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Det moderne menneskes åndelige behov ved livskriser 

Introduktion
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Sundhedsvæsenet er præget af naturvidenskab og (be)handling
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Sundhedsvæsenet er præget af eksistentielle behov

Dura Europos 
256 e.Kr. - første Kristusbillede!

1. spor: Helbredelsesundere

Vincent van Gogh 
The Good Samaritan 

May 1890, Saint-Rémy 
Oil on canvas, 73 x 60 cm 

Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo

Altruisme og diakonat

Esrum Kloster



Kakaʻako Leopard Branch Hospital, Hawaii 1800-tallet

2. Spor: Altruisme og diakonat

Et blandt mange tidligere Sankt Josef Hospitaler i 
Danmark

Kakaʻako Leopard Branch Hospital, Hawaii 1800-tallet
Et blandt mange Sankt Josef Hospitaler i Danmark

Operationsstue på Sankt Josef Hospital



Sygeplejefagets udgangspunkt

Theodor Fliedner 1800-1864 
Kaiserwerther Diakonie, Tyskland

Florence Nightingale 1820-1910 
“sygeplejefagets moder”

Altruisme og diakonat
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Altruisme og diakonat

Sygeplejefagets udgangspunkt
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“Altid helbrede, ofte lindre, 
trøste, hvis der er tid”

(Ukendt)

“Stundom helbrede, 
ofte lindre, altid trøste” 

(Hippocrates)

Negativ bias mod eksistentielle og åndelige tematikker

Religiøs tro:  

…universel tvangsneurose...  

…infantil hjælpeløshed… 

…regression til primær narcissisme…

 …en psykotisk episode… 
Horton, PC. American Psychoanalytic Association Journal 22, no. 1-2 (1974): 364-80. 

 …en dysfunktion i temporallappen.
Mandel, AJ. "Toward a psychobiology of transcendence: God in the brain." In The Psychobiology of Consciousness, edited by Richard J. 

Davidson and Julian M. Davidson. New York: Plenum Press, 1980, 379–479.
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Religiøs tro er blevet kaldt:

Introduktion
Tro flytter bjerge
Bjerge flytter troen
Åndelig omsorg
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Tro flytter bjerge



Tro flytter bjerge Bjerge flytter troenBjerge flytter troen
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1.Tro og øget velvære, livskvalitet, lykke 
SELIGMAN, M, CSIKSZENTMHALYI, M, “Positive Psychology: An Introduction.” American Psychologist, Millenial Edition. 
2000;55(1):5-14.

2.Tro og nedsat sygdomsrisiko 
LEVIN, JEFFREY S. God, Faith, and Health - Exploring the Spirituality-Healing Connection. New York: J. Wiley, 2001

3.Tro og øget livslængde 
LA COUR, PETER, KIRSTEN AVLUND, and KIRSTEN SCHULTZ-LARSEN. "Religion and Survival in a Secular Region.  A Twenty Year 
Follow-Up of 734 Danish Adults Born in 1914." Social Science & Medicine 62, no. 1 (2006)

4.Tro og bedring (fysisk og psykisk sygdom)  
FALLOT, ROGER D. "Spirituality and religion in psychiatric rehabilitation and recovery from mental illness." International Review of 
Psychiatry 13, no. 2 (2001): 110-116. ^

5.Tro og bedre mestring af sygdom (fysisk og psykisk) 
PARGAMENT, K. I., KOENIG, H. G., TARAKESHWAR, N. & HAHN, J. (2001) Religious Struggle as a Predictor of Mortality among 
Medically Ill Elderly Patients: A 2-Year Longitudinal Study. Archives of Internal Medicine, 161

Resultater

Igangværende dansk kohortestudie, initieret 2004
12.000 7. dags adventister og baptister

Religion og sygdomsrisiko



Religion og sygdomsrisiko Igangværende dansk kohortestudie

1. Hoff, A., Johannessen-Henry, C. T., Ross, L., Hvidt, N. C. & Johansen, C. 2008. Religion and reduced cancer risk: 
what is the explanation? A review. European Journal of Cancer, 44, 2573-9.

2. Thygesen, L. C., Hvidt, N. C., Juel, K., Hoff, A., Ross, L. & Johansen, C. 2012. The Danish Religious Societies 
Health Study. International Journal of Epidemiology, 41, 1248-1255.

3. Thygesen, L. C., Hvidt, N. C., Hansen, H. P., Hoff, A., Ross, L. & Johansen, C. 2012. Cancer Incidence among 
Danish Seventh-Day Adventists and Baptists. Cancer Epidemiology, 36, 513-8.

4. Thygesen, L. C., Dalton, S. O., Johansen, C., Ross, L., Kessing, L. V. & Hvidt, N. C. 2013. Psychiatric disease 
incidence among Danish Seventh-day Adventists and Baptists. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 
48, 1583-90.

5. Christiansen, N. S., Schmidt, A. W., Johansen, C., Ross, L., Hvidt, N. C. & Thygesen, L. C. 2015. Risk for 
cardiovascular disease among Seventh-day Adventists and Baptists in Denmark, 1977–2009. International 
Journal of Cardiology, 185, 133-135.

6. Thygesen, L. C., L. N. Gimsing, A. Bautz, N. C. Hvidt, and C. Johansen. "Chronic Neurodegenerative Illnesses and 
Epilepsy in Danish Adventists and Baptists: A Nationwide Cohort Study." Journal of Alzheimer’s Disease 56, no. 
4 (2017): 1429-35.

7. Kørup, A. K., Thygesen, L. C., Christensen, R. D., Johansen, C., Søndergaard, J. & Hvidt, N. C. 2016. Association 
between sexually transmitted disease and church membership. A retrospective cohort study of two Danish 
religious minorities. BMJ Open, 6.

8. Rasmussen P, Johansen C, Hvidt NC, Kørup AK, Søndergaard J, Thygesen LC. Use of Sedatives, Antidepressants 
and Antipsychotic Medicine among Seventh-day Adventists and Baptists in Denmark. J Relig Health. 
2017;56(5):1553-60

• Livsstil
• Fællesskab
• Tro, håb og kærlighed
• Coping ressourcer
• Mindfulness, meditation, bøn, kirkegang
• Sabbat
• Placebo

Hvordan forklarer vi fundene?

27

- Hold en normal kropsvægt
- Drik alkohol i begrænsede mængder
- Drop tobakken
- Spis morgenmad regelmæssigt
- Lad være med at spise mellemmåltider
- Dyrk motion i moderat omfang
- Vær aktiv så længe som muligt
- Skab positive relationer til andre mennesker
- Flyt på landet
- Tag en længerevarende uddannelse
- Lev sammen med en partner
- Få et kæledyr
- Få en religion

Tro – sind – helbredelse  

- Få en religion
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Drop tobak i enhver form.
Dyrk motion mindst 30 minutter hver dag
Få pulsen op mindst to gange om ugen.
Spis først, når du er sulten. 
Spis varieret, mest grønt og ikke for meget.
Drik vin i moderate mængder, fordelt på hele ugen.
Minimér din udsættelse for støj og forurening.
Tag vare på din mentale sundhed. 
Vær optimistisk, og undgå unødig bekymring.
Sov rigeligt, mindst syv timer i døgnet.
Tro på noget. Oplev ærefrygt.
Gør noget meningsfyldt for dig selv eller andre.
Dyrk familie og venner. Og sæt dem gerne i 

Tro på noget. Oplev ærefrygt.



Tro flytter bjerge Bjerge flytter troenBjerge flytter troen
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Bjerge flytter troen

Smerte

Social smerte
Relationer til familie
Arbejdsliv
Finansielle problemer

Psykisk smerte
Sorg, depression
Angst, vrede
Tilpasningsproblemer

Åndelig smerte
Eksistentielle forhold
Mening med liv og lidelse
Trosspørgsmål

Fysisk smerte
Symptomer
Træthed, etc



Åndelig smerte
Eksistentielle forhold
Mening med liv og lidelse
Trosspørgsmål

Den palliative indsats … integrerer 
omsorgens psykologiske og åndelige 
aspekter. 

WHO’s definition af palliativ indsats, 2005/2012
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En holistiske model, der fokuserer på "fysiske, psykologiske, sociale, 
kulturelle og eksistentielle" aspekter af behandling og pleje.
Allen J, Gay B, Crebolder H, Heyrman J, Svab I, Ram P, et al. The European Definition of General 
Practice / Family Medicine (Short Version). European Academy of Teachers in General Practice (Network 
within WONCA Europe); 2005.

Samfund uden Gud?
Phil Zuckerman, Samfund uden 

Gud. En amerikaner ser på 
religion i Danmark og Sverige, 

Forlaget Univers, 2008

Hvad med Danmark? 
 

Religion i Danmark, 
sekularisering



Religion er en vigtig del af mit daglige liv: Ja

Gallup W (2010) Religiosity Highest in World's Poorest Nations. http://www.gallup.com/poll/142727/Religiosity-Highest-World-Poorest-Nations.aspx - 1. Accessed February 21 2013 42

To svar herpå:

1. Danmark er sekulært - derfor er der intet behov for åndelig omsorg!

Danmark sekulært! 
Så hvorfor åndelig omsorg i Danmark?!

43

To svar herpå:

2. Danmark er sekulært - derfor netop stort  behov for åndelig omsorg!

Danmark sekulært! 
Så hvorfor åndelig omsorg i Danmark?! 100%

Gudstro i Danmark 



Berlingske / Gallup 03.09.16
Tidens tabuer

Psykisk SygdomReligion / tro

Ved ikke

Døden

Løn

Andet
Sygdom

Sexualitet

Ligestilling
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Forbundne kar: 
Kontrol og religiøsitet

KontrolReligion

47

Forbundne kar: 
Kontrol og religiøsitet

Religion Kontrol
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Der er ingen ateister i et fly, der styrter ned

Bjerge Flytter Troen!

Kræft-udgaven af talemåden 
“Der er ingen ateister i et fly, der styrter ned” er: 

“Der er ingen ateister i afdelinger for 
onkologi og knoglemarvstransplantation” 

Cavanagh ME. "Ministering to Cancer Patients." Journal of Religion and Health. 1994;33(3):231-41.



Norsk professor, læge og debattør 
Per Fugelli

† 13 September 2017

Mange patienter er alene med deres eksistentielle og åndelige problemer

Religiøs coping:

…religiøse ressourcer til håndtering 
af stress (der kan skyldes sygdom). 
Primært udviklet af psykologen 
Kenneth Pargament

52

Tre aspekter af religiøs coping: 

1. Analyse af krisens ophav

2. Bearbejdelse af krisen

3. Beslutninger om intervention

Religiøs coping
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Tre aspekter af religiøs coping: 

1. Analyse af krisens ophav

2. Bearbejdelse af krisen

3. Beslutninger om intervention

Religiøs coping

På alle tre planer kan Religiøs coping være 
en positiv og en negativ ressource

Teodicéproblemet
Gottfried Wilhelm Leibniz, Essais 
de Theodicée sur la Bonté de 
Dieu, la Liberté de l’Homme, et 
l’Origine du Mal (1710) 

θεός (Gud)  

δίκη (retfærdighed) Rom 
3:5-6  

Analyse: 
Teodicéproblemet
Epikur, 341-270

Enten vil Gud afskaffe det onde og kan ikke; 
eller han kan, men vil ikke; eller han 
hverken vil eller kan; eller han både vil og 
kan.  

Hvis han vil, men ikke kan, er han svag – og 
det kan man ikke regne med hos Gud.  

Hvis han kan, men ikke vil, er han ond – 
hvilket er lige så fremmed for Gud. 

Hvis han hverken kan eller vil, er han både 
svag og ond og derfor ikke Gud.  

Hvis han både vil og kan, hvilket er det 
eneste, der sømmer sig for Gud, hvor 
kommer det onde da fra, og hvorfor 
afskaffer han det ikke?  

Bjerge flytter troen

"Jeg har måske været en 
temmelig ureflekteret kristen i 
mange år, jeg tror i alle de år, 
hvor jeg ikke rigtig bad 
regelmæssigt [...] det er (efter 
sygdommen) blevet klart 
styrket, og ja også jeg føler 
behovet for at bede - jeg har 
brug for at være i det rum - det 
giver mig glæde - det giver mig 
ro i sindet. (Peter)”

Moestrup L, Hvidt NC. Where is God in my dying? – A qualitative investigation on faith reflections among hospice 
patients in secularized society. Death Studies. 2016. doi:10.1080/07481187.2016.1200160.

Citat fra ph.d.-afhandling ved 
Lene Moestrup



“Hvis nu jeg var kommet i Kirken, 
så kan det jo være, jeg ikke havde 
ligget her i dag…” (Anna)

Ambivalent og usikker coping

Citat fra ph.d.-afhandling ved 
Lene Moestrup

Moestrup L, Hvidt NC. Where is God in my dying? – A qualitative investigation on faith reflections among hospice 
patients in secularized society. Death Studies. 2016. doi:10.1080/07481187.2016.1200160.
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GRECO, El 
Virgin Mary (Mater Dolorosa) 

1590s 
Oil on canvas, 52 x 36 cm 
Musée des Beaux-Arts, 

Strasbourg 

Den troende lider 
med Kristus
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Troens EnhedKristi 
lidelse

Den troendes 
lidelse

Introduktion
Tro flytter bjerge
Bjerge flytter troen
Åndelig omsorg
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Åndelig omsorg
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Det er svært som patient eller pårørende at udøve den eksistentielle, 
åndelige og / eller religiøse coping, man ikke har øvet sig på!

Ambivalent og usikker 
religiøs coping 
i sekulær kultur

62

Det er svært som sundhedsprofessionel at udøve den eksistentielle, 
åndelige og / eller religiøse omsorg, man ikke har øvet sig på!

Ambivalent og usikker 
religiøs coping 
i sekulær kultur

• Manglende tid

• Manglende uddannelse/træning

• Manglende sprog

• Overskridelse af faggrænser

• Manglende selvrefleksion 

Slort W., et al. (2011), Palliat. Med., 25: 613-629  
Derksen F., et al. (2013). Br J Gen Pract: 76-84, 

Assing Hvidt et al. (2016), in press

Barrierer:

Hanson, L. C., Dobbs, D., Usher, B. M., Williams, S., Rawlings, J. & Daaleman, T. P. 2008. Providers 
and types of spiritual care during serious illness. Journal of Palliative Medicine, 11, 907-914.

Ønsker patienterne overhovedet åndelig omsorg? 
 



Har vi tid og råd til åndelig omsorg? 

▪ 339 patienter med fremskreden kræft 
▪ Prospektivt, multicentrisk design 
▪ Sammenligning af patienter, der var tilfredse / utilfredse med deres 

behandlerteams håndtering af eksistentielle behov  
▪ Dernæst sundhedsøkonomisk evaluering efter gældende  standarder 

for intensivbehandling, behandling af åndenød, smertebehandling 
sidste uge inden døden

Balboni, T., Balboni, M., Paulk, M. E., Phelps, A., Wright, A., Peteet, J., Block, S., Lathan, C., Vanderweele, T. & 
Prigerson, H. 2011. Support of cancer patients' spiritual needs and associations with medical care costs at the 
end of life. Cancer, 117, 5383-5391.

Har vi tid og råd til at undlade åndelig omsorg? 

Begrænset åndelig omsorg God åndelig omsorg

Har vi tid og råd til at undlade åndelig omsorg? 

Øvelse 

Indersideerfaringer

Hvad er 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.

Tiedemann, E. 2002. Åndelig Omsorg for Døende [Online]. København: Etisk Råd.
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1. Den indre ånd i vores arbejde med mennesker

2. Wahrnehmung - indtage-sandheden-om-den-anden, nærvær, 
nærhed, iaggtagelse, sansning, indlevelse

3. Empati: kunne sætte sig i den andens sted: “Gør mod andre, som 
du ønsker, de skal gøre mod dig”

4. Være nysgerrig om den anden - vide lidt om den andens 
baggrund

5. Tale om, hvad den anden tror på - det er ikke nogen privatsag!

6. Vide, hvem man er selv - give noget af sig selv

7. Vide, hvornår og til hvem man skal henvise

Hvad er åndelig omsorg? Hvad er meningen

Theol.dr. Niels Christian Hvidt 
Professor i Eksistentiel og Åndelig Omsorg 
Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense



+ Depression - Egenomsorg

+ Angst - Kontrol

+ Pessimisme - Livsvilje 

+ Negative følelser - Positive følelser

+ Selvmordstendenser - Livstilfredshed

Meningskrise og mental sundhed

Tatjana Schnell
Psykolog i Innsbruck

Sources of meaning
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Tatjana Schnell
Psykolog i Innsbruck

Sources of meaning
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KiMe: 26 Kilder til Mening  
(Schnell, 2004, 2009; Schnell & Becker, 2007) 

Selvtranscendens 

(vertikal)

Selvtranscendens 

(horisontal)

Selvrealiserinig Orden Velvære

Religiøsitet Enhed med 
naturen

Frihed Fornuft Fællesskab

Spiritualitet Socialt 
engagement

Udfordringer Moral Kærlighed

Generativitet Viden Tradition Omsorg
Helbred Individualitet Realiserbarhed Harmoni

Selvindsigt Kraft / magt Sjov
Udvikling Trøst

Præstation Opmærksomhed
Kreativitet

Spørgeredskab til kortlægning af 
patientens eksistentielle situation

Men…??? Grønne spirer

EMAP-struktur

Forandring
Problemer Ressourcer

- +

Assing Hvidt et al. (2016), Development of a tool facilitating existential communication between general 
practitioner and cancer patients – a multi-phased development procedure. European Journal of General Practice.

Udvikling af efteruddannelsesforløb og spørgeredskaber
til kortlægning af patientens eksistentielle situation



Handlingsplan og afslutning
• Hvad tror du vil kunne hjælpe dig i din nuværende situation?
• Hvordan kan jeg som din læge / sygeplejerske bedst være en støtte for dig i denne tid?
• Har du brug for at tale med andre (en psykolog/ socialrådgiver/præst/imam/andre patienter/komme i en 

patientforening, etc.)
• Har du brug for hjælp til at tage kontakt til f.eks. en psykolog/ socialrådgiver/præst/imam/andre patienter/en 

patientforening, etc.?
• Kunne du tænke dig, at vi taler mere om de her emner i en senere konsultation?

Indledning (Kontrakt)
- Jeg er meget glad for, at du har sagt ja til at tage denne samtale med mig, hvor vi har muligheden for at gå mere i  
dybden med, hvordan du har det, og om der er nogle ting, jeg som din læge kan hjælpe dig videre med.

Identifikation af patientens problemer:
• Hvordan har du det? 
• Hvad ønsker du især at tale om? 
• Når vi ser mod fremtiden, er der noget du særligt håber på?

Identifikation af patientens ressourcer: 
• Har du nogen eller noget, som du kan støtte dig til i din hverdag? 
• Hvad har hjulpet dig i andre svære perioder, du har været i?
• For nogle mennesker kan det give noget ro at tro på nogen/noget eller håbe på noget - er det også sådan for dig?

Udvikling af efteruddannelsesforløb og spørgeredskaber
til kortlægning af patientens eksistentielle situation

Altså, det er vel alt, der vedrører 
relationer og ens plads i livet, altså det 
er meget bredt, altså det er jo næsten 
alt det, der ikke er noget rent 
medicinsk…(Gruppe 5, mand 1)..

“Alt der ikke er medicinsk”

Introduktion
Tro flytter bjerge
Bjerge flytter troen
Åndelig omsorg
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www.hvidt.com/dokumenter
www.hvidt.com

www.faith-health.org




