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”… Nu er det hele snart forbi…”: Et kvalitativt studie af terminale patienters sproglighed omkring 

død og efterliv  

 

Abstract: 

 

 

Introduktion: 

International forskning har vist, at livstruende sygdom leder til en intensivering af eksistentielle, 

åndelige og / eller religiøse overvejelser og behov. Disse intensiveres i takt med sygdommens 

sværhedsgrad, udvikling og udsigt til snarlig død (1, 2). Samme tendens er at finde i Danmark, hvor 

et studie har påvist sammenhæng mellem alvorsgraden af sygdom og tendens til eksistentiel og 

åndelig trospraksis (3). Et nyligt studie på data fra 6640 kræftpatienter på rehabiliteringskursus 

viser, at 21% af deltagerne rapporterede en eller flere ”åndelige/religiøse bekymringer” (4). Et 

tredje dansk studie har vist, at kvinder med brystkræft er mere åndeligt troende end danskerne 

generelt (5), og et fjerde dansk studie har påvist øgning af eksistentielle tanker og religiøst liv i 

forbindelse med sygdom (6). Trods denne intensivering af eksistentielle overvejelser i forbindelse 

med livstruende sygdom, ses samtidigt blandt danskere en generel lav sproglighed i forhold til 

eksistentielle anliggender. Danskere udviser en høj grad af privathed, når gælder eksistentielle 

tanker og overvejelser (7) og har  begrænset sproglighed og ressourcer til at takle eksistentielle 

spørgsmål, tanker og overvejelser (8-10). Der implementeres i stigende grad sprog og forståelser i 

det almene sprog, som hører til i sundhedsvæsenet og til det medicinske paradigme, og som levner 

begrænset plads til mere hverdagslige forståelser og ytringer om, hvad det vil sige at være rask eller 

syg – eller terminal (11-14). Danskernes generelle mangel på sprog og begreber for eksistentielle 

anliggender kan forventes at påvirke, hvordan og hvorvidt danske terminale patienter har og får 
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mødt deres behov for samtale om død og efterliv i sundhedsvæsenet. Det kan samtidig forventes, at 

implementeringen af medicinsk sprog påvirker terminale patienters italesættelse af død og efterliv 

samt forventningerne til, hvilke behov man kan ønske imødekommet, når man er livstruende syg. 

 

Ved medicinsk sprogbrug forstår vi talen om menneskelige udfordringer og livsforhold primært 

som medicinske tilstande der skal forstås, undersøges, forebygges eller behandles medicinsk fysisk 

(11). Eksistentielt sprogbrug definerer vi som ord, begreber og forståelser inden for tre eksistentielle 

meningsdomæner: det sekulære (livsforhold der er menings – og betydningsfulde for individet, men 

som ikke er religiøse, åndelige eller transcendente, fx værdier, familiens eller arbejdets betydning), 

det åndelige (det indre åndelige liv der opleves som transcendent for den enkelte), og/eller det 

religiøse (overbevisninger og forståelser som man deler og praktiserer med andre, fx bibellæsning 

og kirkegang) (15). 

 

Både danske og internationale studier peger på, at terminale patienter kan øge deres livskvalitet ved 

at tale om deres følelser og tanker om død og efterliv med det sundhedsfaglige personale (3, 16-19). 

Flere studier har dog fundet, at læger og sundhedsprofessionelle finder det vanskeligt at tale med 

patienter om død (20-23).  Rettidig og ærlig samtale med terminalt syge patienter foregår ofte ikke 

selvom patienterne efterspørger det (24, 25). En rapport fra the Royal College of Physicians (2018) 

beskriver, at  lægerne antager, at samfundskulturen er sådan, at patienter ikke ønsker at tale om død, 

og at lægerne mangler selvtillid omkring egne evner til at have en sådan samtale (24). Et nyligt 

dansk studie om lægers perspektiver på, hvorfor åndelige og eksistentielle livsaspekter negligeres i 

sundhedsvæsenet, peger på, at den primære barriere for den manglende dialog skyldes den enkeltes 

forankring i et dominerende medicinsk paradigme, der er karakteriseret ved at være 

’løsningsfokuseret’ og ’ trosforskrækket’ (23). 
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Vibeke Graven adresserer i sin ph.d. afhandling om hospicefilosofi i praksis fænomenet håb og dets 

praksisnære betydning i forhold til omsorgen, når håb forstås med henholdsvis medicinsk og 

eksistentielt sprogbrug (26). Det håb som har primært fokus i medicinske forståelser og tilgange 

betegnes Det konkrete fremtidsrettede håb, mens der også findes et transcendent håb af eksistentiel 

karakter, der favner menneskets hele tilværelse og væren. Dette håb betegnes værenshåbet (26-28). 

Det konkrete fremtidsrettede håb omhandler håbet om, at noget ønskeværdigt vil gøre sig gældende 

for fremtiden. Gabriel Marcel (29) beskriver det som ”at håbe at” (s. 32) som når mennesker håber 

på, at noget bestemt vil ske. 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. Modsat står værenshåbet, som Marcel betegner ”at håbe”(s. 32). Dette udtrykker et 

transcendent håb, som har en metafysisk, relationel og eksistentiel betydning, som rækker udover 

døden og ydre omstændigheder. Marcel betegner dette ”håbets mysterium” og forklarer, at håbet 

ikke skabes af mennesket, men kommer til mennesket fra væren, når mennesket åbner sig for 

væren. I væren er vi forbundet med andre mennesker og universet. Mennesket elsker, håber og tror 

uden at kunne begrunde hvorfor (27, 29). Graven udfolder Marcels begreb og præsenterer 3 former 

for værenshåb: 1. Kærlighedshåbet, 2. De universelle følelsers håb, samt 3. Efterlivshåbet. 

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. 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. Efterlivshåbet kan både være et 

religiøst efterlivshåb som inkluderer en personlig Gud eller mere individualiserede 
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efterlivsforestillinger, hvor den enkelte finder håb i en evighedsdimension, der transcenderer det 

jordiske liv (26).   

 

I dette studie undersøger vi, hvordan patienter, der konfronteres med døden, taler om deres tanker 

om døden og efterliv: Hvis danske patienter er begrænsede i deres sproglighed omkring 

eksistentielle anliggender, men disse samtidigt forventes at være intensiverede i forbindelse med at 

blive erklæret terminal syg, hvad tænker patienter så om at være døende? Og hvordan taler de om 

det? Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvad patienter på hospice tænker om død og efterliv, 

og hvordan de taler om disse tanker. Viden om dette er væsentlig for yderligere at kunne kvalificere 

den åndelige-eksistentielle samtale med alvorligt syge patienter, da forskning viser, at disse 

samtaler med sundhedsprofessionelle øger patienternes livskvalitet.  

 

Metode:  

For at få adgang til patienternes subjektive tanker og beskrivelser om død og efterliv, er der 

gennemført et kvalitativt studie med 12 semistrukturerede interviews med patienter. 

Forskningsmetode og -design er udført i overensstemmelse med Interpretative Phenomenological 

Analysis (IPA), som er forankret i en hermeneutisk-fænomenologisk tilgang, der fokuserer på 

beskrivelse og fortolkning af datamaterialet (30). Datagenereringen fandt sted i perioden august 

2017 til november 2018. Patienter til interviews blev valgt i samråd med personalet på hospice 

blandt andet begrundet i fysisk overskud til samtale. Da vi i august 2017 påbegyndte interviews 

med de to første patienter, stillede vi et åbent spørgsmål: ”Hvilke tanker oplever du fylder meget for 

dig, når du er patient her på hospice?”. I begge interviews kom vi ved dette spørgsmål naturligt ind 

på patienternes tanker om død og efterliv, og vi fandt, at dette emne fyldte en del for de to patienter. 

Derfor valgte vi at udfolde særligt død og efterliv i de 10 efterfølgende interviews ved at udvide 



 5 

interviewguiden. Det oprindelige spørgsmål i interviewguiden samt de tilføjede spørgsmål fremgår 

af tabel 1. Interviews med de 12 patienter foregik på patienternes egne hospice-stuer og varede, 

afhængig af patientens tilstand, mellem 19 minutter og 56 minutter (gennemsnitligt 36 minutter). 

Der var forsøgt variation i køn (8 kvinder og 4 mænd) og alder (gennemsnitsalder: 61 år) blandt de 

deltagende patienter. Patienterne havde forskellige terminale kræftdiagnoser. Alle interviews blev 

optaget og transskriberet på en anonymiseret måde, hvor kun køn fremgik, hvorefter lydfiler blev 

slettet.  

 

INDSÆT TABEL 1 

 

Etik 

Etiske principper om mundligt og skriftligt informeret samtykke, frivillighed, anonymitet og 

fortrolighed blev fulgt, således at al deltagelse i undersøgelsen skete i overensstemmelse med 

Helsinki-deklarationens etiske forskrifter (31). Projektet blev registreret ved RIO SDU 

(anmeldelsesnummer 10.467) og udført i henhold til dansk lovgivning om persondata. Etiske 

implikationer af projektets forskningsaktiviteter og de særlige etiske implikationer ift. patienter på 

hospice blev løbende drøftet i en nedsat projektgruppe.  

  

 

Analyse: 

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) blev benyttet som analysetilgang, og de 12 

interviews blev tematisk analyseret med fokus på patienternes individuelle beskrivelser af deres 

tanker om død og efterliv. Interviews blev transskriberet af førsteforfatter, og meningsindholdet 

blev vægtet i transskriptionerne; talelyde og gentagelser udgik, mens tænkepauser og følelsesudtryk 
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indgik, således at interviews fremstod med forståelse for patienternes udsagn og 

meningsvægtninger. Analysen fulgte de trin, som IPA anbefaler (30): Det første trin bestod af 

nærlæsning af de 12 interviews; hvert interview blev læst adskillige gange, og vi skrev 

kommentarer i teksten, de steder hvor patienten udtrykte særlige forståelser, tanker og sproglighed 

om død og efterliv. I andet trin vendte vi tilbage og genlæste hvert interview igen, og 

kommentarerne fra fase 1 blev forsøgt omskrevet til mere præcise formuleringer om patienternes 

forståelser og tale om død og efterliv. Kommentarerne fra hvert interview blev omformuleret til 

begyndende temaer på tværs af alle 12 interviews. I tredje fase blev begyndende temaer 

sammenholdt, og forbindelser og grupperinger mellem dem blev udforsket for at opnå en mere 

analytisk og teoretisk forståelse af temaerne. I fjerde trin tildelte vi grupperingerne af temaer 

overordnede navne, og der opstod en struktur om patienternes tanker og sprog omkring død og 

efterliv. Temaer, som ikke var solidt forankret på tværs af de 12 interviews, samt temaer som ikke 

vurderedes relevant for den dominerende struktur, udgik. Det var forfatterne der vurderede, hvilke 

temaer der skulle udgå, og hvilke der skulle fokuseres på. Tre overordnede kronologiske tidstemaer 

blev fremanalyseret: Bevidsthed om, at døden er nærtstående, Tanker om tiden op til døden, og 

Tanker om efterliv. I det fjerde trin fremanalyseredes ligeledes to måder som patienterne talte på, 

som gik på tværs af de tre overordnede tidstemaer og som angik den betydning, hvormed flere 

patienter forsøgte at beskrive de tre overordnede temaer. De talte om tid, død og efterliv i både et 

medicinsk og et eksistentielt sprog.  Denne sondring mellem medicinsk og eksistentielt sprogbrug 

blev først tydelig i de sidste dele af analysefasen, hvor forundringen over den nogle gange helt 

selvfølgelige sammenblanding af medicinske og eksistentielle forståelser i patienternes udsagn var 

stor.  

 

Fund: 
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Det var påfaldende, at nærmest alle patienterne fortalte om deres tanker om død og efterliv i et 

kronologisk perspektiv, når de blev stillet spørgsmålet: ”Vil du fortælle mig, hvilke tanker du gør 

dig om døden?”. De begyndte med at beskrive, hvornår de første gang blev bevidste om, at de ville 

dø af deres sygdom. Derefter beskrev de deres tanker om den sidste tid op til dødstidspunktet. Til 

sidst beskrev de deres tanker om, hvad der sker efter døden er indtruffet. Ofte nævnte de det kun 

kort, men uddybede deres tanker ved opfølgende spørgsmål som f.eks.: ”Hvad tænker du der sker, 

når man/du dør?”. 

 

Bevidsthed om, at døden er nærtstående 

Dette tema er kendetegnet ved at patienterne virker bevidste om, at de ville kommer til at dø af 

deres sygdom, og at de ikke længere kan modtage helbredende behandling. Patienterne fortæller, at 

de modtog beskeden om dette på hospitalet, og for de fleste af dem skete det efter et længere 

behandlingsforløb, i nogle tilfælde årevis. Udsagn som: ”Det var lægen som fortalte mig, at der 

ikke var mere at gøre for mig…” går igen flere steder i datamaterialet, og det var i disse situationer, 

at patienterne blev bevidste om, at deres død var nærtstående. Måden hvorpå patienterne beskriver, 

at de er blevet bevidste om, at deres død er nærtstående er kendetegnet ved at være omfangsrig og 

indeholde en stor del medicinske beskrivelser som f.eks. dette citat: 

”De gav mig 7 behandlinger til at slå det ned, men det viste sig, at det kunne det ikke. 
Det var tværtimod vokset ret meget. Så stoppede man med det, og så havde man kun et 
mere skud i bøssen, og det var kemo. Og det har jeg så fået indtil for kort tid siden., 
Så var jeg jo til kontrol scanning i sidste uge, og fik så svar her i mandags…, at det 
havde ikke ændret noget som helst, tværtimod så havde det bredt sig meget. Og ja så 
opgiver de jo behandlingen, så er der ikke mere at gøre. Det var selvfølgelig en hård 
besked at få, og ja jeg ville jo gerne have haft nogle flere år…” 

 

Når patienterne fortæller om deres tanker om døden, begynder de ofte med at beskrive deres 

samlede sygdomsforløb, hvor de til sidst modtager beskeden om, at helbredende behandling ikke 

længere er mulig. Patienternes beskrivelser heraf er deltaljerede og omfangsrige med adskillige 
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medicinske ord og forståelser. I beskrivelser af deres tanker inddrager de fleste dog også 

kommentarer af mere eksistentiel karakter, oftest som en afsluttende kommentar, som f.eks., at det 

er en hård besked, og at patienten gerne ville have levet længere. Selv om patienterne blev 

inviterede til at uddybe, så kendetegner det svarene, at disse forbliver ret kortfattede som f.eks.: 

”Ja, man vil jo gerne have flere år”, eller ”Det var jo ikke lige det, som jeg håbede på at høre”, 

eller ”Det er bare rigtigt svært”. 

 

Tanker om tiden op til døden 

Temaet omhandler hvilke tanker patienterne gør sig om deres sidste tid frem til dødstidspunktet. De 

taler om det både tidsligt fremadrettet som den allersidste tid lige inden dødstidspunktet og som den 

nuværende tid; at være på hospice lige nu og frem til døden indtræffer. I beskrivelserne ses det igen, 

at patienterne overvejende benytter medicinske ord og forståelser, som det ses i denne udtalelse: 

”Jeg kan være bange for at ligge og have mega store smerter eller sådan et eller 
andet… ja eller man sådan bliver kvalt, fordi jeg nu har cancer i lungerne, og den der 
kvælningsfornemmelse, at det er sådan man får det… det kan godt gøre mig utryg, 
men hvis det bare er, at man bliver mere og mere søvnig, og så til sidst så åbner man 
ikke øjnene, så tænker jeg, at det er ok…” 

 

Når patienterne beskriver deres tanker om tiden frem til døden, taler de omfangsrigt om den 

medicinske / fysiske del og i mindre omfang, hvorvidt de gør sig eksistentielle tanker om tiden op 

til døden. Dog ses det på tværs af interviews, at patienterne blander eksistentielle ord og forståelser 

ind i den medicinske sprogbrug, når de taler om deres tanker om tiden op til døden i højere grad end 

ved det foregående tema. Dette ses i overstående citat, når patienten mellem de overvejende 

medicinske beskrivelser taler om ”at være utryg”, ”ikke åbne øjnene mere” samt ”tænke at det er 

ok”.  
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Der er et interview som adskiller sig fra de andre ved, at denne patient benytter en overvejende 

eksistentiel sprogbrug, når hun beskriver sine tanker om tiden op og frem til døden, og i et mindre 

omfang refererer til de medicinske aspekter: 

 ”Jeg vil jo hellere leve, men det er ikke sådan Gud vil have det. Så nu er jeg her (på 
hospice), 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…” 

 

Denne patient benytter en religiøs sprogbrug til at beskrive sine tanker om døden. Ingen af de andre 

patienter benytter religiøse – og/eller eksistentielle ord og forståelser i samme omfang som denne 

patient, til trods for, at de udviser andre former for religiøs tro og åndelighed. Hun uddyber videre, 

hvordan hendes tro er hjælpsom for hende i forhold til at forholde sig til sine tanker om tiden frem 

til døden: 

”Selvfølgelig kan jeg være ked af det indimellem […] altså det er det, der er blevet 
min lod. Ja, så tager jeg jo det sådan i Guds hånd og siger: alene i håb til Gud min 
sjæl er stille. Og sjælen er virkelig blevet stille, og håbet er vokset sig stort, synes jeg, 
men det betyder ikke, at der ikke er mørke stunder – det er der bestemt. Men Gud 
giver een kraft midt i det hele til at bære det, og jeg ved ikke hvordan, jeg skulle 
håndtere det her, hvis ikke jeg havde en evig Gud med evige arme der rækker ud. Og 
det gør han virkelig helt konkret” 

 

Hun har et omfangsrigt og detaljeret religiøst-eksistentielt sprog, hvilket måske hænger sammen 

med, at hun har praktiseret sin kristne tro størstedelen af sit liv og derved tillært sig et religiøst 

sprog i samspil med andre troende og i kirken. Flere af de andre patienter har dog også religiøse 

og/eller åndelige elementer i deres eksistentielle sprogbrug. Disse er imidlertid kendetegnet ved at 

være udtrykt konkret og praktisk som f.eks. dette citat viser: 

”…den (viser en sten med en åndelig tekst) tager jeg og knuger hver morgen, når jeg 
vågner…så et eller andet tror jeg på… jeg har aldrig været den, der har gået så meget 
i kirke, men jeg har altid troet på et eller andet alligevel… jeg havde også besøg af 
vores egen præst derhjemme, inden jeg kom herned” 
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Denne patient bruger en åndeligt-eksistentielt sprog til at beskrive, hvordan hun konkret forholder 

sig til de tanker af eksistentiel karakter, hun får, når hun ligger i sin seng på hospice og tænker på, at 

hun skal dø. Før hun beskrev denne handling og sine eksistentielle tanker, havde hun beskrevet, 

hvordan hun var sikret medicinsk smertelindring frem til dødstidspunktet, hvor hun f.eks. forklarede 

deltaljeret, hvordan morfinpumpen virkede.  

 

Tanker om efterliv  

I dette tema er patienternes beskrivelser kendetegnet ved, hvad de tror, der sker, efter døden er 

indtruffet. Temaet blev primært udledt, når patienternes svarede på spørgsmålet: ”Hvad tænker du 

der sker, når man/du dør?”.  Vi fandt det påfaldende, at patienterne på tværs af interviews talte om 

dette emne med en overvejende eksistentiel og langt mindre medicinsk sprogbrug end de havde 

gjort, da de fortalte om deres tanker om, at de ikke ville overleve deres sygdom, og da de beskrev 

deres tanker om tiden frem til døden ville indtræffe. En umiddelbar forklaring på dette kan måske 

findes i, at den medicinske videnskab har meget lidt at sige om efterliv, og derfor er medicinsk 

sprog ikke tilgængeligt eller relevant i denne sammenhæng. Patienterne blev dog spurgt: Hvad sker 

der, når man/du dør? Hvortil de godt kunne have svaret med en medicinsk sprogbrugrelateret til den 

døende krop, så som: Hjertet holder op med at slå, organerne sætter ud, kræften vinder, man kan 

ikke få vejret, eller lignende. Ingen af patienterne svarer dog på den måde, men giver svar, der 

afspejler mere eksistentielle tanker og forståelser om efterliv som f.eks.: 

”Vi lavet vores egen lille historie… min søn og jeg… jeg tror …et eller andet sted 
tænker jeg, at man må næsten komme et eller andet sted hen, eller jeg tror ikke bare, 
at det er slut, når man lukker øjnene […]Så laver vi en historie, som passer til os 
[…]men jeg tror jo. Jeg kan bare ikke sige, hvordan det er, eller hvad der sker… men 
jeg tror, at der er et eller andet…”  

 

Hun fortæller, at hun sammen med sit barn har lavet deres egen fortælling om efterliv, hun synes 

passer til dem. Samtidigt udtrykker hun eksistentielle tanker om, at der er noget, når hun dør. 
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Patienterne udtrykker således forskellige tanker og forståelser om efterliv, der spænder fra religiøse 

forståelser over individuelle åndelige begreber, og til ateistiske forestillinger, der dog minder mere 

om agnosticisme. Ingen af de 12 patienter udtrykker egentlig ateisme, hvor de fuldt ud afskriver 

forestillinger om Gud og en transcendent forståelse af efterliv. Det kendetegner endvidere dem alle, 

at deres beskrivelser af efterliv er forankret i deres individuelle erfaringsverden, som dette eksempel 

viser: 

”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 A (ægtefællen), 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…”  

 
Denne patients tanker om efterliv er forankret i hendes erfaringsverden med sin afdøde ægtefælle, 

og det liv hun hidtil har levet uden særlig optagethed af religion og kirkegang. På den måde 

forholder hun sig til dødens ukendthed. Det er samtidigt væsentligt at bemærke, at hendes brug af 

eksistentielle ord og forståelser ser ud til at give hende en form for trøst i forhold til at være døende. 

Det var dog ikke alle patienter, hvis tanker og forståelser om efterliv var til trøst for dem. En anden 

kvinde forklarer:  

 
”…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 yngste søn han 
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… 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, og så synes jeg alligevel, at der må være… 
der må være et eller andet, så en tro har jeg…” 
 

På et opfølgende spørgsmål om, hvorvidt hun gør sig mere konkrete tanker herom, svarer hun: 
 
”Nej, jeg synes bare ikke, at … nej, jeg synes bare ikke… det kan ikke være rigtigt at 
man bare… (græder)…” 
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Kvinden udtrykker nogle eksistentielle tanker og forståelser om efterliv, hvor hun forsøger at 

forholde sig til dødens ukendthed. Hendes erfaringsverden involverer sønnen, som tilsyneladende 

ikke tror på efterliv, samt oplevelser af andre familiemedlemmer der er døde af kræft. Hendes 

eksistentielle sprog og forståelser udspringer af denne erfaringsverden, men det virker ikke som om 

de er til trøst for hende. 

 

Diskussion:  

Overordnet understøtter vores undersøgelse, at livstruende sygdom kan lede til en intensivering af 

eksistentielle, åndelige og /eller religiøse overvejelser (1, 2) ligesom patienterne også her udviser en 

sparsom anvendelse af eksistentielt relateret sprogbrug (8-10). Der er dog umiddelbart ingen 

indikationer på, at dette skyldes privathed (7) omkring eksistentielle tanker og overvejelser da de 

generelt udtrykker sig åbent om deres tanker om død og efterliv. Vi fandt heller ikke, at de udviser 

modstand i forhold til at tale om døden, til trods for, at de i ringe grad benytter eksistentiel og i 

højere grad medicinsk sprogbrug til at beskrive deres tanker og overvejelser. Dette kan indikere, at 

deres begrænsede eksistentielle sprogbrug handler om manglende sprog (8, 10) og ikke privathed 

(7). Lægers antagelse om, at patienter ikke ønsker at tale om døden (24) understøttes ikke af 

nærværende undersøgelse, da de 12 interviewede patienter gerne vil tale om død og efterliv. 

 

Set gennem forståelsen af håb hos Graven (26) kan patienternes overvejende grad af medicinsk 

sprog og forståelser til at beskrive dødens nærvær skyldes, at de, i forbindelse med deres 

sygdomsforløb, har benyttet sig af et konkret fremtidsrettet håb, hvor de primært håbede at blive 

raske. Det konkrete fremtidsrettede håb hænger umiddelbart godt sammen med det medicinske 

paradigme og dertilhørende sprog, hvor patientens udfordringer ses som en fysisk tilstand der kan 

’løses’ (11). Håbet omhandler derfor, ”at håbe at” den medicinske undersøgelse eller behandling 
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påvirker positivt. Modsat ses det eksistentielle værenshåb, som er kendetegnet ved ikke at være 

konkret løsningsfokuseret samt indebærer en tros- eller tillidsdimension om ”at håbe” (29). 

Værenshåbet står i kontrast til det løsningsfokuserede medicinske paradigme (23), hvilket netop kan 

lede til, at det sundhedsfaglige personale i deres dialog med patienter primært inddrager det 

konkrete fremtidsrettede håb fremfor det eksistentielle værenshåb.  

 

I forhold til patienternes beskrivelser af tiden på hospice og op til dødens indtræden benytter de 

også en overvejende medicinsk sprogbrug, men inddrog dog eksistentielle ord og forståelser for at 

tale om, hvordan de takler deres tanker af eksistentiel karakter. Generelt var patienternes 

eksistentielle sprogbrug kendetegnet ved at være mindre omfangsrigt end deres medicinske 

sprogbrug, dog med en enkelt undtagelse. En kvinde, der har en aktiv trospraksis, benytter sig af et 

omfangsrigt religiøst, eksistentielt sprog. Til trods for, at patienter på hospice ikke håber på 

overlevelse, er deres beskrivelser af tiden op til døden indtræden alligevel kendetegnet ved det 

konkrete fremtidsrettede håb. F.eks. udtrykker de håb om en smertefri død. Når patienterne 

overvejende bruger det medicinske sprog til at tale om den allersidste tid inden døden indtræden, 

kan det indikere, at de tænker på det medicinske og fysiske aspekt af det at dø. I det lys vil det være 

væsentligt, at de sundhedsprofessionelle taler med hospicepatienter om dette. Det kan dog også, 

som tidligere forklaret, skyldes, at den medicinske sprogbrug primært er den måde, de taler om 

deres sygdom, fordi de har tillært denne efter lange behandlingsforløb med samtaler med 

sundhedsprofessionelle der primært benytter medicinsk sprogbrug, og det derfor er det sprog, som 

patienterne mestrer bedst. Når den religiøse patient modsat de andre patienter benytter en 

overvejende eksistentielt sprogbrug og udtrykker forskellige aspekter af værenshåbet, kan det 

indikere, at patienter generelt benytter den sprogbrug, som de mestrer bedst. Graven fandt i sin 

undersøgelse, at hospicepatienter udviser en både-og tilgang til værenshåb og det konkrete 
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fremtidsrettede håb; at patienterne har glæde af, at tale med de sundhedsprofessionelle med en 

blanding af de to håbsformer og tale både med medicinsk og eksistentielt sprog (26). Vi fandt ikke, 

at hospice-patienterne blander de to håbsformer i betydelig udstrækning, med undtagelse af den ene 

religiøse kvinde. I stedet sås det, at den kronologiske tid påvirker patienternes sprogbrug, hvor 

patienterne bevæger sig fra medicinsk sprogbrug mod eksistentiel sprogbrug, og fra det konkrete 

fremtidsrettede håb mod værenshåbet, og hvor særligt efterlivshåbet bliver aktuelt for patienterne, 

når de taler om deres tanker om efterliv.  

 

Patienterne giver udtryk for forskelligartede tanker og forståelser om efterliv; religiøse, 

individuelle, åndelige og ateistiske/agnostiske forestillinger og forståelser. Deres beskrivelser af 

tanker og forestillinger er kendetegnet ved at være overvejende eksistentielle samt forankret i deres 

erfaringsverden og en forholden-sig til dødens ukendthed. Det sås, at eksistentielle tanker og 

forståelser er til trøst for nogle patienter og ikke for andre. Det kan hænge sammen med, hvorvidt 

patientens erfaringsverden understøtter hans eller hendes eksistentielle tanker og forståelser, således 

at dødens ukendthed bliver lettere at bære. Patientens håb beror på patientens erfaringsverden, som 

kan involvere eksempelvis et barn med hvem, der digtes fortællinger om efterliv, en afdød 

ægtefælle, eller en søn der ikke tror på efterliv. Der er både evighedshåb og kærlighedshåb på spil, 

når en menneske digter børnefortællinger om efterliv eller tænker på evig hvile med sin elskede (26, 

27). Samtidig kan man tale om, at sønnen, der ikke tror på efterliv, trækker sin mor ud af 

værenshåbet, og at hun har derfor ikke noget håb i mødet med dødens ukendthed. Graven forklarer, 

at håb er et fænomen af metafysisk karakter, der ikke gøres til genstand for normative direktiver for 

menneskelig adfærd. Alligevel kan sundhedsprofessionelle have en vigtig opgave i forhold til at 

styrke en patients oplevelse af håb i problematiske og sårbare livssituationer (27). En 
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omsorgsopgave kan derfor være at styrke patientens oplevelse af værenshåb i mødet med dødens 

ukendthed, særligt patienter hvis erfaringsverden ikke understøtter dette håb. 

 

Vi søgte i dette studie at undersøge hospice-patienters subjektive tanker og beskrivelser af død og 

efterliv. Den kvalitative tilgang med 12 semistrukturerede interviews gav et godt grundlag for 

indsigter og forståelser af kvalitativ karakter. De deltagende patienter var udvalgt af personale på 

hospice, hvilket kan være en svaghed ved undersøgelse. For at opnå et nuanceret og fyldestgørende 

datagrundlag, kunne en strategisk udvælgelse af deltagere have været ønskelig (kilde). Vi har sikret 

os, at deltagerne repræsenterede variation i forhold til alder, køn, familieforhold og lignende 

demografiske forhold.  

Studiets metode er forankret i IPA, som vægter beskrivelse og fortolkning af datamaterialet. Det 

betyder, at de identificerede temaer afspejler forfatternes fortolkninger, og at aspekter af 

patienternes oplevelser kan være overset. IPA bevæger sig endvidere fra deltagernes subjektive 

beskrivelser til et mere teoretisk fortolkningsniveau, som ligeledes beror på forfatternes 

fortolkninger og valg af teori.  

Vores fokus har været patienternes perspektiv. Særligt i relation til håb finder vi, at resultaterne 

lægger op til supplerende forskning, der også involverer et blik på, hvordan sundhedsfagligt 

personale kan sanse og understøtte forskellige håbsformer. 

 

Konklusion: 

I vores undersøgelse af, hvordan patienter, der konfronteres med døden taler om deres tanker om 

døden og efterliv fandt vi, 3 kronologiske tidstemaer gik igen: Bevidsthed om at døden er 

nærtstående, tanker om tiden op til døden, og tanker om efterliv.  
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Patienterne oplever en intensivering af eksistentielle, åndelige og / eller religiøse tanker og 

overvejelser, og de har en høj medicinsk og lav eksistentiel sproglighed omkring disse men udviser 

ikke privathed i forhold til deres tanker og overvejelser. Set gennem en analytisk ramme med fokus 

på håb finder vi, at det konkrete fremtidsrettede håb og den medicinske sprogbrug er godt for 

patienterne, særligt udtrykt ved, at de har håb om en god sidste tid og en smertefri død. De har dog 

også glæde af at tale om forskellige former for værenshåb som også er i et eksistentielt sprogbrug, 

fordi dette gør dødens ukendthed lettere at bære. Endvidere finder vi, at de i højere grad benytter 

eksistentielt sprogbrug, når de taler om deres tanker om efterliv. Som det er set i andre studier tyder 

undersøgelsen dog også på, at patienter benytter den sprogbrug, som de mestrer bedst, når de taler 

om deres tanker og forestillinger om død og efterliv. Det betyder, at nogle patienter har en 

begrænset eksistentielt sproglighed og dermed begrænset adgang til brug af værenshåb, som kan 

blive til trøst og øge livskvalitet den sidste tid. Studiet giver grundlag for at opmuntre 

sundhedsprofessionelle til at understøtter livtruede patienters værenshåb gennem eksistentielt 

sprogbrug. Vi foreslår derfor, at det sundhedsfaglige personale får viden og kompetencer til at gøre 

også et eksistentielt sprogbrug mere tilgængeligt for patienter, idet forestillinger om for eksempel 

værenshåb derved kan blive til trøst og øge livskvalitet i den sidste del af hospicepatienters liv.  
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