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Hvad har vi i vente?

Præsentation af emnet

Forventningsafstemning

Baggrundsviden (kultur)

Erfaringsudveksling (mod)

Forskning (virkelighedssyn)



Det eksistentielle



Medicinsk kultur



Spiritual care



Hvad sker der?



Død spejler liv

Den måde, vi omgås døende på, siger noget 
om det samfund, vi befinder os i (Elias, 1982).

Døden optræder som modsætning til livet - så 
hvordan forstår vi livet, som det der slutter?

Det at forholde sig til døden (i livet) kan gøre 
ens værdier, normer og evt. tro tydeligere.



At kende sit ståsted



Vestens forhold



Moderne død



‘Samfund uden Gud’

Chart on ‘The importance of God’ (EVS, 2008)  



Sekularisering



Hvad er tro?



‘De religiøse’



Islam i DK

Svært at lave en optælling gennem moskeer.

Omkring 3-6.000 etnisk danske muslimer.

Resten kommer fra 69 forskellige lande.

Forskel på at være ‘praktiserende muslim’

Og have en anden etnisk baggrund 
(kulturmuslim)



Trosidentitet

Kultur-muslim

Traditionel muslim

Politisk-ideologisk

Konvertit erfaring

Moderne muslim

(Bektovic, 2004)



Kulturmøde

Traditionsopretholdelse: Fastholder normer, der fx 
afspejler sig i traditionel påklædning og religiøs 
praksis. 

Traditionsformindskelse: Enten grundet strukturelle 
begrænsninger eller pga. assimilisation. Slækker 
opretholdelse af kulturelle normer.

Traditionsfusion: integrerer elementer fra begge 
kulturer (Wanseele, 2011). 



Teknikker
Tålmodighed (sabr)

Taknemmelighed (shukr)

Refleksion (fikr)

Ihukommelse (dhikr)

Personlig bøn (dua)



Dødsforestilling



Dommen



‘Haven’



Cyklisk liv



Lineær tid



Ligvask



Begravelse

Muslimerne tillader ikke 
kremering og som udgangspunkt 
heller ikke begravelse i en kiste.

 På den måde kan den afdøde 
sidde oprejst, når vedkommende 
forhøres af to engle i graven.

I DK skal man begraves i kiste.



Mekka



Begravelsesfølget



Begravelsespladser



Sorg
Koranen foreskriver edda ́en (venteperioden) 
for enker, hvis mænd er døde: 

“Og dem af jer, der dør mens de efterlader 
koner, de (konerne) bør vente fire måneder og 
ti dage.”(Koranen sura 2, v.234).

”Det er forbudt for en kvinde, der tror på Allah 
og på dommedag, at sørge over en hvilken som 
helst afdød i mere end tre dage, undtagen for 
hendes mand, der må hun sørge i fire måneder 
og ti dage.” (Bukhari)



Dødsforhold

Vær som en rejsende eller en fremmed (Bukhari)

Da du blev født, græd du, mens andre glædede 
sig. Sørg for at når du dør, vil du glæde dig, 
mens andre græder. 

(http://aoude.dk/janazahvejledning.pdf).



Medikalisering



Menneskesyn



‘Byens bedehus’
Danske patienter intensiverer eksistentielle overvejelser 
og religiøse aktiviteter under indlæggelse (Ausker et al., 
2008)

74% kvindelige patienter beder eller mediterer (480 
respondenter)

14% er blevet mere religiøse, 50% har fundet nye 
værdier

Kun 19% har samtaler om emnerne, 26% af disse var 
med en sjælesørger eller præst (Ausker et al., 2008)



Refleksion

Hvem skal yde eksistentiel og åndelig omsorg?

På hvilket niveau skal man tilbyde det til 
patienter? Og hvem skal afgøre det?

Hvilke kompetencer mener du, at man skal 
have for at yde eksistentiel og åndelig omsorg?



Kompetencer

Hvad kræver det af dig?  



Behov for omsorg?

I hvilke situationer har du oplevet at en patient 
eller pårørende gav udtryk for noget, du 
opfattede som eksistentielle overvejelser?

Hvilke behov knyttede der sig til de 
overvejelser, der blev udtrykt?

Oplevede du, at du var i stand til at 
imødekomme behovet (fx ved at skaffe hjælp)?



Barrierer



Træning!

Hvordan starter vi en samtale?

Hvordan forholder vi os undervejs?

Hvilke kvaliteter er nødvendige?

Hvori består lindringen? 

Evaluering: Hvordan indgik vores egne 
livsværdier og livssyn i samtalen?



Lindring



Forholdet til lidelse

Hypotese I: Tro som 
lindring af lidelse

Hypotese II: Transcen-
dens gennem lidelse

Cleaning the Mirrow I, Marina Abramovic



Den dobbelte lidelse



Tabuiseret

Social regulering gennem skam

Kroplige reaktioner involveret

Angstfyldt og ubehageligt

At være med sine egne reaktioner

Turde være nærværende i fraværet



Bryd tabuet!



Hvordan gør andre?



Sjælesorg på hospital
Omkring 85 kristne sjælesørgere og én 
hospitalsimam i DK

Finansieret af Folkekirken og projektmidler

Både en autoritetsfigur og empatisk samtalepartner

Møder eksistentielle overvejelser og religiøse behov

Traditionelt: Religiøs omsorg for sjælen

Indebærer samtale og ritualer for at styrke troen



Forskning i sjælesorg

PhD projekt om kræftpatienter med kristent 
eller muslimsk trosforhold i de sene stadier af 
sygdomsforløbet

Sjælesøgere som professionelle omsorgsydere

Hvad sker der under sjælesorg? Hvad taler 
man om? Hvad er ‘spirituelle behov’? Hvordan 
mødes behovene?



Informanter
Lokation Profession Køn Alder Trosretning
Sydlige DK Præst Kvinde 57 Protestant

Fyn Præst og sjælesørger Kvinde 55 Protestant
Midt Jylland Præst og sjælesørger Mand 55 Protestant
Midt Jylland Præst og sjælesørger Mand 61 Protestant

Århus Rådgiver og ditto Kvinde 58 Protestant
Vest Jylland Præst og sjælesørger Mand 62 Indre Mission
Nord Jylland Præst og sjælesørger Mand 54 Protestant
København Imam Mand 54 Muslim
København Rådgiver og præst Mand 68 Protestant
København Præst og sjælesørger Kvinde 62 Protestant
København Præst og sjælesørger Mand 57 Protestant
København Præst og sjælesørger Mand 40 Protestant
København Imam og sjælesørger Mand 35 Muslim
København Imam Mand 54 Muslim
København Præst og sjælesørger Mand 50 Protestant



Et kærligt spark

Mit job som præst og sjælesørger det er altså, at 
det spark, jeg giver, de briller jeg kigger igennem 
på et menneske, de giver mig nogle andre ting 
end det, vi gør i ven- eller venindeforhold. Så 
hvis Peter han viser nogle åbninger for at ville 
vide noget om, hvordan jeg forholder mig, så er 
det, at evangeliet kommer på banen, ikke, og 
evangeliet har nogle helt andre ting at sige om 
mennesker, end at han bare er syg, og at han ikke 
er særlig værdig, fordi han har ble på og alle 
sådan nogle ting.



Samtalens indhold

”Ofte starter det med den konkrete situation, 
som personen er involveret i. Hvad er 
forstyrrende for dine omstændigheder? Hvad 
optager dig lige nu? Hvilke slags spørgsmål er 
vigtige for dig? ‘’

“Det har noget at gøre med' Skal jeg dø? ',' 
Hvad sker der, når man dør? ',' Er der en 
mening med det hele?’, ’Eksisterer Gud?’”



Samtalens virkning
Man er nødt til at systematisere sin skæbne, for 
hvis man er i en situation, hvor ens liv er som 
en væltet bogreol, og alt er styrtet sammen, så 
bliver man tvunget til at tage og placere nogle 
af de brokker i rækkefølge, som ligger der og 
flyder i kaos på gulvet. Det er vel noget med, at 
i og med, at man får det udtalt og sat ind i en 
fortælling, så får man et vist overblik og kan se 
visse muligheder. Så det i sig selv at fortælle 
historien kan somme tider være nok. 



Improvisation



Kontakten

 …fordi kontakten er så vigtig, det er et 
kunststykke hver gang, jeg tænker, hver gang 
jeg går ind af døren, så er der virkelig nødt til 
at være ydmyghed omkring det, og hver gang 
er det ‘the truth’, og hver gang skal vi finde 
melodien, kan vi ramme hinanden? Kan jeg 
stille mig til rådighed på en ordentlig måde for 
det menneske…



Tærskelvogter



Beskyttelse
Jeg kommer med min horisont, og vedkommende 
kommer med en anden, og når vi mødes, så sker der 
noget nyt, der berører os begge to i en eller anden 
forstand. Altså det kræver en eller anden åbenhed og en 
fantasi, og jeg skal trække på hele min erfaring og min 
lydhørhed som menneske. Det er indlevelse i en eller 
anden forstand, det handler om. Men også nænsomhed 
og respekt over for det andet menneske, fordi man er 
enormt nøgen. Dem jeg taler med, de bliver bare 
blotlagt, og nogle gange har jeg næsten helt lyst til i 
bogstaveligste forstand at komme et tykt tæppe rundt 
om vedkommende og bare nusse personen, fordi 
vedkommende er så nøgen.



‘Det hellige rum’
Grænser for feltarbejde markerer en overgang

Forskning påvirker det, som den gerne vil 
undersøge

Beskytter patientens behov for privathed, 
tilbyder en tillidsfuld relation, viser respekt for 
spirituelle behov, at være præsent og empatisk

Skaber et ‘helligt rum’ ved at være lyttende og 
tillade ‘noget andet’ at tage del i samtalen 



At give håb



Metafor
Måde at kommunikere om det hellige, død og 
kærlighed

Kommunikation gennem billeder af ‘det 
ubeskrivelige’

Kendt og ukendt viden for den, der taler

Billeder, der forbinder sig med ‘det ubevidste’ 

 Transformativt redskab til at acceptere og 
integrere en livssituation



Perspektiv skifte

Metaforer fungerer som nøgle til at åbne til en 
ny forståelse

Kontakt til ressourcer gennem mening

Transformation ved at lytte til ‘noget højere’  

Sjælesorg som interaktion med ‘det hellige’



Troens geografi



Patient- eller 
personalecentret?



Kulturelle forskelle

Hvordan udøver man spirituel omsorg (SC) i 
DK, Sydafrika og Uganda?

Kan man sammenligne forskellige 
professionsgruppers tilgang?

Hvordan går omsorgsyderne selv til værks ift. 
at imødekomme kulturelle forskelle?



To studier
34 interviews ialt

17 i SA: 4 præster, 5 frivillige, 4 socialarbejdere, 
2 sygeplejerskere 2 SC koordinatorer, 1 hospice 
rådgiver

3 i UG: 2 præster og 1 sygeplejerske

Trosforhold: 1 buddist, 2 muslimer og 31 
kristne

Køn: 17 kvinder, middelalder: 54 år (SA & UG) 
55 (DK)



Sammenligning



Personlig motivation
Trosforhold som afgørende

Erfaring med lidelse

Opfatte sig som en gudsgiven rolle

Håb som det, man giver videre

Tæt på missionering (traditionel)

Eksistentiel fortolkning (moderne)



Personlig lidelse

‘To me it has in fact enhanced my love to  help 
the people in spiritual care. […]  I see it as a 
role, which God has assigned me, to give a 
testimony to people who have lost 
hope’ (UG03, Anglican priest). 



Hovedfund
Hvordan spirituel omsorg praktiseres hænger 
sammen med, hvor det praktiseres

Kultur og sociale omgivelser spiller ind på 
behovet for lindring og på arten af 
eksistentielle overvejelser

Spirituel omsorg har både universelle og lokale 
træk - afhængig af historisk udvikling og 
økonomiske forhold



At nærme sig døden



Spirituelle behov



Kræftpatienterne



Dødsangst

Balkan Baroque, Marina Abramovic



Guds egenskaber

Lidelse som ny relation til Gud



Eksistentiel 
forbundethed

Nude with Skeleton, Marina Abramovic



Fra teori til praksis

Sekularisering

Følelsesforskrækkelse

Irrationalitet

Adskilthed

Lindring af lidelse



Tak!


