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EKSISTENTIEL OG
ÅNDELIG OMSORG
OG DANNELSE



Hospice Sydfyn Arresødal Hospice



1. At opnå viden om, hvilke åndelige-eksistentielle 
behov, der gør sig gældende for patienter og 
pårørende på hospice

2. At opnå viden om, hvordan personale på hospice i 
Danmark bedst varetager døende patienter og 
pårørendes åndelige-eksistentielle behov

3. At udvikle og kvalificere kommunikationsredskaber til 
personale  på hospice til inddragelse af patienters og 
pårørendes åndelige-eksistentielle behov og 
overbevisninger

4. At udvikle, kvalificere og implementere et 
efteruddannelsesforløb, hvor personale på hospice 
efteruddannes i at varetage og inddrage patienters 
og pårørendes åndelige-eksistentielle behov





• Etablering af lokale styregrupper på Hospice Sydfyn og Arresødal Hospice
• Observationsstudier
• Interviews med patienter
• Interviews med personale

• Aktionsforskningsdesign





• Eksistentielle
udfordringer
• Værdibaserede

overvejelser og
tilgange
• Religiøse overvejelser

og ståsteder



EKSISTENTIEL ÅNDELIG
OMSORG OMFATTER:

- OPMÆRKSOMHED PÅ
PATIENTENS
EKSISTENTIELLE/ÅNDELIGE
SPØRGSMÅL OG RESSOURCER

- AT LYTTE TIL DEN MENING DISSE
HAR I PATIENTENS LIVSHISTORIE

- AT ASSISTERE PATIENTEN I
ARBEJDET MED 
EKSISTENTIELLE/ÅNDELIGE
SPØRGSMÅL MED 
UDGANGSPUNKT I PATIENTENS
EGET LIVSSYN

Anbefalinger 
for den  
palliative indsats 

2017



EKSISTENTIEL OG
ÅNDELIG OMSORG

• ..en omsorg, der både omfatter den 
specifikt religiøse omsorg og hensynet til
de eksistentielle spørgsmål og
bekymringer, der kan opstå hos ethvert
døende menneske, uanset om disse
spørgsmål og bekymringer hos den 
enkelte er mere eller mindre eller slet
ikke præget af religiøse aspekter.

 X

Åndelig omsorg 
for døende
Udtalelse fra Det Etiske Råd



BEGREBSAFKLARING

§ Eksistentielt: vedrører et menneskes
forhold til sig selv, sit medmenneske, 
samfundet eller livet generelt -
menneskets “horisontale” 
dimension

§ Åndeligt/Religiøst: vedrører et 
menneskes forhold til Gud/højere
magt enten inden for eller uden for 
rammen af et traditionelt trossystem
- menneskets “vertikale” dimension 

• Stifoss-Hansen & Kallenberg: Livssyn, sundhed og sygdom, 
Reitzels Forlag, 1998 



Smerte

Social smerte
Relationer til familie
Arbejdsliv
Finansielle problemer

Psykologisk smerte
Sorg, depression
Angst, vrede
Tilpasningsproblemer

Åndelig smerte
Eksistentielle forhold
Mening med liv og lidelse
Trosspørgsmål

Fysisk smerte
Symptomer
Træthed, etc

WHO. definition of palliative care. Available from: 
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/. 

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
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- Mako et al. (2006),Journal of 
Palliative Medicine, 9(5):. 1106-1113.
- Delgado-Guay et al. (2011), 
Journal of Pain and Symptom 
Management, 41(6): p. 986-994.









…men vi glemte nærmest helt hvad det var, at 
hun fejlede, for det var ikke det der var vigtigt. 

Det var hvem hun var, og hvad hun kom med at 
problemstillinger, det var det, vi tog os af… det 

var ikke sygdommen, det var egentlig ikke den, vi 
snakkede med hende om… 



1.Blive forsøgt 
forstået
2.Blive mødt som et 
helt menneske

§ Blive set 
§ Blive hørt
§ Personalet accepterer 

tro og eksistentielle 
værdier

3.Få lov til at bidrage



Mandlig patient: 
”Jeg prøver ikke at tænke så meget på min situation, fordi 
det alligevel ikke ændrer noget… [...]… der er selvfølgelig 
folk her (på hospice), der har viden om, hvad jeg går 
igennem, men alligevel, de vil aldrig hetlt forstår… 
menneskene her er medfølende, og de kan også godt 
lide med mig nogen gange… men for virkelig at forstå 
indefra. Det vil aldrig ske. Hvis de prøver at forstå; det er 
fint .. […]… Jeg står her ude på kanten; det gør de ikke"



Kvindelig patient: 
”De har gjort det klart for mig, at her (på hospice) er der 
plads til mine værdier ... for mig er det mine kristne 
værdier, der bærer mig gennem det hele… [...]… de 
snakker også med mig om min tro og spørger ind til det. 
De er åbne for den måde, jeg forstår verden og mine 
kristne værdier på. De sætter ikke spørgsmålstegn ved 
det eller tvivler på det ... Det er ikke kun dem fra 
personalet, der også er kristne; De, der ikke selv har 
nogen tro, spørger også til min tro ”



Kvindelig patient: 
”Jeg er så træt af altid at være den svage. og det har 
jeg været så længe. Det sker, når du ofte er indlagt på 
hospitalet. Så bliver du til ikke andet end en patient; 
anonym. Uddannelse, personlige interesser, alt forsvinder 
bare… […]… Jeg står op hver dag, tager et bad og 
tager tøj på… Jeg har brug for det, for at fastholde mig 
selv […]… mine børn, min familie er vigtige for mig , og 
jeg er også meget involveret i min hobby. Jeg gør stadig 
alle disse ting, selvom jeg er her”





- Dependency
- Respect
- Interconnectedness

Basic
Dignity

Relational dignity Dynamic/ perceived dignity

Inner / spiritual Dignity

- Perception of self
- Perception of external circumstances
- Autonomy
- Self-management

- Personal values
- Spiritual values
- Sense of meaning



REFLEKSION –
VÆRDIGHED

1. Grundlæggende værdighed -
enhver persons værdighed er 
ukrænkelig og iboende og 
afhænger ikke af ydre forhold

2. Oplevet/dynamisk Værdighed 
(fokus på patientens autonomi)

3. Åndelig/indre værdighed 
(Fokus på Patientens indre 
person og liv)

4. Relationel værdighed (Fokus 
på måden Patienten mødes på 
i sin afhængighed af de 
sundhedsprofessionelle)



Personale - fælles

Personale - individuelt

Patienter



Temadøgn og temadage med 
begge hospicer
3 fokus områder for 
undervisningen omkring 
eksistentiel og åndelig omsorg:

1. Det sårbare 
medmenneskelige møde 
– Den dobbelte 
sårbarhed

2. Eksistentiel og åndelig 
selvrefleksion

3. Fælles Faglig sproglighed 





De tre fokus områder:
§ Det sårbare 

medmenneskelige møde 
– Den dobbelte 
sårbarhed

§ Eksistentiel og åndelig 
selvrefleksion

§ Fælles Faglig sproglighed

Fleksibel kursus design:
§ Teoretisk undervisning
§ Refleksionsøvelser

(individuelt og fælles)
§ Improvisationsteater med 

skuespillere



Resultater:
§ De mest relevante dele af 

kurset var: 
Improvisationsteater og 
refleksive gruppeaktiviteter

Barrierer for at yde åndelig 
og eksistentiel omsorg: 
1. Mangel på et fælles 

åndeligt og eksistentielt 
sprog 

2. Patienternes fysiske og 
åndelige/eksistentielle 
behov overlapper ofte

3. At yde åndelig omsorg 
kræver åndelig 
selvrefleksion, 
selvbevidsthed og 
sårbarhed



AKTIONSFORSKNINGS-PROJEKTET 
PÅ ARRESØDAL HOSPICE OG 
HOSPICE SYDFYN – HAR OGSÅ 
BIDRAGET MED:



….mere 
grundlæggende 
principper om 
eksistentiel 
kommunikation 
med – og 
vigtigheden af 
relationen til 
patienten 
bredere set ind i 
sundhedsfaglig 
praksis i Danmark



Mere grundlæggende
viden om:
§ Hvordan eksistentiel og

åndelig omsorg udfolder
sig i praksis

§ Hvordan man kan
nedbringe barrierer for 
eksistentiel og åndelig
omsorg

AKTIONSFORSKNINGS-
PROJEKTET PÅ 
ARRESØDAL HOSPICE OG 
HOSPICE SYDFYN – HAR 
OGSÅ BIDRAGET MED:



KROPSLIGTRELATIONELT

INDIVIDUELT SPROGLIGT



Relationelt

”Der var denne patient; vi måtte 
bare rumme hans tavshed; vi 
skulle være i rummet med ham i 
stilhed ... [...] ... for nogle af os 
var det meget vanskeligt ... men 
det var den eneste måde at 'nå' 
ham på ... For at lære ham at 
kende, skulle du være til stede i 
hans tavshed ”

Individuelt

”Vi glemmer Nogle gange hvilke 
sygdomme patienterne har. Vi ser 
personen, ikke sygdommen ... Vi 
drager omsorg for, hvem hun eller 
han er, de problemer, de måtte 
have ... [...] ... men det betyder 
også, at du virkelig skal kende hver 
person, før du kan give omsorg og 
pleje” 



Kropsligt

”Jeg rører ved patienternes 
kroppe, og det er ofte en åbning 
for andre ting; de slapper af og 
føler sig fri til at tale om hvad som 
helst… Jeg viser dem, at det er 
okay, at jeg ser deres tynde 
knogler og deres kræftsår; de skal 
ikke skamme sig. Jeg ser dem 
stadig som den person, de stadig 
er ”

Sprogligt
”Det var ikke sådan, at man kunne 
spørge ham om død og tro eller 
sådan noget… […]… men så sent 
på aftenen kom han op og ville 
drikke en kop kaffe med 
natsygeplejersken… Jeg kan 
huske, at han sagde een bør altid 
kæmpe til slutningen, eller du skal 
altid kæmpe eller sådan noget”



Ny viden fra patienternes perspektiver 
på døden

Hele spørgsmålet om, hvordan man 
taler om døden med patienter 
(mennesker generelt)

AKTIONSFORSKNINGS-PROJEKTET 
PÅ ARRESØDAL HOSPICE OG 
HOSPICE SYDFYN – HAR OGSÅ 
BIDRAGET MED:





PATIENTER PÅ HOSPICE:
PERSPEKTIVER PÅ DØD 
OG EFTERLIV

1.Tanker om, at døden er 
nærtstående – når mennesket 
bliver særligt bevidst om døden

2.Tanker om tiden op til døden

3.Tanker om, hvad der sker efter 
døden



BEVIDSTHED 
OM DØDEN

”Den sidste besked jeg fik, det var efter en 
scanning, hvor jeg fik af vide, at kemoen
havde denne gang ikke nogen effekt. 
Metastaser var kommet tilbage, så… de 
kunne ikke se, at de kunne gøre mere for 
mig. Jeg skal derind [på hospitalet] igen. 
Hvad de vil og ikke vil, det er jeg 
simpelthen ikke klar over… ja, det finder jeg 
ud af på mødet der…
D: Hvordan har du det med det?
som jeg vist nok sagde til dig i går, så er det 
som at blive banket oveni hovedet med en 
våd søndagsberlinger, fordi det var ikke 
rigtig den besked, jeg havde ventet, fordi 
tidligere scanninger, de havde vist, at 
metastaser var på tilbagetog, og kræften i 
øvrigt var på standby, men det er så ikke 
tilfældet…”



”men det er ikke sådan Gud vil have 
det. Så nu er jeg her, og jeg kan jo 
godt mærke på mig selv dag for 
dag, hvilken vej det går… Så jeg 
bruger dagene her på at vende mig 
væk fra denne her verden, og sige 
verden ret farvel, og vende mig mod 
Guds evighed. Og det er lidt af en 
proces…

OP TIL 
DØDEN



”jeg tror aldrig, at jeg når dertil, hvor jeg 100% accepterer det, jeg 
tror bare, at jeg lader være med at tænke over det… tror det er 
sådan, jeg gør det… jeg tager én dag af gangen, og for hver af 
alle de ubehagelige oplevelser, som jeg har haft med 
operationer og undersøgelser og alt det, det glemmer jeg, 
fortrænger det og så kigger jeg bare fremad… det er er nok 
sådan, vi har valgt at gøre for at kunne være i det… fordi det er 
helt vanvittigt… det er et helt vanvittigt forløb, og alt det jeg har 
været igennem, det er fuldstændigt umenneskeligt, og hvis jeg 
skulle sidde og bruge energi på at tænke på det, så ville jeg 
knække…” 



EFTER 
DØDEN

”Jeg tror på Gud, men jeg er ikke sådan, så 
jeg tror, at der genopstår noget nyt. Jeg 
tror, når jeg sover ind, så sover jeg bare ind 
ved siden af X, og så sover vi bare videre 
sammen. Jeg tror ikke noget andet, men 
én ting jeg har tænkt på, og så er man jo 
nok Gudfrygtig, fordi vi gjorde og det gør 
jeg endnu, når jeg falder i søvn, så siger jeg; 
tak for i dag. Men jeg er ikke sådan, at jeg 
er religiøs og går i kirke og… det gør jeg 
ikke, men jeg tror alligevel på, at der er 
noget åndeligt, men man kan jo ikke vide 
hvad…”



”Jeg ved ikke, hvad jeg tror på , men jeg tror på et eller andet… 
så jeg har altid sagt, at der er et eller andet… der er et eller andet 
efter døden… min søn siger: pjat…og så siger jeg: men den tro, 
den må jeg jo gerne have… og alligevel så siger jeg jo til mig selv, 
at jamen, jeg ved jo godt, for jeg har jo set, at vi har haft mange i 
familien der er døde af kræft, og alligevel så siger jeg til mig selv: 
jamen, jeg ved jo godt, at når de er væk, så er de her jo ikke 
mere… men derfor så kan jeg jo ikke rigtig forstå det alligevel, så 
synes jeg alligevel, at der må være… der må være et eller andet, 
og en tro har jeg…et eller andet tror jeg på, det kan ikke bare 
være slut… ”





HÅB



”at håbe at” – det konkrete Håb

§ at håbe at noget ønskeværdigt vil gøre 
sig gældende for fremtiden 

§ Det kan f.eks. være håbet om at blive 
rask, håbet om at få en god dag på trods 
af smerter, eller håbet om at kunne dø i 
eget hjem 

§ Disse konkrete håb kan give stabilitet, 
glæde eller mening til livet, men de er 
ligeledes betinget af ydre 
omstændigheder, og de kan derfor let 
skuffes 

”at håbe.” – værenshåbet / Det absolutte Håb

§ ”at håbe” er et transcendent håb af eksistentiel 
karakter, der favner menneskets hele tilværelse 
og væren

§ Dette håb har en metafysisk, relationel og 
eksistentiel betydning,  som rækker udover 
døden og ydre omstændigheder

§ Marcel beskriver dette ”håbets mysterium” og 
forklarer, at håbet ikke skabes af mennesket, 
men kommer til mennesket fra væren, når 
mennesket åbner sig for væren 



1. Kærlighedshåbet er af etisk relationel karakter og udtrykkes gennem 
kærligheds- og næstekærlighedshandlinger i nærværet mellem 
mennesker. Disse handlinger bliver håbsbærende, fordi de udtrykker en 
kærlighed der ikke kan dø, men transcenderer det jordiske liv

2. De universelle følelsers håb henter kraft fra æstetiske udtryk, som f.eks. 
naturen, kunst, musik og traditioner og kan åbne op for universelle følelser 
og det alment menneskelige

3. Efterlivshåbet kan både være et religiøst efterlivshåb som inkluderer troen 
på en personlig Gud eller mere individualiserede efterlivsforestillinger, hvor 
den enkelte finder håb i en evighedsdimension, der transcenderer det 
jordiske liv 



§Hvordan fylder håb i dit liv?
§Hvordan kan vi tale om eller opleve 
håb med patienterne?

§Kan vi øge oplevelse af håb?
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forskningsfelt
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tilgængelige; Undervisning,kurser
oplæg, interventioner, videoer, 
bøger, apps, etc.

4. Flere i indsatser udvikles og 
forskningsbaseres

5. NYT forskningsfokus omkring børn 
og unge
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