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Sammendrag  
 

Formål: Hensikten med studien var å utforske hvordan mennesker erfarer å leve med 

obstruktiv søvnapné (OSA) og bruke CPAP (continuous positive airway pressure). 

 

Teoretisk forankring: Studien tar utgangspunkt i tanker fra interaksjonisme. Betydning av 

CPAP-bruk skapes i den enkeltes kontekst gjennom interaksjon mellom brukeren og CPAP-

utstyret, og mellom brukeren og andre/verden. Fortolkningen av materialet er inspirert av 

narrativ teori med fokus på hvordan individer gjennom livsfortellinger skaper mening og 

identitet i det de erfarer. For å belyse funnene er det brukt teori om sykdom som avbrudd i 

livet, teori om skiftende perspektiv mellom «wellness» og «illness» ved kronisk sykdom, samt 

teori om prosesser for å ivareta kjent selv når mennesker rammes av sykdom. 

Metode: Syv deltakere med diagnosen OSA og personlig erfaring med å bruke CPAP ble 

rekruttert fra en norsk poliklinikk. Tematiske intervjuer ble gjennomført med følgende 

temaer: livet før og etter å ha fått diagnosen OSA, å tilpasse seg CPAP, å leve med CPAP. 

Tematisk analyse, inspirert av narrativ analyse, ble gjennomført hvor materialet ble sett på i 

en temporal orden. 

Resultater: To historier viser to forskjellige veier å tilnærme seg CPAP; A straightforward 

way with benefits and devotion som belyser hvordan noen opplever umiddelbare helsemessige 

fordeler og godtar bruk av CPAP.  A winding way of ambivalence and negotiations viser 

derimot at bruken av CPAP er under kontinuerlig forhandling, og erfaringer med 

helsemessige fordeler er mindre tydelige. 

Konklusjon: Det er forskjeller i hvordan mennesker tilpasser seg CPAP avhengig av hvordan 

CPAP-bruk gir mening, og om CPAP anses som helsebringende eller som et hinder i 

hverdagen hvor man blir minnet om sykdom. Når intervensjoner baseres på den enkelte 

CPAP-brukeres livshistorie, kan veiledning fra helsepersonell bli mer skreddersydd. 
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Abstract  

Purpose: To explore how people experience to live with obstructive sleep apnea (OSA) and 

use CPAP (continuous positive airway pressure). 

 

Literature framework: The study is based on thoughts from interactionism. The meaning of 

CPAP usage is created in each individual´s context through the interaction between the user 

and the CPAP equipment, and the user and others/the world. The interpretation of the material 

is inspired by narrative theory, focusing on how individuals through their life-stories create 

meaning and identity in what experienced. To illuminate the findings, theory of illness as 

disruption to ordinary life, theory of the shifting perspectives model of chronic illness, and 

theory on preserving self was used. 

 

Method: Seven participants with personal experience in using CPAP for OSA were recruited 

from a Norwegian out-patient clinic.  Thematic interviews addressed: life before and after 

diagnosed with OSA, adjusting to CPAP, and living with CPAP. Inspired by narrative 

analysis, a thematic analysis were conducted and organised in a temporal order. 

Results: Two storylines show two different trajectories of CPAP-use; A straightforward way 

with benefits and devotion illuminates how some experience immediate health benefits and 

accept the use of CPAP. In contrast, A winding way of ambivalence and negotiations displays 

that the use is under continuous negotiation and the experiences of health benefit is less 

evident.   

 

Conclusion: There are differences in how individuals adjust to CPAP depending on how 

using CPAP makes meaning and whether CPAP is considered beneficial or as an obstacle in 

everyday living. When interventions are initiated from the individual CPAP-user’s life-story 

the support may be more tailored.  
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Forord 

Gjennom mange år var jeg en aktiv korsanger, og det hendte titt og ofte at dirigent(ene) var 

nødt å minne oss sangere på at det var en grunn til at vi hadde en munn og to ører; vi skulle 

lytte til stemmene rundt oss dobbelt så mye som vi skulle høres selv. Når jeg nå nærmer meg 

slutten av denne oppgave har jeg kommet til å tenke på disse to ørene igjen. De syv rause og 

modige deltakerne i studien svarte på mine spørsmål ikke med korte rettfremme svar, men 

gjennom å fortelle sine livshistorier. Det tok litt tid før jeg klarte å høre deres historier, ikke 

fordi jeg snakket mest selv, men fordi jeg ikke var «tuned in». Det var først når jeg (igjen og 

igjen) leste transkripsjonene at jeg faktisk begynte å lytte. Den erfaring og den mening deres 

historier har gitt meg når jeg etter hvert fikk opp begge ørene er jeg takknemlig for å nå 

endelig kunne dele med dere.  

Bak oppgaven ligger mye målrettet arbeid. Til tross for at det selvfølgelig er deilig å endelig 

kunne levere, er det også litt vemodig. Jeg har i løpet av utdanningen og i arbeidet med 

studien utfordret meg selv og lært mye, og har simpelthen likt det jeg har holdt på med. Dere 

er mange som har bidratt til at det har blitt nettopp slik, og jeg vil rette min varmeste takk til 

dere. 

Anne, Mona, Geir, Terje, Anders, Thomas og Olav – takk for at dere tok dere tid til å 

intervjues og frimodig delte deres historier; mina kollegaer – takk for at dere aktivt og 

velvillig hjalp med rekruttering; ledelsen ved kirurgisk klinikk Lovisenberg Diakonale 

sykehus – takk for tilrettelegging med permisjoner gjennom hele studiet og særlig nå i 

innspurten; og takk til Kirsten Rønning legat og Norsk sykepleierforbund for mottatt stipend. 

 

Tusen takk til min veileder professor Anne Marit Mengshoel, avdeling for helsefag, UiO. 

Med din i mine øyne uuttømmelige kunnskap og innsikt har du tålmodig loset meg gjennom 

hele prosessen. Etter hvert veiledningsmøte har jeg svevet litt fritt før å så klatre mot nye 

høyder.  

Kerstin og John – takk for at dere har heiet på meg når det har gått trått. Og så du da Trond. 

Min egen språkvasker som har lært mer om OSA og CPAP enn du kanskje hadde ønsket. 

Takk for at du har tatt deg tid til å lese og for at du tålmodig har bakket meg, hatt trua på meg, 

og rett og slett har «gillat läget»
1
.  

  

                                                           
1
 Godta at det er som det er 
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1. Innledning 
 

«Søvn kan være en hverdagsmagi, et mareritt og en livsviktighet», uttalte kunstfotograf Marie 

Sjøvold i forbindelse med presentasjon av utstillingen «Om natten er alle alene». Søvnen er et 

daglig vendepunkt, en slutt og en ny start (Aftenposten, 2016). 

Mange av oss har nok erfart en elendig start på dagen etter en natt med dårlig eller lite søvn. 

Heldigvis er dette ofte et forbigående problem som fort er glemt for de fleste. Likevel er det 

anslått at så mange som 10-15 % av befolkningen i Norge har alvorlige og langvarige 

søvnproblem. Ofte er dette relatert til ubehandlede søvnforstyrrelser hvor obstruktiv søvnapné 

(OSA) er en av de mest vanlige (Bjorvatn, 2016, s. 112-125.) Ved OSA faller de øvre 

luftveier midlertidig sammen under søvn noe som medfører pustestopp og redusert 

oksygenopptak. Den nedsatte respirasjonen gir ofte dårlig søvnkvalitet, hvor vanlige 

symptomer er morgenhodepine, uttalt søvnighet på dagtid, nedsatt oppmerksomhet og 

konsentrasjonsvansker (Akre, Øverland & Skatvedt, 2009, s.1763). Til tross for at mange 

opplever symptom som påvirker funksjon på dagtid, har studier også vist at 40-50 % av 

pasienter diagnostisert med OSA ikke rapporterer om uttalt tretthet på dagtid (Campos-

Rodriguez, Martinez-Alonos, Sanchez-de-la-Torre and Barbe, 2015, s.1). 

I tillegg til nevnte symptomer, forekommer snorking og gisping etter luft, og dette medfører at 

ikke bare den som lider av OSA sover dårlig. Ofte forstyrres søvnen til en eventuell 

partner/ektefelle (Luyster et al., 2014, s.1-19), og det er vist til redusert livskvalitet før 

behandling jamført med etter hos både pasienter og partnere (Parish & Lyng, 2003, s. 942-

947). 

Den vanligste behandlingen ved OSA er CPAP (continous positive airway pressure). Et 

positivt lufttrykk fra en maskin administreres via en slange og en maske over nese eller 

nese/munn som pasienten har på under søvn. Trykket forhindrer at luftveien faller sammen 

slik at normal respirasjon opprettholdes (Shapiro & Shapiro, 2010, s. 324).  

God og nok søvn er viktig for god helse (Bjorvatn, 2016, s. 112), og ubehandlet OSA utgjør 

ofte en helsebelastning for både den enkelte pasient og nærstående. I tillegg til at mange 

pasienter med ubehandlet OSA opplever redusert helse i det daglige liv, kan det også være en 

helserisiko på sikt. Studier har vist til sammenhenger mellom ubehandlet OSA og økt risiko 

for utvikling av hypertensjon, kardiovaskulær sykdom, slag og forstyrret glukosemetabolisme 

(Punjabi, 2008, s136), og dette igjen påfører samfunnet store økonomiske kostnader (Akre, et 
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al., 2009, s. 1764; Ward, Hoare & Gott, 2014, s. 357). Dessuten er det påvist en høyere 

forekomst av trafikk- og arbeidsulykker for ubehandlede pasienter som er trette jamført med 

befolkningen for øvrig. Dette gjør at vedkommende ikke bare utgjør en risiko for seg selv, 

men også for andre (ibid). Konsekvensen er at flere land, også Norge, har innført skjerpede 

forskrifter for førerkort hos personer med OSA (Helsedirektoratet, 2016). Det har medført at 

behandlingsoppfølging av denne pasientgruppen noen ganger også dreier seg om forebygging 

av risikoatferd. Det er lege som ordinerer CPAP og har det overordnede medisinske ansvaret, 

men det er ofte sykepleiere som primært følger opp pasientene i klinikken. Pasientsentrert 

oppfølging i kombinasjon med samfunnsansvar i forhold til førerkortregler, har bidratt til at 

sykepleie til CPAP-brukere er blitt mer kompleks. I en nylig publisert artikkel, diskuteres 

dette dilemmaet og de flytende og uklare grenser mellom støttende og veiledende oppfølging 

og trafikkrisikoforebyggende arbeid som har blitt en del av sykepleieres arbeidshverdag 

(Iversen, Broström & Ulander, 2018, s. 41-60). 
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2. Bakgrunn  
 

Til tross for at effekten av CPAP er godt dokumentert når det gjelder reduksjon av pustestopp 

og symptomlindring, har flere studier vist at behandlingsetterlevelsen (herfra videre omtalt 

som adherence) likevel på sikt er lav (Shapiro & Shapiro, 2010, s. 323; Weaver & Sawyer, 

2010, s. 245; Ward et al., 2014, s.358). Mange studier har vært gjennomført for å identifisere 

faktorer som innvirker på behandlingen, samt i hvilken grad implementerte intervensjoner 

påvirker adherence (Ayow, Paquet, Dallaire, Purden & Champagne, 2009; Bollig, 2010; 

Broström, et al., 2010; Broström et al., 2014; Olsen, Smith & Oei, 2008; Sawyer, Deatrick, 

Kuna & Weaver, 2010; Sawyer, Gooneratne, Marcus, Ofer, Richards & Weaver, 2011; 

Shapiro & Shapiro, 2010; Weaver & Sawyer, 2010; Wozniak, Lasserson & Smith, 2014).  

For noen år tilbake møtte jeg Solveig på poliklinikken. Hun var en kvinne i 60-årene som 

nylig hadde fått diagnosen alvorlig OSA. Sammen med ektefellen kom hun for å få tilpasset 

CPAP. Hun var oppgitt og lei seg, gråt i timen og ga uttrykk for at den maskinen ville hun 

ikke ha noe med å gjøre. Samtidig sov hun dårlig, strevde med daglige gjøremål på grunn av 

tretthet og hadde allerede en hjerte-karlidelse som hun var engstelig for ville utvikle seg 

negativt dersom hun ikke tok grep. Da hun noen uker senere kom tilbake til oppfølging var 

hun strålende fornøyd da hun hadde fått det så mye bedre. Når det var sagt, skulle jeg ikke få 

forståelsen av at hun likte CPAP for det gjorde hun ikke, men hun skjønte at hun trengte den. 

For å bedre tolerere dens nærvær i soverommet hadde hun dekorert den med blomster-

klistremerker og sydd et pent trekk til å tre over maskinen når den ikke var i bruk.  

Da jeg skulle i gang med masteroppgaven kunne jeg ikke slippe Solveigs historie, og jeg ville 

forstå mer av det jeg så vidt hadde sett i hennes tilfelle. Jeg kjente det igjen fra møter med 

andre pasienter, samtidig som jeg også hadde sett det motsatte hvor pasienter strevde og 

gjorde sitt beste uten å få det til. I klinikken er man ofte opptatt av adherence, og dataene fra 

CPAP-maskinen som angir nedgang i pustestopp, antall brukstimer samt parametere for trykk 

og lekkasje blir kontrollert. I hvor stor grad CPAP brukes og pustestoppen reduseres, blir ofte 

i tillegg til symptomreduksjon definisjonen på om behandling er vellykket eller ikke.  

I mars 2017 stod jeg på en nasjonal søvnkonferanse i Bergen og presenterte med entusiasme 

studien jeg skulle i gang med hvor jeg skulle intervjue CPAP-brukere for å ta del av deres 

erfaringer. Tilstede var en representant fra pasientforeningen for søvnsykdommer, og når 

reportasjen kom på trykk i pasientbladet SOMNUS var overskriften: «Du selv avgjør om du 
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lykkes med CPAP» (Søvnforeningen, 2017). Som tittelen kanskje til dels røper, var jeg på det 

tidspunktet inspirert av self-efficacy-teorier, og det var ut fra denne tilnærmingen og med 

Solveigs historie i bakhodet som jeg dro i gang arbeidet med studien i den hensikt å 

undersøke hvilke erfaringer pasienter med OSA har når det gjelder bruk av CPAP.  

 

2.1. Tidligere forskning på pasienters erfaring med CPAP 

 

I 2014 ble det publisert en systematisk litteraturstudie av 22 artikler fra perioden 1995-2012 

hvor pasientenes erfaringer med CPAP ble undersøkt (Ward et al., 2014). Av de 22 granskede 

artiklene var 14 basert på studier med kvantitativ metode hvor spørreskjema ofte var blitt 

brukt. En studie hadde brukt mixed methods, og syv brukte kvalitativ metode.  

Av de kvalitative studiene belyste flere av dem det ambivalente forholdet mange pasienter har 

til CPAP. Fordeler som bedring av symptomer, veides mot ulemper som for eksempel ubehag 

av masken, stigma knyttet til behandlingen og begrenset mulighet for intimitet med partner 

(Brostrøm et al., 2008; Dickerson & Kennedy, 2006; Dickerson & Akhu-Zaheya, 2007; Ayow 

et al., 2009).  I en studie fra Taiwan ble særlig manglende informasjon og undervisning, samt 

økonomiske bekymringer i forbindelse med CPAP-bruk vektlagt av deltakerne (Hu, Yu, Lee 

og Tsao, 2013).  

Konklusjonen til Ward og kollegaer (2014) var at til tross for at CPAP-bruk kan være 

sjenerende og frustrerende for pasienten, er det likevel mange som bruker CPAP regelmessig 

og har god effekt. Videre poengterte de at ved bruk av spørreskjemaer som tar utgangspunkt i 

et helsepersonellperspektiv hvor bekymringen for non-adherence er stor, har det vært lite 

tilrettelagt for å utforske pasienterfaringene fra pasientenes ståsted. I tillegg har bruk av CPAP 

nokså automatisk blitt knyttet til å være problematisk, og forfatterne peker på at det kan ha 

gått på bekostning av å få frem et mer nyansert bilde av hva CPAP-behandling kan være. 

Deres anbefalinger var å la CPAP-brukere med egne ord få beskrive sine opplevelser og 

erfaringer, og gjennom det tilrettelegge for en bredere forståelse av CPAP-bruk.  

I etterkant av litteraturoversikten har Ward og kollegaer selv utført en kvalitativ intervjustudie 

ved å bruke et grounded theory design. Funnene ble fremstilt som en teoretisk modell som de 

kalte - barging and balancing life with CPAP. Modellen består av tre kategorier. Den første, 

becoming a good-sleep team, beskriver samspillet mellom pasient og partner/familie i forkant 
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av diagnosen og behandlingsstart hvor et felles mål var å oppnå god søvn. Making choices 

about CPAP fremstiller perioden etter at pasienten har fått CPAP. Fasen kjennetegnes av 

erfaringer pasientene gjorde seg ved behandlingsoppstart, hvordan de motiverte seg til å bruke 

CPAP og på hvilke måter de overvant utfordringer. Den siste kategorien, becoming used to 

CPAP, beskriver hvordan pasientene tilpasset seg å bruke CPAP og hvordan nye rutiner ble 

implementert i dagliglivet for å mestre bruk av CPAP (Ward et al., 2017; 2018). 

 

Det har i de senere år vært publisert flere studier hvor man ser OSA og CPAP i en videre 

kontekst. I studien til Henry og Rosenthal (2013) viste funnene fra 24 semi-strukturerte 

dybdeintervjuer med både pasienter og partnere hvordan blant annet kommunikasjonen innad 

i en relasjon, samt kjønn, påvirket hvordan OSA ble oppfattet av den enkelte, og i hvilken 

grad man søkte videre hjelp. Luyster og medarbeider (2014) viser i funnene fra fokusgrupper 

med pasienter og partnere (til sammen 27 deltakere), hvordan aktiv deltakelse fra partneren 

motiverte pasientene til å bruke CPAP. Begge studiene trakk frem hvordan eventuelle 

partnere i større grad bør inkluderes i intervensjoner rettet mot adherence. 

I Israel har Dana Zarhin (2015, 2018a, 2018b) sett på pasienters opplevelser av både 

diagnosen og behandlingen fra et sosiologisk perspektiv. Basert på i overkant av 60 intervjuer 

viser funnene blant annet ambivalens relatert til å få diagnosen OSA og å bruke CPAP (Zahrin 

& Oksenberg, 2017), sosiale rollers betydning for å søke hjelp for mistenkt OSA, samt i 

hvilken grad ubehandlet OSA og/eller CPAP utfordrer brukernes syn på seg selv som 

disabled. 

Anders Broström (2016) og kollegaer har sett nærmere på samspill mellom pasient og 

helsepersonell ved oppstart av CPAP-behandling. Deres funn viser hvordan tillit til 

helsepersonell og motivasjon for CPAP-bruk kan påvirkes både positivt og negativt ut fra 

måten helsepersonell kommunisere med pasientene på i klinikken. I en senere studie har 

Broström og medarbeidere (2018) undersøkt hvilke faktorer svenske og norske CPAP-

behandlere mener har betydning for CPAP-adherence, samt hvilke intervensjoner de som 

klinikere gjør i praksis for å fremme adherence hos brukere.  
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2.2. Hensikt med studien  

 

Hensikten med studien var å utforske erfaringer med CPAP fra brukernes perspektiv med 

hjelp av følgende forskningsspørsmål: 

Hvordan erfarer og håndterer pasienter med obstruktiv søvnapné å bruke CPAP? 

Med egen praksis som utgangspunkt støtter jeg meg til tankene til Ward og kollegaer (2014) 

om å la pasienter med erfaring av CPAP-bruk, fra eget ståsted og med eget språk, få si 

hvordan det erfares. Så langt jeg kjenner til er det ikke gjort noen kvalitative studier i Norge 

om voksne pasienters erfaringer med CPAP-bruk ved OSA. Når jeg i forbindelse med 

masterutdanning i helsefagvitenskap fikk muligheten til å på en systematisk og tilrettelagt 

måte utforske hvordan det er å bruke CPAP ut fra individets perspektiv, tok jeg den sjansen.  

Det overgripende målet i klinikken vil nok fortsatt være adherence. Gjennom å supplere 

klinikers medisinske og tekniske tilnærming til CPAP med pasienters eget syn på sykdom og 

behandling, tror jeg man kan tilrettelegge for en bredere forståelse for hvordan mennesker på 

ulike måter tilvenner seg og bruker CPAP. 

 

 

2.3. Begrepsavklaringer 

 

Trett.  Ved søvnutredning i klinikken er det viktig å skille på begrepene trett og søvnig da de 

har forskjellig betydning og også kan ha forskjellig årsak. I denne oppgaven brukes trett 

synonymt med søvnig da det ble gjort av deltakerne selv under intervjuene.   

Pasient brukes om et individ som bruker CPAP for OSA. I utgangspunktet er mitt fokus rettet 

mot mennesker bak diagnosen. Begrepet pasient brukes ofte i klinikken og i litteraturen med 

en felles forståelse. I oppgaven bruker jeg pasient synonymt med CPAP-brukere, brukere, 

individ og menneske. 

Helsepersonell er definert som personell med helsefaglig bakgrunn, som for eksempel 

sykepleiere og leger da det er de som i størst grad er involvert i behandling av pasienter med 

OSA. 
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CPAP vil omtales som CPAP, masken, maskinen eller behandlingen. 

Adherence er ikke tema for oppgaven i utgangspunkt. Det er likevel uunngåelig å ikke 

referere til adherence da en stor del av klinisk virksomhet er opptatt av det og mye av 

litteraturen har (non)adherence som utgangspunkt. Jeg har ikke definert hva adherence i 

forbindelse med CPAP-bruk er, og det finnes heller ikke noen entydig vedtatt definisjon som 

brukes i miljøet. I henvisning til annen litteratur som bruker adherence-begrepet bruker jeg 

det for best å gjengi hva originalkilde omhandler. 

The ambivalent users / the devoted users. I artikkelen viser jeg til to narrativer hvor deltakerne 

omtales som enten the ambivalent users eller the devoted users.  

 

2.4. Oppgavens struktur 

 

Materialet består av kvalitative individuelle intervjuer, og min tilnærming til empiren tar 

utgangspunkt i tanker fra en interaksjonistisk vitenskapsteoretisk posisjon.  Jeg har basert meg 

på beskrivelsen fra Järvinen og Mik-Meyer (2005) hvor individer skaper mening i samspill 

mellom seg selv, andre og omverden. For å fortolke og belyse funnene har jeg latt meg 

inspirerer av «middle-range» teoriene om kropp, selv og sykdom av Kathy Charmaz 

(1983;1991; 1995; 2002) samt Barbra Patersons The Shifting Perspectives Model of Chronic 

Illness (2001; 2003). I tillegg har jeg brukt modellen om Preserving Self utarbeidet av Vann-

Ward, Morse og Charmaz (2017). 

Oppgaven består av to deler; en kappe med 5 kapitler og 7 vedlegg, samt en vitenskapelig 

artikkel planlagt innsendt til et internasjonalt tidsskrift. Artikkelen er plassert etter kappens 

litteraturliste.                

Fra planlegging frem til den avsluttende skriftlige oppgave har flere prosesser pågått. I kappen 

har jeg valgt å drøfte de refleksjoner, overveielser og valg som ble gjort underveis. Tanken 

bak dette er å gjøre prosessene jeg som forsker har hatt transparente, og vise hvordan de hver 

for seg og sammen førte arbeidet videre og i mål, samtidig som det forhåpentligvis også 

styrker arbeidets troverdighet.   
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I de innledende kapitler 1 og 2, har jeg kort presentert hva OSA og CPAP er, samt gitt en 

oversikt over tidligere forskning i feltet. Jeg har plassert aktuell forskning inn i klinisk 

erfaring, presentert hensikten med studien samt hvorfor studien var relevant å gjennomføre. 

I kapittel 3 plasserer jeg studien innfor en teoretisk forståesleramme. Jeg sier noe om 

betydningen av å posisjonere seg og de valgene jeg har tatt i denne fasen.  Jeg har også valgt å 

relatere teori til egen studie for å synliggjøre hvordan teorien aktivt har vært brukt inn i 

materialet. 

I det 4. kapitlet redegjør jeg for metodiske valg. Jeg viser hvilke forberedelser som er gjort, 

hvordan rekrutteringen foregikk og hvem deltakerne er. Intervjuguiden blir presentert samt 

refleksjoner knyttet til intervjusettingen og meg som intervjuer. Deretter går jeg gjennom 

hvordan analysen er foretatt og hvilke prosesser som foregikk i denne fasen. Siste del av 4. 

kapittel er viet etiske refleksjoner samt et avsnitt om studiens kvalitet. 

I det avsluttende kapittel 5 oppsummerer jeg kappen og sier noe om hva jeg ville gjort 

annerledes ved en fremtidig studie. 
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3. Studiens teoretiske forståelsesramme 
 

Teoretisk perspektiv har betydning for metodiske valg og tilnærming til det som skal 

utforskers, og allerede tidlig i prosessen må man derfor ta noen avgjørelser (Justesen og Mik-

Meyer, 2012, s.12). Samtidig må det være en åpenhet for at det empiriske materialet kanskje 

«krever» noe annet. Som belyst av Braun og Clarke (2006) og Nilssen (2012) kan man bli 

nødt å gå utenfor den teoretiske rammen man først hadde skissert for å gjøre materialet 

rettferdighet da trekk og temaer først blir synlig i analyseprosessen.  

Innledningsvis gir jeg i dette kapittel en kort introduksjon til teorier benyttet, og vil videre 

utdype disse i underkapittel 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4. 

Jeg syns det var vanskelig å posisjonere meg og kjenne at jeg sto godt forankret teoretisk. I 

forbindelse med forskningsforberedende kurs var jeg derfor opptatt av hvilken «teoretiker» 

jeg skulle bruke slik at jeg fikk noe(n) å utgå fra. I ettertid ser jeg at utfordringen jeg hadde 

nok dreide seg om å bli klar over hvor jeg allerede stod for å så kunne reflektere videre. Jeg 

kunne likevel valgt andre tilnærminger, men mener at et interaksjonistisk perspektiv best 

belyste forskningsspørsmålet.  

I prosessen med å fortolke materialet og finne måter å belyse funnene på, åpnet etterhvert 

veiene seg mot bruk av «middle-range»- teoriene til Charmaz og Patterson, samt teori om 

Preserving Self som delvis bygger på Charmaz´s tidligere arbeider. Ved å belyse dataene ved 

hjelp av disse synes jeg flere sider ved erfaringer med OSA og CPAP kom til syne. 

Det som etter hvert ble fremtredende var en fortelling hvor noe skjedde (OSA) og hvor livet 

etter det ble annerledes (bruk av CPAP).  Dette gjenspeiler to av de mest fremtredende 

trekkene ved narrativer; temporalitet og kausalitet (Johansson, 2005, s. 124). Narrativ analyse 

kan ta utgangspunkt i ulike teoretiske perspektiver, og Johansson (2005) henviser til Mishler 

når hun poengterer at fortellinger ikke kan eller skal plasseres innenfor én disiplin, men krever 

å bli sett, forstått og fortolket fra flere ståsteder.  
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3.1. Interaksjonistisk perspektiv  

 

En grunntanke innenfor interaksjonisme er at mening skapes i interaksjon mellom mennesker 

og mellom mennesker og deres omgivelser. Järvinen og Mik-Meyer (2005) refererer til Meads 

teori hvor betydningen av en ting eller handling ikke gir mening i seg selv, men først blir 

meningsbærende i en kontekst. Det er også i den sosiale interaksjonen at personens selv 

skapes.  Innenfor interaksjonisme strever man heller ikke etter å finne en sannhet eller en 

skjult mening, men ser mening som et resultat av samspill som således kan ses på som en 

pågående prosess snarere enn et uforanderlig faktum (Järvinen og MikMeyer, 2005, s. 39).  

Utgangspunkt for studien er at fenomenet «å bruke CPAP» skjer i en kontekst og betydningen 

det får oppstår i interaksjon mellom individ, andre og omverden. Det å bruke CPAP har ikke 

en mening i seg selv. For Anne, med en far på drøye 80 år som hadde brukt CPAP lenge, ble 

det å bruke maske selv koblet til å føle seg gammel og lite attraktiv. I hennes fortelling lå det 

også en viss skam over å være forfengelig og tenke slik når ivaretakelse av helse burde være 

det viktigste. Jeg tolker det som et uttrykk for hvordan interaksjonisme også ble synlig under 

intervjuene. Hun og jeg ønsket å fremstille oss selv på en viss måte for hverandre, og det som 

ble sagt ble meningsbærende utfra dette og hvem vi ble oppfattet som der og da. 

Grensene mellom teoretiske perspektiver vil ofte kunne være flytende og overlappende 

(Järvinen & Mik-Meyer, 2005, s. 9; Justesen & Mik-Meyer, 2012, s. 29). Kirsti Malterud 

(2016) peker på at trekk fra hermeneutikk og fenomenologi vil komme til syne i nesten all 

kvalitativ forskning uten at aktuell studie i utgangspunkt har posisjonert seg innenfor disse 

perspektiv. For denne oppgave vil overgangen være glidende til hermeneutikken kjennetegnet 

av bevegelse mellom det som skal fortolkes, sammenhengen det skal fortolkes i samt 

tilpassingen til forforståelse hos fortolker (Bondevik & Bolstad, 2003, s. 294). Under analysen 

jobbet jeg ofte fra del til helhet og tilbake for å få en forståelse av materialet.  

 

 

3.2. Sykdom som brudd med det kjente livet og selvet 

 

I 1982 ble Michael Burys studie «Chronic illness as biographical disruption» publisert. Basert 

på intervjuer med pasienter med reumatoid artritt beskrev han hvordan kronisk sykdom kan 
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forståes som en særskilt form for brudd med det tatt for gitte livet (Bury, 1982). Kathy 

Charmaz (1991) refererer til sykdom som et avbrudd i livet, og sykdom som påtrengende og 

altoppslukende. Sykdom overrumpler og okkuperer, og avbruddet kan komme smygende, 

raskt, eller i form av en uventet diagnose «ut av det blå» (Charmaz, 1991, s. 23).  

Debuten av sykdom var nokså forskjellig blant deltakerne. For noen kom symptomene gradvis 

og ble tolket som en naturlig del av livet. Man ble eldre, hadde en krevende jobb, og det å 

være trett ble oppfattet som forholdsvis vanlig. OSA har på lik linje med flere andre tilstander 

sjelden en brå start, og flere kunne erindre at det nok hadde pågått en god stund. Uttrykk som: 

«Det kommer krabbende på deg...» ble eksempelvis brukt. For en deltaker hadde likevel OSA 

en dramatisk entré i livet. Geir, som ikke hadde noen subjektive symptomer på forhånd, ble 

plutselig syk med akutt hjertestans hvor han i etterkant fikk diagnosen OSA. Fra ikke å ha følt 

seg syk var han nå rammet av flere alvorlige lidelser, og den nye situasjonen var til dels 

vanskelig å ta innover seg. 

Kathy Charmaz plasserer seg tydelig i et interaksjonisktisk perspektiv. Hun poengterer at man 

må man ta utgangspunkt i tidligere opplevelser for å kunne forstå hvordan mennesker erfarer 

og håndterer avbrudd og tap ved sykdom og på hvilken måte mening skapes og selvet ivaretas 

i den nye situasjonen (Charmaz, 1995, s.660). Sykdom blir en del av livet, og individet 

utvikler strategier for å la sykdommen eller behandlingen i minst mulig grad trenge seg på. 

Likevel betyr det å leve med en kronisk tilstand at man ofte må ta hensyn til sykdommen eller 

behandling på ulike tidspunkter. Dette kan variere i løpet av en dag, fra dag til dag, eller over 

lengre perioder. Begrepene «Good Days» og «Bad Days» reflekterer i hvor stor grad sykdom 

trenger seg på og graden av opplevd kontroll i eget liv når man blir syk (Charmaz, 1991, s. 

49-53). Historiene til «the devoted users» skildret hvordan sykdommen med symptomer som 

tretthet, hodepine og konsentrasjonsvansker i stor grad styrte deres hverdag. Strategier ble 

brukt for å mestre hverdagen. Dette kunne være å organisere arbeidsdagen slik at krevende 

oppgaver ble lagt til et tidspunkt hvor man var minst trett, eller at man tok seg en power-nap 

på kontoret. For «the ambivalent users» var det motsatt. Der var det behandlingen (CPAP) 

som var påtrengende, og strategier ble brukt for å unngå at den tok for stor plass i livet og ga 

ringvirkninger man ikke ønsket. 

Når Charmaz (1991) drøfter aksept relatert til sykdom, peker hun på hvordan det ikke er et 

predefinert mål alle må nå, og hun åpner for en bredere forståelse som et alternativ til den 

kategoriske tilnærmingen enten eller (aksept/ikke-aksept). Hun viser hvordan forsoning eller 

toleranse kan være en form for aksept. Jeg oppfatter det å forsone seg med noe som en 
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sterkere grad for aksept enn å tolerere.  «The devoted users» oppfatter jeg forsonet seg med 

både OSA og CPAP da det å få diagnosen og bruke CPAP nokså umiddelbart ga mening. De 

følte seg syke, fikk en forklaring på hvorfor, og behandlingen gjorde dem bra. Aksepten til 

«the ambivalent users» forstår jeg som en form for toleranse da ulempene med både 

diagnosen og behandlingen noen ganger var mer fremtredende enn fordelene. Anne snakket 

selv om hvordan aksepten ikke var helt «på plass» (kap. 3.2.2 i artikkelen).  

 Også når det gjelder lidelse, peker Charmaz (1983) på en videre betydning hvor det dreier seg 

om mer enn fysisk lidelse i form av for eksempel smerter. Til stor del handler lidelse også om 

tap av selvet og tap av det kjente. Ved kun å se på lidelse i fysisk mening, blir forståelse av 

lidelse hos kronisk syke altfor snever. Kronisk sykdom svekker kroppen og selvet som et hele. 

Ved opplevd tap relatert til sykdom må identitet ofte reforhandles, og Charmaz beskriver det 

som «identity trade-offs» (1995, s. 657).  I min studie ble det særlig fra «the ambivalent 

users» fortalt om denne type byttehandel. CPAP ble eksempelvis valgt bort i et forsøk på å 

fortsatt føle seg ung, eller som for Anne sin del hvor det handlet om kvinnelighet. Å la være å 

bruke CPAP medførte på andre siden at hennes identitet som en helsebevisst person ble 

svekket da hun i utgangspunktet var opptatt av å ivareta egen helse. 

Noe av det som former og forsterker selvet, er de dagligdagse tingene vi gjør og vanene vi har 

lagt oss til med. Charmaz (2002) refererer til vaner som noe mer enn bare repeterende 

handlinger. Vanehandlinger går ofte på automatikk men er fundamentert i menneskets tanker 

og følelser. Når sykdom rammer og krever nye vaner påvirker det indirekte også selvet 

(Charmaz, 2002, s. 31S). Jeg vil påstå at nettopp det å gå å legge seg og krype ned under 

dynen om kvelden nesten er en automatisert vane vi sjelden reflekterer over, og det var mer 

utfordrende for «the ambivalent users» enn for «the devoted users» å skape en ny CPAP-

inkluderende vane. Slik jeg har fortolket dette handlet det ikke om å ikke ville, men 

manglende mening som kan være vanskelig å sette ord på selv og også vanskelig for andre å 

forstå. Å se mennesket i sin kontekst med fortid, nåtid og fremtid, vil ifølge Charmaz (2002) 

åpne for å bedre kunne forstå (ikke)handlinger som ellers kunne bli oppfattet som ulogiske. 

Sammen med Vann-Ward og Morse publiserte Charmaz i 2017 Preserving Self: Theorizing 

the Social and Psychological Processes of Living With Parkinson Disease. Basert på teori om 

selvet som tidligere beskrevet av Charmaz, har de utviklet en modell for å teoretisere hvordan 

individer som rammes av sykdom (i dette tilfelle Parkinsons sykdom) skaper nye meninger 

når kjent selv trues. Utgangspunktet for å beskrive og forstå prosesser er at mennesket i 
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samspill med sin omverden danner en oppfatning av både selvet og sin livsverden for å skape 

mening (Vann-Ward, Morse & Charmaz, 2017, s. 966).  

Teorien beskriver fem sammenhengende stadier, samt overgangene dem imellom, figur 1.  

Making sense of symptoms. Første stadiet kan beskrives som en uviss og meningssøkende 

fase. Individet blir oppmerksomt på at noe er forandret og prøver å tolke for å forstå og skape 

mening i det som erfares. Overgangen, finding out, beskriver det å få vite, å få en diagnose, 

hvilket både kan være lettelse og sjokk, og som igjen fører til nye spørsmål (Vann-Ward et al., 

2017, s. 968-969).  

I flere av historiene fra deltakerne i min studie ble det fortalt om tiden før diagnose og 

behandling, og dette kan forstås i lys av dette første stadiet. De brukte selv ord og uttrykk som 

«lettelse» og «sjokk». Jeg tenker at dette stadiet nesten blir å betrakte som et startpunkt for 

hvilken vei deres fortellinger videre fulgte, hvor det å få vite for «the devoted users» ga svar, 

mens det for «the ambivalent users» ga bekymringer og nye spørsmål.  

Defining turning points. Et vendepunkt beskrives som en omgripende forandring som ofte får 

stor betydning videre i livet. Det kjente selvet blir plutselig satt spørsmål ved og man blir nødt 

til å reorientere seg i den ukjente tilværelsen. I overgangen unsettling reminders blir man 

(smertefullt) gjort oppmerksom på at kjente måter å være på og/eller gjøre ting på ikke lengre 

fungerer på grunn av sykdom (Vann-Ward et al., 2017, 969-971). 

For «the ambivalent users» var det CPAP som truet identiteten, for «the devoted users» var 

det symptomene. De fortalte i mindre grad om byttehandel i forhold til identitet, men mer om 

risikoen å miste kjente sosiale roller på grunn av påtrengende symptomer. Dette dreide seg for 

eksempel om «livet mitt med å kjøre bil…» som Mona fortalte, eller trusselen for Thomas om 

å miste rollen som den aktive medarbeideren i en bedrift hvor «du er 100% eller så er du det 

ikke» hvor risikoen var å bli stigmatisert som umotivert.  

Experiencing identity dilemmas. Å forene «gammelt ønsket selv» med «nytt sykt selv» kan 

være overveldende. Stadiet innebærer forhandling i håp om så langt det lar seg gjøre bevare 

det kjente selv. Overgangen, shifting and sorting, er definert som evaluering av muligheter, 

ønsker og håp for fremtiden, men også en periode med sorg over å (delvis) gi slipp på den 

man var (Vann-Ward et al., 2017, 971-974).  

Anders snakket om hvordan det å få beskjed om å bruke masken for resten av livet nesten fikk 

han til å bli trassig siden han ikke ville gi slipp på å være ung. Han fortalte at han i ettertid 
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forstod hvordan disse følelsene og tankene nok var en bidragende årsak til at han strevde med 

å tilvenne seg CPAP i begynnelsen. 

Reconnecting the self.  Nye identiteter flettes sammen med gamle, og gjennom balancing 

risks and rewards sammenlignes tidligere muligheter med nåværende omstendigheter i et 

forsøk på å oppnå likevekt i livet igjen (Vann-Ward, 2017, 974-975). 

For «the devoted users» var det lite snakk om balansering av fordeler og ulemper da det ble 

fortalt som ingen vei utenom når CPAP vel hadde blitt initiert og ga ønsket effekt. Balanse-

gangen var derimot tydelig hos «the ambivalent users» som stadig forhandlet med seg selv om 

å bruke CPAP eller ikke. 

Envisioning a future. I det siste stadiet beskrives hvordan individet må anerkjenne 

innvirkningen sykdom har i livet, hvordan progresjon av sykdom (som i tilfelle med 

Parkinsons sykdom) er uunngåelig. Samtidig skjer en tilrettelegging for et så godt liv som 

mulig for å kunne ha en tro og en plan, om enn kortsiktig, rettet mot fremtiden (Vann-Ward et 

al, 2017, 975-977).   

Når «the ambivalent users» snakket om fremtiden med sykdommen og behandlingen, var det 

med et håp om en gang å kunne slippe CPAP. Anders fortalte konkret at når han ble gjort 

oppmerksom på at fremtiden kan bringe ny teknologi som kanskje kan tilby en annen 

behandling enn CPAP, hjalp det han å tolerere masken her og nå. 

 

3.3. The Shifting Perspectives Model of Chronic Illness 

 

På lik linje med Charmaz viser Barbara L. Paterson (2001; 2003) til kompleksitet knyttet til 

kroniske lidelser, og hvordan det å ha en sykdom medfører at mennesket både kan være syk 

og samtidig frisk (frisk i betydning av det engelske begrepet «wellness»). Hun skisserer en 

dynamisk pågående prosess mellom mennesket og omverden, hvor søken etter en mening i 

det man erfarer er det grunnleggende. Velvære blir vurdert opp mot det kjente livet og 

forståelsen av sykdom/behandling, og er dermed ikke en motpol til sykdom. Å leve med 

sykdom utelukker ikke velvære, men definisjonen av hva det er vil får ny mening etter at 

sykdom har inntrådt i livet. Gjennom The Shifting Perspective Model of Chronic Illness viser 

Paterson hvordan «illness» og «wellness» ikke er motpoler, men snarere kan forstås som å 

være tilstede samtidig, men de kan ha skiftende posisjon med å være i forgrunn og bakgrunn. 
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Mennesket kan til dels velge om «illness» eller «wellness» skal være mest fremtredende der 

og da.  

Grunntanken er at et perspektiv består av flere dimensjoner, som for eksempel oppfatninger 

og forventninger, og utgjør utgangspunktet for hvordan det er å være et menneske med 

sykdom i egen livsverden. Dette påvirker igjen hvordan man interagerer både med selvet, 

andre og omverden. Paterson (2001) betoner særlig at det er oppfatningen av virkeligheten 

som er førende for hvordan kronisk syke forstår sin situasjon, og hvordan de utfra denne 

virkelighetsoppfatningen handler eller ikke-handler (Paterson, 2001, s. 21-26). 

I fortellingene til deltakerne ble det aldri nevnt at andre oppfattet dem som gamle eller lite 

attraktive med masken på. Tvert imot, fortalte flere at nærstående var glad for at de brukt 

CPAP slik at pustestoppen ble borte og alle kunne sove bedre. Oppfatningen av å bli noe man 

ikke ønsket, lå dermed hos den enkelte deltaker. Samtidig kan man se dette i et større 

perspektiv hvor roller i samfunnet har normer for hva eksempelvis kvinnelig og mannlig er, 

og hvordan det påvirker egen og andres oppfatning av en selv. Det ble kommentert av begge 

kvinnene at det var stigmatiserende å snorke som kvinne, og de skammet seg over det. Når 

noen av de mannlige deltakerne snakket om å snorke så var det ikke med skam, men jeg fikk 

forståelse av at snorkingen til dels bekreftet en viss mannlighet. Både kvinnene og mennene 

ga uttrykk for at snorking var en negativ ting da det forstyrret andre. 

Med illness i forgrunnen er hovedfokus på sykdommen – på tap og på lidelse. Ved å innta 

dette perspektivet lar man sykdommen dominere både seg selv og sin omgivelse, sykdommen 

blir altoppslukende. Dette kan noen ganger være et bevisst ønske for å beskytte seg eller for å 

ivareta rollen som «den syke». Noen ganger er det å ha illness perspective i forgrunnen en 

naturlig del av hvor man er. Har man nylig fått en diagnose eller skal lære nye funksjoner på 

grunn av tap, vil fokus på illness være primært, i hvert fall for en periode. Med wellness i 

forgrunnen er det selvet i stedet for sykdommen som blir det fremtredende. Mennesket prøver 

å innordne sitt kjente selv, sykdommen og sosial kontekst i et meningsfullt hele. Sykdommen 

blir holdt utenfor egen identitet og er ikke en integrert del av selvet. Det betyr ikke at man 

fornekter å ha en sykdom, nesten tvert imot. Paterson (2001) viser til nettopp hvordan for 

eksempel å lære om egen sykdom, dele erfaringer med andre og forhandle om sykdommens 

plass med seg selv kan være veier mot å velge et wellness-perspektiv (Paterson, 2001, s. 21-

26).  Samtidig gir wellness-perspektivet avstand til sykdom og behandling og en mulighet til å 

bare være menneske.  
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De ulike perspektivene er ikke statiske eller en riktig eller feil måte å håndtere dagliglivet med 

sykdom på. Noen ganger vil perspektivene overlappe hverandre og grensene dem imellom vil 

være mer flytende (Paterson, 2003, s. 990). Gjennom å teoretisere perspektivene wellness og 

illness inn i denne modellen, og vise hvordan de skifter og hva årsaken til dette kan være, gis 

et verktøy for å kunne forstå (ikke)handlinger hos mennesker med kronisk sykdom som sett 

fra et helsepersonellperspektiv kan virke ulogiske eller ansvarsløse (Paterson, 2001, s. 21-26). 

Jeg har tidligere beskrevet hvordan noen deltakere valgte bort CPAP for å ivareta et ønsket 

selv som for eksempel som kvinne. Dette kan også sees på som skift av perspektivene 

wellness og illness. I noen av fortellingene kom det til syne hvordan deltaker og 

helsepersonell hadde ulike perspektiver på særlig behandlingen. Hvor deltaker noen ganger 

hadde wellness i forgrunnen, hadde helsepersonell illness i forgrunnen nesten hele tiden. Dette 

kunne komme til uttrykk i at man fikk høre at man ikke brukte CPAP nok. 

 

3.4. Narrativ teori og analyse 

 

Som jeg skrev innledningsvis i kapittel 3, fremstod materialet etterhvert i form av fortellinger 

med litt ulike nyanser hvor det som skjedde over tid fikk betydning videre. Arhur W.Frank 

(2010) viser til mange funksjoner ved fortellinger, og det samme gjør Riessman (2008) hvor 

hun peker på at «remembering the past is the most familiar» (s.8). I analyseprosessen så jeg 

hvordan det ikke var mulig for deltagerne å si hvordan de brukte CPAP i dag uten å si noe om 

fortiden.  Jeg tenker at dette er en form for livsberettelse, som av Johansson (2005) beskrives 

som en historie hvor mennesker forteller om sitt liv eller elementer fra sitt liv for å fremstille 

erfaringer i en forståelig sammenheng (Johansson, 2005, s.23). I forskningshenseende er 

fokus på livsfortellinger ofte å forstå hvordan individer skaper mening og identitet (ibid.). 

Gjennom fortellingen blir den enkeltes livsverden synlig for andre, samtidig som den for 

fortelleren selv kan være med å lage en orden i livet. Fortellingen er en vei inn til den andre, 

hvor dører åpnes mot å forstå noe fra den andres ståsted (Richardson gjengitt av Johansson, 

2005, s.23).  

Flere av intervjuene inneholdt fargerike og spennende fortellinger som jeg ble fascinert av. 

Jeg tror kanskje en grunn til at det ble utfordrende for meg tidlig i analysen, var nettopp 

fortellingenes struktur hvor historiene ofte gikk omveier og ble flettet sammen med andre 

historier, før deltaker til slutt «svarte på spørsmålet». Når jeg satt med det omfangsrike 
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materialet, så jeg etter korte rettfremme svar. I ettertid ser jeg at de brokete historiene er 

svaret. Til tross for at narrativer kan teoretiseres i momenter som skjer i en viss rekkefølge, 

viser Frank (2010) til at de fleste «virkelige» historiene sjelden følger en slik struktur. Noen 

ganger mangler momenter eller kommer i annen rekkefølge. Flere fortellinger knyttes også 

ofte sammen hvilket kompliserer fortellingsstrukturen (Frank, 2010, s. 26). I «Letting stories 

breath» beskriver Frank med noen få ord likevel enkelheten i narrativer: «one thing happens 

in consequence of another» (Frank, 2010, s. 25).  Vedlegg 7 er et utdrag fra intervjuet med 

Geir hvor jeg mener nettopp fortellingens «one-thing-after-another» men også dess 

krumspring vises når han skal fortelle hvordan det kom seg at han begynte med CPAP. 

For narrative analyse fremhever Riessman (2008) hvordan man som forsker er opptatt av det 

spesielle, og på hvilken måte språket i tillegg til det som blir sagt brukes for å skape mening. 

Hun viser til hvordan man gjerne ser på materialet som et hele snarere enn å finne temaer 

og/eller kategorier. Samtidig åpner hun for hvordan det å sentrere på det spesifikke ved 

historier lar seg kombinere med den mer tradisjonelle måten å analysere hvor man ser etter 

temaer og/eller kategorier (Riessman, 2008, s.11- 12). Til tross for at narrativ analyse i 

utgangspunkt fokuserer på individuelle historier, kan de likevel også ha en verdi eller være av 

interesse i en videre forstand da for eksempel prosesser kan ha en allmennmenneskelig 

forståelsesramme til tross for sitt unike utspring (Riessman, 2008, s. 13). 

I kapittel 4.3 vil jeg utdype analyseprosessen videre.  
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4. Metodisk tilnærming og etiske vurderinger 
 

Metode velges ut fra hensikten med studien, og vil til stor del være avgjørende for å kunne 

besvare forskningsspørsmålet (Malterud, 2002, s. 2468; Green og Thorogood, 2014, s. 35). 

Kirsti Malterud (2002) poengterer at i komplekse fagområder som medisin og helsefag 

trenger man flere perspektiver og tilnærminger for å skape forståelse og kunnskap. Ved bruk 

av kvalitative metoder vil man ha muligheten for å kunne ta del av de unike prosesser som er 

en del av det å være et menneske med sykdom i sin egen livsverden (Malterud, 2002, s.2468-

2472).  

4.1. Design og kvalitative metode  

 

Prosjektet er en kvalitativ studie basert på enkeltintervjuer hvor det teoretiske rammeverket 

bygger på tanker fra interaksjonisme.   

Malterud (2002) tydeliggjør den kvalitative forskningsmetodens unike posisjon til å formidle 

nettopp mangfold og nyanser, og hvordan ulike teoretisk ståsted vil kunne belyse et fenomen 

på ulike måter. Også Creswell (2011) vektlegger den kvalitative metodens muligheter for å 

utforske et fenomen hvor man ønsker en dypere og rikere forståelse, og hvor fenomenet alltid 

vil sees i forhold til deltakers kontekst.  Jeg visste tidlig i masterutdanningen at jeg ønsket å 

gjøre en kvalitativ studie. Det henger sammen med at jeg er opptatt av hva som er «bak» et 

tall i en studie. Det å bruke CPAP forgår i en setting som innebærer et samspill mellom 

brukeren og maskinen og også mellom brukeren, maskinen og andre. Når jeg har snakket med 

pasienter i klinikken, har jeg tenkt at mye av det de forteller aldri hadde kommet til syne i 

svarene på et spørreskjema. Creswell (2011) understreker flere årsaker til å velge kvalitativ 

design og en av dem er nettopp det hvor statistiske data og analyse ikke «fit the problem» (s. 

48). På lik linje med mange andre tror jeg også at det å undersøke og forsøke å forstå 

fenomener fra ulike ståsted, med ulike perspektiver og gjennom ulike metoder, vil skape 

mulighet for en bredere forståelse. Det er ikke enten eller, men både og.  

I den tidlige fasen av studieplanleggingen var tanken å gjøre fokusgruppeintervjuer med 

kvinner som bruker CPAP, og det var også slik jeg presenterte studien ved oppstart av 

forskningsforberedende kurs i august 2016. I løpet av den høsten og gjennom drøftinger i 

kurset, ble fokus dreid over på enkeltintervjuer, og jeg ville i utgangspunktet intervjue det jeg 

den gang kalte «gode CPAP-brukere». Kanskje ikke helt uventet bød dette på nye spørsmål, 
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for hvem definerte at de var gode og hva betød det å være god? Med tanke på at jeg i denne 

perioden brukte tid på å finne tidligere litteratur på emnet, kom jeg over artikkelen til Ward og 

kollegaer (2014) hvor de på en tydelig måte belyste nettopp utfordringene med å ensidig 

fokusere på adherence. Jeg bestemte meg derfor for å gå mer spørrende og utforskende ut enn 

hva jeg først hadde tenkt og bestemte meg for å intervjue CPAP-brukere for å høre hvordan 

de erfarte og håndterte det å bruke CPAP. Jeg valgte også å gå bort fra fokusgruppeintervju, 

og grunnen til det var at jeg tenkte at enkeltintervjuer bedre tilrettela for en åpen setting hvor 

det kunne bli lettere for deltagerne å si det de ønsket. Kvale og Brinkman (2015) beskriver 

forskningsintervjuet som en metode man bruker når ønsket er å la personen beskrive egne 

tanker, opplevelser, erfaringer og handlinger. Det betyr ikke at det som fortelles kan sees på 

som en isolert sannhet, men må tolkes og forståes ut fra at mennesker lever i en sammenheng 

(ibid). 

Noe av kritikken mot kvalitativ metode generelt er at den er uvitenskapelig og kun fortellende 

da nøytralitet som kriterium for vitenskapelig forskning vanskelig kan oppnås (Green & 

Thorogood, 2014, s. 27-28). Absolutt nøytralitet vil være vanskelig for enhver forsker uansett 

design da vi preges av vår forkunnskap. Målet er snarere å akseptere at vi aldri kan stille oss 

utenfor det vi observerer og forstår, men innta en kritisk vurderende holdning til aktuelt 

forskningsfelt (ibid). I kapittel 4.5 utdyper jeg dette videre. 

 

4.2. Forberedelse og gjennomføring av intervjuene  

 

Min kliniske arbeidshverdag består av å snakke med pasienter. Når pasienten møter til 

oppfølgingskonsultasjoner om bruk av CPAP, får samtalen til dels preg av å være intervju da 

jeg ofte spør om ulike ting rundt CPAP-bruken. Forskjellen er at praten går frem og tilbake da 

også de spør meg om ting de er opptatt av. Jeg har utdanning i motiverende samtale, (MI – 

motivational interviewing) og det å foreta intervjuer under mer strukturerte forhold var ikke 

nytt for meg. I tillegg var jeg godt kjent med pasienters bruk av CPAP, utfra et 

helsepersonellperspektiv vel å merke. Jeg trengte dermed ikke å lese meg opp på OSA 

og/eller CPAP for å være godt forberedt. I forkant av intervjuene leste jeg isteden andre 

kvalitative studier om pasienterfaringer for å få idéer og tanker til intervjuguiden. I tillegg 

testet jeg ut lydopptakeren for å være sikker på at det tekniske fungerte som det skulle.  



 
 

20 

 

20 

4.2.1. Rekruttering  

 

Bakgrunnen for studien var alle de interessante samtalene jeg har hatt med pasienter. Jeg 

funderte på om jeg kunne rekruttere pasienter som hadde vært hos meg som sykepleier i 

klinikken, men valgte å la det være. Det mener jeg var en god beslutning. Det gjorde at jeg var 

ukjent for deltakerne og ble sett mer på som forsker enn sykepleier, samtidig som jeg ikke 

visste noe om dem annet enn det de selv valgte å fortelle. 

Jeg utarbeidet et informasjonsskriv (vedlegg 2) som først ble presentert for mine kolleger. 

Inklusjonskriteriene var voksen over 18 år som har erfaring med å bruke CPAP for OSA, og 

som snakket norsk eller svensk. Med tanke på at vi som helsepersonell ofte er opptatt av 

alvorlighetsgraden av OSA og adherence, poengterte jeg at studien ikke hadde fokus på det. 

Det mine kollegaer ble bedt om å se etter var personer som hadde erfaring med å bruke CPAP 

uansett om det var bra eller dårlig, og som virket lette å få i tale. Mitt ønske var å intervjue 4-

8 deltakere. 

Med tanke på at jeg visste at mange av pasientene både jeg og mine kolleger møter i 

poliklinikken snakker både mye og velvillig om CPAP, trodde jeg at det skulle bli ganske 

enkelt å rekruttere deltakere til studien. Det viste seg å stemme. Rekrutteringen pågikk i 

perioden februar til mai 2017, og til dels parallelt med at intervjuene ble gjennomført. Dersom 

rekrutteringen hadde gått trått, hadde jeg en tanke om eventuelt å kontakte pasientforening for 

søvnsykdommer for å høre om jeg kunne rekruttert deltakere via dem, men det trengte jeg 

ikke. 

Når sykepleierne møtte en pasient i poliklinikken som de mente kunne vær interessert i å delta 

i studien, fikk hun/han først muntlig informasjon om studien. Dersom pasientene ønsket det, 

fikk de med informasjonsskriv hjem og ble informert om at jeg ville kontakte dem etter ca. en 

uke.  Noen få som ble forespurt ønsket ikke å delta, men flertallet var interessert. Når 

sykepleieren hadde gitt ut informasjonsskrivet til en interessert deltaker, fikk jeg navn på 

vedkommende samt fødselsdata. Jeg fant frem kontaktopplysninger i journalen, og var veldig 

bevisst på kun å gå inn på kontaktinformasjonssiden i journalen og ikke lese noen 

journalnotat.  Når jeg ringte dem opp, spurte jeg først om de fortsatt var interessert og deretter 

avtalte vi tid og sted for intervjuet. Det var viktig for meg at det skulle være til så lite bry for 

deltaker som mulig å stille til intervju. Det de foreslo av tider og steder godtok jeg stort sett. 

Tre som hadde uttrykt interesse i time hos sykepleier, svarte ikke da jeg kontaktet dem i 
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etterkant. En av de som var blitt forespurt hadde ikke norsk som morsmål og forklarte da jeg 

tok kontakt at hun/han foretrakk å snakke engelsk. Vedkommende ble av den grunn ikke 

inkludert.  

Ved bruk av kvalitativ metode brukes ofte målrettet inkludering da man ønsker å få et rikt 

materiale som vil kunne svare på og belyse aktuelt forskningsspørsmål (Braun & Clarke, 

2013, s. 56).  Det innebærer at man bevisst ser etter og inkluderer deltakere som man tenker 

vil kunne bidra til å gi mangfold til materialet. For denne studien var målet å inkludere en 

variert gruppe mennesker som sammen kunne gi et rikt og variert bilde av hvordan det å leve 

med CPAP kunne erfares fra deres ståsted. Etter at de tre første deltakerne var rekruttert, viste 

det seg at de alle var middelaldrende menn. Jeg ba derfor mine kollegaer om å se etter kvinner 

og yngre deltakere. Hvis mulig ba jeg dem om å få litt spredning i hvor lenge pasientene 

hadde brukt CPAP også. Dette tenker jeg i ettertid ble med på å berike bildet ytterligere, 

særlig med tanke på at de med lengst erfaring med CPAP (ca. 3år) fantes både blant «the 

devoted users» og «the ambivalent users». Da sju deltakere med forskjellig kjønn, alder og 

bakgrunn var inkludert ble rekrutteringen avsluttet i samråd med veileder.  

Når det gjelder størrelse på kvalitative studier, viser Malterud, Siersma og Guasorra (2016) til 

det de kaller for information power. På lik linje med kvantitative studier, må størrelsen på 

kvalitative studier også vurderes, men ut fra andre kriterier. Malterud og medarbeidere 

foreslår information power som en mulig måte å gjøre det på. De peker ut fem dimensjoner 

som kan være av betydning for om tilstrekkelig antall deltakere er nådd: the aim of the study, 

sample specificy, use of established theory, quality of dialouge, og analysis strategy (Malterud 

et al., 2016).  

Et forskningsspørsmål med bred tilnærming trenger ofte et større antall deltakere enn om 

fokus er veldig spisset (the aim of the study). I forhold til sample specificy ser man etter 

deltakere med erfaring innenfor det spesifikke fenomen som skal utforskes (Malterud et al., 

2016). Bruk av CPAP mener jeg er ganske fokusert. Menneskers erfaringer av fenomener kan 

derimot være bredt og omfattende, og det viste seg i ettertid at materialet var rikt nok når jeg 

strevde med å få oversikt i analysefasen. I utgangspunktet visste jeg ikke hvor ulike erfaringer 

deltakerne hadde, og jeg kunne endt opp med en gruppe hvor alle ble «the devoted users». Jeg 

hadde presisert for mine kollegaer om å ikke spesifikt se etter «de gode» eller «de dårlige» 

brukerne, men spørre pasienter som de selv mente kunne være interessert i å delta.  
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I avdelingen var det tre sykepleiere som kunne rekruttert, men det ble slik at det var én av 

mine kollegaer som rekrutterte 6 av de 7 deltakerne. Dette gjorde nok at vedkommende husket 

hvem som var spurt fra før og kanskje tenkte bevisst rundt dette når en ny mulig deltaker ble 

forespurt. Jeg har i etterkant spurt min kollega om hun/han husker noe om dette, men det 

gjorde ikke vedkommende. 

Jeg visste ikke før jeg hadde hatt intervjuene hvor rikt materialet ville bli. Etter at intervjuene 

var gjennomført satt jeg noen ganger med opplevelsen av at noen av intervjuene ikke «ga» 

særlig mye. Det var også den andre veien hvor det jeg mens intervjuet pågikk kjente at «Åh, 

det her var skikkelig bra!», men hvor det endte opp med å få liten betydning i analysen og det 

ferdige resultatet. Jeg tror det for en nybegynner kan være vanskelig å se eller forstå hva som 

er rikt nok. Det krever dessuten at forskningsspørsmålet er klart definert slik at man vet hva 

man skal se etter i de data man får. I læresituasjonen jeg har vært gjennom med denne studien, 

er jeg derfor takknemlig for innspill fra veileder om å prøve å få variasjon blant deltakerne 

samt når nok deltakere var rekruttert. 

Quality of dialogue beskriver hvordan en tydelig og åpen kommunikasjon mellom forsker og 

deltaker vil gi mulighet for rike data og kanskje dermed minke behovet for flere rekrutterte 

(Malterud et al., 2016). Mine kollegaer klarte å finne pasienter som var lette å få i tale, og 

samtalen fløt stort sett godt i alle intervjuene. Med kompetanse fra MI og erfaring med å ha 

utført intervjuer tidligere, så turte jeg også å stole på egen evne til å gjennomføre intervjuene 

på et ok nivå. 

Med tanke på use of established theory og analysis strategy hvor man enten har posisjonert 

seg i allerede eksisterende teori eller skaper ny teori, og hvor analysestrategi er avgjort ved 

studiens start (Malterud et al., 2016), var jeg nokså vaklende. Som tidligere nevnt hadde jeg et 

vitenskapsteoretisk ståsted teoretisk, men forstod ikke hvordan dette kunne/skulle forankres i 

egen studie. Den ene årsaken tror jeg var at jeg ikke visste hva materialet skulle bringe og det 

tok litt tid (og mye jobbing) for jeg begynte å se hvordan det kunne fortolkes og forstås. En 

annen grunn var at når jeg bevisst reflektert over teoretisk perspektiv tidligere, som for 

eksempel ved eksamen i teori og teoriutvikling, så opplevdes det fortsatt som en teoretisk 

konstruert tilnærming. Det ble i den sammenhengen også gjort over en kortere tidsperiode. I 

forhold til materialet fra egen studie hadde jeg lengre tid til å reflektere for å forstå. I tillegg 

kjente jeg også på et ekstra ansvar for å ivareta det deltakerne hadde delt og var på den måten 

nødt å jobbe aktivt mellom teori og empiri. Vedrørende analysen hadde jeg en «teoretisk idé» 
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som var nødvendig å utvide når materialet skulle analyseres og fortolkes.  Jeg er usikker på 

hvordan jeg kunne gjort dette annerledes i denne studien, og tenker at jo mer erfaring man får, 

desto enklere vil nok koblingen teori og empiri falle på plass.   

 

4.2.2. Deltakere  

 

Totalt ble sju deltakere rekruttert, to kvinner og fem menn. Jeg kunne tenkt meg flere kvinner 

men det var vanskelig å oppnå da mesteparten av pasientene med OSA faktisk er menn. 

Kvinnene var i femtiårene, og hadde brukt CPAP under 6 måneder på intervjutidspunktet. 

Mennene var henholdsvis i tretti-, førti-, femti-, seksti- og syttiårene. Deres erfaring med 

CPAP varierte fra under 6 måneder til ca. 3 år.                       

En deltaker levde i en relasjon, men var særboende. De andre var gifte eller samboere. Alle 

var i jobb unntatt den eldste deltakeren som var pensjonist. 

 

4.2.3. Intervjuguide 

 

Jeg ønsket å holde så åpne intervjuer som mulig og valgte en form for tematisk intervjuguide. 

Den hadde noen temaer hvor jeg hadde notert spørsmål dersom samtalen skulle gå trått eller 

hvis jeg mistet tråden. Intervjuguiden ble utformet utfra forsknings-spørsmålet, samt 

spørsmål/temaer som jeg fant i tidligere publisert studier som jeg syntes var gode og som også 

passet for denne studien. Det ble ved oppstart av hvert intervju informert om at intervjuguiden 

tjente som en huskelapp for meg og at det ikke var noen faste temaer vi var nødt å snakke om. 

Som vedlegg nr. 3 i denne oppgaven ligger den opprinnelige intervjuguiden og den guiden jeg 

hadde med under intervjuene. Jeg ønsket å gå bredt ut for å tilrettelegge for åpne og 

utforskende intervjuer. Noen av spørsmålene er egentlig lukkede spørsmål som kan besvares 

med ja eller nei, men jeg visste fra erfaring i praksis og fra utdanning i MI at noen lukkede 

spørsmål likevel kan oppfattes som åpne og gi utfyllende svar. Det skjedde også her.  
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4.2.4. Intervjuene  

 

Alle deltakerne var lette å få i tale, og varigheten på intervjuene varierte fra 33 til 57 minutter. 

Det var ikke slik at de korte intervjuene ga mindre da flere av deltakerne uttrykket seg ganske 

presist og gikk rett på sak. Noen holdt seg ganske målrettet til OSA og CPAP, mens andre 

hadde flere avsporinger underveis om litt av hvert. I noen intervjuer måtte jeg spørre mer, og i 

andre er det lange partier hvor jeg bare sier «Ja …» og «Mmm ...» mens deltaker forteller i vei 

som for eksempel Geir i vedlegg 7. 

Som tidligere beskrevet kan en hensikt med kvalitative forskningsintervjuer være å ta del av 

hvordan mennesker tenker og opplever noe i den verden hvor de lever (Kvale & Brinkman, 

2015, s. 20). Justesen og Mik-Meyer (2012) beskriver begrepet life-world som vår 

dagligdagse verden; en verden vi deler med andre hvor den sosiale, kulturelle og historiske 

innflytelsen gir en mening for hver enkelt. Når deltakerne stilte til intervju, inviterte de meg 

inn i sin life-world, noen ganger både billedlig og bokstavelig. Jeg kjente at det medførte et 

ansvar for meg som forsker å tilrettelegge for at intervjusettingen ble så trygg og avslappet 

som mulig. Et første forsøk på å tilrettelegge for det var å la deltaker velge hvor hun/han 

ønsket å bli intervjuet. Tre intervjuer foregikk på et kontor på sykehuset etter ordinær 

arbeidstid slik at det var lite annen aktivitet som pågikk. Tre intervjuer foregikk i deltakers 

hjem, og et intervju forgikk hjemme hos meg. For å begynne med det siste så var jeg litt i tvil 

om det var greit eller ikke. Aktuell deltaker og kona drev med oppussing så det passet ikke å 

være i deres hjem. Han ga uttrykk for at det var litt omstendelig å reise inn til sykehuset om 

ettermiddagen, og kom selv med forslaget om å holde intervjuet hos meg da han fant ut at vi 

bodde ganske nært hverandre. Det fungerte greit og intervjuet foregikk på et tidspunkt da jeg 

visste at resten av min familie ikke ville komme hjem. Akkurat som deltakerne jeg besøkte 

inntok vert(inne)-rollen og tilbød drikke eller allerede hadde satt frem frukt/drikke, inntok 

også jeg vertinnerollen og bød på kaffe og skorper. Det ble satt pris på og gjorde nok 

situasjonen litt mer avslappet. 

I intervjuene som foregikk i deltakernes hjem var det kun oss til stede unntatt under det første 

intervjuet. Der var ektefelle i bakgrunnen og familiens to hunder kom med jevne mellomrom 

innom for å hilse. Samtalen fløt godt men når slike ting skjer mister man likevel tråden litt i 

samtalen. Denne deltakeren var en person som snakket mye, og når jeg ser tilbake i 

transkripsjonen på hvor vi var i samtalen og hvordan den ble startet igjen etter at hundene 

hadde gått, mener jeg at det akkurat i dette tilfelle ikke hadde stor betydning.  
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Kvale og Brinkman (2015) relaterer til særlig fire aspekter som har betydning for 

forskningsintervjuets kontekst: intervjueren, intervjupersonen, kroppen og omgivelsene 

(2015, s. 114). I de tre intervjuene på sykehuset ble det benyttet et rom tilsvarende det som 

brukes ved oppfølgingstime med CPAP. Sykepleieren sitter da ved pulten i kontorstol mens 

pasienten sitter i en behandlingsstol. Jeg ønsket ikke å bruke de samme stolene eller 

posisjonene under intervjuet for å fysisk vise at dette var noe annet enn det de vanligvis gjør 

når de kommer i avdelingen. Jeg valgte derfor å møblere om noe, og satte inn like stoler slik 

at vi satt på samme nivå og tilbød også noe å drikke for å gjøre settingen mindre formell. Jeg 

passet på hva som lå synlig, og Kvale og Brinkman (2015) nevner som eksempel at 

lydopptakerens plassering kan påvirke intervjusettingen (2015, s. 129). Jeg prøvde å sette den 

så lite synlig som mulig, samtidig var jeg nødt å se den slik at jeg kunne sjekke at den var slått 

på og tok opp som den skulle. 

Videre belyser Kvale og Brinkman (2015) hvordan kropper aldri er nøytrale og dermed alltid 

signaliserer noe (2015, s.125). Jeg var bevisst på å kle meg ganske enkelt og alminnelig for å 

unngå at noen skulle bli opptatt av mitt antrekk under intervjuet. I de tilfeller hvor intervjuet 

ble gjort i avdelingen, valgte jeg å skifte til private klær og dermed også fysisk gå ut av 

sykepleierrollen. Jeg la selv også merke til deltakerne og hvordan de var kledd, hvordan de 

hilste og hvordan de satt eller beveget seg under intervjuet. Både kroppens form og kjønn kan 

påvirke intervjusettingen (Kvale og Brinkman, 2015, s.125-126). Jeg kan ikke vite men bare 

anta at den ene kvinnen som snakket veldig åpent og ærlig om hvor grusomt det var med 

CPAP-masken i forhold til det å kunne føle seg feminin, kanskje delte dette med meg nettopp 

fordi jeg var kvinne.  

 

4.2.5. Intervjueren 

 

Det blikk og den forforståelse forskeren har på fenomenet som skal studeres, vil også påvirke 

hvilken kunnskap som dannes (Malterud, 2002, s. 2468-2472). Jeg var, utfra et 

helsepersonell-perspektiv, godt kjent med OSA og CPAP, og har gjort meg mange erfaringer 

som sykepleier i alle møter og samtaler med pasienter og dette  preget min tilnærming til 

studien. 

Å ha denne faglige kompetansen har vært en stor fordel. Med tanke på at jeg har forstått hva 

de snakker om, har vi fort funnet tonen, og det har det vært en god flyt i stort sett alle 
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intervjuene. Jeg har også i noen situasjoner kunnet dra paralleller til andre brukeres erfaringer 

med CPAP og spurt om den aktuelle deltakeren har opplevd noe av det samme.  

Når jeg i ettertid har tenkt over betydningen av at jeg kjente temaet godt, ser jeg at det også 

kan gjøre at man er litt for rask med å forstå. På samme måte som kompetansen kan bidra til 

at jeg kan stille relevante oppfølgingsspørsmål, kan den bidra til at jeg ikke gjør det; jeg har 

forstått, eller tror jeg har forstått, og ber ikke deltaker om å utdype videre. Jeg glemmer 

kanskje litt å være nysgjerrig. For denne studien og for meg som nybegynner, vil jeg likevel si 

at det har var en fordel å ha kjennskap til CPAP og OSA.  

Jeg hadde god nytte av å ha gjennomført intervjuer tidligere, og jeg kunne bevisst bruke 

elementer fra MI slik som speiling og oppsummering. En av samtalestrategiene innenfor MI 

er at man stiller få spørsmål, men bruker deltakers egne utsagn til å komme videre i samtalen. 

Ved bruk av speiling gjentar man noe av det som sist ble sagt, ikke i en spørrende tone, men 

på en nøytral måte. Det medfører ofte at den andre kommer videre i sin fortelling. Ved 

oppsummering gjør intervjueren av og til et kort resymé av hva som sist ble sagt. Dette har 

flere funksjoner. En av dem er å forsikre at man har oppfattet vedkommende på en måte 

han/hun ønsket hvor deltaker kan korrigere hvis nødvendig. En annen funksjon er at 

oppsummering kan gi intervjueren selv mulighet for å hente seg inn og komme på banen igjen 

dersom man har mistet tråden (Barth, Børtveit & Prescott, 2001, s. 145-154). Dette var 

teknikker jeg tok i bruk og hadde nytte av i intervjuene.  

 

4.3. Analyse  

 

Jeg opplevde at analysen var en veldig morsom, men samtidig krevende prosess. Fra å kjenne 

at jeg hadde tak på «noe» til at alt bare flyter – igjen! – var til tider frustrerende. Jeg har notert 

mer enn én gang i min forskerlogg at det er vanskelig å få oversikt. Kanskje materialet var i 

største laget for å være på novisenivå. I begynnelsen opplevde jeg også at deltakernes 

erfaringer var ganske varierte. Det var vanskelig å se noe overlappende mønster, og jeg syntes 

at det de snakket om gikk i alle retninger.  

Analysens formål er ifølge Malterud (2002) å være en overgang fra rådata til ferdig resultat. 

Gjennom strukturert arbeid og gjennom å være aktivt spørrende til materialet, vil svarene 

komme til syne i form av mønster eller trekk. Når dette reflekteres over i et større hele hvor 
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det teoretiske fundamentet tydeliggjøres samt betydningen av egen rolle som forsker belyses, 

har analysen forutsetning for å kunne resultere i noe som blir forståelig også for andre 

(Malterud, 2002, s.2470). 

Braun og Clarke (2006) er meget eksplisitte når de poengterer at når det gjelder analyse, vil 

ingenting plutselig bare oppstå fra data, og hvordan en slik tankegang henspiller på at noe 

ligger gjemt i dataene som på et eller annet tidspunkt bare blir blottlagt. Det at noe etter hvert 

fremtrer som et tema eller et mønster, kommer av at forsker aktivt bidrar inn i materialet og 

åpent men målrettet jobber med dataene relatert til forskningsspørsmålet (Braun & Clarke, 

2006, s. 80). Sørly (2017) understreker også det viktige faktum at det som presenteres i det 

endelige resultatet ikke er om deltakerne, men en framskriving av forskerens forståelse av 

materialet og på hvilken måte det ga mening for henne. 

 

4.3.1. Transkripsjon. Fra (sam)tale til tekst  

 

Braun og Clarke (2013) viser til analysens flytende grenser. Det samme gjør Anna Johansson 

(2005) som peker på at analysen delvis kan være tilstede allerede i de innledende fasene i et 

prosjekt når man reflekterer over perspektiv og det mulige forskningsspørsmålet. Samtidig 

betoner hun at det er viktig å skille på denne type analyse og det systematiske analysearbeidet 

man gjør etter at data er samlet inn, hvor transkriberingen kan sees på som den første fasen 

(Johansson, 2005, s. 279-280). Med tanke på at transkribering er en del av analysen hvor nye 

idéer kan komme opp og tanker til mulige temaer kan begynne å ta plass, er det et viktig 

argument for at forsker selv transkriberer. Vivi Nilssen (2017) beskriver hvordan «situasjoner 

blir levende igjen» (2012, s. 47). Under transkriberingen husket jeg hvordan settingen var når 

nettopp det eller det ble sagt, og det gjorde at også den transkriberte teksten ble levende for 

meg. Dette var mest til fordel, men jeg fikk nesten et personlig forhold til deltakerne og det de 

sa. Konsekvensen av det var at første gang jeg skrev fram resultatet ble det et omfattende 

dokument på 29 sider. Catherine Kohler Riessman (2005) peker på at narrativ tilnærming ikke 

er passende for «a large number of nameless and faceless subjects» (s.6). Det var nok litt slik 

jeg kjente det i forhold til deltakerne - alle skulle synes og alle var like viktige. 

Kvale og Brinkman (2015) understreker også at forskere som transkriberer selv har mulighet 

for å lære om egen ferdighet som intervjuere. Også dette er veldig gjenkjennelig og jeg har 

både under transkribering og når jeg har lest transkripsjonene etterpå, sukket mer enn én gang 
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og tenk «Hvordan jeg kunne si noe sånt!», eller «Hvorfor gikk jeg ikke videre med det som 

ble sagt der?».  

Som nevnt i innledning på dette kapittelet kan transkribering regnes som begynnende analyse. 

De fire første intervjuene ble transkribert rett etter utført intervju. Jeg hadde da mulighet til å 

reflektere noe over innhold og jeg noterte meg noen tanker som kom i det jeg transkriberte. På 

grunn av at de tre siste intervjuene kom nokså tett etter hverandre, hadde jeg ikke mulighet til 

transkribering eller refleksjon mellom hvert intervju. Dette bidro til at transkriberingen på 

slutten mer ble en teknisk oppgave for å bli ferdig enn en begynnende analyse.  

Under transkribering hadde jeg ikke fokus på språket i seg selv, men prøvde likevel å være tro 

mot hvordan ting ble sagt slik at det også kom frem i transkripsjonen. Ble en setting 

«hengende» på slutten, noterte jeg det som et mulig spørsmål med et spørsmålstegn, noen 

ganger i parentes (?). Jeg hadde et eget system hvor for eksempel punkter (…) betød at 

deltaker stoppet litt opp før fortellingen fortsatte. Dersom deltaker viste følelser eller nølte så 

noterte jeg det i margen med «ler» eller «nøler». Jeg markerte også dersom deltaker hadde 

betoning på et ord eller utsagn, som oftest med kursiv og fet skrift som i følgende eksempel: 

«Men, eh… jeg husker jo hvordan det var og sånn har det ikke vært siden da i det hele tatt». 

Som Kvale og Brinkman (2015) påpeker så er spørsmålet om korrekt eller ukorrekt 

transkribering ikke helt relevant, da man snarere bør ha fokus på hva som er nyttig 

transkripsjon for egen aktuell forskning (s. 212).  

Ved ordrett transkribering av muntlig språk kan det gi inntrykk av usammenhengende tale, og 

gi et forvirret inntrykk. Noen deltakere kan ifølge Kvale og Brinkman (2015) også oppfatte at 

egne utsagn gjengitt ordrett får dem til å fremstå som noe de ikke identifiserer seg med (Kvale 

& Brinkman, 2015, s. 213). Jeg forstår talespråket i transkripsjonene fordi jeg ser helheten da 

jeg selv var tilstede under intervjuet og fortsatt kan høre deltakers stemme i hodet og sette 

utsagnet inn i en meningsfull sammenheng. En utenforstående som kun hadde blitt presentert 

et utsnitt fra den originale ordrette transkripsjonen hadde nok fått en annen forståelse.  Jeg har 

derfor ved bruk av sitater i resultatpresentasjonen skrevet så ordrett som mulig, men samtidig 

gjort noen skriftspråklige korreksjoner for å få det til å bli forståelig også for andre og ikke 

virke fordummende. 

Jeg har skrevet resultatdelen som artikkel på engelsk og jeg var litt bekymret for om sitatene 

ville miste noe ved å bli oversatt. Jeg tror det hang litt sammen med at jeg hadde stemmene til 

deltakerne i hodet. Det viste seg i ettertid at bekymringen var unødvendig, i hvert fall når det 
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gjaldt innhold relevant for denne studien. Likevel blir det en språklig utfordring da noen ord 

ikke er like enkle å oversette. Et av sitatene gjengitt i artikkelen ble oversatt til: «My wife was 

not happy with that as I kept her partially awake». I intervjuet sa deltaker: «… og konemor 

hun ble jo ikke så fornøyd av det. Så jeg holdt jo henne delvis våken …». Det var rett og slett 

vanskelig å finne en god oversettelse til konemor. Det har ingen betydning i denne 

sammenhengen, men jeg mener at det er noe annet ved konemor enn wife. 

 

4.3.2. Tematisk analyse 

 

I følge Braun og Clarke (2013) bør man tidlig i prosjektet, gjerne allerede før man begynner å 

samle data, ha reflektert over hvilken type analyse man planlegger å bruke. Når 

prosjektplanen ble utarbeidet var tanken at jeg skulle bruke tematisk analyse, og det var også 

slik jeg startet. Etterhvert i arbeidet med materialet ble det likevel tydelig at jeg i tillegg var 

nødt å ha en narrativ tilnærming. Deltakerne selv satte det å bruke CPAP inn i sin livshistorie 

hvor livet før OSA og CPAP, livet i dag og tanker/håp for fremtiden ble vevd sammen. Hvis 

ikke det å bruke CPAP fikk lov å ha denne fortellende temporale formen, ble bruk av CPAP i 

seg selv ikke meningsbærende. 

Braun og Clarke (2006) peker på at tematisk analyse er fleksibel og dermed kan brukes i 

kvalitativ forskning selv om studier kan være forankret i ulike vitenskapsteoretiske posisjoner. 

I tillegg er det en god måte å lære grunnleggende ferdigheter når det gjelder analysearbeid 

(Braun & Clarke, 2013, s. 178). De skisserer seks trinn i et forsøk på å synliggjøre prosessene 

i tematisk analyse. Analyse er dermed ikke sagt å være en lineær prosess, men snarere en 

dynamisk prosess som beveger seg frem og tilbake mellom de ulike fasene, og forfatterne 

understreker at modellen de viser til heller ikke er den eneste veien å gå (Braun & Clarke, 

2006, s. 86-87). 

I den første fasen gjør man seg kjent med datamaterialet som helhet. Gjennom å lese 

transkripsjonene om igjen og om igjen på en aktiv måte og prøve å se etter hva det generelt 

handler om, legger man grunnlaget for videre analysearbeid. I neste fase begynner man å kode 

data, merker seg ord eller utsagn som fanger interessen for å se etter mening i materialet. I den 

tredje fasen bruker man kodene for å se om de kan samle seg i mer overordnede temaer. Man 

ser på relasjonene kodene imellom, og etter hvert også mellom temaene. Kanskje er noen 

temaer mer overgripende enn andre, og man sorterer og flytter dem rundt for å prøve å se en 
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helhet. Neste steg er å se på temaene igjen og man beveger seg over i den fjerde fasen. Dette 

er stadiet hvor temaer kanskje brytes ned til undertemaer eller slåes sammen til overordnede 

temaer. Man ser på temaene på tvers av materialet for å se hvordan de henger sammen og 

hvilken mening de samlet gir om dataene. I den femte fasen finpusses temaene og man ser 

etter passende navn og/eller overskrifter som godt beskriver hva det dreier seg om. Til tross 

for at man har fokus rettet mot enkelttemaer, må man også se at de henger sammen i en større 

helhet. I den sjette og siste fasen kommer det omfattende arbeidet med å skrive frem resultatet 

slik at det gir mening og kan forståes av andre. Det handler om å løfte det hele fra kun å bli en 

bekrivelse av materialet, til å fortolke det i en teoretisk forståelsesramme og gi svar på 

forskningsspørsmålet (Braun & Clarke, 2006, 86-93).  

Jeg begynte med å lese de korte notatene jeg hadde gjort etter hvert intervju og gikk videre til 

å lese hver transkripsjon. Først leste jeg bare rett igjennom, og deretter mer systematisk. Jeg 

valgte å begynne med et intervju som jeg oppfattet som spennende hvor deltakeren snakket 

mye og ganske utbroderende (nr. 4 – Anne).  Jeg begynte den første kodingen gjennom å 

farge-markere utsagn og/eller avsnitt som jeg oppfattet som interessante, og prøvde å skille 

dem litt fra hverandre. For eksempel avsnitt som handlet om det å reise med CPAP fikk en 

farge og de som omhandlet opplevelsen av å ha masken på fikk en annen. Jeg noterte også i 

kanten stikkord som jeg tenkte kunne være koder. Etter å ha jobbet med teksten under 

analysekurset, ble det nokså åpenbart at jeg hadde hoppet over (minst) et ledd og ikke hadde 

kodet særlig empirinært. Jeg hadde tolket og dratt noen sluttsatser altfor tidlig og faktisk ikke 

lest teksten tilstrekkelig utfra tanken: Hva er det deltaker sier?  

Aksel Tjora (2017) beskriver i boken «Kvalitative forskningsmetoder i praksis» hvordan 

empirinær koding kan sikres gjennom å bruke stegvis-deduktiv induktiv (SDI) strategi (2017, 

s. 195-203). Han viser til modellen som et verktøy for å finne frem til det som er vesentlig i 

det empiriske materiale, redusere mengde materiale, samt legge et grunnlag for videre 

tankearbeid koblet til teori basert på aktuell empiri. Som forsker vil man aldri stille blank da 

forforståelse alltid vil være tilstede, men gjennom å prøve å la empirien «tale» og være åpen 

og nysgjerrig på hva den sier vil man minimere risikoen for å trekke ufullstendige og/eller 

umodne konklusjoner (ibid, 2017, s. 196-197). 

Da jeg prøvde meg på SDI metode, ble kodingen enklere. Jeg valgte å ikke bruke for korte 

kodeord da jeg opplevde at det ble for løsrevet fra teksten. Det gjorde at de første kodene mer 

ble direkte sitat/utsagn enn kodeord. Braun og Clarke (2008) kommer med noen tips i denne 
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fasen hvor de anbefaler å kode rikelig da man ikke vet hva som vil bli interessant etter hvert, 

samt å ta med litt av settingen rundt koden slik at den ikke skal miste sin mening. Tjora 

(2017) poengterer det samme og bruker begrepet «innfødte begreper» hvor man koder med 

utsagn som ligger så nært på hva deltaker sier som mulig. I tillegg til å kopiere ordrette utsagn 

fra transkripsjonen for å sikre å ligge tett på data,  kodet jeg rikelig. Antall koder varierte fra 

30 til 87 per intervju. Hva som avgjorde hvor mange koder det ble var i hovedsak i hvor stor 

grad det ble snakket om OSA og CPAP eller om annet.  

Da koding var klar i intervju nr. 4, prøvde jeg å se hvordan kodene kunne kategoriseres. 

Kategoriene ble delt inn i temaer og merket med hver sin farge. Totalt ble det 8 temaer: 1. 

snorking; 2. å få diagnosen OSA; 3. å begynne med CPAP; 4. å bruke CPAP; 5. dagsform før 

og etter CPAP; 6. helse; 7. forfengelighet; og 8. å dele med andre/å få informasjon / 

kunnskap. Jeg tok deretter for meg intervju nr.7. Dette intervjuet endte med fire temaer: 1. 

identitet; 2. helse; 3. forhandling; og 4. prosess. Jeg tok disse temaene tilbake til intervju nr. 4 

hvor en re-koding ble gjort. Jeg kom frem til at det å bruke CPAP for disse to deltakerne blant 

annet handlet om identitet. I vedlegg nr. 4 sees hvordan jeg satte de to intervjuene sammen og 

stilte noen nye spørsmål til materialet. 

Etter å ha jobbet med alle intervjuene i ulike temaer som skissert, ble det mer og mer tydelig 

at det å bruke CPAP var nødt å bli forstått i en større kontekst enn her og nå. Jeg har notert 

meg i forskerloggen: «Det var i grunn bedre før»; «Tidslinje?»; «Hva er det de gjør? Jamfører 

hverdagen med og uten CPAP»; «De aller fleste begynner spontant å snakke om hvordan de 

hadde det før CPAP». Samtidig så noterer jeg: «Fra ødelagt til hel»; «Fra bra til dårlig», «Et 

nytt liv!»; «Skjønte ikke hva det var»; «Hvorfor tenker de/forholder seg til CPAP så veldig 

forskjellig?». Jeg forstod at det handlet om en sammenheng hvor CPAP var nødt å bli sett 

utfra et perspektiv som rommet fortid for å forstå nåtid. Det ble også tydelig at det å få 

diagnosen og/eller det å begynne med CPAP var et viktig punkt som enkelt skissert handlet 

om å enten få det bedre eller dårligere. 

Ut fra dette konstruerte jeg fire temaer: 1. før man visste; 2. diagnosen; 3. første tid med 

CPAP; og 4. vedlikehold av behandlingen. Disse ble etter hvert utviklet videre og ble til slutt: 

1. før man visste; 2. vendepunktet; og 3. livet med CPAP. Jeg re-kodet først hvert enkelt 

intervju ut fra disse kategoriene og deretter hele materialet på tvers. Materialet var stort og det 

ble vanskelig å holde oversikten i et elektronisk dokument. Jeg valgte derfor å klippe ut alle 

kodene fra papir, og plasserte forskningsspørsmålet midt på et stort bord og grupperte kodene 
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rundt det. Det gjorde at jeg kunne prøve meg frem, flytte papirlappene frem og tilbake, se på 

detaljer og samtidig holde et slags overordnet perspektiv. I vedlegg 5 vises hvordan jeg 

prøvde å lage en skjematisk oversikt over materialet i denne fasen av analysen. 

Til tross for at materialet begynte å gi mening, fungerte det ikke helt likevel. Jeg opplevde at 

jeg prøvde å trykke materialet inn i en form som ikke helt passet. Den var ikke feil, men det 

materialet fortalte fikk ikke helt plass. Når jeg prøvde å konstruere temaer som alle deltakerne 

kunne plasseres innenfor, så fungerte det ikke. De hørte ikke sammen på den måten. Det som 

etter mye systematisk arbeid ble synlig, var at deltakerne fulgte i større eller mindre grad et av 

to løp tidsmessig som sa noe om det å bruke CPAP. Det er mulig at den initiale rigiditeten jeg 

hadde, kan tilskrives det å være uerfaren forsker og den søken og det behov man da ofte kan 

ha etter faste rammer og retningslinjer for hvordan ting «skal» gjøres. Det har flere ganger 

gjennom utdanningsløpet blitt poengtert at det ikke alltid er noe rett eller feil innenfor 

kvalitativ forskning. Det er både befriende og samtidig krevende da det stiller høye krav til 

selvstendig arbeid. Etter drøfting med veileder, mye tenking og systematisk arbeid valgte jeg 

derfor å se på materialet ut fra narrativ tilnærming. 

 

4.3.3. Tematisk narrativ analyse   

 

Mennesker skaper gjennom fortellinger sin identitet, man forstår seg selv og blir forstått av 

andre (Blix, 2017, s. 63). Det å fortelle er noe allmennmenneskelig som vi gjør hele tiden uten 

å være klar over det. En hensikt med fortellingen er å sette det vi snaker om inn i en kontekst 

for å gi mening til for eksempel våre valg og handlinger. 

På lik linje med Braun og Clarke (2006) poengterer også Riessman (2008) at det ikke er én 

måte å utføre tematisk narrativ analyse på, og at det derfor ikke er mulig å tilby en universal 

veiledning på hvordan dette skal gjøres. Ved bruk av tematisk narrativ analyse er hovedfokus 

på hva som blir sagt eller fortalt snarer enn å vektlegge språket i seg, hvem lytteren er eller 

hva hensikten med fortellingen er. Språket blir således ikke noe som utforskes i den tematiske 

del av narrativ analyse, men er en kilde til informasjon om innhold (Riessman, 2008, s.53-59). 

Med tanke på at det ikke finnes en mal på hvordan tematisk narrativ analyse gjøres, viser 

Riessman (2008) til eksempler for å teoretisere på hvilken måte det kan gjøres. Hun tar for seg 
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en studie av Gareth Williams (1984) hvor han spurte pasienter med reumatoid arteritt om 

hvorfor de trodde de fikk sykdommen. Som svar fikk han varierte og til dels lange historier, 

og han konstruerte tre case-studies for å vise hvordan pasientene gjennom sine fortellinger 

skapte mening i det å få diagnosen. Gjennom fortellingene de ting i sammenheng og skapte 

dermed en forståelse og en form for mening i det de erfarte. Til forskjell fra å dele opp 

historiene som jeg gjorde i ulike tematiske kategorier, viser hun til hvordan Williams fortolker 

historiene som et hele (Riessman, 2008, s.55-59).  Med tanke på at jeg hadde lagt mye 

tidkrevende arbeid i den initiale tematiske analysen basert på Braun og Clarke valgte jeg i 

samråd med veileder å arbeide videre med temaene. Gjennom dette arbeidet hadde jeg fått en 

inngående forståelse av hva de snakket om, og jeg brukte dette videre for å se innholdet i lys 

av temporalitet og hvordan det de sa hang sammen og ga mening til deres erfaringer om bruk 

av CPAP.  

Det er flere ting å ta hensyn til i alle prosjekter, og tidsrammen er én. For å holde planlagt 

fremdrift tror jeg det var et riktig valg, men jeg hadde likevel ønsket at jeg kunne gjort 

analysen på ny med et enn mer narrativt utgangspunkt. Samtidig opplever jeg at det er nettopp 

gjennom å jobbe på den måten jeg har gjort, hvor jeg oppdaget at materialet til slutt krevde å 

bli sett som narrativ, som gjorde at det ble en interessant og veldig lærerik prosess.  

Riessman (2008) beskriver prosessen med å først se på hvert enkelt intervju for å skape en 

slags kronologi, hvor man deretter «zoomer in» for å se på temaer som synes relevante og 

viktige. Videre derfra ser man etter mønster som belyses med de ulike historienes fellestrekk 

og særegenheter (Riessman, 2008, s. 57). På en måte kan man nok si at jeg gjorde det da jeg 

som beskrevet i forrige underkapittel, analyserte hvert intervju utfra de tre kategoriene før 

man visste, vendepunktet, og livet med CPAP før jeg så på materialet samlet. Ved eksamen i 

analysekurset presenterte jeg deler fra analysen jeg hadde jobbet med, og jeg ser nå hvordan 

jeg allerede da plasserte materialet i en historie (vedlegg 6).  Jeg kunne i denne skissen følge 

hver deltakers fortelling i et tidsløp.  

Etter hvert som jeg leste materiale i lys av narrativ analyse, opplevede jeg at materialet kom 

bedre til sin rett og begynte å få den struktur som var nødvendig for at jeg skulle kunne si at 

jeg hadde vært tro mot hva materialet «sa». Når jeg har gått tilbake til transkripsjonen og sett 

på dem på ny med narrative briller, ser jeg hvordan deltakerne ikke bare svarer men forteller. 

Sett i ettertid hadde det vært veldig spennende og også se på hvordan de bruker språket i sine 

fortellinger. Det ene er måten fortellinger beveger seg som vist i vedlegg 7, men også i 
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forhold til hvilke ord som ble brukt som for eksempel orden «konemor», «CPAP-greiene» og 

«angstgreier». Jeg tror det hadde kunnet styrket analysen dersom jeg hadde inkludert også å 

se mer på språk og holdninger innenfor den sosiale og kulturelle konteksten deltakerne lever i. 

 

4.4. Etiske vurderinger  

 

Med tanke på at pasientene som deltok i studien fikk sin medisinske oppfølging ved samme 

klinikk som jeg jobber var det viktig å ivareta deres mulighet til å delta frivillig i prosjektet. I 

Helseforskningsloven (2008) beskrives hvordan informert samtykke skal innhentes. Det skal 

informeres om prosjektet hvor materialet inngår og samtykke skal dokumenteres og være 

frivillig. Dersom man kan anse at den som inviteres med i studien står i et 

avhengighetsforhold til forsker, skal en annen innhente informert samtykke (Helse- og 

omsorgs-departementet, 2008, kap.4 § 13). Med tanke på at ingen av deltakerne var «mine» 

pasienter mener jeg at de ikke stod i et avhengighetsforhold til meg personlig. Samtidig kan 

man tenke at de stod i et avhengighetsforhold til meg som representant for helsevesenet, og 

det ble derfor tydelig understreket at eventuelt å takke nei eller trekke seg ikke ville ha noen 

konsekvens for videre behandlingsoppfølging. Jeg har i ettertid møtt noen av deltakerne i 

venterommet på sykehuset når de skulle til en kollega, og jeg har vært bevisst på ikke å hilse 

så sant de ikke selv har tatt kontakt for dette. Noen har tilsynelatende heller ikke kjent meg 

igjen da jeg i slike tilfeller har vært kledd i helsepersonellklær.  

 

4.4.1. Min rolle som sykepleier og forsker  

 

Ved forespørsel om å være med i studien ble deltakerne informert om at jeg var kollega til 

sykepleieren de var hos, samt at jeg jobbet på lik linje med dem når det gjaldt oppfølging av 

pasienter med OSA som bruker CPAP.  

Jeg opplevde at deltakerne i liten grad så på meg og snakket til meg som sykepleier. Uten at 

jeg kan si det for sikkert, tror jeg kanskje at det var enklere for dem å se meg som forsker og 

ikke som sykepleier enn det var for meg selv. Det er ikke uvanlig at man som sykepleier 

jobber løsningsorientert, ofte har «gode» forslag på tiltak samt prøver å være på forskudd da 

mange oppgaver helst skal utføres på begrenset tid. I løpet av noen intervjuer ble jeg bevisst 

på hvordan jeg var nødt å holde tilbake sykepleieren i meg for å ikke komme med 
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anbefalinger eller råd. Dersom jeg anså at jeg kunne hjelpe deltakerne med noen ting utfra hva 

de fortalte, valgte jeg å si noe om dette i etterkant av intervjuet når lydopptaker var slått av. I 

tilfelle det kom frem saker i løpet av intervjuet som jeg som sykepleier oppfattet burde bli 

fulgt opp, spurte jeg deltaker om han/hun ønsket at jeg formidlet kontakt med deres 

primærsykepleiere. 

  

4.4.2. Etiske vurderinger under intervjuet  

 

Kvale og Brinkman (2015) belyser viktigheten av refleksjon og etisk bevissthet gjennom alle 

stadier i forskningsprosessen. Samtidig gjør de leseren oppmerksom på at det ikke er nok med 

abstrakt etisk kunnskap (s.95). De henspiller til at forsker selv har en aktiv rolle og dette 

stiller forventinger og krav til forskers moralske integritet hvilken beskrives som evne for 

empati, sensitivitet og engasjement (Kvale & Brinkman, 2015, s. 95; 108). Under særlig et 

intervju lot jeg forsknings-spørsmålets prioritet vike for det jeg oppfattet som deltakers behov 

for å snakke. Det ble fortalt om mange episoder knyttet til helseutfordringer som ikke var 

relatert til hverken OSA eller CPAP. Jeg opplevde sterkt at det ville vært feil og etisk 

uforsvarlig å avbryte eller kontant styre samtalen tilbake til OSA/CPAP. Det resulterte i et 

intervju hvor mye ble sagt, men i grunn lite som var relatert til min studie.  

God kjennskap til aktuelt forskningsfelt kan hjelpe forsker å være bevisst på muligheten for at 

følsomme og/eller etisk vanskelige temaer kan komme opp under intervjuet (Kvale og 

Brinkman, 2015, s.107). I utgangspunktet kan nok ikke CPAP-bruk regnes som et følsomt 

tema som vil kunne rive opp i vonde følelser som kan være vanskelige å håndtere. Det 

skjedde heller ikke så langt jeg oppfattet i noen av de syv intervjuene. Likevel er det til dels 

en blottleggelse av hvem man er, hva man tenker og kjenner på, og det kan nok tenkes at noen 

i etterkant funderte på hva de egentlig sa eller hvorfor de sa som de gjorde. I et intervju ble 

dette helt eksplisitt gitt uttrykk for like før lydopptaker på slått av.  

Deltaker: Ja … uff, jeg har pratet veldig mye nå! (ler).  

Forsker: Ja, men det er vel kjempebra! Det finns ingenting en forsker er mer glad for 

enn en som prater i et intervju. 

Deltaker: Ja, men er det noe fornuftig i det jeg sier da? 
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4.5. Studiens kvalitet  

 

I starten av underkapittel 3.1 skriver jeg at jeg tidlig i studiet visste at jeg ville gjøre en 

kvalitativ undersøkelse. Når jeg i forbindelse med oppgaven har lest Linda Finley (2006) 

igjen, hvor hun viser til hvordan novise forskere fort kan gjøre feilen ved å velge metode først 

uten å ha plassert seg selv og studien innenfor et større metodologisk hele, kan jeg bare nikke 

gjenkjennende ( s.9). Til tross for at det gjennom hele utdanningen har vært fokusert på 

teoretisk ståsted, ulike perspektiver og forståelse av hvordan kunnskap dannes, er det likevel 

først nå mot slutten at det virkelig får en mening for meg. Jeg kan se hvordan jeg til dels har 

forstått det teoretisk tidligere, men gjennom selv å ha utført denne studie fra A til Å hvor jeg 

har vært nødt til å klargjøre innenfor hvilke rammer jeg fortolker og belyser materialet, vil jeg 

si at det er først nå forståelsen begynner å falle på plass.  Om dette har påvirket studiens 

troverdighet er jeg usikker på. Da jeg omsider fikk reflektert over mitt teoretiske 

utgangspunkt, har jeg forsøkt å være tydelig på posisjon og samtidig vist hvordan dette ståsted 

har vært bakteppet for de valg jeg har tatt underveis. 

Justesen og Mik-Meyer (2012) viser til coherence and consitency og definere det som at 

aktuell studie må ha en logisk oppbygning og sammenheng, og at teori skal brukes på en 

adekvat og konsekvent måte gjennom studien  (2012, s. 36-37). Videre understreker de at 

posisjon og valg som er tatt må være synlige for andre og relaterer til studiens transparency. 

Det skal tydelig vises hvilke beslutninger som ble gjort utfra teoretisk ståsted, hvor også 

praktiske forhold og kompetanse har vært tatt i betraktning. Det er således grunnlaget for 

valgene som særlig skal belyses og/eller argumenteres for. Når dette ivaretas, vil man som 

forsker legge til rette for lesers mulighet til kritisk kunne vurdere oppgavens troverdighet i 

forhold til avgjørelser som er gjort underveis relatert til aktuelt forskningsspørsmål (2012, s. 

37; 46). Validity beskriver Justesen og Mik-Meyer som målet på eller vurderingen av om 

studiens funn faktisk svarer til aktuelt forskningsspørsmål (2012, s. 37-38).        

Jeg mener at jeg i oppgaven har vist til consitency, transparency og validity. Jeg har redegjort 

for tidligere forskning på feltet og plassert egen studie innenfor dette. Videre har jeg 

begrunnet hvorfor min studie var viktig å gjøre og hva jeg mener den kan tilføre til klinikken. 

Jeg har vist valg som er tatt, begrunnet dem og gjort rede for refleksjonene underveis.  I 

tillegg har jeg reflektert over hva jeg kunne gjort annerledes dersom jeg fikk muligheten å 

gjøre en ny studie (mer om dette i kapittel 5). Forskningsspørsmålet er besvart da jeg med 

hjelp av to historier har vist til varierte erfaringer og ulike måter å tilvenne seg CPAP på. 
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Forskers tilstedeværelse i en studie er viktig å tydeliggjøre.  Justesen og Mik-Meyer (2012) 

viser til reflexivity hvor ikke bare forskers evne til å reflektere over studiens funn er viktig, 

men også hvordan hun evner å reflektere over egen innflytelse på studien som helhet. Fravær 

av bias kan og skal derfor ikke være et mål innfor kvalitativ forskning da forsker er med i den 

kunnskapsskapende prosessen (ibid., 2012, s. 38; 47). Jeg har i kappen noen ganger brukt 

begrepet «min studie». Dette henspiller ikke til et eierskap, men snarere til at studien «ble det 

den ble» da jeg er meg i min kontekst og deltakerne er seg i sin. Intervjutidspunkt og sted er 

også unikt og kan sees i en større kontekst som eksempelvis hvor vi kom fra og hvor vi skulle 

etterpå. Hadde vi foretatt intervjuene på ny hadde trolig innholdet vært noe av det samme, 

men mye ville også vært annerledes. Med tanke på at jeg er delaktig, har jeg så langt jeg har 

klart prøvd å vise hvor jeg står og hva jeg bringer med inn i studien for å gi leser muligheten 

til å forstå hvorfor «det ble som det ble».  

Braun og Clarke (2013) er noen av flere som viser til det problematiske ved å bruke begreper 

og evalueringsmetoder basert på kvantitativ forskning på studier med kvalitativt design. De 

peker blant annet på hvordan et begrep som reability, ikke vil høre hjemme i en vurdering av 

kvalitative studier da forsker alltid uunngåelig vil prege hele forsknings-prosessen (Braun & 

Clarke, 2013, s. 279). Innenfor noen grener av kvalitativ forskning løftes heller begreper så 

som relevance og polyphony frem (Justesen & Mik-Meyer, 2012, s. 37; 46-49). I hvor stor 

grad etiske vurderinger og kvalitative vurderinger henger sammen er også omdiskutert, og de 

viser til begrepet «making room for voices» som en betydning av polyphony hvor både det å 

gi stemme til flere inngår, men også å gi stemme til for eksempel marginaliserte grupper 

(ibid., 2012, s.48). Brukere av CPAP vil vanskelig kunne sees som en marginalisert gruppe, 

men behovet for å la brukene selve gi stemme til erfaringene sine og dermed få vist et variert 

bilde av hva det å bruke CPAP kan være, tenker jeg er en form for polyphony. Nå hadde 

deltakerne i studien både felles erfaringer og varierte opplevelser med CPAP, og i den 

forstand ble det en røst med mange røster. Samtidig kan man reflektere over hvor polyfon 

røsten faktisk kan bli uten et mer strategisk utvalg da deltakerne alle fremstod som engasjerte 

taleføre personer. Riktignok hadde ikke alle «lyktes» med CPAP, men ingen ga uttrykk for at 

dette var et nederlag for dem eller noe de for eksempel skammet seg over. 

Jeg ser tydelig rollen jeg har hatt som medskaper. Temaene i intervjuguiden har sitt utspring i 

hva jeg er interessert i og hva jeg mener klinikken kan ha nytte av å vite noe mer om. Jeg 

velger også i intervjuene hva jeg vil gå videre med og ikke. Til tross for at materialet «taler», 

er det jeg som fortolker og dermed velger hva som skrives frem og på hvilken måte. Det er 
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også utfra mitt utgangspunkt teori blir valgt, og jeg tenkte ofte på denne form for makt jeg har 

når jeg skrev frem resultatet og diskusjonen. Jeg tenker det er viktig å jevnlig gå vekk fra 

materialet, løfte seg opp for å få et nytt overblikk og lytte til hva materialet forteller. 

Justesen og Mik-Meyer (2012) relaterer til Riessmans begreper convincing, relevant og 

interesting som mulige definisjon på om en studie kan regnes for å holde en viss kvalitet eller 

ikke. Her vil ikke bare forskers egen forståelse og presentasjon av data bli synlig, men også 

leser som eget samspillende subjekt (Justesen & Mik-Meyer, 2012, s.46- 47). Det er vanskelig 

å skulle si noe om kvalitet på egen studie, men for å relaterer til Riessmans begreper mener 

jeg at de to historiene om CPAP-bruk presentert i min studie er interessante og jeg tror 

oppriktig at de vil kunne bidra inn med «noe» i en klinisk setting. Jeg merker selv jeg 

gjennom deltakernes historier har fått nye dimensjoner til min egen praksis hvor jeg særlig 

lytter på en annen måte. 

Jeg planlegger å sende artikkelen til Journal of Clinical Nursing (JCN) for vurdering. I 

retningslinjene fra tidsskriftet (vedlegg 1) ligger et krav for kvalitative studier om å bruke 

COREQ (Consolidated criteria for reporting qualitative research). Skjemaet er utarbeidet av 

Tong og medarbeidere (2007) og er en sjekkliste bestående av 32 punkter som kan brukes ved 

intervjuer og fokusgrupper. Punktene er delt inn i tre områder: research team and reflexivity, 

study design og analysis and findings. Til tross for at skjemaet er utviklet som en vurdering av 

kvalitative studier, tenker jeg at det til dels likevel har en tilnærming som bærer preg av 

kvantitativ målbar tenkning. Jeg har ikke fylt ut skjemaet ferdig da dette vil bli gjort i samråd 

med veileder før endelig utgave av artikkel sendes inn til review. Noen momenter er gjort 

rede for i artikkelen, og det er flere punkter som allerede kan besvares.  Jeg kan forstå ønsket 

om å sikre gode kvalitative studier for et tidsskrift, men tenker samtidig at skjemaet stedvis 

har fokus på områder som nødvendigvis ikke sier så mye om kvaliteten på studien likevel. 

Bruken og nødvendigheten av denne type skjema for kvalitative studier er også omdiskutert. 

Braun og Clarke (2013) viser blant annet til innspill om at det ikke vil være mulig med én 

type skjema da kvalitative studier bør vurderes utfra teoretisk og metodologisk ståsted og 

variasjonen her kan være stor (Braun & Clarke, 2013, s.287). I utgangspunktet er hensikten 

med et valideringsinstrument at det skal være en mal for om studien holder høy nok kvalitet 

for publisering men skjemaet kan også være en hjelp til å vurdere eget arbeid (Barun & 

Clarke, 2013, s. 286).  Til tross for at jeg forstår og er enig i kritikken av et slikt skjema, har 

det for meg som novise delvis fungert som en form for sjekkliste når jeg skrev artikkelen. Slik 
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COREQ er utformet per i dag er det etter min mening likevel ikke en egnet måte å vurdere 

studier av narrativer på.  
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5. Oppsummering 

 

Jeg har i denne del av oppgaven vist til valg og overveielser jeg har gjort i de ulike fasene av 

forskningsprosessen for å gjøre fremgangsmåten så transparent som mulig. I dette avsluttende 

kapittel vil jeg si noe om hva jeg i en fremtidig studie ville hatt mer fokus på eller gjort 

annerledes, men også nevne noen momenter jeg er fornøyd med at jeg gjorde.  

 

Som jeg tidligere har referert til, er det først nå mot slutten av arbeidet at teorien begynner å gi 

mening. Når jeg har relatert valgte teorier til eget materiale og fortolket for å forstå, har det 

gjennom empirien vært enklere å forstå teorien. Ved en eventuell ny studie ville jeg mer 

bevisst forankret mitt ståsted før studiestart. Jeg tror også at forutsettingene for dette vil være 

mer tilstede nettopp på bakgrunn av de erfaringene jeg har fått i arbeidet med denne 

oppgaven. 

Tematisk analyse ble delvis valgt på bakgrunn av at det ble anbefalt som en god måte å lære 

analyse på for nybegynnere. Det er jeg enig i, og det var en god måte «å kaste seg uti» på. 

Dersom jeg hadde hatt fokus på narrativt perspektiv fra starten av, hadde det krevd en annen 

form for transkripsjon. Denne skulle ha vært helt ordrett, gjengitt pauser og andre lyder enn 

ord, og dermed så langt det lot seg gjøre fått med flere nyanser av det som ble formidlet. Jeg 

ser det i grunn ikke som en ulempe at jeg gikk veien om tematisk analyse, men sitter igjen 

med at det var en god læringsprosess. Det at jeg etterhvert klarte å være lydhør og 

oppmerksom på historiene og prøvde narrativ tilnærming tror jeg bidro til å gi materialet 

rettferdighet. Dette trigget også min nysgjerrighet for historier og åpnet for nye måter å tenke 

noe jeg er glad for å ta med videre.  

Som nevnt i kapittel 4.3.1 så jeg at mer tid til refleksjon rundt tekstene etter transkripsjon 

hadde vært gunstig. Sett i ettertid ville jeg ha planlagt det annerledes for å ha mulighet til å 

transkribere ferdig og lese foregående intervju og mer bevisst reflektere over den før jeg gikk 

videre til neste deltaker. Jeg kunne også mer bevist tatt med utsagn fra et intervju til et annet. 

Dette ble gjort i noen tilfeller, og jeg tenker at med mer tid og refleksjon mellom hvert 

intervju hadde jeg kunnet gjøre dette oftere. 

Jeg har fundert på om intervjuguiden kunne vært utformet på en bedre og kanskje mer 

fokusert måte. Mitt utgangspunkt var Solveigs historie beskrevet i kapittel 1, og jeg var nok 

litt på søken etter hvordan deltakerne praktisk løste CPAP-bruken i hverdagen. Jeg fikk noen 

«praktiske» fortellinger, men når jeg skulle prøve å høre etter «hva er det de snakker om når 

de sier det de sier» (her hører jeg fortsatt foreleser og veileders stemme i hodet), så var det 
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noe mer enn praktiske løsninger. Nå i ettertid tror jeg at nettopp den åpne tilnærmingen ga de 

rike og fortellende svarene. Likevel tenker jeg at intervjuguiden er en viktig del som det må 

jobbes bevisst med, og i en fremtidig studie ville jeg brukt litt mer tid og refleksjon i denne 

fasen. 

Jeg har kun latt veileder og min mann lese oppgaven. En av grunnene var at jeg ikke turte å 

blande inn andres tanker og innspill da det kunne «rote til» det jeg akkurat hadde fått litt tak 

på. Sett i ettertid er det nok snarere slik at en oppgave blir mindre rotete av å la andre lese og 

stille kritiske spørsmål til arbeidet. Ved en eventuell ny mulighet vil jeg i større grad 

involvere andre i prosessen.  

 

Avslutningsvis vil jeg si noe om skriveprosessen. Jeg har ført forskerlogg som har vært til 

hjelp underveis, særlig nå mot slutten. Utkast til kappe og artikkel lagde jeg tidlig hvor tanker 

og idéer ble skrevet ned etterhvert. På slutten når skrivefasen var mer intensiv, jobbet jeg 

«enten eller»; enten skrev jeg på artikkelen eller så skrev jeg på kappen. Jeg ville bli «ferdig» 

med artikkelen før jeg tok ordentlig tak i kappen og omvendt. Det har fungert, men jeg merket 

etterhvert at de to delene hang tett sammen. Det er mulig det hadde vært bra å flette denne 

skrivingen mer, samtidig var det vanskelig å skifte fokus og språk. 

Jeg har hatt stor nytte og glede av å bruke andre artikler som rettesnor når jeg skulle skrive 

min artikkel. Jeg valgte meg ut tre artikler publisert i JCN basert på studier med kvalitativt 

design hvor to brukte narrativer. Artiklene omhandlet andre områder enn mitt (KOLS, 

overvekt og kreft), men jeg brukte dem til å se hvordan de skrev frem resultat og diskusjon, 

og selvfølgelig også hvordan artikkelen som helhet var strukturert. Dette er en måte å jobbe 

på som jeg definitivt vil ta med videre og varmt anbefale til andre. 

 

Når jeg igjen ser på overskriften «Du selv avgjør om du lykkes med CPAP» (Søvnforeningen, 

2017) så har min egen forståelse gjennom studien fått litt flere nyanser når det gjelder 

tilvenning til CPAP. Det dreier seg om mer enn kun å bestemme seg. I møtet med deltakernes 

historier, ga (ikke)bruken av CPAP mening for meg når dette ble forstått ut fra den enkeltes 

livsverden. Dessuten stiller jo tittelen nye spørsmål, for hva er å lykkes, hvordan blir det 

«målt» og av hvem? Det sies at det som står med liten skrift kanskje er noe av det viktigste å 

få med seg. Det gjelder også for denne reportasjen da overskriften hadde en undertittel (i 

mindre skrift) som ble avsluttet med følgende ord: «...men det hjelper å få høre historier fra 

andre søvnapnépasienter». På bakgrunn av funn fra studien tenker jeg at det også kan være en 
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hjelp for helsepersonell. Dette krever at vi klarer å høre med «nye» ører for å lytte til CPAP-

brukernes erfaringer   
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Impact Statement 

 

What does this study contribute to the wider global clinical community? 

 

• To our best knowledge, this study is the first narrative analysis of adult patient’s 

experiences of using CPAP for obstructive sleep apnea (OSA). The use of CPAP depends 

on whether patients felt ill before diagnosis of CPAP, how life changed by using CPAP 

and expectations for future life 

 

• Getting the diagnosis OSA and using CPAP may for some patients be in conflict with 

the preferred self. Healthcare personnel should listen to patients’ narratives to develop a 

more in-depth understanding of patients’ attitudes to OSA and use of CPAP 

 

• Adherence to CPAP tends to be low. Understanding patients’ experiences in a 

narrative perspective may enable clinicians to undertake a more tailored approach to 

support the patient to maintain use of CPAP if needed. 
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Abstract  

Aims and objectives: To explore how patients experience to live with obstructed sleep apnea 

(OSA) and use continuous positive airway pressure (CPAP). 

Background: Untreated OSA can have considerable health impacts and disturb ordinary life. 

But the use of CPAP treatment can also be perceived as intrusive. Presently, patients’ 

experiences about OSA and use of CPAP at the present are explored in light of how life was 

before getting the diagnosis in order to understand how patients make sense of their situation 

and act upon it. 

Design: A qualitative interview study. 

Methods: Seven participants with personal experience in using CPAP for OSA were recruited 

from a Norwegian out-patient clinic.  Thematic interviews addressed: life before and after 

diagnosed with OSA, adjusting to CPAP, and living with CPAP. Inspired by narrative 

analysis, a thematic analysis were conducted and organised in a temporal order. 

Results: Two storylines show two different trajectories of CPAP-use. A narrative labelled  

A straightforward way with benefits and devotion illuminates how patients experience 

immediate health benefits and accept the use of CPAP. In contrast, A winding way of 

ambivalence and negotiations displays that the use is under continuous negotiation and the 

experiences of health benefit is less evident.   

Conclusions: There are differences in how individuals adjust to CPAP depending on how 

using CPAP makes meaning and gives health benefits  or whether CPAP is considered to be  

an obstacle in everyday living and a reminder of being sick. Additionally untreated OSA and 

CPAP can affect the self-perception of being either ill or well. 

Relevance to clinical practice: The various ways of adjusting to CPAP have to be 

understood in context of patients’ experiences. When interventions are initiated from the 

individual CPAP-user’s story the support may become more tailored and meaningful for 

patients.  

Keywords: OSA, CPAP, patient experiences, patient perspectives, narrative, chronic illness, 

adjustment 
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1. INTRODUCTION  

 

Obstructed sleep apnea (OSA) is one of the most common sleep disorders. The prevalence in 

the adult population worldwide is 3-7%, where men are more exposed to OSA than women 

(Punjabi, 2008).  In Norway, the prevalence is estimated to be 8% for moderate and severe 

OSA (≥ 15 events of obstructed breathing per hour of sleep), and 16% for mild form (≥ 5 to 

14 events per hour) (Hrubos-Strøm et al., 2010). Characteristic for OSA is that during sleep 

the upper airways collapse and temporary stop in breathing occurs. This disruption can lead to 

poor sleep quality and is often followed by excessive daytime sleepiness (Weaver & Sawyer, 

2010). However, a rather large number of patients with OSA do not experience disrupted 

sleep and daytime sleepiness (Campos-Rodriguez, Martinez-Alonso, Sanchez-de-la-Torre & 

Barbe, 2016). Nevertheless, both those with and without symptoms are in risk of getting 

cardiovascular diseases or abnormal glucose metabolism (Punjabi, 2008). Additionally, 

people with untreated OSA have a higher risk to be involved in traffic accidents due to 

sleepiness (Iversen, Broström & Ulander, 2018). This makes OSA treatment not solely an 

individual matter, but also important for others.    

 

The most common treatment of OSA is continuous positive airway pressure (CPAP) where 

positive airway pressure administrated by a flow generator prevents the airway closures 

during sleep. The machine, about the size of a clock radio, is placed on the nightstand and 

attached to the patient with a long tube and a facial mask that is fixed by elastic headgear 

(Dickerson & Akhu-Zaheya, 2007; Shapiro & Shapiro, 2010). The positive subjective health 

effects of CPAP are well documented, nevertheless several studies have shown that adherence 

to CPAP use is low (Brostrøm, Ulander, Nilsen, Svanborg & Franzén Årestedt, 2011; Weaver 

& Sawyer, 2010; Ward, Hoare and Gott, 2014). The low adherence is found to partly relate to 

technical problems with the CPAP, lack of symptoms and behavioral aspects such as 

personality, motivation and habits (Broström, Pakpour, Nilsen, Gardner & Ulander, 2018). 

 

 

1.1. Background 

Over the years, focus on factors influencing CPAP-adherence has been strong. In a systematic 

literature review published in 2014, Wozniak and co-authors summarized that educational, 

supportive and behavioral interventions had a positive effect on CPAP-use assessed in time 

using mask at night, but it was unknown whether the interventions led to meaningful 
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improvement of perceived symptoms or quality of life (Wozniak, Lasserson & Smith, 2014). 

Kim Ward and colleagues (2014) performed a systematic literature review with the aim to 

map what was known on experiences of CPAP-use from the users´ perspective. They included 

22 papers published between January 1990 and September 2012; in seven papers qualitative 

interviews were performed. Ward et al (2014) concluded that even though the intent in all the 

studies had been to study experiences from the users´ perspective, the concern of non-

compliance to CPAP use was most dominant both in the quantative and qualitative studies 

and therefore the patients’ experiences were more or less interpreted in light of being more or 

less problematic.  

Findings from qualitative studies describing patients´ experiences on OSA and CPAP-use 

often include what is defined as trade-offs where the perceived benefits from using CPAP 

compensate for the possible disadvantages or barriers (Dickerson & Kennedy, 2006; 

Dickerson & Akhu-Zaheya, 2007; Ayow, Paquet, Dallaire, Purden & Champagne, 2009; 

Sawyer, Deatrick, Kuna & Weaver, 2010; Hu, Yu, Lee & Tsao, 2013; Luyster et al. 2014; 

Ward, Gott & Hoare, 2017; Zarhin & Oksenberg, 2017; Zahrin, 2018b). Benefits highlighted 

are better sleep-quality, feeling less tired during daytime, and possibility to participate as 

preferred at work and in social settings. The drawbacks vary from technical matters such as an 

uncomfortable mask, to loss of intimacy with one´s partner or feeling unaesthetic and 

experiencing stigmatization due to the CPAP-equipment. The concern for adherence is 

fundamental in a clinical setting, and the findings from the above-mentioned studies have 

added to the understanding of CPAP-use. Motivation and decision-making has been 

mentioned as important for incorporating CPAP into ordinary living. To broaden the 

understanding further, we believe that exploring people´s experiences and sense of meaning 

of OSA and the use CPAP is relevant in order to better support patients. Focusing on how 

patients make sense of their illness and CPAP-use experiences in light of prior life 

experiences the present aim is to expand our knowledge about CPAP-use seen from the 

patients’ point of view.  

 

2. THE STUDY 

2.1. Aim 

The aim of this study was to explore how patients experience to live with OSA and use 

CPAP.  
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2.2. Design 

This study used a qualitative design based on individual thematic interviews to explore 

patients´ experiences of living with OSA and using CPAP for it. The interpretation and 

understanding of the results were inspired by narrative methodology. According to narrative 

theory, storytelling is a fundamental way for people to make sense of experiences about what 

is happening to them. By telling stories people tries to create a coherence between life 

experiences before becoming ill to how it is like when being ill and thereby reconstruct their 

disrupted biography and identity (Murray, 2000). Additionally, the findings were illuminated 

by the theories on the self in chronic illness (Charmaz, 1991; 1995), Preserving self (Vann-

Ward, Morse & Charmaz, 2017), and The Shifting Perspectives Model (Paterson, 2001; 2003). 

These theories point to how people with chronic illness balance prior self and new self in 

order to make meaning of illness and discover how to manage a life with chronic illness. 

Thereby these theories show that living with illness is a dynamic ongoing process where 

perspectives are in constant change. As OSA is a chronic condition and mostly CPAP-use is a 

life-long undertaking, the patients’ taken for granted life can be considered to become 

fundamentally changed by CPAP. Thus, the meaning of present life situation has to be 

connected to prior experiences and ways to face the future life with CPAP. 

 

2.3. Sample 

The study was conducted in a Norwegian ear-noose-throat/sleep outpatient clinic. Inclusion 

criteria were: adults 18 years and older, fluent in speaking Norwegian or Swedish, diagnosed 

with OSA and having personal experience of CPAP-use. Nurses at follow-up consultations 

about CPAP-use informed patients matching the inclusion criteria about the study, and those 

interested received written information about the study and its purpose. The recruitment of 

participants was performed in parallel with the interviews. Within a week after receiving 

names of those patients who volunteered for the study, the first author (MM) contacted them 

per telephone. Three patients who at first expressed interest did not answer when contacted. 

One patient was excluded due to language difficulties.  

 

In order to provide rich and various data, we aimed to recruit a heterogeneous sample with 

respect to age, genders and time since initiating CPAP. As the first three recruited participants 

were middle-aged men, the nurses thereafter were told to ask women and younger men to 
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volunteer for the study.  In total seven participants were included, two women and five men, 

age 36 to 76 years. Their experience with CPAP-use varied from approximately four months 

to three years. They were all married or cohabitants except one who were in a relationship but 

living apart. The oldest participant was retired and the six others were working.  

 

 

2.4. Ethical considerations 

Ethical approval was obtained by the Norwegian Centre for Research Data (reference 52103 / 

3 / AGL). The participants were informed that the interviewer (MM) worked as a sleep-nurse 

at the clinic. None of her patients was asked to participate; accordingly, the researchers had no 

direct therapeutic role towards the participants. During the recruitment process, the patients 

were told that participation is voluntary, and not volunteering would not have any clinical 

consequences. Participants who agreed to participate signed an informed consent form and 

were informed that they could withdraw from the study at any time without explanation and 

with no subsequent effect on their care or treatment. In addition, they had the opportunity to 

contact the primary researcher after the interviews in case they had questions or matters they 

wanted to discuss. In this paper, names, personal characteristics and places were changed to 

secure anonymity as far as possible.  

 

2.5. Data collection 

The interviews took place in the period March until June 2017, and were performed by a 

female researcher (MM) with longtime experience in the field of OSA and CPAP-treatment. 

The participants chose time and place for the interview. Three were interviewed in their own 

homes and three at an office in the clinic. One participant preferred the home of MM as 

renovations were going on in his house, and it was too much of an inconvenience to travel to 

the clinic. The participants were asked if the interview could be audio recorded, which they all 

approved.  

Duration of the interviews varied from 33 to 57 minutes. As the interviewer had education 

and experience in motivational interviewing (MI) elements from this technique were used in 

an attempt to create a calm and open atmosphere to facilitate openness from the participants. 

By the use of thematic interview and opened-ended questions, the participants had the 

opportunity to talk freely about CPAP-use. Initially they were asked to briefly present 

themselves regarding age, occupation and marital status. From there MM led the conversation 
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over to their experiences on OSA and CPAP use. The interview guide had four main themes: 

1. being diagnosed with OSA, 2. beginning with CPAP, 3. current use of CPAP, and 4. 

recommendations to new CPAP-users.  

Brief notes on the general impression of the main core were taken shortly after each interview 

as a reminder for later work. The audio recordings were transcribed word for word and 

resulted in approximately 190 typewritten pages of transcribed text for analysis. MM 

transcribed, coded and analysed the interviews. Each step was discussed by the second author 

to validate the research process by her asking critical questions about methodological and 

theoretical issues, as well as asking naïve questions from an outsider perspective, as she was 

not familiar with OSA. 

 

2.6. Data analysis 

The transcripts of each interview were first read several times to become familiarized with the 

data material and get a general impression of what the interviews were about. Already in this 

early phase, it became obvious that the participants’ narratives seemed to roughly express two 

different kinds of experiences. Some talked about a process where CPAP where found life-

saving, easily accepted and used routinely. Even though there might have been challenges, 

like an uncomfortable mask or getting used to the machine pressure, this was not expressed as 

troublesome. Obstacles were definitely overshadowed by the benefits that CPAP provided 

like better sleep, for both themselves and their partners, as well as improved daytime 

functioning. CPAP had become a life-necessity and was incorporated in the daily routines 

from day one. The other participants talked more ambivalently about CPAP, and expressed 

mixed emotions towards the device, and CPAP treatment was not solely seen as a solution to 

them. There was not any direct negative talk about the CPAP as such, but they rather told 

about the unwanted consequences of CPAP-use. This could be both practical matters; such as 

the mask being bothersome and/or providing facial marks, or more identity related issues 

where familiar self-image was challenged. 

 

To get a more in-depth understanding of these two narratives, a thematic analysis of the 

content was performed inspired by narrative analysis (Riessman, 2005; 2008). Each interview 

was coded, clustered if similar and thereafter ordered into themes. Central themes identified 

were life-situation before initiating CPAP, getting used to the device, practical administration 
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of CPAP, life-situation with CPAP, health, identity, motivational factors and significant 

others. During the process of analysis, it seemed like both the past and the future were 

important for how the participants integrated and used CPAP today. Accordingly, the themes 

were ordered in accord to narrative analysis in a temporal order; before knowing what was 

wrong, getting the diagnosis, initiating CPAP, and using CPAP in everyday life. In this way, 

it became obvious that their current use of CPAP was woven together and connected both 

with what had happened in the past, present and what they expected in the future. By 

questioning what are those interviewed talking about and how the narratives were structured 

temporally, two storylines evolved based on how the participants processed from not knowing 

of OSA to using CPAP today. In the presentation of findings, quotes of the participants are 

presented in italic writing.  

 

2.7. Trustworthiness 

Even if the aim of individual interviews, as in this study, is to explore the participants´ 

thoughts and meanings on a phenomenon, according to Braun and Clarke (2013) what is said 

refers to this as an interpretative process where knowledge, experience, perspectives and 

values from both parts produces new insights. Researchers cannot, and should not, put 

ourselves at side, but rather reflect on what we bring into all the phases of the research 

process. To provide transparency, attempts were made to critically question own influence on 

the data production and interpretations of the data material. We continuously reflected on how 

our preunderstanding and chosen theoretical perspective was supporting the interpretation of 

the data material. We accentuate that what presented in this paper is not “the only true 

version” of what the participants meant. It is our understanding of what is told, interpreted 

with help from theoretical frameworks chosen by us.  

The preunderstanding of the researcher was that it was a clinical problem when patients were 

reluctant to use CPAP. Thus, when constructing the interview guide, the themes where 

consciously formulated in a neutral tone in order not to address CPAP-use to be neither easy 

nor problematic. In this way, we wanted to present an openness for what the participants 

considered CPAP-use to be like instead of applying topics from a healthcare perspective. 

As notes were taken and reflected on after each interview, and most of the transcriptions were 

performed in between two interviews, interesting aspects expressed from one participant were 

at some extent more explored in-depth in the following interviews. When the findings were 

organized, MM referred to those where it seemed natural at patient follow-ups in clinics or at 
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the CPAP-information course for those new to CPAP to try out the interpretations with 

patients. 

Furthermore, MM had regular advising sessions with an experienced senior researcher 

(AMM) during the different steps in the research process. In these meetings preconceptions 

and taken for granted issues within the field were questioned and discussed. The reflexivity 

during the process gradually lead to a mutual understanding of why CPAP use may vary.  

 

3. FINDINGS 

Overall, two main storylines about experiences of OSA and use of CPAP were identified: 1. A 

straight-forward way with benefits and devotion, and 2. A winding way with ambivalence and 

negotiations. They represent two different trajectories on how the participants adjust both to 

have OSA and to use CPAP, which is interconnected. Based on their individual history and 

context, they roughly followed one of these passages in their way to incorporate CPAP use 

into their every-day life.  

 

3.1. A straight-forward way with benefits and devotion  

 

3.1.1. Disturbed life and a strange bodily sensation 

For three of the participants, Terje (male, in his fifties), Mona (female, in her fifties) and 

Thomas (male, in his forties) the life before CPAP was described as a struggle. Their time 

being together with near ones and choice of activities were often affected of their perception 

of sleepiness during day-time. Watching a film in the evening or driving to the cabin in the 

weekends were no longer possible as they risked falling asleep in front of the TV or behind 

the wheel. Due to excessive sleepiness, the risk of falling asleep at day was imminent. This 

also affected work and to overcome the challenges they developed various strategies. For 

example, Mona working in a kindergarten told:  

 

I brushed my teeth in the morning, looked in the mirror and thought “This will be a 

hard day”. It was bad. When I lay with the children for their nap, I concentrated on 

the pattern on the mattresses. We had mattresses with children's patterns on them, and 

I lay and looked at the pattern to not fall asleep. 
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As well as feeling sleepy, they talked about the negative effects on their bodies. Terje, talked 

about feeling the heart, a pressure in the body, and Mona had a feeling of a huge strain on the 

body during night. In addition, the fact of not knowing what was wrong was an extra burden. 

Thomas, who often had headache at the time and used painkillers and coffee to endure, 

recalled: 

 

Not knowing if there was something physical or more psychological, which is less 

manageable, was not ok. In addition, you didn´t know either, it could be something 

else….something more serious too… 

 

In addition to having poor sleep themselves, they told that their bedpartners didn´t sleep well 

either. The apneas generated worries and the snoring irritations as for Terje´s wife.  

 

I did not sleep well and it was very stressful. I often woke up during night and had to 

go to the bathroom. Went back to bed and snored like hell - excuse the expression. My 

wife was not happy with that as I kept her partially awake, and she pulled the duvet 

and pushed me in the side. 

 

 

3.1.2. A relief knowing the cause of the problem – something fixable 

The reason for seeking medical help was that they felt ill. Finally knowing they had OSA 

helped to understand why they felt so bad, and Terje and Thomas described that being 

diagnosed was a relief. Thomas explained:  

 

Then she (the MD) sent me to a test and they found out that this was not so good. 

However, it was good news for me because that meant there was something that could 

be fixed.  

 

With a verified diagnosis, it became easier for them to be open toward others and explain why 

they felt so tired and drowsy. Even though OSA put the pieces in place for them, for Mona it 

was at first a shock and a threat to her way of living and health. She told: 

 

My husband said that I snored a lot, and I had been very tired. I read about it (OSA) 

and thought “This must be me!”, but getting the results I got shocked because I did 
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not think it was that bad. He (the MD) really scared me. I thought I could die of it. It 

became serious to me. And when he started talking about my driving license too, and 

my life as a driver, I thought "What?! Is it that bad? It cannot be! He must have got 

the results wrong". 

 

Although this first tough experience being diagnosed with OSA, Mona had confidence in that 

a CPAP could help her as she had read many positive comments on the treatment. Whereas 

the situation of untreated OSA was so intrusive on everyday-life, everything improving the 

situation was worth trying. A daytime functioning described as freaking terrible, using the 

words of Terje, demanded for a change to come even if not all of them knew what to expect.  

 

Terje: The motivation is that you get a much better life. Absolutely 100% for sure. 

MM: But you did not know that when you first started... 

Terje: Not at all. I really had resistance to it at first. I thought “A machine and tubes 

and everything”. At that point, I had surrendered. Then it was just “Bring it on and 

let's see what it is”. 

 

 

3.1.3. CPAP accepted and becoming a natural part of daily living 

The first period with CPAP was characterized by figuring things out, learning by doing. 

Having some initial troubles with technicalities related to CPAP, they expressed being 

grateful that they at the same time felt better using the device. The early positive treatment 

outcome, motivated them to keep on trying, and this made it easier to integrate CPAP on a 

daily basis. Putting the mask on every night became a ritual and a new normality, almost like 

brushing your teeth, as Thomas said. This did not just happen immediately though; it was a 

process where they had to practice to tolerate the mask, wanting it and making decisions. The 

thought of letting go did not occur to them, as the alternative with a broken daily life was 

worse. There was too much at stake, for example, the risk of losing the driver's license had 

highly influence on Mona's decision to really give CPAP a chance. 

 

I thought "This has to work out. I cannot lose my driver's license”. So there was no 

way around it, it was just getting on to it, and I was the one who had to do something. 

There was no one else who could fix me. 
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Sleep quality and daytime functioning before CPAP-treatment was the benchmark from which 

they did the adjustments needed to adapt, accept and include CPAP in every-day life.  The 

positive effect on sleepiness and feeling ill was the strongest motivational factor for CPAP-

use. They knew that untreated OSA could cause other health problems, especially 

cardiovascular diseases, and the positive long-term health aspect gradually become more 

important. They talked about the importance of regaining and maintaining good health, as 

well as maintaining good health for the future. As disturbance from snoring, apneas and 

restless sleep was reduced by use of CPAP, their bedpartners also benefited. With this 

positive side effect for significant others, CPAP-use were described as a win-win situation for 

everybody. 

 

Experiencing excessive sleepiness and lack of energy, for finally getting the diagnosis was 

mostly a “good thing”. Using CPAP became an easy choice as they went from a state of 

perceived illness of having poor sleep quality, bad daytime functioning and feeling a burden 

on their bodies, into a state of wellness displayed as a new existence described in terms of 

dreamlike, life changing and a success story. With positive treatment outcome, the CPAP was 

in for good, and they reported to use the CPAP every night. 

 

The participants following this road felt immediate benefit from using CPAP, hence they 

became devoted to use CPAP. These participants will further be referred to as the devoted 

users. 

 

 

3.2. A winding way with ambivalence and negotiations  

 

3.2.1. Not noticing anything wrong oneself 

Olav (male, in his seventies), Geir (male, in his sixties), Anne (female, in her fifties) and 

Anders (male, in his thirties) the symptoms before getting the diagnosis of OSA had been 

either small or absent, and accordingly they had not felt ill and perceived themselves as sick. 

Olav, who have other chronic conditions, related his tiredness to these diseases. Anne did 

recall that she was tired in the mornings and partly during day, but she had thought that this 

was quite normal. Geir had not experienced symptoms at all. He recalled: 
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I did not notice anything myself, you know. I was told that I snored and my family had 

noticed apneas, but this was not a problem to me, and you don´t do much about it when 

it´s not a problem. That´s just the way it is […] The reason I started with this CPAP-stuff 

was that I suddenly got a cardiac arrest, so I was ... I was actually dead…  

 

In the aftermath of this, he was examined for OSA and ended up with a CPAP.  

 

3.2.2. Getting aware from others – ambivalence to the diagnosis 

Even though their stories had different nuances, they all told of life before diagnosis and 

before CPAP as easier. The reason for seeking medical help came mostly out of getting aware 

from others of abnormal breathing during sleep. Concerned near ones witnessed their snoring 

and apneas, or committed MDs that reacted on diffuse symptoms.  For Anne the experiences 

before the diagnosis were negative as her snoring affected her relationship at that time. Her 

boyfriend had yelled at her and audio-recorded her snoring on the cell phone. She talked 

about these events as embarrassing, but while listening to her own breath during sleep she 

heard something was wrong and sought medical help. She had trouble understanding and 

accepting having OSA, and felt that she did not fit in the idea she had that an OSA patient is a 

sleepy, snoring, elderly and overweighed man. In addition, she thought that it was somehow 

unfair that she got the OSA diagnosis.  

 

It was hard to put myself in a category; I did not quite find mine. I didn´t know much 

about it (OSA), and asked healthcare professionals about the trustworthiness of the 

results from the sleep study. I was informed that it was correct, so I thought "Okay, I can 

only accept this", but I notice how I'm about to not accept, so ... it's not entirely in place.  

 

The process to relate the diagnosis to themselves took time as they didn´t perceive OSA 

affecting their daily living. As the disease was not a worrying lived experience, the disease 

became rather abstract to them. This led to ambivalent thoughts on the diagnosis and the need 

for treatment.  In contrast, Anders felt bad at day-time, but previous examinations had not led 

to any answers. When he for the second time had a sleep test and saw a sleep specialist, things 

started to make sense. He said:  
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When I talked to the sleep specialist, saw the graphs (of the sleep recordings), and was 

explained that I never get any deep sleep ... then it was like, "Yes, okay, so that's why 

I'm so tired during the day”. 

 

3.2.3. Many things to consider –ambivalence towards CPAP use  

Starting with CPAP, and being in need of home medical equipment, had impact on their self-

image, and they wished for other treatment alternatives than CPAP. Geir who felt healthy, 

found himself all of a sudden sick and in need of both an Implantable Cardioverter 

Defibrillator (ICD) and a CPAP. For Anne, whose father used CPAP, the device reminded her 

of getting older, and she felt less feminine being a snorer and wearing the CPAP-mask. She 

told that she was almost depressed wearing the mask in the beginning. Anders talked about 

not wanting to use CPAP and related it to his young age. He said: 

 

In the beginning I think some of the problem was that I didn´t want to. I didn´t want to 

give up […]. They said "There's no cure for this, you´ll just have to use this machine”. To 

sleep with CPAP for the rest of my life…I really didn´t want to. I think maybe this was a 

reason why it became ... why I made it difficult for myself to get used to it, and sleep with 

it. Therefore, in the beginning, I tried, but maybe I gave up too soon... 

 

The device and mask was often described as big and interfering, and using it was mainly seen 

as troublesome. Sometimes other things in life were considered more important than spending 

the time and effort in dealing with OSA and CPAP. This could be managing other health 

issues, avoiding facial marks from the mask the next morning, challenges in putting the mask 

on at night, or the fact that they did not want to wear the CPAP in front of others. The 

ambivalent attitudes towards CPAP resulted in negotiations about use depending on the 

particular situations they were in. Anne told:  

 

I haven´t used it (CPAP) when my boyfriend sleeps over. It stands there, but I don´t 

use it. He can withstand my snoring though, there was another one who couldn´t. 

MM: You have it on the nightstand. You don´t put it away? 

Anne: No. That is what I thought I would do in the beginning. I thought "I'm going to 

live alone for the rest of my life!”. […] If there was a new man in my life, I think I 

had… I really think I had hidden it (the CPAP), and then gradually said something 

about this. 
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As the perceived benefit from using CPAP varied in this group, the general health aspect 

became more important as motivational factor. This was also an argument they used in their 

own negotiations whether to sleep with the mask at night or not. In addition, improved sleep 

quality for near ones, and the hope for a good night’s sleep and well-being helped them to 

endure. Olav said: 

 

I do have good nights where I sleep well and wake up refreshed, completely refreshed, 

and I'm thinking “Gee, now I can do almost anything! 

 

Even though significant others not always were directly part of the CPAP-administration, the 

concern expressed by others seemed to be a reason to continue with CPAP. For example, Geir 

more or less used it for the sake of his family as he did not experience any positive effects of 

CPAP. Talking about what still kept him going with CPAP after almost three years he said: 

 

What can I say about that? I guess it´s ... I am told to use it, both by my girlfriend and my 

son…but no… I do not really know. It is not easy for me to say… I have it (the CPAP), so 

I guess I have to use it…  

 

Even if CPAP in a way was partly a daily routine, the hope of one day not needing it, kept the 

spirit up for these users being ambivalent to the use and benefits of CPAP. It made it easier to 

tolerate CPAP when the choices were made from day to day based on their life-situation, 

rather than signing up for a life-long commitment. 

 

The participants following this road felt diffuse or none benefits from using CPAP, hence they 

became ambivalent to use CPAP. These participants will further be referred to as the 

ambivalent users. 

 

 

4. DISCUSSION 

Through two storylines, we have described how patients with OSA in different ways adjusted 

to the diagnosis and the use of CPAP. The trajectories were either a straightforward way or a 

winding one. These two storylines add to the understanding why people are becoming 

devoted or ambivalent users of CPAP. 
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Descriptions of life before CPAP as being either “freaking terrible” or “not noticing anything 

myself” illuminate the background for their stories about OSA and CPAP use. The devoted 

users literally spoke of a new improved life after starting with CPAP, and talked about CPAP 

in an almost glorified way. They had got their life back and recovered their health thanks to 

CPAP. The ambivalent users presented a more distant relationship to CPAP as both OSA and 

CPAP interfered and abrupted their ordinary living. Bury (1982) and Charmaz (1991), have 

described illness as a special kind of disruption in life. Williams (1984) also relates illness to 

rupture, not only to the individuals’ everyday living, but also to ruptured relationships 

between the self and others. However, interestingly the ambivalent users had at little extent 

experienced any disruptions by illness before being diagnosed with OSA, but now treatment 

with CPAP became a reminder of illness that disturbed their normal life.          

In a study describing the patient perspective on communication with healthcare personnel, 

findings showed that the patients appreciated that the practitioner explored how symptoms 

related to OSA affected their life situation (Broström et al., 2016). When healthcare 

professionals “went straight to the topic (e.g. the type of CPAP mask)” (p.572) this was 

considered a negative thing. By approaching in an understanding and committed way, and 

providing informative response, this opened up for the patients to share what was on their 

mind (ibid.). Riessman (2008) refers to how stories told welcome the listeners – or readers 

and viewers – to enter the world of the teller. This implies that we have to challenge ourselves 

to understand what is shared from the perspective of the other. The stories are not isolated 

anecdotes, but a result of making meaning by merging the past and the present experiences. 

By telling stories, people can reconstruct a ruptured story in order to make a meaningful 

interconnection between body, self and world (ibid.). During the interviews, the need for 

organizing the experiences in a timeline became obvious. Mattingly (1994) points to how this 

structure of narrating with “one thing after another” (p.812) is essential when creating 

meaning, and in order to make CPAP-use meaningful, the participants intuitively placed the 

treatment into their life-history, and could not see it as a separate action. Therefore, when 

addressing the theme “current use of CPAP”, the participants took the story back to “the 

before” in order to explain the present, and additionally express hopes for the future. Earlier 

studies, such as the ones from Dickerson and Aku-Zaheya (2007), and Ward, Gott and Hoare 

(2017), show CPAP-users’ stories on “pay-offs” and “trade-offs” relating to the benefits and 

the sacrifices use of CPAP brought along compared to their prior life-situation. We interpret 
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this to be another way of placing CPAP into a time perspective similar to what the 

participants in our study did. By doing this, the experience on (non)meaning of CPAP-use 

seems to be easier to frame in order to explain and understand. 

 

The stories told contained not only benefits, disadvantages and practical matters related to 

CPAP-treatment, but also more profound topics such as “Who am I with OSA and in need of 

a CPAP?”. Chronic illness (and treatment) cannot be seen as an isolated event as it occurs in 

the context of life; illness encroaches upon life and by that, the preferred and well-known self 

suddenly is being challenged (Charmaz 1991; 1995). It was burdensome for the ambivalent 

users to merge the familiar and preferred self with the diagnosed self, who was recommended 

to use CPAP. When an ordinary life is fading due to illness, new meanings have to be found 

in order to preserve former roles and social interactions (Vann-Ward et al., 2017). Kralik and 

co-authors (2004) underline how self-management of chronic illness need to be understood as 

a dynamic process including perspectives beyond “doing” by adding dimensions of “being” 

and “becoming”. Self-managing is a complex matter where meaning-making is essential for 

people (ibid.). The influence of CPAP on the self is also shown in the study of Zahrin 

(2018b), where stories circulated about feeling disabled when wearing the device. Presently, 

the ambivalent users experienced that wearing the mask affected self-perception, and the 

unpleasantness was challenging to tolerate. Even though the negative perception was rooted in 

the individual, one could nevertheless interpret it as a form for stigma as wearing the mask 

made them feel deviant from certain social accepted identities. But for the devoted users this 

unpleasantness was overshadowed by the health benefits they experienced by using the 

CPAP. In our study, the ambivalent users did not experience immediate health benefits and 

the preference was to perceive oneself as being feminine, young or healthy rather than 

unattractive, old and sick. In order to do so, negotiations went on whether to wear the mask or 

not. This offered a possibility to shift perspective from illness (wearing the mask) to wellness 

(abandon the mask) in order to maintain known self. In contrast, the devoted users actually 

returned to their preferred self at least at day-time with help of CPAP. 

 

The participants in the present study adhered to CPAP rather differently, nevertheless they all 

seemed to be quite satisfied with what they had accomplished considering their whole life 

situation. Their stories addressed life before the diagnosis, reactions to OSA, the hopes and 

worries related to CPAP-prescription, and how it turned out to be when “learning by doing” 
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(e.g. using CPAP). Even though these themes were shared in the two storylines, the story-

lines differed by showing further either a successful or winding trajectory. It was easy to 

understand the devoted users’ adherence to CPAP; positive outcome on intrusive symptoms 

gave meaning to its use. They went from illness to wellness. Possible challenges were 

diminished, and they figuratively embraced the CPAP. With less experienced intrusion by 

illness and disturbing interference by the treatment, the ambivalent users approached CPAP 

more hesitantly. When using CPAP, wellness was replaced with a sensation of illness or 

badness. Mattingly (1994) points to how people need their actions to be understandable as 

well as giving the pay-off wanted. She refers to Goffman emphasizing not only the need to 

make sense but to create sense. Individuals wish to locate themselves in an understandable 

context in order to find meaning (Mattingly, 1994). When the ambivalent users abandoned 

CPAP they created a meaning, because using CPAP actually sometimes did not make sense to 

them. This self-regulating way of using CPAP, could in a clinical setting be understood as 

“not wanting” or “non-adherent”.  As CPAP-use tends to be low, the purpose for several 

studies has been to identify factors that can predict CPAP adherence (Weaver & Sawyer, 

2010). Among factors examined are patient characteristics, disease characteristics and 

psychosocial factors. So far, not any single factor has been identified to be “the one” essential 

for adherence. Rather the conclusion has been that multiple factors intervene and are highly 

individual (ibid.). This is applicable to our findings, were the circulating stories included 

some shared experiences, but also a variety that had to be seen and understood related to each 

individual.  The devoted users were not devoted persons. In fact, some of them were rather 

sceptic to CPAP before initiation. Similarly, the ambivalent users were not ambivalent as 

persons. The participants stories on handling OSA and CPAP, led them in our interpretation 

into either the devoted or the ambivalent road due to the meaning OSA and CPAP gave them. 

In a paper published in 2010, Weaver and Sawyer discussed the definition of CPAP-

adherence itself, as well as pointing to factors influencing adherence and interventions that 

might improve use of CPAP. They underscored the complexity of CPAP-adherence (Weaver 

& Sawyer, 2010), which we mean the participants’ stories in our study also showed. Further 

Weaver and Sawyer (2010) pointed to how individualizing interventions rather than to look 

for one-size-fits-all solutions might be a more appropriate way to approach (non)adherence. 

This corresponds with the suggestions forwarded by Dickerson and Kennedy (2006) who 

emphasized the need for nurses and other healthcare professionals to listen to stories told by 

expert patients in order to better contextualize CPAP-use and identify possible interventions 

to encourage the use of CPAP. Ward and colleagues (2017) also emphasize a patient-center 
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approach by exploring the personal choices and what motivates use of CPAP for each 

individual. We agree on the importance to listen actively to stories told by the users to 

understand why people can be devoted or ambivalent to use CPAP. Nevertheless, our study 

indicates that it is not motivation or lack of motivation that is put at stake, but rather how the 

use makes sense or not in light of a personal life story.  

 

 

5. LIMITATIONS 

 

The purpose of narrative analysis is not to describe in-depth how patients experience their use 

of CPAP, but rather to reveal narratives about how people create meaning through storytelling 

that may also be recognizable in other contexts. Despite that people’s narratives at a detailed 

level vary, their storylines at an abstrahended level can be recognizable across patients. Our 

two storylines illuminating a success narrative and a story of negotiation and ambivalence are 

likely to resonate with other patients narratives as well. However, we think that there can also 

be other narratives not fitting quite well into these two storylines. This has to be challenged by 

future studies. 

Malterud (2016) underlines how qualitative studies occasionally tend to comment on own 

sample size rather than focusing of transferability and the reflectiveness necessary when 

doing qualitative research. In our study, we have been inspired by narrative methodology and 

the two storylines presented are not intended to be exhaustive. Instead, they show two 

plausible stories that probably can be recognizable in various settings and contexts.  We will 

therefore not focus on that seven participants is a small number, but rather highlight the 

importance that our data material was varied and that the participants’ shared colorful stories. 

Malterud, Siersma and Guassora (2015) shows that thrustworthiness in qualitative studies 

depends on  information power determined by richness of the data about the study aim, 

sample specificity, use of established theory, quality of dialogue, and analysis strategy 

(Malterud et al., 2015).  Presently, we consider our data material as being rich and with 

various experiences about OSA and CPAP-use. Furthermore, providing rather detailed 

information about each step of the research process and our interpretations is supported by 

theory, the research process is tried to become as transparent as possible so others can accept 

or refute our findings and interpretations.  
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The stories displayed in this study are on CPAP-use, yet we argue that the narratives on 

exposure of illness and treatment as intrusive on everyday life will be recognizable also for 

others. In addition, learning to actively listen and relate to stories told by patients can broaden 

the perspective of carers and provide new insights. Many of the participants also expressed 

that their reason for participating was in order to add “something” to the phenomenon of using 

CPAP that might be useful to others.  

Knowing that the primary researcher (MM) worked at the clinic and was colleague with the 

recruiting nurses could have affected the participants’ opportunity to speak freely. On the 

other hand, the fact that MM was familiar with OSA and CPAP, helped to make the 

interview-setting relaxed, and many of the participants expressed how talking about life with 

CPAP felt natural. The fact that the participants knew the interviewer was a nurse working 

with OSA and CPAP, they also probably adjusted what they were saying to what they would 

have talked in a clinical encounter. It might also have been that they in her considered having 

an audience who could bring along their perspective on CPAP back to a clinical setting in a 

way they might be unable to do themselves.  

 

6. CONCLUSION 

 

Through the narratives the seven participants courageously shared in this study, we have 

shown to two different storylines capturing two different trajectories of CPAP-use. In the 

‘straight forward’ storyline, CPAP was seen as a positive solution on a perceived daily illness, 

and where positive effects of CPAP made the users become devoted to use it. In the ‘winding’ 

story line a more or less well-lived life before getting the diagnosis of OSA were replaced by 

a CPAP symbolizing sickness leading to an ambivalent and negotiated use. The storylines 

display that badness/illness and wellness are present, but they have different positions in the 

two storylines. This indicates that adherence to CPAP has to be understood in light of how 

patients make sense of the use by connected it to their prior life experiences. Thus, healthcare 

professionals may need to broaden their understanding of adherence in order to better support 

CPAP-users when required. One way of doing this is to be responsive to the stories told by 

the patients in a clinical setting. 
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7. RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE 

 

Certainly, CPAP-(non)adherence will continue to be a major concern and interest for health 

professionals in the years to come. In order to support and facilitate patients to adapt to CPAP 

clinicians could explore the patients view on how both the diagnosis and the CPAP connect to 

prior life experiences. This requires listening actively and committedly to their histories. 

When being curious and focusing on the person rather than the OSA patient, health 

professionals might be able to broaden the understanding of the patients’ experiences and 

approach CPAP use in a more tailored way. Listening to stories from the users´ perspective 

can in addition shed light on (non)actions that may appear puzzling from a healthcare 

perspective. By simply asking people “How does CPAP fit into your life?” might show how 

attitudes towards and motivation for CPAP relate to the sense of meaning the diagnosis and 

the treatment make for each individual. As we see it, this could be a platform from which a 

person-centered intervention can be tailored. 
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directly relevant or directly related to the work that the authors describe in their manuscript. 
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3. Given final approval of the version to be published. Each author should have participated 
sufficiently in the work to take public responsibility for appropriate portions of the content; and 
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download a PDF typeset page proof, associated forms and full instructions on how to correct and 
return the file. 
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The journal offers rapid publication via Wiley’s Early View service. Early View (Online Version of 
Record) articles are published on Wiley Online Library before inclusion in an issue. Note there 
may be a delay after corrections are received before your article appears online, as Editors also 
need to review proofs. Once your article is published on Early View no further changes to your 

http://www.wileyauthors.com/onlineopen
http://www.wileyauthors.com/licensingFAQ
http://www.wileyauthors.com/OAA
http://www.wileyauthors.com/compliancetool
http://www.wileyauthors.com/compliancetool
http://www.wileyauthors.com/self-archiving
http://www.wileyauthors.com/APCpricing
http://www.wileyauthors.com/funderagreements
http://exchanges.wiley.com/authors/faqs---copyright-terms--conditions_301.html
http://www.wileyauthors.com/
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-404512.html#ev


 
 

87 

 

87 

article are possible. Your Early View article is fully citable and carries an online publication date 
and DOI for citations. 
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Access and sharing 
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• As the author, you will have free access to your paper (after accepting the Terms & Conditions 
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publication alert and free online access to your article. You can now order print copies of your 
article (instructions are sent at proofing stage or use the below contact details). 
Email offprint@cosprinters.com 

Video Abstracts: A video abstract can be a quick way to make the message of your research 
accessible to a much larger audience. Wiley and its partner Research Square offer a service of 
professionally produced video abstracts, available to authors of articles accepted in this journal. 
You can learn more about it at www.wileyauthors.com/videoabstracts . If you have any questions, 
please direct them to videoabstracts@wiley.com . 

Now is the time to start promoting your article. Find out how to do that here. 

Measuring the Impact of your Work 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv med samtykkeerklæring 
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

”Søvnapné og CPAP-bruk. 

En kvalitativ studie om 

pasienters  erfaringer med å bruke CPAP.” 

  

 Bakgrunn og formål 

 

 Hensikten med denne studien er å få bredere kunnskap om hvordan det er å leve med søvnapné og 

bruke CPAP. Ved å intervjue pasienter om deres erfaringer  ønsker vi  å lære av hva de forteller oss 

om  unike erfaringer, handlinger og opplevelser. Du blir forespurt om å delta i prosjektet enten fordi 

du har vært til kontroll med CPAP ved Lovisenberg Diakonale Sykehus eller fordi du har blitt 

kontaktet av Foreningen for søvnsykdommer. Ønsket er å kunne inkludere pasienter med forskjellig 

bakgrunn og erfaring fra CPAP-behandling og invitasjonen går til flere. Målet er å intervjue 4-8 

deltakere. 

  CPAP er en synlig behandling med maske og maskin i soverommet, og det å bruke maske om natten 

kan være både generende og en kilde til frustrasjon. Men det er også flere som bruker CPAP 

regelmessig, har god effekt på både søvnkvalitet og dagsform, og som har lært en måte å håndtere 

sin nye livssituasjon på. I dette prosjektet ønsker en å lære om både gode og negative erfaringer ved 

søvnapné og bruk av CPAP. 

 Prosjektet er et mastergradstudie ved Universitetet i Oslo (UiO), avdeling for helsefag, og utføres i 

samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS). Forsker er masterstudent ved UiO, avdeling 

helsefag, og arbeider som sykepleier ved søvnlab, LDS. 

 Hva innebærer deltakelse i studien? 

 I tidligere forskning har  pasienters erfaringer om søvnapné og bruk av CPAP i hovedsak blitt 

undersøkt med standardiserte spørreskjema. I denne studien ønsker vi å gå mer i dybden og studere 

pasienters unike erfaringer basert på intervjuer med CPAP-brukere. Intervjuet kan enten foregå 

hjemme hos deg eller et annet egnet sted som du selv kan velge. 
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 Dersom du tillater det vil samtalen vår bli tatt opp på bånd slik at forsker slipper å gjøre notater 

underveis. Varighet på intervjuet anslås til ca. 30-90 minutter. Spørsmålene vil omhandle følgende 

temaer: dine erfaringer om å få diagnosen søvnapné, å starte med CPAP,  å bruke CPAP, og hva dette 

har å si for deg i din hverdag.  

Hva skjer med informasjonen om deg?  

 

 Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Masterstudent og veileder er de som vil ha 

tilgang til personopplysningene. Lydfiler og transkribert tekst (intervjuet vil bli skrevet ordrett av fra 

lydfil)  vil bli lagret på forskningsserver, TSD, ved UiO. Koblingsnøkkel for å koble lydopptak/tekst med 

aktuell pasient vil oppbevares i låst skap på låst rom ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. 

 Vi vil så langt som mulig ivareta at din identitet blir skjult, og vi vil etterstrebe at personopplysninger 

ikke kan spores tilbake til enkeltindividet. 

 Prosjektet skal etter planen avsluttes juni 2018. Alle personidentifiserbare opplysninger og lydfiler vil 

bli slettet etter levert og bestått masteroppgave, senest juli 2018, mens de skrevne tekstene vil bli 

anonymisert og lagret på TSD for å kunne gjøre ytterligere analyser ut over masteroppgaven.   

  

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke sitt samtykke 

 Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål kan du kontakte 

masterstudent og forsker Margareta Møkleby enten på e-post e.m.mokleby@studmed.uio.no eller 

telefon 97113422.   

 Før intervjuet påbegynnes skal vedlagt samtykkeerklæringen signeres. Du kan når som helst og uten 

å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre kliniske 

behandling. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede data, med 

mindre opplysningene ikke allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.  

 Dersom du velger å delta og senere ønsker å trekke deg, eller har ytterligere spørsmål til prosjektet, 

kan du kontakte masterstudent og forsker Margareta Møkleby enten på e-post 

e.m.mokleby@studmed.uio.no eller telefon 97113422.  

 Veileder og prosjektansvarlig på vegner av UiO er professor Anne Marit Mengshoel, 

a.m.mengshoel@medisin.uio.no. 

 Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. 
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 Samtykke til deltakelse i studien 

 

 

Jeg har mottatt informasjon og er villig til å delta i prosjektet. 

 

 

 

…………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Sted og dato     Deltakers signatur 

 

 

      …………………………………………………………………………… 

      Deltakers navn med trykte bokstaver 
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 Vedlegg 3: Tematisk intervjuguide - prosjektplan 

Personoplysninger  Alder, utdanning/yrke, sivilstand, tid med 
CPAP, grad av søvnapné.  

Å få diagnosen søvnapné  Beskrivelse av hvordan helsen ble opplevd 

på det tidspunktet.  

Beskrivelse av hvordan dagliglivet fungerte 

på det tidspunktet.  

  

Å starte med CPAP  Beskrivelse av tanker knyttet til oppstart 

med CPAP.  

Beskrivelse av bearbeiding av den nye 

livssituasjonen.  

Praktisk tilrettelegging.  

Leve med CPAP – praktiske aspekter  Beskrivelse av hvordan gjennomføre 
behandlingen.  

Leve med CPAP   Beskrivelse av hvordan helsen oppleves i 

dag.  

Beskrivelse av hvordan dagliglivet funger i 

dag.  

  

Sosial kontekst  Beskrivelse av hvordan omgås andre før 

oppstart med CPAP.  

Beskrivelse av hvordan omgås andre når 
man bruker CPAP.  

Beherske / kjempe med   Beskrivelse av hva som gjør at 
behandlingen opprettholdes.  

Andre innspill fra deltaker    
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Vedlegg 3: Tematisk intervjuguide - intervjuene 
 

Hvordan erfarer og håndterere pasienter med søvnapné å bruke CPAP? 

 

Takk for at du stiller til intervju og vil dele din historie. Årsaken er jo at du bruker CPAP. 

Samboer / alene / jobb / student / pensjonist 

Kan du fortelle om hvor lenge du har brukt CPAP? 

Hvordan bruker du CPAP i dag? 

 

Å få diagnosen søvnapné 

Husker du hva du tenkte når du fikk diagnose søvnapné? 

Husker du hvordan du opplevde helsen din på det tidspunktet? 

Husker du hvordan du opplevde hverdagen din på det tidspunktet? 

Husker du hvordan andre – familie, venner, kollegaer – reagerte på at du fikk diagnose 

søvnapné? 

 

Å starte med CPAP 

Visste du noe om CPAP på forhånd? 

Husker du hva du tenkt/følte når du skulle begynne med CPAP? 

Hva tenker du var viktig / avgjørende for at du bestemte deg for å starte med CPAP? 

 

Å bruke CPAP 

Inkludere CPAP i hverdagen 

Reise 

Sosial setting (familie – jobb – fritid) 

Hva tenker du er viktig / avgjørende for at du bruker CPAP fortsatt (i dag)? 

Fremmer eller hemmer bruk av CPAP. 

 

Råd til nybegynnere. 
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Vedlegg 4: Analyse - Skisse over intervju 4 & 7, identitet 

 

Identitet 

Alder – det å bli gammel. Å gi opp (Hva da? Ungdommen? Et friskt jeg?) Ingen vei tilbake 

(Til hva da? Ungdom? En frik kropp/et friskt jeg?) Stereotyper. Trussel? 

 

(D = deltaker / F=forsker /tall i parentes henviser til intervju og side i transkripsjonsnotatet) 

Intervju 4 – kvinne 57 år Intervju 7 – man 36 år Koder 

 

D: Og jeg tenkte:” Skal jeg begynne med en sånn 

apparat?!”. Jeg har en far på 85 år som har brukt 

det de siste 15 årene. Det var det jeg så for meg. 

Nei, det syns jeg ikke akkurat var noe særlig 

sjekketriks (4.3) 

_______________________________________ 

F: Du sa at snorking ikke helt passet inn i den 

bilden som du har av deg selv, hvordan var det da 

med masken og ta på masken. Stod du foran et 

speil?  

D: Nei vet du hva, det var grusomt! Jeg sto jo i 

hvert fall ikke foran speilet (småler). Jeg så den 

og det var nok. Og bare kjenne at den var på. Åh! 

(4.17) 

_______________________________________ 

D: Når jeg satt her i vinter med nattsokker og 

nattkjole, og det var kaldt og mørkt da tenkte 

jeg:” Nå er siste kapittel i livet kommet. Her 

sitter jeg som en gammel tante, og legger meg 

alene med denne masken”. Ja det var noe der ... 

(småler) (4.20) 

________________________________________ 

D: Det er litt en erkjennelse. For når jeg fikk 

tinnitus så begynte jeg med et lite høreapparat og 

det var jo en veldig overgang. Det ville jeg jo 

heller ikke bruke i starten. Så jeg er jo på en 

måte i andre kapittel … (ler). Jeg føler meg jo 

fortsatt så ung, så jeg syns det har vært litt 

 

D: I begynnelsen med den første (CPAP:n) så tror 

jeg også at litt av problemet var at jeg ikke ville. 

Jeg ville ikke gi opp på en måte. Altså å bruke 

den maskinen resten av livet, for det var det som 

ble sagt:” Det er ikke noen kur for det her, du må 

bare bruke den her maskinen”. Jeg tror kanskje 

det var en av årsakene til at det blev ...at jeg 

gjorde det vanskelig for meg sjøl da, til å bli 

vant med den og sove med den. I begynnelsen 

prøvde jeg den men jeg ga kanskje opp veldig fort 

når jeg prøvde å sove med den (7.8) 

________________________________________ 

D: Det å sove med den (CPAPen) for resten av 

livet, når jeg er 33 som jeg var på den tida der, det 

var liksom sånn … det hadde jeg egentlig ikke 

lyst til (7.9) 

_______________________________________ 

F: Det du sa med at du var ganske ung og 

plutselig fikk en diagnose du ikke hadde hørt om, 

og” Her er masken og den skal du bruke resten av 

livet”. Ble det litt for mye? 

D: Det ble et sjokk ja (7.11) 

________________________________________ 

D: Han (legen) forklarte at det var annerledes med 

de (nye) maskinene og at de var litt mer sånn at 

de pusta med deg. Og det huska jeg jo var en ting 

som var irriterende at den forrige ikke gjorde, så 

da så jeg kanskje litt lysere på det. Men allikevel 

 

 

o Jeg ville ikke gi opp  

o Bruke CPAP for resten av 

livet 

o Jeg tror kanskje det var en av 

årsakene til at jeg gjorde det 

vanskelig for meg sjøl 

o Å sove med CPAP for resten 

av livet, det hadde jeg 

egentlig ikke lyst til 

o Bruke CPAP - det syns jeg 

ikke akkurat var noe særlig 

sjekketriks 

o Det var grusomt å ta på 

masken i begynnelsen 

 

 

o Nå er siste kapittel i livet 

kommet  

o Jeg er jo på en måte i andre 

kapittel men jeg føler meg jo 

fortsatt så ung  

o Hvorfor skal jeg få dette? 

o Det ble et sjokk å få 

søvnapné og å få vite at han 

skulle bruke CPAP for resten 

av livet 

o Begynne å bruke den 
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sånn:” Hvorfor skal jeg få dette? Jeg som trener 

og holder meg i gang og ikke er overvektig” og 

alt dette her (4.20) 

________________________________________ 

D: Når jeg tok opp dette med CPAP:n på jobben 

så ble jo folk litt overrasket. ” Jøss, du!”, ikke 

sant. Fordi man har noen forestillinger om 

hvem det er som har søvnapné. Hvem det er 

som snorker og når jeg sjekket dette med 

snorkingen så jeg jo at det var overvektig menn, 

og så kom det liksom langt ned:” Kvinner i 

overgangsalder kan også begynne å snorke”. Så 

da tenkte jeg:” Okej, det må vel være det” (4.21) 

_______________________________________ 

D: Det var liksom vanskelig å putte seg selv i en 

kategori, jeg fant ikke helt min kategori annet 

enn dette med overgangsalderen, og at det kunne 

være forklaringen. Jeg liker jo gjerne å få en 

forklarings-nøkkel inn, til hvorfor jeg skal ha det 

slik og slik (4.21) 

_______________________________________ 

 

D: Jeg kommer stadig vekk tilbake til at det er 

veldig urettferdig at jeg skulle få dette, når jeg 

har gjort så mye for å … 

F: At det er litt urettferdig …? 

D: Ja. Og rart! Jeg syns det blir merkelig. Og jeg 

lurte på om det kunne være feil (4.23) 

 

 

 

 

 

så var det vel kanskje:” Okej, begynne å bruke 

den maskinen igjen?” (7.12) 

 

 

maskinen igjen? 

 

 

 

o Man har noen forestillinger 

om hvem det er som har 

søvnapné. 

 

 

 

 

 

 

o Jeg fant ikke helt min 

kategori 

 

 

 

 

 

 

 

o Veldig urettferdig at jeg 

skulle få dette 

 

o Jeg lurte på om det kunne 

være feil 
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Vedlegg 5: Analyse - Skisse over tre faser 

Before getting the diagnosis 

 
 

 failing health 

o daily struggle  

o develop strategies  

o negative impact on 

work and family life  

o not knowing what was 

wrong - an extra burden 

o not being able to 

understand  

 failing health, relates to having 

poor health in general 

 didn´t affect that much 

o considered it a common 

thing 

 hadn´t noticed anything 

o knew of snoring 

o didn´t feel sleepy or 

“bad” therefore no 

cause to reaction 

 

Themes: 

 context – frame for reference 

 uncertainty on what is going on 

with their body and their health 

 adjustments to manage every-

day-life 

 

Arriving at a diagnosis /the first 

acquaintance with CPAP. 

 

 seeking medical help came out 

from different reasons 

o failing health -  “in their 

body”; feeling sleepy, 

headache, high BP,  feel it 

in the heart, acute cardiac 

arrest 

o mention “by-the-way” to 

the MD  

o others making them aware 

of apneas and/or snoring 

 feeling bad disturbing others with 

noises 

o guilt and shame, being sad  

 finally knowing the cause – 

different reactions/emotions 

o relief; explanation; easier 

to be open towards others; 

hard to fit in; it cannot be! 

 a new uncertainty 

o the right diagnosis? can I 

die? loss of taken-for-

granted life? 

 a new life situation 

o from bad to good - no 

other way, “I had 

surrendered” 

o from “not a big deal” to 

unwanted new 

o from good to bad – 

feeling well suddenly 

getting several diagnoses 

Themes: 

 making sense 

 hope, hesitation, resistance, 

ambivalence 

 dawning acceptance  

o problem-cause-solution 

o by others “a real disease” 

– can be fixed 

 adjustments 

 

 

Managing life with CPAP.  

 

 

 Before CPAP was a benchmark 

from where adjustments to accept 

were made 

 Decision made once (from bad to 

good, straight forward). 

Cost/benefit 

 Ongoing negotiations related to 

general health, identity, to decide 

for one self (being in control?) 

 Daily routine, a new normal or an 

extra thing to manage 

 Family project – practical, 

encouraging 

 

 

Maintenance (motivation): 

 Payoff: here and now and long 

term benefits 

 Concern for others well being 

 Being told to (concern from others) 

Themes:  

 decision-making; cost/benefit 

 ambivalence - negotiations  

 adjustments 

 family-project 

 concerns for and from others 

 

 

 Decision-making based on  

cost-benefit seems more 

rational 

 

 Ambivalence leading to 

negotiating seems more 

emotional 
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Vedlegg 6: Analyse – Skisse over alle intervjuer, narrativ  
 

Nummer i parentes viser til intervjunummer. 

FØR VENDEPUNKTET ETTER 

Jeg hadde virkelig problemer 

til slutt – klarte ikke å holde 

meg våken (1) 

Det var bare å hoppe i det – å 

prøve (1) 

Før var det helt jævlig – nå er 

det ikke det (1) 

Jeg har mye med helsen. De 

gode og dårlige dagene (2) 

 CPAP hjemme og borte. Og 

en støttende kone (2) 

Jeg tenker ikke mye på 

helsen (3) 

 Det er en del utfordringer i 

forhold til å bruke CPAP/Å 

få bestemme selv/Ikke godt å 

si hvorfor jeg bruker CPAP  

Det er noe som er negativt på 

et vis (4) 

Hvorfor skal jeg få dette når 

jeg tar vare på meg selv?/Jeg 

syns det satt veldig langt inne 

å begynne med CPAP – jeg 

var nesten deprimert (4) 

Jeg sier til meg selv at jeg 

bare må bruke CPAP/Ønske 

om noe annet (4) 

Den trasige hverdagen (5) Hvorfor må det være noe 

med meg?/Å bestemme seg 

(5) 

Hele meg har veldig godt av 

det her/CPAP i hverdagen (5) 

Å ikke fungere som man vil 

(6) 

Å endelig få en diagnose/Det 

finnes en løsning. Motivasjon 

(6) 

En rituale – en innarbeidet 

greie – en ny normal (6) 

 Det er derfor jeg aldri er 

uthvilt!/Diagnosen/Den lille 

dytten – å være litt streng (7) 

Å ville og ikke/Jeg håper det 

blir bedre (7) 
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Vedlegg 7: Utdrag ut intervju 3, narrativ 
 

Utdrag ur intervju nr. 3, Geir. 

 

Geir: Så … og … årsaken til at jeg begynte med dette CPAP-greiene var at jeg fikk plutselig 

hjertestans, så jeg var jo … jeg var jo egentlig dau (småler). Men hun som jeg bor sammen 

med hun merket dette her for det var en morgen, vi hadde kjørt …vi hadde kjørt på natten han 

yngste sønnen vår til … til bussen for han skulle ta buss til (navn på flyplass) og ta flyet derfra 

til (navn på land) og besøke broren der nede. 

 

Forsker: Mmm … 

 

G: Og det var … midt på natten og så hadde vi tenkt å reise på hytta dagen etterpå, men så 

kjørte vi hjem da og la oss ned på litte grann, det var litt for tidlig å reise … 

 

F: Mmm … 

 

G: … og dette var vel i ni-tiden på morgenen så hadde jeg … sluttet å puset på en eller annen 

måte. Eller om det var noen rare lyder. Det var et eller annet i hvert fall. Men det var i hvert 

fall så pass at det var stopp i systemet … 

 

F: Mmm … 

 

G: … så hun fikk dratt meg ned på gulvet og greier, og greide å knekke tolv ribbein på meg. 

Og ringte etter ambulanser, og det kom både det ene og det andre ... 

 

F: Mmm … 

 

G: … og jeg ble jo da … jeg husker ikke om de … jeg ble jo kjørt til sykehuset da. De kjørte 

meg til (navn på sykehus). De fikk jo dette systemet i gang da. Og så var det jo … ja, jeg 

husker ikke hvor mange dager jeg var på sykehuset i hvert fall … men jeg følte meg jo pigg. 

Jeg skjønte ikke hva som hadde skjedd i det hele tatt. Og … men måtte jo være inne da, og 

fikk etter det som var skjedd, så var det rutine og få operert inn sånn pacemaker. Så det har 

jeg fått inn her da (peker på brystet). Jeg kunne ikke skjønne hvorfor jeg skulle ha det i det 

hele tatt. 

 

F: Nei … 

G: Men greit sånn er det nå. Og … det heter vel ikke pacemaker, det er vel sånn ICD eller … 

F: Sånn hjertestarter …? 
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G: Ja … 

F: … som slår inn? 

G: Ja, det er både starter og pacemaker kombinert dette her. Men den har aldri gjort noe 

etterpå holdt jeg på å si, så da … men det var jo et mysterium. 

F: Mmm … 

G: Jeg ble jo veldig godt undersøkt. Det var et mysterium  hvorfor dette her skjedde. For alle 

mulige … vanligvis så får du et hjerteinfarkt eller et eller annet sånt nå … 

F: Mmm … 

G: … men hjertet var helt topp, tipptopp. Kransarteriene og alt, ikke noe … forkalkninger, 

ingenting. Så det hadde ikke vært noe infarkt i det hele tatt. 

F: Nei … 

G: Ehh … og det lurte man jo på hvordan dette kunne skje, men jeg hadde mistanke at jeg rett 

og slett hadde fått … for jeg var en del forkjølet også, og da …at jeg hadde fått en 

slimansamling rett og slett.   

F: Mmm … 

G: For jeg har jo hatt dette her med snorking og pustestans til en viss grad og sånt noe. Så jeg 

liksom … jeg tenkte i teorien at hvis jeg ikke får luft nok, så er jo hjertet en muskel som må 

ha oksygen. Og hvis den får for lite oksygen så kan ting skje. Og … og altså når du sier 

hjertestans så er det ikke nødvendigvis at det er helt stille men det ligger og ikke gjør den 

jobben det skal. 

F: Mmm … 

G: Så … sannsynligvis er det det som har skjedd, og det er da noe av årsaken til at jeg kom på 

dette med … bruken av CPAP, og … for å prøve å holde dette her … (åpent?). For det er jo på 

natten sånt noe skjer da, som det gjorde da. 

 

 

 

 


