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Hvad ser vi frem til?
Præsentation og baggrund

Studiedesign og informanter

Sjælesorgens indhold

At skabe ‘det hellige rum’

Brug af metafor og mening

Kontekst for sjælesorg



Det eksistentielle



Medicinsk kultur



Tro og helbred



‘Samfund uden Gud’

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



Sekularisering



Medikalisering



Hospitalisering
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)



Samtalepartner



Sjælesorg på hospital

Omrking 85 kristne sjælesørgere og én hospitalsimam

Finansieret af Folkekirken - obligatorisk at missionere?

Både en autoritetsfigur og en empatisk samtalepartner

Møder eksistentielle overvejelser og religiøse behov

Traditionelt: Religiøs omsorg for sjælen ved at styrke 
troen



Menneskesyn



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.



Undersøgelsen

Del af 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?

Interview med 12 kristne & 3 muslimske sjælesørgere



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



Tærskelvogter



‘Det hellige rum’

Grænser for feltarbejde markerer en overgang

Forskning påvirker det, som den gerne vil undersøge

Udsagn: 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 



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 effekt

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…



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’

Durkheim: ‘Det hellige’ er adskilt fra ‘det profane’

Turner: Ritualer og brug af symboler markerer skiftet

Bateson: Sprog: Meta-kommunikation om virkelighed

‘Det Hellige’: Totalitet af det som bliver kommunikeret 

(Bateson, 1979; Durkheim, 2001; Turner, 1989)



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 som nøgle til at åbne ind til ‘det hellige rum’, 
når man befinder sig i en sekulær kontekst

Kontakt til ressourcer gennem overførelse af mening

Selv-transformation ved at lytte til ‘noget højere’  

Realitet som en forhandling mellem ‘det hellige’ og det 
sekulære (profane)

Sjælesorg som interaktion med ‘det hellige’



Tro eller omsorg?



Troens geografi



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?



Patient- eller præstcentret?



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


