhandle med pasienten i dagligdagse aktiviteter kan 
påvirke bruk av tvang. 

2) Deltakere må ikke nødvendigvis utelukkes på grunn av sitt muntlige språk. Deltakerens språklige 
begrensninger må imidlertid bevisstgjøres og reflekteres over for at forskeren kan ivareta metodiske 
hensyn som bygger opp om studiens kvalitet. 
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Abstract: 

Purpose: The purpose of this master thesis was to 
1) explore how nurses experience coercion towards people with dementia in everyday situations. 
2) discuss methodological aspects of including foreign participants in reflective lifeworld-interviews. 

Literature review: Coercion is frequently used in dementia care in nursing homes in Norway and is especially 
related to everyday activities. Research generated from nurses’ use of physical restraint and coercion along with 
phenomenological and hermeneutic lifeworld theory formed the foundation of the master thesis. 

Method:  

1) 8 nurses in long-term dementia care were interviewed in-depth using a qualitative lifeworld– research-
design. A hermeneutic approach was used in the analysis.  

2) A discussion of methodological aspects of including foreign participants in a reflective lifeworld-
interview is presented in the essay “Can poor language provide rich data?”.  
 

Results:  

1) Coercion in dementia care can be a result of the nurse’s strong wish to achieve beneficence and the 
nurse defies the patient’s explicit efforts of resistance. The nurses experienced coercion towards people 
with dementia as the battle for beneficence.  

2) Interview participants with a foreign language can be viewed as both a barrier and an enrichment to 
gathering rich data in lifeworld research. 
 

Conclusion:  

1) The battle for beneficence can be founded on uncertainty regarding what is considered best for the 
patient. The nurse’s attitude towards and ability to interact with the patient can affect the nurse’s use of 
coercion in dementia care.  

2) Participants with a foreign language should not necessarily be excluded from lifeworld interviews. 
Limitations of a linguistic nature must however be reflected upon and methodological considerations 
must be taken in order to enhance the quality of the study.  
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1 ARTIKKEL 

ABSTRACT 

 

NURSES’ EXPERIENCE OF COERCION IN DEMENTIA CARE 

The battle for beneficence 

Aim: The aim of the study was to explore how nurses experience the use of coercion towards 

persons with dementia in everyday situations. 

Background: Coercion is frequently used in dementia care in nursing homes and is especially 

related to the patient’s resistance to everyday activities. There is however still a lack of 

knowledge about the use of coercion in everyday situations. 

Method: 8 nurses in dementia care were interviewed using a qualitative lifeworld research-

design. A hermeneutic approach was used in the analysis. 

Findings: The nurses defy the patient’s efforts of resistance in everyday activities in order to 

achieve beneficence. Nurses experience the use of coercion towards persons with dementia as 

the battle for beneficence. 

Conclusion: The battle for beneficence can be founded on uncertainty regarding what is 

considered best for the patient. The nurse’s attitude towards and ability to interact with the 

patient in everyday practice can affect the nurse’s use of coercion. Nurses and patients can 

benefit from implementing regular reflection groups and increasing knowledge of a 

personalized environment in dementia care. 

 

 

Key words: Coercion, dementia care, nurses. 
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Bakgrunn   

Det forekommer en utstrakt bruk av tvang i norske sykehjem. 79 % av avdelingene i norske 

sykehjem rapporterte om daglig eller hyppig bruk av tvang (1). Avdelinger for personer med 

demens bruker mer av alle typer frihetsbegrensninger, bortsett fra mekanisk tvang, 

sammenlignet med somatiske langtidsavdelinger. 45 % av pasienter på avdelinger for 

personer med demens utsettes for tvangstiltak i løpet av en uke og en tredjedel av pasientene 

utsettes for bruk av mer enn en type tvang (2). Tvang benyttes hyppigst i forbindelse med 

aktiviteter i dagliglivet (1, 2).  

I Lov om pasientrettigheter kapittel 4A defineres tvang som ”tiltak som blir brukt for å 

overvinne eller omgå motstand fra pasienten”. Kapittelet har til hensikt å sikre helsehjelp til 

pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg somatisk helsehjelp, men samtidig 

forebygge og begrense bruk av tvang siden tvang ansees som et inngrep i pasientens 

selvbestemmelsesrett (3). Det gis juridisk tilgang til å benytte tvang hvis helsepersonells 

helhetlige vurdering av pasientsituasjonen tilsier at tiltaket vil medføre en helsemessig gevinst 

og det primært forsøkes med frivillige tiltak ved å optimalisere omsorgen.  

Gjennomføring av omsorgstiltak er den vanligste årsaken for tvangsbruk (1). En 

litteraturgjennomgang viser at selv om tvang hyppigst benyttes for å beskytte pasienten, 

brukes tvang også av sosiale hensyn til andre beboere og til arbeidsmiljøet (4). Tvang sees 

videre i sammenheng med pasientens funksjonsnivå og atferd (4, 5) og kunnskap og 

holdninger hos personalet (6, 7). Undervisning og veiledning av personalet på sykehjem har 

vist en kortvarig reduksjon av tvangsbruk (7, 8, 9).   

Gjennom flere års egen praksis i demensomsorgen har jeg opplevd mange episoder hvor det 

er benyttet tvang. Jeg har selv opplevd tvangssituasjonen som ubehagelig, og følt dilemmaet 

mellom å yte velgjørenhet og respektere pasientens avslag. Erfaringene har gjort meg økende 

bevisst på at sykepleierens opplevelse er relevant for demensfaget og har bidratt til å rette 

fokus mot hvordan personalet opplever å utføre handlinger mot pasientens vilje i det daglige 

arbeidet. 

Litteraturgjennomgangen viser at sykepleierne kan oppleve beslutningsprosessen før 

tvangstiltaket som vanskelig og kontekstavhengig (10). Etter at bestemmelsen er tatt 

rettferdiggjøres imidlertid tvang som et faglig sikkerhetstiltak og et nødvendig ledd i 

sykepleien (6, 11-13) og oppleves ikke nødvendigvis som etisk problematisk (14).  
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Sykepleiere opplever også at de har tilstrekkelig kunnskap om tvangsbruk (15). Flere studier 

finner imidlertid at sykepleiere også kan oppleve negative følelser som anger, frustrasjon og 

hjelpeløshet i situasjoner der det brukes tvang (6, 11, 16). 

Sykepleiere opplever målsettingen i demensomsorgen som å styrke livskvalitet og lindre 

lidelse (17). Tvang utføres imidlertid i stor grad under omsorgstiltak; situasjoner som i 

utgangspunket er rettet mot å øke velvære og fremme helse. Hvordan sykepleiere opplever 

bruk av tvangstiltak som et element integrert i hverdagshandlinger i demensomsorgen er 

tidligere lite beskrevet. Hensikten med denne undersøkelsen er derfor å utforske hvordan 

sykepleiere opplever bruk av tvang i hverdagslige situasjoner mot personer med demens. 

Problemstilling i denne undersøkelsen er: Hvordan opplever sykepleiere å være i situasjoner 

der det benyttes tvang mot personer med demens?  
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Metode  

Design 

Undersøkelsen konsentrerer seg om sykepleierens subjektive opplevelse av å benytte tvang. 

Det benyttes derfor et kvalitativt livsverden-design. Et livsverden-design fokuserer på 

hvordan et hverdagsfenomen beskrives av menneskene som opplever det og hensikten er å få 

dypere innsikt i fenomenet ved å oppdage, forstå og beskrive meninger (18, 19). Et semi-

strukturert intervju ble vurdert egnet som metode. Det semi-strukturerte intervjuet sees som 

en samtale med en viss struktur som skal tilføre kunnskap om temaer fra dagliglivet til den 

som blir intervjuet (19). 

Utvalg  

Utvalget besto av 8 sykepleiere som arbeidet med personer med demenssykdom i 

langtidsinstitusjoner.  Utvalgskriterier var at sykepleierne 1) var i pasientrettet arbeid med 

personer med demens, hadde 2) minimum et års erfaring fra demensomsorgen, 3) deltatt i en 

situasjon der det ble brukt tvang mot en person med demenssykdom og 4) snakket godt nok 

norsk til å kunne delta i en refleksiv dialog om egne praksisopplevelser.  

Kontakt med feltet ble opprettet gjennom henvendelser til institusjonsledere og 

avdelingsledere som vurderte og forespurte tilgjengelige sykepleiere. Alle fikk skriftlig 

informasjon og en muntlig presentasjon av prosjektet i forkant av intervjuene. Alle deltakerne 

var informert om frivilligheten ved å delta. Samtlige deltagere samtykket skriftlig og muntlig. 

Undersøkelsen er meldt til og godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste. 

Setting 

Sykepleierne ble rekruttert fra 8 forskjellige kommuner i 3 fylker. Intervjuene ble 

gjennomført på sykepleiernes arbeidsplasser. Tid og sted ble valgt etter sykepleiernes ønsker. 

Arbeidsplassene varierte geografisk mellom avdelinger i by, by-nære og landlige områder. 

Sykepleierne hadde ulik erfaring fra demensomsorgen; fra 1 til nesten 30 år. Antall 

videreutdanninger varierte fra 0 til 3. Bortsett fra 1, arbeidet alle sykepleierne på avdelinger 

for personer med demens.  
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Datasamling 

Intervjudeltakerne skulle med egne ord beskrive hendelser fra praksis som de anså som 

tvangssituasjoner i hverdagen. Beskrivelsene skulle illustrere tvangsfenomenet og var 

utgangspunktet for videre utforsking. Den tematiske intervjuguiden knyttet de hermeneutiske 

temaene ”mening”, ”opplevelsen”, ”deltagerens egen forståelse av tvangsbegrepet” og 

”kontekst” til hendelsen. Eksempler på spørsmål var ”Hva synes du om det som skjedde?” og 

”Hvordan hadde du det den gangen?”.  

Det ble først gjennomført et pilotintervju.  Etter pilotintervjuet ble spørsmål vedrørende 

sykepleiernes forståelse av egne oppgaver innen den daglige demensomsorgen føyd til 

intervjuguiden. Deretter ble det gjennomført 8 individuelle dybdeintervju.  De varte fra 45 til 

72 minutter med en gjennomsnittlig varighet på 60 minutter.  

Intervjuene ble tatt opp på lydbånd og transkribert fortløpende etter samtalene med hovedvekt 

på de verbale utsagnene. 

Dataanalyse 

Det ble benyttet en hermeneutisk analyse av tekstdataene for å finne mening i 

intervjudeltakernes beskrivelser. Analyseprosessen var en bevegelse mellom delene og 

helheten, der helheten forstås på bakgrunn av delene og delene forstås på bakgrunn av 

helheten (20). Utgangspunktet for analysen var gjentatte gjennomlesinger for å få kjennskap 

til teksten og en foreløpig forståelse av fenomenet. Teksten som var relevant for 

forskningsspørsmålet ble videre inndelt i undertemaer og temaer. Mulige fortolkninger ble 

sammenlignet med teksten som helhet for å validere analyseprosessen. Resultatet ble en 

fortolket tekst som var en forening av en abstrahert forståelse av intervjudeltagernes 

beskrivelser, egen refleksjon og teori.  

Figur 1: Eksempel på inndeling i undertema og tema. 

Tekst: Undertema: Tema: Fortolkning: 

I stellesituasjonen (…) når tre stykker 
må gå på en stakkar. Det er ikke noe 
rart at han slår og sparker da… Slår og 
spytter og klorer… 

Vold som 

resultatet av 

tvang 

Aggresjon og vold i 

omsorgshandlinger 

Kampen for 

pasientens beste 
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Funn:  

Gjennom sykepleiernes beskrivelser kan tvang kan sees som resultatet av sykepleiernes sterke 

engasjement for å oppnå pasientens beste og viser seg gjennom omsorgstiltak som 

gjennomføres på tross av pasientens fysiske og verbale motstand. Den dobbelte betydningen 

av metaforen ”kampen for pasientens beste” benyttes som en overordnet fortolkning av 

sykepleiernes opplevelser av tvang i hverdagslige situasjoner i demensomsorgen. 

 

Opplevelsen av å ikke nå og ikke forstå pasienten  

Utgangspunktet for tvangsbruken var situasjoner der sykepleierne forsøkte å oppnå noe de 

anså som et gode for pasienten. Det var hovedsakelig pleiesituasjoner som ble beskrevet, men 

tvang kunne også bli benyttet som beskyttende tiltak ved plutselig utagering. Sykepleierne 

foretrakk å gjennomføre oppgaver i dagliglivet i samarbeid med personen med demens og 

forsøkte først å oppnå frivillig deltakelse ved å informere om hensikten med oppgaven og 

tilrettelegge individualiserte tiltak i situasjonen. På tross av sykepleiernes anstrengelser for å 

oppnå det gode med frivillighet, kunne de oppleve å komme til kort med å nå og forstå 

pasienten. De så da ingen andre alternativer for å oppnå pasientens beste enn å benytte tvang.  

Pasientens kognitive tilstand kunne oppleves som en begrensning for å gjennomføre 

oppgaven med samtykke. Sykepleierne forsøkte å forklare hensikten ved tiltaket, men det var 

ikke alltid pasienten aksepterte handlingen som skulle gjennomføres. Pasientens 

selvbestemmelse ble slik sett underordnet ønsket om å oppnå pasientens beste og tiltaket ble 

gjennomført på tross av motstand.  

Han sloss. Jeg ser det i det uttrykket: ”Jeg skal ikke ha. La meg være i fred!”. Og vi 
forklarte og forklarte, men det nyttet ikke.  

Opplevelsen av å kjenne og være knyttet til pasienten gjorde at anerkjennelsen og forståelsen 

for pasientens perspektiv økte. Sykepleierne var kreative med å finne individuelle miljøtiltak 

for å respondere på pasientens atferd. Likevel kunne det kunne oppstå tilfeller der pasientens 

atferd eller ønske ikke kunne aksepteres. En sykepleier beskrev foranledningen til 

tvangstiltaket i møtet med en pasient:  

 Han ble SÅ sint, at vi ikke klarte å… Vi klarte ikke å roe han med noe av det vi hadde 
prøvd, og jeg har fortalt mye av det som vi gjorde: Fysisk kontakt, vi hadde en-til-en, 
håndmassasje, vi smurte han på hele kroppen, vi prøvde musikk, vi pratet med han og prøvde 
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å imøtekomme han på alle de prosjektene han hadde på gang. Men så smalt det. Altså, han 
slo! Jeg ville noe annet enn han, jeg skjønte ikke han. 

 

Opplevelsen av aggresjon og vold i omsorgshandlinger 
 Tvang ble oftest utført ved å holde pasienten fast eller ved å føre pasienten til et ønsket sted. 

Sykepleierne fortalte at aggresjon og vold ofte var tilstedeværende i disse situasjonene. 

Sykepleiernes engasjement for pasientgruppen og ønsket om å hjelpe pasientene var en viktig 

motivasjonsfaktor for å arbeide i demensomsorgen. De valgte ofte å akseptere aggressiv atferd 

for å oppnå pasientens beste, også vold mot egen person.  

Han spyttet, skalla meg og sparka meg, men vi må bare vaske han fordi… da … hva 
skal jeg gjøre? Jeg tenkte på min oppgave: å gjøre best for ham.  

 Fysisk utagering var noen ganger årsak til at tvang ble benyttet for å kunne ivareta personens 

beste. I andre tilfeller var vold imidlertid resultatet av tvangsbruken. Flere sykepleiere hadde 

erfart at også personer med kognitiv svikt har behov for å ha kontroll i dagliglivet. De forsto 

dermed pasientens aggresjon som en reaksjon på tvangsbruken. Tvangstiltaket kunne derfor 

sees som en direkte årsak til oppskalering av aggresjonen og voldsbruken i situasjonen. 

Fordi når folk var veldig flink og hjelper han og finner ting på riktig måte, gikk det 
veldig greit, men når folk vil styre han, prøver å presse han og ja, gjøre ting som han ikke 
hadde lyst til egentlig, da var det ganske ille. Da var det vold. Da var det bruk av makt. Fra 
personalets sin side.  

Noen sykepleiere hadde erfart at de selv eller kollegaer kunne bli sinte i tvangssituasjoner. 

Selv om flere beskrev aggresjon fra personalets side, ble ikke sinne ansett som en akseptabel 

følelse mot pasienter. Sinne mot pasienten gjorde at sykepleierne opplevde at situasjonen 

mistet noe av profesjonaliteten som var utgangspunktet for bruk av tvang. Sykepleierne var 

klare på at disse personlige reaksjonene forstyrret de faglige vurderingene i tvangssituasjonen.  

Sinne i tvangssituasjoner ble forklart på ulike måter, men ble ofte relatert til en aggressiv 

atmosfære i tvangssituasjonen. 

 Du blir jo litt speilet av det som er foran deg, det gjør du jo hele tiden! Og selv om du 
skal være profesjonell og vet at du ikke skal bli sint og greier å holde det inni deg, så greier 
du ikke å stoppe det.   

En annen sykepleier beskrev hvordan hun opplevde eget sinne mot en pasient i en 

tvangssituasjon:  
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Og jeg tenkte mye på det etterpå at det takla jeg veldig dårlig, det kunne jeg gjort på 
en annen måte. (…) Det er nesten det som er vondest. Det er ikke vondt å bli slått. Det gjør 
vondt det og, men å tenke at jeg skulle ha gjort dette på en annen måte. Men det er slitsomt å 
få dette adrenalinrushet, og hjertet banker og du kjenner du blir i en sånn kampberedskap. 
Det og er slitsomt. Man blir sånn vaskeklut etterpå. (…)Jeg spurte jo hun som kom til hvordan 
hun opplevde situasjonen. For jeg følte at jeg overfalt mannen, men det… hun så ikke det. Det 
var mer inni meg at jeg syntes jeg gjorde det.(…) Jeg blir sint, så jeg føler meg ikke trygg på 
at jeg gjør ting riktig. 

 

Opplevelsen av pasientuttrykket 
Sykepleierne mente de brukte tvang når de opplevde at pasienten uttrykte motstand. Siden 

tvang ble utført for å oppnå pasientens beste i mangel på andre alternativer, ble tiltaket ofte 

gjennomført selv om sykepleierne så at pasienten hadde sterke reaksjoner på personalets 

handlinger. Hvordan sykepleierne opplevde dette pasientuttrykket påvirket deres opplevelse i 

tvangssituasjonen.  

Pasientuttrykket i situasjonen gjorde at sykepleierne kunne forstå tvangstiltaket som tvetydig 

omsorg fordi tiltaket ble gjennomført selv om pasienten feiltolket omsorgssituasjonen. 

Stellkonteksten var særlig en situasjon hvor mange pasienter viste sterke fryktreaksjoner og 

kjempet imot hjelpen fra sykepleierne. Mange av sykepleierne hadde erfart at pasientene 

kunne få skremmende opplevelser ved tvangsbruk i stellsituasjoner. 

At hun sikkert opplevde å kanskje bli voldtatt, jeg vet ikke. Hun opplevde det så… så 
dramatisk.  

I de fleste av situasjonene var personalet i flertall for å lette gjennomføringen av tvangen. 

Flertalligheten ble sett som nødvendig for å håndtere situasjonen. Noen sykepleiere så likevel 

denne overmakten som en urettferdig kamp der personalets fysiske maktposisjon ble tydelig 

tegnet opp mot pasientens sårbarhet som kognitivt svekket og ofte fysisk redusert. Omsorgen 

kunne også få skinn av overgrep fordi pasienten ofte misforsto personalets hensikter med 

flertalligheten.   

Fordi jeg ser pasienten. Hvis det er mange … De blir mer opphisset. De opplever 
kanskje, pasienten, at det er 4 stykker som skal komme og ta meg.  

Mange av sykepleierne opplevde pasientens uttrykte motstand i tvangssituasjonen som et 

personlig og profesjonelt nederlag. Selv om tiltaket skulle hjelpe pasienten, kunne 
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tvangssituasjonene kunne oppleves som en belastning for sykepleierne på grunn av ubehaget 

de opplevde at de påførte pasienten. Mange sykepleiere opplevde at motstandsreaksjonene ga 

dem en følelse av skyld og faglig utilstrekkelighet.  

Jeg har jo provosert det stakkars mennesket til å få oppleve at hun får denne 
opplevelsen. Det er jo jeg som har skylden! Hadde jeg latt være så ville hun jo ikke fått 
katastrofereaksjoner. Men jeg kan ikke la være heller. 

 

Opplevelsen av pasienten som tapt eller tildekket 
 Hensikten med å benytte tvang som omsorgstiltak var å oppnå pasientens beste. Hva som 

egentlig var pasientens beste var imidlertid vanskelig å avgjøre i mange situasjoner og var i 

flere tilfeller kime til konflikt på avdelingen. Sykepleierne beskrev ulike vurderinger av 

pasientens behov og hva som er pasientenes beste som kunne sees som forskjellige forståelser 

av hvordan demenssykdommen påvirker personen med demens. 

 Noen sykepleiere kunne oppleve at pasientens kognitive svikt innebar at den opprinnelige 

personen er gått tapt. Forsto personalet personen som tapt, kunne pasientens beste innebære å 

benytte rutiner og struktur som strategier for å skape trygghet og forutsigbarhet i hverdagen 

og å opprettholde fysisk funksjon ved at pasienten så velstelt ut. Tvang kunne da oppstå i 

situasjoner der sykepleierne ønsket å ivareta verdighet og beskytte pasientens respekt. 

 Mange av dem har jo mistet seg selv, et jeg. Da må jeg ikke påføre enda mer. At de 
mister det lille de har igjen. Respekten. At de ser ordentlig ut.   

Andre forsto personen som fortsatt til stede, men at demenssykdommen medførte redusert 

forståelse av situasjonen som helhet. Pasientens kognitive svikt gjorde at opplevelsen av 

psykisk velvære måtte ivaretas ved vurderinger av pasientens beste. En sykepleier fortalte 

hvorfor hun vektlegger pasientens følelsesmessige opplevelse når hun skal gjennomføre 

omsorgstiltak: 

Det er viktig for meg at pasienter er stelt… dusjet. Men meget viktig for meg er også at 
pasienter føler seg vel og ikke føler seg oversett. Pasienter, spesielt med demens, at pasienter 
ikke har den følelsen at noen gjør ting mot viljen. Fordi de glemmer om fem minutter dette, 
men følelsen sitter i kroppen! De husker at noe gikk feil, at noen gikk imot deres vilje, men de 
husker ikke hva det var. Men faktisk: dagen er ødelagt for den som blir presset, som blir 
tvunget. 
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Utsagnet kan forstås som en beskrivelse der pasienten ikke ble ansett som tapt, men som 

tildekket av demenssykdommen. Personens kognitive svikt gjør at det indre følelseslivet må 

vektlegges og handlingsstrategien må tilpasses slik at pasienten samtidig får en god 

opplevelse av omsorgssituasjonen.  

 

Opplevelsen av trange rammer 
Mange av sykepleierne opplevde at avdelingens rammer fikk betydning for tvangsbruk i 

hverdagen i form av opplevd arbeidspress og kompetansemangel.  

Sykepleierne fortalte at de i tillegg til ansvaret for den enkelte pasientens beste, også hadde 

med seg de andre pasientenes beste i tankene. Noen fortalte at det kollektive pasientansvaret 

ga dem en opplevelse av tidsmangel i hverdagen som kunne påvirke atmosfæren i situasjonen 

og evnen til å gi individuell omsorg ved at de ikke klarte å være mentalt tilstede i 

omsorgssituasjonen. Motstand mot omsorgstiltak kunne skape tilleggsoppgaver for 

sykepleierne og forsterke opplevelsen av travelhet i hverdagen. Tvangsbruk kunne da medføre 

at sykepleierne måtte holde ut arbeidspresset for å stå i omsorgssituasjonen og balansere 

enkeltbeboeres beste opp mot den totale arbeidsmengden.  

Alle de oppgavene som ligger bak meg! Jeg tenkte på meg selv.”Herregud, hvordan 
skal jeg klare alt sammen når du motsetter deg!” Du er også sint på pasienten. Hvordan i all 
verden motsetter du deg når jeg vil ditt beste? 

Mange sykepleiere fortalte om situasjoner der tilgjengelig kunnskap blant avdelingspersonalet 

hadde betydning for tvangsbruk. Sykepleierne mente at et ønske om å oppnå pasientens beste 

ikke var tilstrekkelig for å yte god demensomsorg. Alle ga uttrykk for at kunnskap om demens 

og gode erfaringer fra lignende situasjoner var viktig når det gjaldt å finne frivillige 

omsorgstiltak. Sykepleiere kunne imidlertid føle seg alene på avdelingen med tilstrekkelig 

kunnskap om tiltak som kunne forebygge og erstatte tvangsbruk. Sykepleierne opplevde 

kollegene sine som omsorgsfulle og engasjerte, men også at de ikke alltid delte den samme 

forståelsen for demensomsorgen.  

I og med at jeg er den eneste spl som er på avdelingen, så følte du litt at 
kunnskapsnivået var litt lavt.  
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Diskusjon 

 

Aggresjon i omsorgshandlinger  

Sykepleierne beskrev en nær sammenheng mellom tvangsbruk og aggresjon. Aggresjonen 

som oppstod i hverdagshandlinger må sees som en utfordring i demensomsorgen. Aggresjon 

og samtidig bruk av fysisk makt i omsorgshandlinger kan ha grenseoverganger mot vold som 

kan være vanskelig å identifisere og kan påvirke både omsorgskvaliteten til pasientene og de 

ansattes arbeidsmiljø.  Vold er tidligere kartlagt som vanlig forekommende i 

demensrammedes omsorgsmiljø (21). Volden relateres spesielt til omsorgsaktiviteter og 

oppleves som en følelsesmessig belastning for personalet (22).  

Sykepleieres forståelse av aggresjon i dagliglivet kan få konsekvenser for hvordan de velger å 

iverksette tiltak. Aggresjon fra pasienten kan et symptom på demenssykdommen relatert til 

biokjemiske endringer.  Atferden kan da måtte håndteres med tvangstiltak. Sykepleiere kan 

også forstå aggresjon som respons på å bli fratatt muligheten til å ha kontroll og 

selvbestemmelse (23). Ved pleie- og omsorgsaktiviteter i demensomsorgen kan pasientene 

gjøre motstand mot måten omsorgen utøves på, og ikke aktiviteten i seg selv (24). Kampen 

for pasientens beste kan slik sett sees som en kollisjon mellom sykepleierens og pasientens 

verden hvor partene kan ha ulike forståelser av konteksten der den daglige omsorgen utøves. 

Sykepleieren er i omsorgsgiverrollen. Pasientens kognitive svikt kan imidlertid medføre at 

han ikke nødvendigvis ser seg selv i pasientrollen og kan feiltolke sykepleierens omsorg som 

overgrep. Omsorgstilnærmingen personsentrert omsorg anerkjenner pasientperspektivet som 

sentralt for omsorgsutøvelsen og tar utgangspunkt i pasientens egen opplevelse av sin 

livsverden (25).  Personsentrert omsorg beskrives av personer med demens selv som et 

fleksibelt miljø med en personlig tilrettelagt hverdag som vektlegger normalitet og 

muligheten til å kunne foreta valg (26). Omsorgsmiljøets oppgave blir da å integrere 

kunnskap om pasientens livshistorie med den aktuelle situasjonen for å støtte opp under 

pasientens opplevelse av velvære.  

En hovedstrategi mot aggresjonsproblematikken i daglig demensomsorg kan ta utgangspunkt i 

å anerkjenne pasientens atferd som meningsfull respons på samspillet i relasjonen og å 

forsøke å nå inn i og forstå pasientens verden (27). Vegrende atferd under stell kan ha sin 

årsak i frykt og ubehag. Ved å basere tiltakene på respons og personlige preferanser, settes 
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fokus på det menneskelige samspillet i relasjonen heller enn oppgaven som skal utføres. En 

slik tilnærming kan gi en forbedret personal- og pasientopplevelse ved vegringsatferd i 

dusjsituasjoner uten å endre hygienestandarden (28, 29). Motstand som oppstår i 

hverdagshandlinger i demensomsorgen kan da være betydningsfull kunnskap om pasientens 

psykologiske behov og utgjøre et utgangspunkt for å forstå og redusere aggresjon i 

omsorgshandlinger. 

 

Forståelsen av pasientens behov 

Sykepleiernes beskrivelser i intervjuene viser at de forsto den kognitive sviktens betydning 

for pasientens behov ulikt. Selv om hensikten med demensomsorg beskrives som å lindre 

lidelse og øke livskvalitet, kan sykepleiere likevel finne det utfordrende og belastende å 

identifisere og vektlegge pasienters behov (17). Demensomsorgen har ikke en ensartet 

forståelse av hvordan man forstår pasienten i hverdagen og mangler da et felles utgangspunkt 

når pasientens individuelle behov skal vurderes og balanseres mot hverandre.  Hvordan 

pasienten forstås vil ha betydning for sentrale spørsmål som gjelder bruk av tvang i 

dagliglivet. Pasientrettighetsloven kapittel 4a krever en helhetlig vurdering av helsemessig 

gevinst. Helsehjelpen skal gis med ”respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet” og 

loven poengterer at uttrykkelig motstand mot tiltaket kan gjøre helsehjelpen uforsvarlig (3). 

Om sykepleieren forstår personen som tapt eller tildekket kan da påvirke hvordan hun 

fortolker og vektlegger pasientens grad av motstand opp mot vurdering av behov og tiltakets 

nødvendighet for å oppnå pasientens beste. Det kan også forekomme motsetningsforhold 

mellom pasientens tidligere livsførsel og nåværende ønsker som kan forsterke 

dilemmaopplevelsen ved sykepleieres vurderinger av helsefremmende gjøremål.   

Sykepleiernes beskrivelser av pasientopplevelsen som ”voldtekt” og ”overgrep” kan tale imot 

en legitimering av tvang som omsorgstiltak selv om formålet er å yte nødvendig helsehjelp. 

En utfordring for demensomsorgen blir da å øke kompetansen til omsorgspersonalet i å gjøre 

helhetlige vurderinger i tråd med lovbestemmelsens hensikt og finne alternative løsninger 

som ivaretar pasientens behov for pleie og omsorg i disse situasjonene der tvang vurderes.  
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Organisering av omsorgstjenesten  
Fokuset for sykepleierne i intervjuene var å ivareta pasientens beste, men opplevelsen av å 

forene enkeltpasienters omsorgsbehov med ansvaret for avdelingen som helhet tilførte 

sykepleierne stress i hverdagen. Sykepleiernes opplevelse av travelhet var vanskelig å forene 

med tilstedeværelsen som er nødvendig for å nå og forstå pasienten i komplekse situasjoner. 

Personalets evne til å være tilstede fysisk, mentalt og moralsk kan påvirke det relasjonelle 

klimaet og dermed stimulere eller hindre pasientmedvirkning i hverdagslige aktiviteter i 

demensomsorgen (30). Kommunenes helse- og omsorgstilbud preges av liten kompetanse i 

helger og høytider, lav bemanning og tidspress (31). Det å oppnå frivillighet i 

samhandlingssituasjoner er slik sett ikke bare et spørsmål om pasientens evne til å ta i mot 

informasjon, men setter også fokus på at personalets kunnskap, verdier og arbeidsstrategier er 

betydningsfulle i hverdagslige aktiviteter.   

Bruk av tvangs sammenhengs med avdelingsstørrelse (1,32) kan sees som å bekrefte 

sykepleiernes opplevelse at kjennskap og tilknytning til pasienten påvirker tvangsbruken. 

Sykepleiefaglig ansvar for alle pasientene på store avdelinger kan forsterke opplevelsen av 

arbeidspress for sykepleierne. Store pasientgrupper kan også medføre mindre kjennskap til og 

kunnskap om hver enkelt pasient. Dette kan gi sykepleiere mindre spillerom for å forstå 

pasienten form for kommunikasjon og finne alternative løsninger. Selv om personalets 

arbeidssituasjon ikke regnes som grunnlag for å gi tvungen helsehjelp (3), så vil personalets 

opplevelse av arbeidspress og mestring indirekte kunne påvirke iverksettelsen av tvangstiltak. 

Organisering av omsorgstjenesten kan derfor få betydning for bruk av tvang. 

 

Metodediskusjon 

Under intervjuene ble det lagt vekt på at deltakeren skulle få snakke om og reflektere fritt 

over egne opplevelser. Det medførte imidlertid at et større spekter av situasjoner ble 

karakterisert som tvang i dagliglivet.  

Flere av deltakerne fortalte om hendelser som hadde preget dem sterkt. Det kan ikke vites om 

beskrivelsene ble valgt fordi de var typiske uttrykk for tvang i dagliglivet eller om de var 

atypiske opplevelser som sykepleierne trengte å bearbeide.  
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Forskerens åpenhet vektlegges i hermeneutiske studier og forskerens erkjennelse og 

bevissthet over egen forutinntatthet er en forutsetning for at teksten får ”fremstå i sin 

annerledeshet” (20, 306). Egne erfaringer fra demensomsorgen kan sees som både positive og 

negative bidrag til datasamlingen og analysen. Refleksjonsnotater fra planleggingsfasen og 

intervjuene ble derfor regelmessig konsultert i analysefasen for å bevisstgjøre eget bidrag i 

undersøkelsesprosessen. 
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KONKLUSJON 

Sykepleiere i demensomsorgen kan oppleve tvang som kampen for pasientens beste der 

omsorgstiltak gjennomføres på tross av pasientens uttrykkelige motstand.  

Velgjørenhet er en ubestridt målsetting i demensomsorgen. Pasientens beste kan imidlertid 

oppleves som uavklart i praksis og inneholde elementer av overgrep på grunn av pasientens 

reaksjoner på tiltaket. Sykepleiernes beskrivelser gir inntrykk av at tvang i demensomsorgen 

burde minimeres, både av hensyn til personalets psykososiale arbeidsmiljø og ikke minst på 

grunn av pasientopplevelsen ved tvangsbruk. 

Sykepleierens holdning og evne til å nå og forstå pasienten i hverdagen kan påvirke bruken av 

tvang. Sykepleiernes opplevelser kan tyde på at det er behov for regelmessig refleksjon i 

omsorgshverdagen. Refleksjon og diskusjon omkring gode erfaringer og utfordringer i 

hverdagslige situasjoner kan øke betydningen av integrere pasientperspektivet i den daglige 

omsorgen samt bevisstgjøre personalets tanker og følelser om personer med demens. 

Omsorgspersonalet kan også ha behov for økt kunnskap om individuell tilrettelegging i 

demensomsorgen. 
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Guidelines for empirical research papers 
Vård i Norden/Nordic Journal of Nursing Research and 
Clinical Studies encourage authors to submit empirical 
research papers in line with the following guidelines: 
· Article length maximum 5000 words, including 

abstract, tables, figures and references 
· Abstract no longer than 200 words and including 

the following headings; Aim, Background, 
Methods, Findings and Conclusion 

 
The following organisation of the manuscript is 
required: 
· Introduction that includes rational, context and 

relevance of researched topic 
· Background that includes a substantial and critical 

review of relevant literature, critical view of theory, 
concepts or conceptual model used and a conclu- 
sion that summarises the review in order to show 
the status of knowledge development in the chosen 
field/topic 

· The Study organised preferably in the following 
order: Aim/s, Design/methodology, Sample/partici- 
pants, Data collection, Reliability and validity 
issues, Data analysis and Ethical considerations 

· Results/Findings should include findings on all 
research questions/hypothesis. In qualitative studies 
Findings and Discussion may be integrated. 

· Discussion must be related to research questions, 
literature and theory. It is important to draw atten- 
tion to new knowledge developed through the study. 
Discussion should include limitations if applicable. 

· Conclusions are made on the basis of findings and 
adequacy of theoretical framework. Recommenda- 
tions for practice and/or further research should be 
included. The Conclusion should not be a summary 

 
Guidelines for Systematic Reviews 
Vård i Norden encourage authors to submit systematic 
reviews in line with the following guidelines: 
· Article length maximum 5000 words, including 

tables, figures, abstract and references. 

 
· Abstract no longer than 200 words and including 

the following headings; Aim, Background, 
Methods, Findings and Conclusion. 

 
The following key components in the review process 
should be clearly stated: 
· Purpose and review question 
· Search strategies and criteria for inclusion 
· Critically appraising of all included studies 
· Methods used to combine studies 
· Summary of findings 
Recommendations supported by the data 
 
Guidelines for short papers 
Vård i Norden encourage authors to submit manuscripts 
to be reviewed as shorter papers. These papers are 
characterised by: 
· Article length maximum 2.500 words, including 

abstract, tables, figures and references (10–15) 
· One or two figures and/or tables 
· Abstract shorter than 200 words with a maximum 

of four key words 
 
This type of manuscripts should be used for reporting 
for example: 
· Small scale studies/pilot studies/feasibility studies 
· Case studies 
· Quality improvement studies 
· Implementation of research in clinical practice 
· Testing of an intervention 
· Methodological manuscripts 
 
The following recommendations are required for the 
organisation of the manuscript (when applicable): 
· Introduction with a brief summary of the literature 
· Aim, methods, ethical considerations 
· Results/findings 
· A discussion relating the results to previous 

research 
· Conclusions 
· References
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1.0 INNLEDNING 
 

Hensikten med kvalitative dybdeintervjuer er å skape en innsiktsfull forståelse av et tema på 

bakgrunn av et rikt datamateriale. Datamaterialet skapes i dialog med deltakere som er 

hensiktsmessig utvalgt. Etter rekruttering og gjennomføring av intervjuene i 

mastergradsprosjektet, viste halvparten av deltakerne i livsverdenintervjuene seg å ha en 

fremmedspråklig bakgrunn. I denne refleksjonsoppgaven fokuseres det på de metodiske 

aspektene ved å inkludere en fremmedspråklig deltaker i et refleksivt livsverdenintervju. 

 

1.1 Presentasjon av prosjektet 
Hensikten med mastergradsundersøkelsen var å utforske hvordan sykepleiere opplever bruk 

av tvang i dagligdagse situasjoner i demensomsorgen.  Litteraturgjennomgangen vedrørende 

tvangsfenomenet viser at det, på tross av den hyppige bruken i norske sykehjem, er begrenset 

kunnskap om ulike aspekter vedrørende bruk av fysisk tvang i situasjoner som gjelder 

dagliglivets aktiviteter (Kirkevold og Engedal 2004a). Tidligere studier har hovedsakelig tatt 

utgangspunkt i sykepleiere i psykiatrisk og somatisk korttidsomsorg og de erfaringer de har 

med å bruke mekanisk eller kjemisk tvang på pasienter som midlertidig ansees ute av stand til 

å inneha samtykkekompetanse. Tvangstiltaket har i disse situasjonene hatt som målsetning å 

unngå at pasienten skader seg selv eller andre (Evans og FitzGerald 2002; Mangoros-Frost og 

Wells 2000; Olofsson, Gilje, Jacobsson og Norberg 1997; Stubbs et al 2009). I 

demensomsorgen på norske langtidsinstitusjoner arbeider sykepleierne med pasienter over 

lang tid og utfører i stor grad tvang i situasjoner som gjelder aktiviteter i dagliglivet 

(Kirkevold  og Engedal 2004b); situasjoner som i utgangspunket er rettet mot å øke velvære 

og fremme helse. Målet for den hermeneutiske analysen var å finne mening i 

intervjudeltakernes egne beskrivelser om erfaringer de har hatt med å bruke tvang på personer 

med demens. Denne forståelsen vil ikke nødvendigvis være eksplisitt uttalt i sykepleiernes 

beskrivelser, men kan sees som fortolkede uttrykk for erfaringer de har hatt i daglig praksis. 
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1.1.1 Livsverdenforskning  
Det eksisterende kunnskapsnivået om et fenomen avgjør i forskningspraksis hvilket valg 

av design som egner seg for å studere emnet (Brink og Wood 1998). Et kvalitativt, 

utforskende design benyttes derfor som en induktiv metode for å få en dypere innsikt i 

sykepleieres bruk av tvang mot personer med demens. På grunn av undersøkelsens 

problemstilling ble det vurdert som mest hensiktsmessig å benytte et livsverdendesign med en 

hermeneutisk analysetilnærming. Dette er et egnet perspektiv for å undersøke menneskers 

forståelser av egne, hverdagslige opplevelser (Dahlberg et al 2008).  

Undersøkelsen fokuserer på sykepleierens subjektive opplevelse av å benytte tvang i 

hverdagslige situasjoner. Slik sett er et semi-strukturert livsverdenintervju egnet som metode 

for problemstillingen. Et livsverdenintervju er en samtale med en viss struktur og har som 

hensikt å tilføre kunnskap om temaer fra dagliglivet til den som blir intervjuet (Kvale og 

Brinkmann 2009). En semi-strukturert tilnærming ble benyttet her for å organisere intervjuet i 

fenomenologiske og hermeneutiske temaer som dekket ulike sider av deltakerens livsverden; 

”mening”, ”opplevelsen”, ”deltagerens egen forståelse av tvangsbegrepet” og ”kontekst”. 

Forskningsspørsmålets sentrering rundt den subjektive opplevelsen gjør at det ble 

gjennomført individuelle dybdeintervju. Målet var en åpen dialog med et gjensidig produkt 

der både forsker og informant forstår fenomenet bedre etter at intervjuet er avsluttet (Dahlberg 

et al 2008). 

Et refleksivt livsverden-design er beskrevet hos Dahlberg et al (2008) som et åpent og 

utforskende design som ofte begynner med et fenomenologisk eller hermeneutisk perspektiv 

og studiens design kan sjelden defineres eksakt på forhånd. Kontakten med forskningsfeltet 

kan tilføre prosjektet uventet innsikt og dermed forandre metodiske strategier underveis. Det 

vil med andre ord si at forskeren i livsverdenundersøkelser må forholde seg metodisk 

refleksiv under hele undersøkelsen. De endrede metodiske strategier skal ivareta så vel 

allerede utførte metodiske valg som å styrke det endelige forskningsresultatet.  

 

1.2 Problemstilling 
Mastergradsprosjektet benyttet et refleksivt livsverdendesign med dybdeintervjuer 

som metode for å gi en dypere innsikt i sykepleieres bruk av tvang mot personer med demens. 

Etter endt rekruttering og intervjurunde viste det imidlertid seg at halvparten av 

intervjudeltakerne var fremmedspråklige og hadde slik sett begrensede norskkunnskaper. 
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Deltakerne snakket norsk i sin daglige praksis, hadde bodd i Norge i ca 20 til 5 år og 

halvparten av de fremmedspråklige deltakere hadde grunnutdanningen fra hjemlandet.  

Deltakerens kulturelle bakgrunn vil ikke videre være hovedfokus for problematiseringen selv 

om kultur og språk er knyttet nært sammen. Denne refleksjonsoppgaven vil fokusere på de 

metodiske aspektene ved å inkludere en fremmedspråklig deltaker i et refleksivt 

livsverdenintervju; hvordan vil inkludering av fremmedspråklige sykepleiere i et 

livsverdenprosjekt påvirke det ferdige forskningsresultatet? Mer spesifikt vil denne det i 

oppgaven reflekteres over om begrensede norskkunnskaper vil kunne sees på som en barriere 

mot rikt datamateriale ved at deltakeren formidler et fattigere språk eller kan språklige 

variasjoner derimot være med på å berike datasettet? Kan fattig språk gi rike data? 

Videre i refleksjonsoppgaven vil det derfor først reflekteres over hvorvidt deltakere 

med begrensede norskkunnskaper er egnede deltakere i livsverdenintervjuer ved å se 

sammenhenger mellom demografiske karakteristika hos intervjudeltakerne og 

fenomenologisk livsverdenfilosofi (kapittel 2.0). I kapittel 3.0 blir det gjort rede for metodiske 

tiltak som kan bidra med å tilrettelegge for rike data ved språklige utfordringer. I kapittel 4.0 

og 5.0 reflekteres det over hvordan hensyn til henholdsvis etikk og kvalitetsvurdering kan 

påvirke det metodiske arbeidet med å skape rike data i samtaler med personer uten norsk 

morsmål. I kapittel 6.0 får oppgavens hovedfokus ”Kan fattig språk gi rike data?” sin 

konklusjon ved å sammenfatte aspektene som er nevnt ovenfor. 

Refleksjoner som er gjort og nedtegnet i forskningsjournalen til dette forskningsprosjektet 

og transkriberte intervjudata ligger til grunn for refleksjonsoppgavens problemstilling og 

innhold og vil videre i oppgaven, sammen med relevant litteratur, bli vist til for å 

eksemplifisere og underbygge punktene videre i refleksjonsoppgaven. 

  



28 
 

 

2.0 INTERVJUDELTAKERE I LIVSVERDENINTERVJUER 
 

2.1 Livsverdenintervjuet 
Kvale og Brinkmann argumenterer til fordel for det kvalitative intervjuet: ”Om du vil 

vite noe om hvordan andre mennesker opplever verden, hvorfor ikke spørre dem?” (2009, s. 

19). Selv om metoden overfladisk sett innebærer å ”spørre mennesker om hvordan de 

opplever verden”, vil ikke målet ved å foreta hermeneutiske analyser av livsverdenintervjuer 

nødvendigvis være å fremstille deltakernes livsverden identisk med deres eget bilde av 

livsverdenen. Innen hermeneutikken er ideen om horisontsammensmeltinger sentral i 

forskerprosessen (Gadamer 2010). Ved horisontsammensmeltinger skaper møter mellom 

mennesker en forening av livsverdener, der den nye forståelsen blir et større produkt enn bare 

summen av to livsverdener. Ved å benytte samtalen som arbeidsform, ”smelter” 

deltakerverdenen sammen med forskerens verden. Slik sett vil et livsverdenintervju danne 

grunnlaget for en ny forskerhorisont som igjen vil ”smelte sammen” med deltakerens horisont 

i de påfølgende møtene. Bengtsson (2006) fastholder at intervju må sees som noe mer enn en 

ren kartlegging av en deltakers forståelse av eget dagligliv, ved at intervjuet kan betegnes som 

en konstruksjon av fjerde orden. Utgangspunktet for samtalen er intervjupersoners 

ureflekterte erfaringer som reflekteres over og dermed skaper en ny mening. Denne 

forståelsen vil så formuleres ved hjelp av ord. Den fjerde orden vil da være forskerens 

forståelse av utsagnene som er preget av forskerens egen kunnskap om fenomenet og dens 

kontekst. Siden forskerforståelsen bearbeides og siden fremstilles i skriftlig form vil det 

endelige resultatet foreligge som en abstrahert og sammensatt forståelse av de unike 

erfaringene som ligger til grunn for livsverdenintervjuet. Intervjudeltakernes muntlige språk 

vil derfor kunne sees som en betydelig metodisk faktor i livsverdenforskning med intervju 

som metode. Deltakerens muntlige fremstillingsevne vil ikke bare påvirke råmaterialet i form 

av transkriberte data, men også konteksten som dataene skapes i og er med på å forme de 

kommende intervjuene ved å påvirke intervjuerens forståelseshorisont. 

 

2.2 Utvalgsstrategier ved livsverdenintervjuene 
I kvalitative studier er målet for utvalgsstrategien å velge ut personer som kan gi rike 

beskrivelser relatert til studiens hensikt. Dette betegnes som et hensiktsmessig utvalg og gir 
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mulighet for innsiktsfull forståelse av temaet som skal undersøkes (Patton 2002). En dyp 

forståelse av fenomenet forutsetter data som gir grunnlag for en slik undersøkelse, dataene må 

dermed være rike; varierte, nyanserte, med stor spennvidde og spesifikk situasjonsinnsikt i det 

valgte fenomenet.  

Strategiske valg knyttet til utvalg av deltakere til kvalitative undersøkelser er av 

avgjørende betydning for forskningsprosjektets kvalitet. I tillegg til forskerens kvalifikasjoner 

avhenger dataenes kvalitet delvis av opplevelsens innhold og det søkes derfor etter en deltaker 

som har ekspertise på det aktuelle forskningsfenomenet; deltakeren må selv ha gjennomlevd 

situasjoner der det ble benyttet tvang mot en person med demenssykdom i en dagligdags 

situasjon.  Datakvaliteten er også avhengig av deltakerens personlige karakteristikker; 

deltakerens vilje og evne til å dele og reflektere over sentrale sider ved forskningsspørsmålet 

(Morse 2007). 

I denne studien var inklusjonskriteriene sykepleiere som var i daglig arbeid på 

langtidsavdelinger med personer med en demenssykdom, som hadde minimum et års erfaring 

fra demensomsorgen og hadde vært i en situasjon hvor det var benyttet tvang mot en pasient i 

en dagligdags situasjon. Det var videre ønsket variasjon i deltakerutvalget. Kjønn, alder og 

utdanning utover grunnutdanning var ikke absolutte kriterier i utvalgsstrategien, men 

variasjonen i disse karakteristikaene ble sett som å kunne bidra til å belyse fenomenet fra 

ulike perspektiver. Utvalget reflekterte derfor ikke en rendyrket utvalgsstrategi, men en 

blanding av maksimum variasjon, kriteriebasert utvalg, homogent utvalg og inneholdt 

dessuten innslag av bekvemmelighetsutvalg på grunn av praktiske forhold (Patton 2002).  En 

deltaker i dybdeintervjuet som tilfredsstilte disse kriteriene ville da kunne ha en forståelse av 

behandlingstilnærminger som benyttes for personer med demens og praksiserfaringen ga 

mulighet for at sykepleieren kunne innta en refleksiv holdning til egen praksis. 

 Rekrutteringen til mastergradsstudien foregikk ved å kontakte et utvalg 

institusjonsledere og avdelingsledere på telefon og e-post. Disse ble forespurt om de, på 

bakgrunn av inklusjonskriterier og problemstilling, kunne anbefale passende deltakere til 

dybdeintervjuene og henviste meg videre til den aktuelle sykepleieren.  

Rekruttering av deltakere til prosjektet kan velges ut på bakgrunn av hensyn knyttet 

opp til sondering, verifisering, metning og variasjon og strategiene endres underveis som 

prosjektet skrider frem (Morse 2007). Det var stor variasjon i deltakernes alder, antall år i 
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praksis og videreutdanning. Arbeidsstedet varierte med hensyn til geografi, størrelse og 

organisering av langtidsplassene for personer med demens. Verifisering ble foretatt underveis 

i prosjektet for å prøve ut deltakernes uttalelser med hverandres, egne erfaringer fra 

demensomsorgen og funn fra litteraturgjennomgang. Fenomenologisk – hermeneutisk 

metodologi tilsier at et fenomen alltid erfares fra et sted. Siden mening er kontekstuell og 

derfor stadig utvides, som nærmere beskrevet i kapittel 2.1, vil muligheter for forståelse være 

uendelig. Metning ble derfor ikke ansett som mål for utvalgsstrategien.  Rekruttering til 

prosjektet ble avsluttet etter å ha oppnådd variasjoner av deltakerkarakteristikkene og 

verifiserende utsagn, men også på grunn av praktiske begrensninger knyttet til 

studentrammen.  

 

2.3 Demografi og filosofi  
Kontaktet med feltet ble videreformidlet av institusjonsledere og avdelingsleder ved 

ulike langtidsinstitusjoner. Kulturell bakgrunn var ikke nevnt som verken inklusjonskriterium 

eller eksklusjonskriterium. I kontakten med feltrepresentanten var bare at deltakeren snakket 

”godt nok norsk til å kunne innta en reflekterende holdning til praksis” nevnt som ønsket 

deltakerkarakteristika. Siden demografiske trekk ved sentrale strøk på Østlandet tilsier at det 

faktiske sykepleiergrunnlaget på sykehjem også vil bestå av fremmedspråklige sykepleiere, 

var det ikke utenkelig at noen av deltakerne i mastergradsstudien kunne vise seg å ha et annet 

morsmål enn norsk. Under rekrutteringen dukket derfor spørsmålet opp om studien skal 

fokusere på en annen sykehjemshverdag enn den reelle ved å bare inkludere deltakere med 

norsk morsmål for å få et hensiktsmessig utvalg eller vil et slikt, demografisk sett, 

representativt utvalg der også fremmedspråklige sykepleiere inkluderes, vil utgjøre en trussel 

mot validiteten i en kvalitativ studie på grunn av de mulige språklige begrensninger? 

Fenomenologisk livsverdenfilosofi ble derfor brukt som refleksjonsbakgrunn for å kunne ta 

stilling til dette sentrale spørsmålet ved utvalgsstrategien og rekrutteringsprosessen. 

 

2.3.1 Fenomenologisk livsverdenfilosofi 
 I dette mastergradsprosjektet er det de situasjonene det benyttes tvang som ønskes 

utforsket. Fenomenologisk livsverdenteori anser imidlertid delen, tvangskonteksten, som er en 

del av helheten ved at det er først i sine sammenhenger at erfaringer blir fullt begripelige 

(Bengtsson 2006). Deltakerens forståelse av tvangskonteksten påvirkes derfor av hvordan 
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deltakeren opplever og forstår totalkonteksten, livsverdenen. I følge fenomenologisk teori er 

livsverdeninnstillingen en naturlig og før–refleksiv innstilling (Dahlberg et al 2008). Den 

hverdagsverdenen man lever i, kan betegnes som om den tas for gitt. Livsverdenen oppleves 

derfor ikke av personen selv som flertydig eller kontroversiell (Schutz 1999). I livsverdenen 

eller hverdagsverdenen blir erfaringer bare gjennomlevd og det stilles ikke spørsmål ved 

opplevelsens gyldighet. Hvis man ser tvangssituasjonen som et før-refleksivt utsnitt av 

sykepleiernes praksisvirkelighet, vil det være verd å inneha kunnskap om deltakernes 

opplevelse av situasjonen hvis man ønsker å forstå bruk av tvang i hverdagspraksisen til 

sykepleiere. Forståelsen av tvangskonteksten vil ikke kunne bli fullstendig uten å få kunnskap 

om deltakernes forståelseshorisont, siden det er med denne horisonten sykepleieren 

manøvrerer i sin livsverden. Hvis det så viser seg at det arbeider et mangfold av sykepleiere 

med ulike språkbakgrunner på norske sykehjem, trenger ikke nødvendigvis valget av 

livsverdenintervjuer som metode å utelukke intervjudeltakere med ulike språklige 

utgangspunkt. Personen erfarer med sitt språkuttrykk en verden og reflekterer over den med 

sin horisont, påvirket av språklige utfordringer og kulturelle forskjeller. Med denne 

forutsetningen operer den fremmedspråklige sykepleieren i ”det som er”; 

sykehjemskonteksten, og blir ikke bare på tross av, men også på grunn av sin horisont en 

viktig kilde til kunnskap. Fenomenologisk livsverdenteori kan slik sett benyttes som middel 

til å forankre prosjektet filosofisk for å tilføre en metodisk kontinuitet i forskningen. 

Fenomenologisk livsverdenfilosofi kan dermed gi en utvidet epistemologisk forståelse av 

hvordan sykepleiere i demensomsorgen opplever å integrere de ulike elementene i 

tvangsfenomenet inn i demensomsorgen. 
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3.0 HVORDAN LEGGE TIL RETTE FOR RIKE DATA PÅ TROSS AV 
SPRÅKLIGE UTFORDRINGER? 

 

 I dette prosjektet ble det valgt å inkludere deltakere med ulike språklige bakgrunner.  

Å foreta et metodisk valg om å inkludere en deltaker i et dybdeintervju som har et annet 

morsmål en norsk, begrunnet med fenomenologisk livsverdenfilosofi, skaper føringer for 

hvilke hensyn som må tas når det gjelder videre metodiske tiltak. Disse hensynene skal støtte 

opp om strategien å sikre rikt datamateriale til studiens analysefase. Ved å ivareta aktuelle 

hensyn vil det kunne være mulig å tilrettelegge for at deltakeren kan formidle sin opplevelse 

på et optimalt norsk. Språklige barrierer stiller krav til refleksjon gjennom hele 

forskningsprosessen og spesifikk anerkjennelse av de utfordringer som språk kan innebære i 

dybdeintervjuer. Under vises tiltak som kan tilrettelegge for at det skapes rike data i en 

livsverdenintervju på tross av at deltakeren stiller med begrensede norskkunnskaper. 

 

3.1 Atmosfæren i dybdeintervjuet 
 Dataene som samles i et livsverdenintervju fremkommer i en intersubjektiv relasjon 

og er dermed betinget av både forskers og informants relasjon samt den konteksten som 

dataene etableres i (Dahlberg et al 2008; Kvale og Brinkmann 2009). I dybdeintervjuer er 

forskeren avhengig av at deltakeren er tillitsfull og åpen om det aktuelle fenomenet. Selv om 

tvangsfenomenet i norske sykehjem er utbredt, kan det tenkes at deltakeren opplever 

samtaleemnet som sensitivt. Egne erfaringer som sykepleier og det eksisterende 

litteraturgrunnlaget viser oss at sykepleiere kan ha negative følelsesmessige reaksjoner på 

bruk av tvang (Chuang og Huang 2007; Gelkopf et al 2009). Selv om det å legge til rette for 

en varm atmosfære i dybdeintervju generelt ansees som en del av det epistemologiske 

utgangspunktet (Staunæs og Søndergaard 2005), er det i denne intervjusammenhengen 

særdeles viktig at deltakeren opplever stemningen under forberedelsene og utføringen av 

intervjuet som tillitsvekkende. På grunn av at deltakeren både kan oppleve tematikken for 

dybdeintervjuet som sensitiv og egne språklige fremstillingsevner som begrenset, bør 

deltakeren få opplevelsen av at forskeren vil deltakeren vel. En slik opplevelse vil øke sjansen 

for at deltakeren stille til intervju med åpent utgangspunkt og ikke legger ytterligere 

begrensninger på deltakerens ønske om å dele sin opplevelse. Et bevisst fokus på en 

tillitsvekkende atmosfære kan da bidra til å optimalisere utvekslingen av data. 
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3.2 Individuelle intervju 
 I tråd med fenomenologisk forskningsmetodikk vil intervjuene gjennomføres 

individuelt. Individuelle intervju vil også lettere kunne skape en fortrolig stemning mellom 

forsker og deltaker enn for eksempel gruppeintervju eller standardiserte surveyer. At bare to 

stykker er til stede under intervjuet, kan skape mindre forventninger til språklige prestasjoner, 

slik at deltakeren kan konsentrere seg om å få formidlet sine opplevelser og erfaringer på en 

mest mulig autentisk måte.  

 

3.3 Autentiske erfaringer 
 Utgangspunktet for samtalen er deltakerens konkrete erfaringer med bruk av tvang og 

egne tanker og følelser om den selvopplevde situasjonen. På denne måte vil deltakeren ikke 

måtte forholde seg til ekstra språklige utfordringer som å generalisere og abstrahere sine 

opplevelser. Siden samtalegrunnlaget er å fortelle om og reflektere over egne erfaringer, vil 

det ikke stilles eksplisitte krav om en teoretisk forståelse av tematikken. Hvis deltakeren slik 

sett evner å fremstille sine autentiske opplevelser med en indre logikk, vil dette styrke 

koherenskriteriet som er sentralt innen hermeneutikken for å validere dataenes gyldighet 

(Kvale og Brinkmann 2009). 

 

3.4 Språk er mer enn verbale utsagn 
 Intervjuene varte i gjennomsnitt 60 minutter hver. Datagrunnlaget for disse 

intervjuene er, i følge fenomenologisk og hermeneutisk metodologi ikke bare de verbale 

utsagnene. I den inter-relasjonelle konteksten skapes det også andre former for data som 

utgjør en del av datagrunnlaget. I mange intervju var utsnitt av samtalen preget av at 

deltakeren blottet følelsene og viste egenopplevde belastninger ved overflatisk respirasjon, 

blanke øyne, gråt samt korte og ufullstendige setninger som oppløp til en krevende utlevering 

av egne følelser ved intervjuets tematikk. Slike non-verbale data vil gjennom 

refleksjonsnotatene som ble nedtegnet etter hvert dybdeintervju, være en betydelig del av 

datagrunnlaget og være med på å skape konteksten som dataene skal analyseres i. Det vil også 

kunne være mulig at disse non-verbale dataene vil framstå som mer betydningsfulle enn i 

intervju med personer med norsk morsmål. Der de språklige begrensningene og det 
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følelsesmessige engasjementet utgjør en hindring for deltakeren å utdype og nyansere utsagn, 

vil slike non-verbale data som beskrevet over kunne bidra til å gjøre datasettet rikere. 

 

3.5 Intervjuspørsmålenes dynamikk 
 I kvalitative dybdeintervju skal intervjuspørsmålene bidra tematisk til produksjon av 

kunnskap og dynamisk til positivt og utbytterikt samspill mellom forsker og deltaker (Kvale 

og Brinkmann 2009). Selv om det kan forventes at en fremmedspråklig deltaker kan ha like 

autentiske erfaringer med bruk av tvang som en sykepleier med norsk som morsmål, vil 

intervjuspørsmålenes dynamikk kunne inneha kulturelt betingende språkaspekter. Vanlige 

former for oppfølgingsspørsmål, inngående spørsmål og spesifiserende spørsmål i 

dybdeintervjuer kan forstås ulikt blant ulike språklige kulturer og ha varierende grad av 

konstruktivt utbytte. I et intervju ønsket jeg å få vite mer uttømmende om et aspekt ved 

tvangssituasjonen som deltakeren fortalte om og jeg sa derfor ”Kan du si noe mer om det?”. 

Deltakeren svarte da det noe uventede svaret ”Nei”.  For meg ble det en ukonvensjonell 

reaksjon på intervjukonteksten, men siden jeg ikke oppfattet svaret som verken avvisende 

eller som en respons på at temaet var uttømt, omformulerte jeg spørsmålet til å bli mer konsist 

rettet mot de forrige utsagnene og jeg fikk da mer utfyllende svar. I et annet intervju brukte 

jeg det åpnende spørsmålet ”Hva skjedde?” for å få utdypende informasjon om 

tvangssituasjonen. Deltakeren svarte da ”Ingenting”. Denne responsen forsto jeg da som at 

deltakeren forsto spørsmålet mitt som om hendelsen fikk store konsekvenser. Etter å 

reformulere spørsmålet til å innbefatte flere detaljer om hendelsen, fikk jeg mer utfyllende 

svar. 

 Det dynamiske aspektet ved intervjuspørsmålene innehar slik sett også en språklig og 

kulturell diskurs der deltakere uten norsk som morsmål kan misforstå hvilke responser som 

intervjuspørsmålene impliserer. Ved å anerkjenne den språklige og kulturelle betydningen for 

intervjuspørsmålenes dynamikk, vurdere den helhetlige responsen, og se sammenhenger med 

tilstøtende samtaleemner under intervjuet kunne jeg derfor utvide sondering av 

tvangskonteksten.   
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4.0 SPRÅKLIGE UTFORDRINGER KNYTTET TIL ETIKK 
 

For å tilfredsstille Helsinki - deklarasjonens prinsipper som skal sikre det etiske grunnlaget i 

forskning som involverer mennesker, gjøres det vurderinger knyttet til personvern, risiko- og 

nyttevurdering for deltakerne og refleksjoner over forskerrollen i kvalitativ forskning (Baune 

2003). Deltakerne i denne studien som hadde annet morsmål enn norsk, fikk som de øvrige 

deltakerne både muntlig og skriftlig informasjon om studien om faktorer knyttet til 

personvern. Når det gjaldt hensyn knyttet til nyttevurdering og refleksjoner over forskerrollen, 

ble det i denne deltakergruppen i tillegg gjort noen andre vurderinger enn de som var forutsett 

under prosjektets planleggingsfase. Nedenfor vises noen av de etiske vurderingene knyttet til 

å benytte personer uten norsk morsmål som kilde til rike data som fikk metodiske 

konsekvenser i forskningsprosessen. 

 

4.1 Vurdering av deltakernytte 
 I denne studien der det under rekrutteringen viste seg å delta like mange med norsk morsmål 

som med annet morsmål, bør forskeren ta hensyn til deltakerens språklige begrensninger og 

involvere enda større metodisk sensitivitet der kulturell og språklig kontekst kan skape 

utfordringer i datainnsamlingen. Ved utarbeidingen av design ble det ikke forutsett at en så 

stor andel av deltakeren skulle stille med språklige utfordringer knyttet til norsk som 

formidlingsspråk. Det ble derfor underveis vurdert om det var etisk å utelukke 

deltakergrupper fordi de er vanskeligere tilgjengelig.  Prosjektets har til hensikt å skape en 

større forståelse rundt sykepleiernes opplevelse av tvangssituasjoner. Slik sett kan 

forskningstemaet også gagne deltagerne direkte i intervjusituasjonen og på lengre sikt i videre 

praksis. Intervjukonteksten kunne gi deltakeren uten norsk morsmål tid og mulighet til å 

kunne reflektere over og snakke om potensielle belastende situasjoner i et fortrolig klima. 

Undersøkelsen har derfor mulighet til å gi deltakerne en større bevissthet og innsikt i egen 

situasjon både på individplan og på egen funksjon på avdelingsnivå.  Selv om språklige 

barrierer utgjorde en etisk vurdering og metodisk utfordring ble det ontologiske grunnlaget og 

dataenes akseptable kvalitet vurdert som mer betydningsfullt enn det merarbeidet som de 

språklige barrierene medførte. 
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4.2 Språk som uttrykk for holdninger? 
Det kvalitative intervjuets ramme blir betegnet som et sosialt møte (Staunæs og 

Søndergaard 2005) der partene deltar sammen om å produsere kunnskapen (Kvale og 

Brinkman 2009). Som tidligere nevnt i kapittel 3.1, er det er det forskerens ansvar å legge 

tilrette rammene og stemningen slik at deltakeren er villig til å åpne opp for sin livsverden for 

så å ærlig formidle sin opplevelse av tvangssituasjoner. Intervjudiskursen blir likevel preget 

av at respondenten enveis deler opplysninger om sine følelser, tanker og reaksjoner til en 

fremmed. Siden dataene som frembringes er relasjonelt betinget, kan forskerens empati 

betegnes som et strategisk middel for å oppnå datarikdom. Problemstillingen i 

mastergradsprosjektet gjorde imidlertid at innholdet i samtalen (datainnsamlingen) blir av en 

ikke-konvensjonell praksis sammenlignet med et vanlig sosialt møte. I tillegg blir de konkrete 

utsagnene fra deltakeren en del av grunnlaget for analysen. Denne bakgrunnen for 

intervjukonteksten måtte jeg ta bevisst stilling til under selve intervjuet, under bearbeidingen 

av dataene og i analyse- og rapporteringsfasen. Selv om språkgrunnlaget kan anses som en 

metodisk utfordring vil det også innbefatte etiske vurderinger knyttet til bearbeidingen av 

deltakerens utsagn. Eksempelvis ble det gjennom alle intervjuene lagt betydelig vekt på å 

skape en trygg og fortrolig stemning for å sikre tilgangen til optimalt rike data. I et av 

intervjuene brukte deltakeren avslappet formuleringen ”spyling” om en av situasjonene der 

hun hadde bistått en pasient med å dusje. Etter dette intervjuet ble det en etisk vurdering om 

hvorvidt dette utsagnet skulle brukes ordrett slik det fremsagt eller om at min empatiske 

tilnærming for å skape rike data fordrer ekstra etiske krav til hvilke uttrykk som legges til 

grunn for analysearbeidet. Jeg var usikker på om deltakeren forsto hvilke holdninger som lå 

innbakt i en slik begrepsbruk og måtte reflektere over om jeg sviktet deltakeren moralsk ved å 

benytte utsagnet slik det framsto på det transkriberte materialet. I dette tilfellet valgte jeg å se 

på det totale datagrunnlaget og konteksten som dataene ble fremskaffet i. Jeg vurderte 

deltakerens bruk av ordet ”spyling” som en pragmatisk innstilling til språket, og at 

deltakeren, på grunn av kulturelle og språklige ulikheter ikke oppfattet den negative 

holdningen som kan legges i en slik ordbruk. Jeg valgte å se på ”spyling” som symbol for en 

renselseshandling og omformulerte det i analysefasen til det mer nøytrale ordvalget ”dusj”. 

I et annet intervju brukte deltakeren uttrykket ”Vi har sånne veldig snille demente…”. 

Dette utsagnet kom tidlig i samtalen og jeg ble sittende med spørsmålet om deltakeren anså at 

bruk av tvang hadde noe å gjøre med om pasienten var snill eller slem. Jeg opplevde at denne 

kategoriseringen av pasienter med demens ikke helt passet overens med det totale inntrykket 
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som sykepleieren ga om hvordan hun forsto tvang i demensomsorgen. Jeg valgte underveis å 

ikke konfrontere henne direkte med min forståelse av uttrykket ”snille demente” ved bruk av 

tvangstiltak, men snakket rundt tvang og demensomsorg fra andre perspektiver for å få svar 

på refleksjonene mine. Det ble etter hvert klart for meg at sykepleieren ikke brukte ordet 

”snill” som atferdskategori og som uttrykk for holdninger og verdier, men som et uttrykk for 

en godhet som hun følte for pasientgruppen hun arbeidet for og som et insentiv til å unngå 

bruk av tvang. Hun oppsummerte sitt personlige engasjement på slutten av samtalen for meg:  

Så være tilstede, bruke god tid og unngå tvang… Å være glad i eldre… Når du jobber 
du må være glad i eldre M: Det er viktig?  Veldig viktig… Hver dag når jeg står opp og går 
på jobb, jeg føler som jeg treffer mine… sånne besteforeldre. Jeg vet ikke, kanskje fordi jeg er 
alene her, jeg og min mann… 

Etter endt samtale forsto jeg at min strategi for å unngå å konfrontere henne med et så 

verdiladet ord som ”snill” om en pasient antagelig var formålstjenlig med å opprettholde en 

tillitsfull atmosfære som nevnt i punkt 3.1. Deltakeren hadde, viste det seg underveis i 

samtalen, et dyptfølt engasjement for å tilstrebe høy grad av brukermedvirkning som faktisk 

kunne relateres til det at hun var fremmedspråklig. Ved å ikke provosere deltakeren med å 

fortolke muntlige utsagn som uttrykk for negative holdninger, opplevde deltakeren etter eget 

utsagn å få være med på å formidle dette sterke engasjementet sitt i en faglig kontekst. 

 

4.3 Avstand og nærhet 
I kvalitative intervjuer er det forskerens ansvar å vurdere hva som er hensiktsmessig 

og etisk balanse mellom nærhet og avstand i forhold til datas relevans for studiens hensikt 

(Guillemin og Heggen 2008). Intervjukonstellasjonen er kjent og forberedt av forskeren, mens 

den intervjuede kan antas å være på fremmed grunn. Denne maktforskyvningen går i 

forskerens favør, og det er derfor etiske vurderinger som må reflekteres over gjennom 

forskningsprosessen. 

 I et av intervjuene begynte deltakeren å gråte på slutten av samtalen. Gråten påvirket 

ikke påviselig deltakerens fremstillingsønske, men hun fortsatte å fortelle om en relevant 

hendelse knyttet til forskningsspørsmålet. Engasjementet for tematikkens relevans og behovet 

for å snakke om de egenopplevde hendelsene var etter hennes eget utsagn viktigere enn å 

holde gråten privat og hun sa hun satte pris på at noen ga sykepleierne en stemme i den 

vanskelige jobben som måtte gjøres.  Min rolle i forhold til dette følelsesladde uttrykket var å 
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forsøke å bevare balansen mellom nærhet og distanse i samtalens sensitivitet. I denne 

situasjonen forsto jeg, på bakgrunn av deltakerens totale følelsesuttrykk, at hun var 

komfortabel med gråten som uttrykk for følelsesmessig bevegelse i hendelsen hun fortalte 

om. Likevel var gråten et signal til meg om at vi beveget oss i grenselandet til der deltakeren 

risikerte å oppleve seg for blottet i etterkant. Jeg var derfor forsiktigere i denne sekvensen av 

intervjuet med å stille utdypende spørsmål. Deltakerens gråt kunne i denne situasjonen både 

sees som et komplimentært uttrykk til verbalt språk og dermed berike datasettet, men kan 

også forstås som en metodisk barriere, på grunn av de etiske begrensningene som slike 

følelsesladde uttrykk setter, for å utforske deltakerens opplevelse av å benytte tvang mot en 

person med demenssykdom.  
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5.0 INTERVJUDELTAKERENS SPRÅK KNYTTET TIL FORSKNINGENS 
KVALITET 
 

I livsverdenintervjuer er forskningens kvalitet blant annet betinget av deltakernes 

egnethet som medskapere av rike data. Når det gjelder spørsmålet om fattig språk kan gi rike 

data, vil deltakernes forhold til norsk være et anliggende når det gjelder vurderinger knyttet til 

studiens kvalitet.  For å polemisere problematikken om deltakernes morsmål i 

livsverdenintervjuer kan det hevdes at deltakerens tilknytning til norsk morsmål enten kan 

forringer kvaliteten på forskningen på grunn av fattigere språk eller at deltakerens språk kan 

styrke studiens vitenskapelige kvalitet ved å gjøre data rikere på grunn av variasjonen i 

rekrutteringen, forankringen i fenomenologisk filosofi og fokuset på komplementære data.  

Et av argumentene for å benytte livsverdentilnærmingen i studiet av tvangsbruk på 

norske sykehjem, var å kunne forstå kompleksiteten bedre som den nåværende 

litteraturgjennomgangen viser om tvangsfenomenet. Anerkjennelsen av tvangsfenomenets 

mange fasetter kan da videreføres i kvalitetsvurderingen i livsverdenstudier som her også 

inkluderer personer uten norsk som morsmål. Deltakerens morsmål vil derfor, med bakgrunn i 

fenomenologisk livsverdenteori, ikke vurderes som verken positivt eller negativt, men heller 

som et faktisk aspekt av kompleksiteten ved tvangsfenomenet. Ved å anerkjenne de språklige 

barrierene som et uttrykk for hvordan språklige fremstillingsevner sykepleiere i norske 

sykehjem faktisk har, vil kvalitetsfokuset kunne flyttes fra en vurdering av deltakernes 

egnethet til å bevisstgjøre relevansen av en refleksiv holdning knyttet til å identifisere, 

intervenere og evaluere språkets innvirkning på kvalitetsaspektet. Under vil det derfor 

reflekteres over hvordan intervjudeltakernes språklige begrensninger påvirker sentrale 

kvalitetsaspekter ved livsverdenforskning; reliabilitet og validitet, og det vil også reflekteres 

rundt hvilke strategier som ble vurdert for å styrke studiens validitet når inklusjonen av 

deltakere med et ikke–norsk morsmål var et faktum.  

 

5.1 Reliabilitet 
  Studiens reliabilitet sier noe om resultatenes konsistens og troverdighet (Kvale og 

Brinkmann 2009). Forskningen kan sies å ha høy reliabilitet hvis faktorer ved 

intervjusituasjonen endres og dataene forblir uforandret, og reliabiliteten svekkes om 

deltakeren endrer sine svar ettersom intervjusituasjonen endres. Forskningens reliabilitet kan 
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av åpenbare årsaker variere sterkt ved dybdeintevjuer. Når det gjelder dette kvalitetsaspektet 

vil også andre faktorer enn deltakerens forhold til forskerens morsmål være betydningsfulle 

for resultatenes konsistens, for eksempel atmosfæren i intervjuet, personlige egenskaper ved 

deltaker som hos forsker og forskningsspørsmålets sensitivitet. Deltakerens språk er på mange 

måter en faktor som kan være vanskelig å planlegge inn under prosjekteringsfasen. 

Utarbeidingen av intervjuguide, informasjon til deltakeren og spørsmålsstilling under selve 

intervjuet vil være arenaer som i ulik grad kan kunne kobles sammen med deltakerens 

norskevner på forhånd. Ulike betoninger og ordvalg kan være uttrykk for verdier. Verdier kan 

være vevd inn i en kulturell kontekst som kan være av ukjent karakter for den andre parten i 

intervjuet og vil dermed ha innflytelse på responsen fra deltakeren. 

Selv om kravet til konsistente resultat og troverdighet må ivaretas, kan for mye fokus 

på reliabilitet kan gi en rigid intervjuform ved at intervjuets dynamikk blir for standardisert. 

En rigid intervjuform kan dermed bli en trussel mot validitet idet refleksiv og sensitiv forsker 

må innrette seg fleksibelt og strategisk etter deltakerens signaler og bidrag. Hva forskeren tror 

deltakeren har forstått kan være så usikker og flyktig kunnskap som en fornemmelse eller en 

uklarhet som er oppstått i samspillet mellom forsker og deltaker. Dette kan illustreres ved 

tidligere nevnte eksempler der deltakeren responderte med ukonvensjonelle responser ved 

utdypende spørsmålsstilling (kapittel 3.5), etiske vurderinger nevnt i kapittel 4.2 og i kapittel 

4.3 der deltakerens gråt var ikke bare et uttrykk for tilbakeblikk i en belastende situasjon, men 

også kanskje at språkbarrierer begrenser evnen til å formidle belastningen. Gråten som oppsto 

da deltakeren fortalte om en tvangssituasjon ble i konteksten ikke oppfattet av forskeren som 

en privat aktivitet og et signal til å avslutte. Situasjonen som helhet der deltakerens åpenhet 

om gråten og hennes ønske om å fortsette historien ga forskeren en fornemmelse om gråten 

var med på å berike datasettet, ikke begrense datainnsamlingen som følge av forskerens 

moralske ansvar om etisk opptreden i intervjusituasjonen. Reliabilitet må derfor sees som 

medspillende, men ikke overdøvende faktor når forskningens kvalitet der deltakerne har annet 

morsmål enn norsk skal vurderes. 

 

5.2 Validitet 
Selv om validitet er et omdiskutert begrep i kvalitative studier, vil begrepet benyttes 

her. Kvale og Brinkmann (2009) benytter validitetsbegrepet i sine diskusjoner om 

kvalitetsvurderinger av kvalitative intervjuer og Polit og Beck (2008) argumenterer for bruk 
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av begrepet på grunn av den alminnelige forståelsen av kvalitetsbegrepet i 

forskningsmiljøene. Validitet er uttrykk for om hvorvidt forskeren bruker en egnet metode for 

å undersøke fenomenet som ønskes studert og sier i kvalitative intervju noe om gyldigheten 

av deltakerens uttalelser.  Troverdigheten til deltakernes utsagn vil ikke svekkes bare på det 

grunnlag av at de har et annet morsmål enn norsk. Derimot kan avgjørelsen om også å 

inkludere deltakere med andre morsmål, styrke kvalitetskravet om autentisitet og begrunnet 

nærmere i kapittel 2.1. 

Kvale og Brinkmann (2009) utvider validitetsbegrepet til ikke bare å innbefatte 

metodevalg som gjenstand for kvalitetsvurdering, men også forskerens som person inkluderes 

i vurderinger av kvalitative intervjustudier. Forskerens refleksive bidrag og evne til å 

kontrollere, utspørre og teoretisere blir også i stor grad knyttet opp til gyldighetsvurderingen. 

Refleksivitet ble slik sett et viktig kvalitetsprinsipp under arbeidet med å intervjue og 

analysere budskap fra personer (Polit og Beck 2008). Nedenfor beskrives nærmere noen ulike 

valideringsstrategier som ble vurdert. 

 

5.3 Valideringsstrategier 
Gjennomgangen av kvalitetsaspektene reliabilitet og validitet viser at hvis deltakerens 

morsmål sees som en ontologisk tilstand, vil kvalitetsfokuset kunne flyttes til å bevisstgjøre 

refleksjon som sentralt element i å identifisere og intervenere i situasjoner der språk kan 

påvirke studiens kvalitet. Hensyn til validitet foretas gjennom hele studien og gjennom helse 

forskningsprosessen for å sikre kvalitet i kvalitative forskningsprosjekter (Kvale og 

Brinkmann 2009; Polit og Beck 2008). I dette kapittelet vil det fokuseres på 

valideringsstrategier som kan foretas under selve intervjuet og i transkribsjons- og 

analysefasen i disse livsverdenintervjuene der halvparten av deltakerne hadde et annet 

morsmål enn norsk.  

 

5.3.1 Verifisering av utsagn  
En valideringsstrategi som ble hyppig brukt under disse intervjuene var at 

forskerrollen var ansvarlig for å sikre at sin forståelse av deltakerens utsagn var korrekt 

utledet. Forsker vil da underveis i intervjuet tilbakeføre deltakernes utsagn slik de er blitt 

oppfattet, slik at informantene har mulighet til å korrigere feiloppfatninger. Flere ganger 
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kunne jeg da omformulere utsagn umiddelbart etter uttalelsen eller jeg kunne bruke tidligere 

utsagn fra personen til å belyse lignende forståelser i senere utsagn. I noen samtaler fikk jeg 

da korrigeringer på forståelsen. I andre intervju fikk jeg bekreftet at min forståelse var riktig.  

I et intervju førte mine forsøk på få utsagnene verifisert til en dypere refleksjon fra 

deltakerens side og medførte at datasettet ble rikere: 

Intervjuer: Men hvordan vet du, når du er i dusjen med han… Hvordan vet du når det 
blir tvang? Hvordan vet du når du skal slippe han og når du skal fortsette?  
Deltaker: Når vi går i dusjen, da… Det begynner når han får tilbud om dusj! ”Skal vi gå, du 
skal få dusj”, ”Ja” og vi går i korridor og plutselig han vil gå i helt annen retning, og da 
begynner tvang, når jeg drar pasienten og styrer pasienten og dra i den retningen som jeg vil. 
Men det som kan avgjøre det, kan veilede pasienter og få pasienten i dusjen. Men den grensen 
som jeg står i veien for pasienten og pasienten begynner å bli sånn… sintere og sintere og 
ansiktsuttrykket er at ”Du står i veien for meg!”… Da begynner… begynner… begynnelsen 
av tvang fra min side. 

Siden sykepleieren var fremmedspråklig formulerte jeg verifiseringsspørsmålet mitt tydelig 

og brukte to handlingsalternativer opp mot hverandre: slippe og fortsette. Sykepleieren 

utdypet da vurderingene sine slik at jeg forsto at sykepleieres opplevelse av tvang avhenger 

mye av hvordan de fortolker pasientenes reaksjoner og atferd. 

Denne valideringsstrategien var til stede under alle intervjuene, men var hyppigere i 

bruk og mer bevisstgjort under intervjuene med de fremmedspråklige deltakerne. Lignende 

metoder for å få verifisert kongruensen under samtalen ble foretatt ved å stille 

kontrollspørsmål, og ved å stille spørsmål som kunne oppleves som provoserende. Et 

eksempel på å provosere frem rikere data var da deltakeren forklarte meg betydningen av at 

pasientene selv skulle få gjøre valg som ledd i å opprettholde verdighet hos personer med 

kognitiv svikt. Jeg valgte da å konfrontere henne med at hun nettopp ikke lot pasientene velge; 

vi snakket jo faktisk om bruk av tvang i en stellsituasjon. Denne provokasjonen ble møtt av 

deltakeren ved å utdype vurderingene som ble foretatt i den aktuelle stellsituasjonen og bidro 

da igjen til å berike datasettet. 

Det anser jeg som verdighet. At hun får lov å velge. Hun får lov å… Ikke sant! Hun 
har mistet ALT annet! Men det… M: Du lar henne ikke velge… om hun vil ha sår eller ikke.  
Nei, det kan jeg ikke være med på. Nei, det… Det… Ja… For hvis hun hadde vært seg selv, så 
tror jeg ikke at hun ville… 

Denne deltakeren viste meg da at sykepleiere kan se på personer med demens som noen andre 

enn ”seg selv”. Jeg begynte å reflektere over hvem personen med demens da kunne være og 
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førte meg inn på et analysespor om at sykepleiere faktisk kan se på tilstedeværelsen av 

personen med demens forskjellig.  Ønsket om å verifisere dataenes konsistens var imidlertid 

underlagt ønsket om å skape rike data. Det var derfor viktig for meg at deltakeren bevarte 

tilliten og ønsket om å være åpen, så kontrollspørsmålene og provokasjonene ble stilt i en mer 

undrende enn aggressiv atmosfære. 

Et annet eksempel på betydningen av en bevisstgjort refleksiv holdning knyttet til å 

identifisere et språklig hinder utspant seg i en av samtalene. Min bekymring for om deltakerne 

valgte ”riktig” ord i deres beskrivelser ble belønnet med et bidrag til å berike datasettet. 

Deltakeren brukte ordet ”heldigvis” der pasientenes kognitive svikt kunne sees som 

formildende omstendigheter for bruk av tvang:  

Heldigvis er de demente, da. Tenkte at de kan komme til å glemme etter hvert den 
situasjonen. Intervjuer: Hvorfor sier du heldigvis?  Fordi… (ler) Ja… Hvis for eksempel VI 
som hadde blitt dratt i på den dusjen av tre eller fire stykker. Det hadde blitt en katastrofe. 
Det er katastrofe allerede for en pasient som er dement. Den opplevelsen… 
 Intervjuer: Den opplevelsen han har? Hva tror du han opplevde da? … Jeg tror han 
opplevde… at han blir slaktet, da… på en måte. 

Min usikkerhet på om deltakeren hadde brukt ordet ”heldigvis” bevisst viste seg å 

skape sammenhenger mellom flere datakilder og dermed påvirke den videre datainnsamlingen 

og skape grunnlag for sentrale funn i analyseprosessen etterpå. 

 

5.3.2 Lydopptak og transkribering 
 Intervjuene ble tatt opp som lydopptak selv om opptakene bare fanger opp de verbale 

ytringene og de non-verbale dataene som kunne ha betydning i analysen uteblir i opptaket. 

Opptakene ble transkribert umiddelbart etter intervjuet for å bevare nærheten og sensitiviteten 

til datamaterialet. Lydopptakene av materialet ga meg mulighet til å stadig kunne vende 

tilbake til det originale datamaterialet, selv etter at transkribsjonsprosessen var avsluttet og 

prosjektet hadde beveget seg inn i de neste fasene. Selv om lydopptakene ikke fanger opp de 

visuelle non-verbale elementene ved datamaterialet, vil en lydbåndsgjengivelse av 

datamaterialet kunne stimulere til at konteksten igjen kan gjenoppleves av forskeren og i 

større grad gi mulighet til å revurdere og eventuelt verifisere utsagn og forståelser. Et lydbånd 

kan da, i motsetning til for eksempel bare notater, bidra til å validere den videre 

analyseprosessen. Særlig i tilfeller der deltakerens uttrykk og uttalelser kan skape tvil om den 
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egentlige meningen, for eksempel der deltakeren benevner dusjsituasjonen på sykehjem som 

”spyling”, kan det være et alternativ å gå tilbake til det originale lydmaterialet. En slik 

verifisering av utsagn kan være grunnlag for refleksjon over om sykepleierens ordbruk 

skyldes språklig framstillingsevne eller holdninger og verdier som kommer til syne gjennom 

valg av ord.  

 

5.3.3 Medlemsvalidering 
 På grunn av deltakernes forhold til det norske språket, ble det etter datainnsamlingen 

også vurdert andre valideringsteknikker. Det ble vurdert å sende det transkriberte materialet til 

de respektive deltakerne for gjennomsyn og få bekreftelse eller korreksjoner. Også 

muligheten for å la deltakerne få uttale seg om funn fra analyseprosessen var diskutert. Denne 

tilnærmingen til å validere resultatene kunne imøtekomme behovet for å få verifisert om mine 

forståelser av deltakernes budskap viste seg å være korrekte. En slik tilnærming ville også 

ivareta deltakerne muligheter til å uttale seg resultatene hvis funnene skulle vise seg å 

fremstille deres praksis i dårlig lys. Denne valideringsteknikken ville da måtte tilbys alle 

deltakerne, både de med og uten norsk morsmål og dette ville stille større krav til 

tidsrammene som masterstudentene har. En slik tilnærming ville også kunne sees som å 

bekrefte gyldigheten av medlemsvalidering som kvalitetskrav. Samtidig måtte studien 

forberedes på å ta imot eventuelle korrigeringer fra deltakerne som designet ikke var forberedt 

på og ville reise spørsmål om hva jeg skulle bruke tilbakemeldingene til, foruten å oppfylle et 

selvpålagt moralsk ansvar. Det kunne også tenke seg at jeg i større grad ville få 

tilbakemeldinger fra den norske andelen av intervjudeltakere på grunn av at en teoretisering 

og abstrahering av praksis ville kunne oppleves som fremmedartet for personer uten norsk 

som morsmål. Denne valideringsstrategien ble derfor ikke benyttet. 

 

5.3.4 Ikke-språklige data 
 I livsverdenintervjuer der hensikten er å analysere mening og ikke bare språklige 

konstruksjoner, vil også non-verbale signaler som stotring, nøling, omformuleringer, opplevd 

engasjement og åpenhet blant annet ha status som data og dermed ha betydning videre i 

intervjuet og i analysefasen. Her hvor forskningsspørsmålet omhandlet opplevelsen til 

deltakeren vil disse dataene være viktig for å supplimentere datasettet med ikke-språklige 

data. Ikke-språklige data kan være betydningsfulle og tilføre forskeren kunnskap om budskap 
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og mening. Refleksjonsnotater skrevet umiddelbart etter livsverdenintervjuene ivaretok 

dokumentasjonen om det ikke-språklige uttrykket sammen med nedtegnelser under 

transkripsjonene av intervjuene. Dette kunnskapsgrunnlaget som forenet eksplisitt budskap fra 

sykepleieren, mine refleksjoner rundt konteksten, intervjuguide og overordnede tema fra 

intervjuene var utgangspunkt for å sammenfatte alle intervjuene i den første analysematrisen 

og ble siden brukt opp mot de tentative fortolkningene som en av valideringsstrategiene for å 

sikre gyldige funn. 
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6.0 KONKLUSJON 
 

 Målet med å foreta livsverdenintervju er å skape rike data ved at forskeren og 

intervjudeltakeren sammen utforsker forskningsfenomenet. Disse rike dataene skal gjennom 

fortolkende, analytisk arbeid tilføre en utvidet forståelse av fenomenet ved å abstrahere data 

fra strategisk utvalgte intervjudeltakere. Hvis deltakerne i livsverdenintervjuer oppfyller 

kravene til utvalgsstrategien kan man, ved å forankre studien i fenomenologisk 

livsverdenfilosofi (kapittel 2.0), ivareta metodiske hensyn slik at deltakernes forhold til norsk 

morsmål ikke utelukkende sees som en barriere mot å fremskaffe rike data. Språklige utsagn 

anses i en hermeneutisk vitenskapelig tradisjon bare som en del av datagrunnlaget. 

Deltakernes ”fattige” norske språk kan i livsverdenforskning derfor kompletteres ved å 

inkludere kontekst og non-verbalt språk som rike data i analysegrunnlaget. Ved å anerkjenne 

deltakerens muntlige språk som en ontologisk tilstand, kan livsverdenstudiens åpne design 

heller benyttes for å optimalisere tilgangen til rike data og iverksette strategier som validerer 

studiens kvalitet. I denne oppgaven er det redegjort for tiltak som tilrettelegger for 

fremskaffelsen av rike data når deltakeren er fremmedspråklig (punkt 3.0), det er reflektert 

over hvordan hensyn til etikk kan få metodiske konsekvenser når vurderinger til språklige 

utfordringer ivaretas (punkt 4.0) og i kapittel 5.0 er refleksjon anerkjent som sentralt element i 

kvalitetsvurderingen der deltakerens språk kan påvirke studiens kvalitet. 

Gjennomgangen av refleksjoner og aktuell litteratur viser at deltakere uten norsk morsmål 

både kan sees som barrierer mot et rikt datasett, men kan også sees å berike forskningen. 

Deltakere må ikke nødvendigvis utelukkes på grunn av sitt muntlige språk. Deltakerens 

språklige begrensninger må imidlertid bevisstgjøres og reflekteres over for å ivareta 

metodiske hensyn som bygger opp om studiens kvalitet. 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Litteraturliste: 
 

Baune, Ø. (2003). Fra retningslinjer til institusjonalisering. Rolle status og utfordringer for de 

regionale forskningsetiske komiteene for medisin. I: Reuter, K.W. (red.) Forskningsetikk. 

Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. Gyldendal Norsk Forlag 

Bengtsson, J.(2006). Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer. Livsverdensfenomenologiske 

bidrag. Kristiansand: Høyskoleforlaget 

Brink, P.J. og Wood, M.J.(1998): Introduction (kap 1) I P.J Brink og M.J. Wood. Advanced 

design in nursing research (2nd edition) (s. 3-18), SAGE Publications, Thousand Oaks 

Chuang YH., Huang HT.( 2007).Nurses feelings about using physical restraints on 

hospitalized older patients.  Journal of Clinical Nursing;16:486-494 

Dahlberg, K., Dahlberg H. og Nystrøm M.(2008). Reflective Lifeworld Research. 2nd ed. 

Studentlitteratur. 

Evans D., Fitzgerald M.(2002).Reasons for physically restraining patients and residents: a 

systematic review and content analysis. International Journal of Nursing studies;39:735-743 

Gadamer, HG.(2010): Sannhet og metode. Grunntrekk i en filosofisk hermeneutikk. Pax 

Forlag. Oslo 

 Gelkopf M., Roffe Z., Behrbalk P., Melamed Y., Werbloff N., Bleich A. (2009) Attitudes, 

opinions, behaviors and emotions of the nursing staff toward patient restraint. Issues in mental 

health nursing;30:758-763 

Guillemin, M. og Heggen, K. (2008). Rapport and respect: negotiating ethical relations 

between researcher and participant: Medicine, Health & Philosophy, 12(3):291-9 

Kirkevold, Ø. og Engedal, K. (2004a). Prevalence of patients subjected to constraint in 

Norwegian nursing homes. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18, 281 – 286. 

Kirkevold, Ø. og Engedal, K. (2004b). A study into the use of restraint in nursing homes in 

Norway. British Journal of Nursing, Vol 13, No 15. 

Kvale, S. & Brinkman, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju. Gyldendal Norsk Forlag 



48 
 

Mangoros-Frost S, Wells D.( 2000). Psychiatric nurses thoughts and feelings about restraint 

use: a decision dilemma. Journal of Advanced Nursing;31(2):362-369 

Morse, J. (2007). I: Munhall, P.S (red.) Nursing Research; A Qualitative Perspective, , 4th ed. 

Jones and Bartlett Publishes 

Olofsson B, Gilje F, Jacobsson L, Norberg A.( 1998). Nurses narratives about using coercion 

in psychiatric care. Journal of advanced nursing;28(1):45-53 

Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. London: Sage. Kapittel 5 

Polit, D.F & Beck, C.T (2008). Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice, 8th ed. Lippincott Williams & Wilkins 

Schütz, A.(1999). Den sociala världens fenomenologi. Uddevalla: Daidalos AB 

Staunæs, D. &Søndergaard, D. (2005): Intervju I en tangotid. I: Järvinen, M. & Mik-Meyer, 

N.(red). Kvalitative metoder i et interaksjonistisk perspektiv, København: Hanz Reizels 

forlag, Kapittel 3 

Stubbs B, Leadbetter D, Paterson B, Yorston G, Knight C, Davis S.( 2009). Physical 

Intervention: A review of the literature on its use, staff and patient views and the impact of 

training. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing;16:99-105 

 

 

 

Redaksjonelt 
 
 
  



49 
 

Vedlegg II: Tematisk intervjuguide 

 

Tematisk intervjuguide: 
-I denne samtalen ønsker jeg å snakke om din opplevelse av en gang som du brukte tvang mot en pasient med en 
demenssykdom og jeg vil så ha noen spørsmål som skal hjelpe meg å forstå historien din bedre. Jeg har med en 
lydopptaker som skal hjelpe meg å huske fortellingen din på din måte. 

 Har du noen spørsmål før vi begynner? 

Introduksjon/ kontekst: 

 Kan du først fortelle meg litt kort om deg selv og arbeidshverdagen din?  
 Hva er en god hverdag for deg? 
 Beskrive hva du anser som god sykepleie til pasienter med demens? 

 
Narrativet: 

 Kan så du fortelle meg om en gang som du brukte tvang mot en pasient i en hverdagslig situasjon? 
 

Forståelsen av  begrepet ”tvang”: 

 På hvilken måte var det du gjorde tvang?  
 Hva er det med denne hendelsen som gjør at du forteller den til meg når vi snakker om tvang? 
 Er det viktig i hverdagen her å unngå tvang? 
 Hva betyr (unngå def av tvang) … for deg?  
 Hva var viktigere å oppnå i denne situasjonen enn å unngå tvang? Hvorfor?  

Opplevelsen. 

 Kan du huske om du tenkte eller følte noe mens hendelsen pågikk?  
 Hvordan hadde du det den gangen? 
 Kan du huske om du gjorde noe etterpå som var relatert til hendelsen? Tanker etterpå? 

Sammenheng mellom teori og praksis/kontekst: 
 Hvis du ser historien i lys av behandlingsfilosofien/ målsetningen som dere bruker her i hverdagen, 

hvordan passer historien din inn i demensomsorgen? 

Mening: 
 Hva synes du om det som skjedde? 
 Hva tenker du om denne hendelsen når vi snakker om den i dag? 
 Hvilken betydning har denne hendelsen hatt for deg i etterkant?  

Avslutning:  

 Jeg har ikke flere spørsmål. Er det noe annet du ønsker å si før vi avslutter intervjuet? 
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Vedlegg III: Informasjons- og samtykkeskjema: intervjudeltaker

Forespørsel om å delta i intervju i forbindelse med en masteroppgave 
 

 Jeg er masterstudent i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo og holder nå på med den avsluttende 
masteroppgaven. Temaet for oppgaven er bruk av tvang i dagliglivet i demensomsorgen. Jeg skal undersøke 
sykepleieres opplevelser der det benyttes tvangstiltak i hverdagslige situasjoner rettet mot personer med demens. 
Jeg er interessert i å utforske hvordan sykepleiere opplever å være i disse situasjonene.   

 For å finne ut av dette, ønsker jeg å intervjue sykepleiere som er i daglig arbeid på avdelinger for 
pasienter med demenssykdom, som har minimum et års erfaring fra demensomsorgen og som har vært i 
situasjoner hvor det har vært benyttet tvang mot en pasient i en dagligdags situasjon. Jeg vil intervjue deg ved at 
vi har en åpen samtale om det nevnte temaet. Samtalen vil dreie seg rundt en konkret hendelse der du blir bedt 
om å fortelle om din opplevelse. Jeg vil benytte båndopptaker og ta notater mens vi snakker sammen. Intervjuet 
vil ta omtrent en time og vi blir sammen enige om tid og sted. Hvis jeg har oppfølgende spørsmål i etterkant av 
intervjuet, vil jeg kontakte deg på nytt. 

 Det er frivillig å være med og du har mulighet til å trekke deg når som helst så lenge prosjektet pågår, 
uten å måtte begrunne dette nærmere. Dersom du trekker deg vil alle innsamlede data om deg bli slettet. 
Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i den ferdige 
oppgaven. Innsamlede opplysninger anonymiseres når prosjektet er fullført og opptakene slettes når oppgaven er 
ferdig, senest innen utgangen av 2012.  

 Dersom du har lyst til å være med på intervjuet, er det fint om du skriver under på den vedlagte 
samtykkeerklæringen og sender den til meg. 

 Hvis det er noe du lurer på kan du ringe meg på telefonnummer 938 33 622, eller sende en e-post til 
m.h.garden@studmed.uio.no. Du kan også kontakte min veileder Solveig Hauge ved institutt for helse og 
samfunn på telefonnummer 22 84 46 18. 

 Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk Samfunnsvitenskaplig datatjeneste A/S. 

 Med vennlig hilsen  
 

May – Hilde Garden 
 Stormyrveien 11b 
 2005 Rælingen 
  

mailto:m.h.garden@studmed.uio.no
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V

 
 

SAMTYKKEERKLÆRING: 
 

Jeg har mottatt informasjon om studentprosjektet om tvang i demensomsorgen og er villig til 
å stille på intervju. 

 

Signatur ……………………………………………………………………                   
Telefonnummer……………………………………… 
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Vedlegg VI: Informasjons- og samtykkeskjema: leder 

 

Informasjon om deltakelse i intervju i forbindelse med en 
masteroppgave 
 

 Jeg er masterstudent i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo og holder nå på med den avsluttende 
masteroppgaven. Temaet for oppgaven er bruk av tvang i dagliglivet i demensomsorgen. Jeg skal undersøke 
sykepleieres opplevelser der det benyttes tvangstiltak i hverdagslige situasjoner rettet mot personer med demens. 
Jeg er interessert i å utforske hvordan sykepleiere opplever å være i disse situasjonene.   

 For å finne ut av dette, ønsker jeg å intervjue sykepleiere som er i daglig arbeid på avdelinger for 
pasienter med demenssykdom, som har minimum et års erfaring fra demensomsorgen og som har vært i 
situasjoner hvor det har vært benyttet tvang mot en pasient i en dagligdags situasjon. Jeg vil intervjue 
sykepleieren ved at vi har en åpen samtale om det nevnte temaet. Samtalen vil dreie seg rundt en konkret 
hendelse der deltakeren blir bedt om å fortelle om sin opplevelse. Jeg vil benytte båndopptaker og ta notater 
under samtalen. Intervjuet vil ta omtrent en time og vi blir sammen enige om tid og sted. Hvis jeg har 
oppfølgende spørsmål i etterkant av intervjuet, vil jeg kontakte sykepleieren på nytt. 

 Det er frivillig å være med og sykepleieren har mulighet til å trekke seg når som helst så lenge 
prosjektet pågår, uten å måtte begrunne dette nærmere. Dersom deltakeren trekker seg vil alle innsamlede data 
om deltakeren bli slettet. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne 
gjenkjennes i den ferdige oppgaven. Innsamlede opplysninger anonymiseres når prosjektet er fullført og 
opptakene slettes når oppgaven er ferdig, senest innen utgangen av 2012.  

 Dersom du godkjenner at sykepleieren er med på intervjuet, er det fint om du skriver under på den 
vedlagte samtykkeerklæringen og sender den til meg. 

 Hvis det er noe du lurer på kan du ringe meg på telefonnummer 938 33 622, eller sende en e-post til 
m.h.garden@studmed.uio.no. Du kan også kontakte min veileder Solveig Hauge ved institutt for helse og 
samfunn på telefonnummer 22 84 46 18. 

 Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk Samfunnsvitenskaplig datatjeneste A/S. 

 Med vennlig hilsen  
 

May – Hilde Garden 
 Stormyrveien 11b 
 2005 Rælingen 

mailto:m.h.garden@studmed.uio.no
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SAMTYKKEERKLÆRING: 
 

Jeg har mottatt informasjon om studentprosjektet om tvang i demensomsorgen og er villig til 
at…………………………………………………………………………… stiller på intervju. 

 

Signatur ……………………………………………………………………                   
Telefonnummer……………………………………… 
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