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 Fri innkommetartikkel

Jonas Thorborg Stage og Vibeke Graven

 Et studie afpårørendes emotionelle 
 håndtering afdøden på hospice

 Samhandling, den gode død, hospicefilosofi,pårørende, emotioner, emotionssociologi

This paper explores a hospice as context for relatives’ emo-

tional management. Based on a field study the findings 

reveal that an institutionalized approach of open emoti-

 onal awareness of dyingattempts to influence relatives’ 

 emotional behaviour. While some relatives’emotional 

 management strategies are in tune with this idealfor good 

  dyingotherstend to ‘silently’ avoid it.

Indledning
At være pårørende til mennesker med livstruende syg-

dom er en følelsesmæssig belastning og kan være for-
 bundet med ensomhed,angst og depression (1). Fra et 

sociologisk perspektiv er det interessant at undersøge 

 belastningens karakter ilysetaf vores dødskultur og 
de forandringer, den har undergået. Døden er itakt 
med den medicinske udvikling blevet afsondret fra 

 hverdagslivet;fx dør de fleste idag under institutionelle 
 rammer. Religiøse og traditionsbundne praksisserer 

ikke længere et ankerpunkt for et fælles sprog om og 

 håndtering af døden. Som belystaf flere sociologer har 
  en konsekvens afdenne udviklingværet, at de følelser, 

 der er forbundet med dødensnærvær, er vanskelige at 

håndtere og dele med andre. Den moderne hospice-
bevægelse er opstået som en protest mod den ensomme 
institutionaliserede og tabuiserede død, hvorfor vær-

 dier som åbenhed om og accept afdøden har spillet 
en afgørende rolle ihospicefilosofiens idealer om »den 

 gode død« (2).IDanmark er hospice idag et speciali-

seret palliativt tilbud til livstruede syge mennesker og 
 derespårørende.
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Denne artikel belyserpårørendes emotionelle hånd-

 tering af døden ide rammer,som hospice tilbyder idag,
   26 årefteråbningen af detførste hospice iDanmark.

Undersøgelsen tog udgangspunkt ifølgende spørgs-

mål:
 Hvilken betydning har hospicetsinstitutionalise-

rede idealer om åbenhed om døden for de pårørendes 

emotionelle håndteringsstrategier?

 Metodeog empiri
 Hovedforfatteren foretog iforbindelsemed sit bachel-

 orprojekt etetnografisk feltarbejde på et hospice 
  iDanmark (3).Projektetomfattede feltarbejde med 

deltagende observation (4), der foregik ito omgange 
iforåret 2017 over 2 x 3 dage (10-12 timer pr. dag) med 

én måneds mellemrum. Semistrukturerede interviews 

blev foretaget med 14 informanter (8 pårørende, 1 pati-
     ent, 5 ansatteog1præst), ogdervar løbende uformelle 

samtaler med både patienter, pårørende og ansatte. 

 De 14 nøgleinformanter blev kontaktet ifelten, bl.a.
ved deltagelse iaktiviteter på hospice og gennem de 
ansatte. Den deltagende observation fokuserede på de 

pårørendes reaktioner og interaktioner ide instituti-
 onelle rammer, som hospice tilbyder. Hospiceledelsen

gav informeret samtykke til feltarbejdet, og al kontakt 

med patienter og pårørende skete med deres informe-
 redesamtykke.

Teoretisk tilgang
Det teoretiske greb til at favne pårørendes samhandlen 

 og hospicets værdier samt filosofi er inspireret afen 

 vekselvirkende tilgang,hvor den indsamlede empiri 
 og et teoretiserende blikfølges ad iforskningsproces-

  sen (5). Det betyder,at empirien løbende harbidraget 

med at udvikle et teoretisk begrebsapparat, der giver 
 genklangmod hospice som institutionel kontekst. Hvad 

 vibegrebsliggør som emotionelle håndteringsstrategier, 

 harhentet inspiration isamhandlings- og emotions-
 sociologien.Teorierne bidrager med en begrebsmæssig 

 ramme til at forstå pårørendes udtrykte følelsersom 

formede isamspillet mellem den enkelte pårørende 
og hospicets institutionaliserede normer om »den 

 gode død«. Fra et emotionssociologiskperspektiv er 

følelser ikke alene indrestyrede reaktioner. Den måde, 
  menneskerføler på ispecifikke sammenhænge, er også

 påvirket af detomgivende samfund og de institutionelle 

 rammer,følelserne udtrykkes i(6, 7).
De to amerikanske sociologer Barney G. Glaser 

 og Anselm L. Strauss udviklede ud frafeltstudier på 

hospitaler i1960’erne en teori om forskellige bevidst-
hedskontekster, som dannede baggrund for måden at 
kommunikere med den døende om sygdom eller død 

ikonteksten af datidens hospital – en tid, hvor døden 
 ihøj grad vartabuiseret og præget af en lukket bevids-
   thedskontekst(8). Glaser og Strauss’ teorierblevet kri-

tiseret for manglende fokus på emotionernes betydning 
  og indflydelse på bevidsthedskontekster(9, 10).På den 

baggrund tilføjes idette studie en emotionssociologisk 

dimension til teorien. Det har resulteret ien forelø-
  big teori om emotionellehåndteringsstrategier, hvor

der sondres mellem en og/eller emotionel åben lukket 

håndteringsstrategi:

   •Den åbneemotionellehåndteringsstrategi, hvor 

 der er etableret en åben dialog om menneskets
emergerende og eksisterende følelser relateret til 
mødet med døden.

  •Den lukkede emotionellehåndteringsstrategi, 
  som er præget affravær af dialog om menneskets

 følelser, oplevelser, bekymringer og forståelse af

mødet med døden.

De emotionelle håndteringsstrategier anvendes analy-

tisk som teoretisk begrebsramme til belysning af for-
 skellige måder at håndtere døden på.Den emotionelle 

   håndteringsstrategierpåvirket afhvert enkelt individs 

emotionelle reaktioner og den kropslige og kognitive 
bearbejdning af emotionerne. Ligeledes påvirkes hånd-

 teringsstrategien afinstitutionaliserede idealer, der 

rammesætter emotioners udtryk og karakter (6, 7). 
Idet følgende vil vi på baggrund af feltstudiet komme 
med eksempler på forskellige emotionelle håndterings-

strategier.

 Hospiceinstitutionen som strukturel ramme
for en åben emotionel håndteringsstrategi

  Med et tydeligt afsætihospicefilosofiens værdier 
afspejlede praksis en forestilling om »den gode død« 

  relateret til en åben emotionel håndteringsstrategi:Ud
fra forestillingen om døden som en naturlig del af livet 

  »Denemotionelle håndteringsstrategi
 er påvirket af hvert enkelt

individs emotionelle reaktioner.«
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 forsøgte de ansatteat skabe og vedligeholde en kultur 

med plads til at blive følelsesmæssigt bevæget og ita-
 lesætte dødens betydningfor den enkelte.

Gennem feltarbejde blev der observeret en række 

handlingsstrategier hos de ansatte, der gav et billede 
 af, at en åben emotionel håndteringsstrategi varinsti-

tutionaliseret på hospice. Følelser såsom sorg, tristhed, 

angst, lettelse og generelle bekymringer over modpar-
tens velvære blev anskuet som naturlige reaktioner på 
det at skulle miste eller at have mistet. Ifølge flere af de 

ansatte var meningsfuldheden ihandlingen et ønske 
om at reducere de pårørendes efterfølgende sorg, hvil-
ket illustreres af sygeplejersken Lotte ihendes over-

vejelser om at få nogle pårørende til at tale med deres 
nære om dødens nærvær:

Jeg gik ikke hårdt på (red.: for at fordre åbenhed), men 

 jeg lægger et eller andet pres på en meget måde, for blid

jeg vil heller ikke overrumple folk, fordi jeg skal lykkes 

idet her. Vi ved nemlig, at sorg er værre for dem, som 
  ikke har været involveret – altsåde pårørende. Sådet 

 er en meget hårfinbalance.

Her ser vi, hvordan idealet om en åben emotionel hånd-
teringsstrategi udspilles: på den ene side idealet om en 

følelsesmæssig åbenhed isituationen og på den anden 
side et fokus på, hvad den pårørende har ressourcer til 

 at tale om, men også tale om for bl.a. at forebygge et bør

kompliceret sorgforløb. Studiet finder en handlingsstra-
  tegihos de ansatte,hvor de forsøger at åbne op for en 

  italesættelse afdøden og give plads for de følelser,der er 

  forbundet hermed,tilpassetden måde, som pårørende 
 ønsker at håndtere situationenpå.

En anden observation var, at den åbne emotionelle 

 håndteringsstrategiafspejles og dermed er indlejret ide 
fysiske rammers indretning og anvendelse på hospice. 

Som en sygeplejerske fortæller:

Der er kun en indgang og en udgang. Når man bliver 

indlagt, så kommer man ind ad den samme dør, som 

    manogså bliver kørtud ad. Deter,fordi en af dette 

hospices varemærker er at nedbryde tabuet om døden.

 Husetsæstetik understøtter, at døden og livet får plads 
på hospice, og husets rammer symboliserer de her-

 skende værdier og tankerom hospice som en åben 

 emotionel bevidsthedskontekstfor døden. Idéen om, 
  at døden og livetgår hånd ihånd,ses irum indrettet 

til, at stemninger og emotioner kan få plads (11).

Hospice udgør således en ramme for at kunne hånd-
tere døden. Der er her tale om en social og kulturel 
struktur, hvor forestillingen om »den gode død« er 

 indlejret iindretningen og ide ansattesbevidsthed, 
hvilket udtrykkes iden daglige praksis.

Pårørendes divergerende 
håndteringsstrategier
Ud fra samtalerne med pårørende blev det tydeligt, at 

hospicets institutionaliserede værdi om åbenhed om 
 døden løbende blev udfordret afderes forskellige behov 

og opfattelser. Individer og sociale relationer såvel som 

sociale strukturer afspejler forskellige opfattelser af 
følelsers betydning og rolle.Pårørendes følelsesmæssige 

 stemthed viser noget om de normer,der regulerer det 

 følelsesmæssige udtryk: Hvornåroplever pårørende, 
at det er at udtrykke eller måske undertrykke en okay 

følelsesmæssig stemthed (fx gråd, melankoli, glæde, 

angst)? Forskellige emotionelle reguleringer isam-
handlen blev identificeret under feltarbejdet.

  »Kærlighedensskjold«
– en hensyntagende lukket håndteringsstrategi
Ikke alle pårørende havde før opholdet reflekteret over 

dødens betydning eller italesat deres bekymringer og 
 følelser over for familien eller venner. Nogle afdisse 

pårørende agerede hensyntagende ideres samhand-

ling med deres nære på en måde, som kan beskrives 
 med begrebetkærlighedens skjold (12). Denne hensyn-

  tagende håndteringsstrategiafspejler,at pårørende eller 

døende undertrykte deres bekymringer og følelser, da 
 kærligheden imellem dem betød,at de ikke ønskede 

at udsætte deres nære for »unødig« belastning. Med 

 afsæt ietemotionssociologisk perspektiv kan deres 
 adfærd anskues som kognitivt kontrolleret. Det betyder,

at vedkommende er bevidst om eget følelsesmæssige 

  udtryk.Og hvisemotionerne skulle overvælde dem – 
de kan fx ikke holde tårerne tilbage – så håndterer de 

 denne ked-af-det-hed ved at bevæge sig væk fra stedet;

eksempelvis ud istuen, opholdsrummet eller uden for 
matriklen. Denne emotionelle adfærd viser en kogni-

 »Ikke alle pårørende
 havde føropholdet reflekteret over 

dødens betydning.«
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    tivadfærdsreguleringafderesemotionelle kropslige 

  udtryk.Ved at trække på inspiration fraden amerikan-
ske sociolog Arlie Hochschild kan denne emotionelle 

   reguleringafspejle en (7). Her betyder det,følelsesregel

at det at græde eller italesætte egne bekymringer og 
 behov anskues som forkertgrundet en »regel« om ikke 

 at belaste ens nære. Men ikke alle pårørende havde

denne hensyntagende lukkede håndteringsstrategi.

 »Intet skjold«
 – en åbenemotionel håndteringsstrategi

Andre pårørende og deres nære tilkendegav, at de ikke 
havde et behov for at tilbageholde og undertrykke deres 

  følelser ved fxat gå ud af lejlighederne, nårde blev følel-
 sesmæssigt stemt. Flere pårørende og deres familier var

 afden opfattelse, at der skulle gives plads til både liv og 

 død inærværet, og havde etableret en åbenemotionel 
 håndteringsstrategibåde indbyrdes og irelationen til 

  de ansatte. Som følge herafvarrummene både fyldt 

 med tårer,grin, gråd, stilhed og højlydt latter, og der 
 blev indbyrdes delt fortællinger frafortiden, men også 

 bekymringer for hinandens fremtid – fx spørgsmålom, 

 hvordanman nogensinde skal kunne klare sig uden den 
 anden. Et eksempel er den pårørende svigersøn Morten,

der med en stoisk ro beskriver døden som »naturlig«, 

  hvilket forbindesmed svigermoderens alder af89 år:

Her behøver der ikke være noget mystisk omkring 

 døden. Vi bliver selvfølgelig kedeaf det. Tabet er selv-

  følgelig altid stort(…) livet er enopadgående kurve 

 med indlæring aflivet franyfødt og så en nedadgående 

kurve, når man skal dø.

Nogle pårørende havde før ankomst til hospice reflek-

 teret over døden som en konsekvens afsygdommen 
og betragtede det imindre grad som meningsfuldt at 

  reflektere over situationen de ansatte.Et eksemmed -

 pel, hvor der ikke er åbenhedover for de ansatte, er 
den pårørende Karen, hvis mand er indlagt på hospice 
med uhelbredelig kræft. Karen fortæller, at de indbyr-

des ifamilien har talt meget om døden gennem hele 
sygdomsforløbet; derfor har hun intet behov for også 

 at skulle vende forløbet og dødensbetydning med de 

ansatte. Hun er på en måde mættet og afviser de ansat-
tes henvendelser med en bevidst fortielse:

  Hvisjeg synes, at deten gang imellem bliver lidt for 

   meget,såprøver jeg at sige det på en venlig måde…

  de vil gerne snakke mere, end jeg vil. Såjeglader sim-

pelthen bare være med at snakke med, og så slutter 

 samtalen jo lige såstille.

  På trodsafat de ansatte forsøger at etablere en åben 

  emotionel håndteringsstrategi,såvælger nogle pårø-
rende som Karen – istørre eller mindre grad – at tage 

  afstand fraden institutionelle værdiom italesættelse 

og emotionel åbenhed. De pårørende beskrives her som 
 stille pårørende, nårrefleksion over dødens nærvær 

foregår iprivatsfæren. Her opretholdes der intentio-

   nelten lukket emotionel håndteringsstrategioverfor 
de ansatte.

  Forskellige håndteringsstrategierpåhospice
Pårørende, som falder under betegnelsen kærlighedens 
skjold, er modtagelige over for hospicets iboende vær-

dier og viser gennem deres samhandling et behov for 
kommunikation om situationen – deres usikkerhed, 
psykiske sårbarhed og bekymringer.

Modsat har pårørende under betegnelsen intet 
  skjoldogstille pårørende allerede forholdt sig tilde emo-

tioner, der bevæger dem, og som både livet og døden 

  medfører.Dogmed den forskel, at sidstnævnte ihøjere 
grad beholder deres tanker og emotioner for sig selv og 

 deres nære. Gruppen afpårørende under kategorien 

intet skjold finder derimod mening, glæde og værdi 
 iat dele deres tanker og følelser med både deresegen 

familie, pårørende og personalet.

 En pendulering mellem flere afde beskrevne hånd-
teringsstrategier er ikke usædvanlig. Ændringer ien 

 beboers tilstand kanskabe momentane eller vedva-

rende skift ide pårørendes ønsker om at være mere 
eller mindre emotionelt åbne over for de ansatte eller 
deres nære.

De ovenfor skitserede emotionelle strategier for 
  pårørendes emotionelle håndteringafog samhand-

ling om døden er ikke endegyldige beskrivelser, men 

giver et billede af forskellige måder at håndtere døden 
på ikonteksten af hospice.

Afrunding
 Med afsæt ihospicefilosofiens værdier mødespårø-

rende af hospice som institutionel ramme for en åben 

emotionel håndteringsstrategi.
  En institutionaliseret åbenhedkan være afstor 

betydning for pårørende, der har brug for en reflek-

sivt funderet forståelsesramme for døden og det indre 
   emotionelle liv,der bevæger dem. undersøgelsenMen

viser også, at der er forskellige grader af og former for 

åbenhed og lukkethed på tværs af de sociale interak-
tioner. Begrebet åbenhed og det at være åben over for 
andre er et komplekst fænomen. En håndteringsstille -

  strategierikke nødvendigvisensbetydende med en luk-
ket emotionel håndteringsstrategi. Den kan istedet ses 
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som en privat refleksion over døden og de emotioner, 

den frembringer hos individet, og/eller at emotionerne 
håndteres gennem de omgivelser, som hospice tilby-

 der – uden samtaler med personalet. Depårørendes 

forskellige emotionelle håndteringsstrategier peger på, 
at idealet om åbenhed om døden og dens emotioner 
som normativ ramme for »den gode død« løbende må 

 tilpassesfamiliers forskellige håndteringsstrategier.
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