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Niels Christian Hvidt er professor i åndelig om-
sorg på Syddansk Universitet, og her forsker 
han i patienternes behov for åndelig omsorg. 
Den åndelige omsorg har længe været under-

trykt i det moderne sundhedsvæsen til fordel for be-
handling, der alene tager udgangspunkt i moderne 
sundhedsvidenskabelig forskning, altså med udgangs-
punkt i evidensbaseret forskning. Det er denne skæv-
vridning der nu skal rådes bod.

DA OMSORGEN VAR I CENTRUM 
Før i tiden havde sygeplejen ikke andre muligheder, det 
var den barmhjertige omsorg der var i centrum før den 
lægevidenskabelige udvikling tog fart. Niels Christian 
Hvidt fortæller om Florence Nightingale, som regnes for 
en af grundlæggerne af den moderne sygepleje. Floren-
ce bragte også disse tanker og det kristne livssyn med 
ind i sygeplejen – med vægten på det personlige kald. 
Flere af sygeplejens pionerer har senere søgt at forene 
barmhjertighedstanken med kravet om en grundig teo-

retisk og praktisk dannelse som grundlag for sygeplejen.
”Problemet med den biomedicinske orientering i 

sundhedsvidenskaben opstår jo i og med vi får udviklet 
den evidensbaserede lægevidenskab. Pendulet er svinget 
helt over i den anden side med apparat-fejl-modellen, 
hvor lægevidenskaben skal fikse kroppen.”

Niels Christian Hvidt møder synspunktet hos mo-
derne sygeplejersker og læger, som hellere sender pa-
tienten til en ny undersøgelse eller udskriver et nyt 
præparat før hun tør tage den tidskrævende og udfor-
drende samtale. ”Hvis hun skal tage den udfordrende 
samtale om tro og håb kommer hun måske ud af sin 
comfort zone. I stedet holder hun sig til det kendte. Nu 
ser vi at pendulet er ved at finde tilbage til et midter-

Åndelig omsorg 
skal tilbage i plejen

 
 

Sygeplejen mangler en åndelige dimension, og det har bragt faget i en identitetskrise.  
Faget skal tilbage til rødderne, hvor åndelig omsorg er en vigtig del af personalets kompetence. 

Jens Fonnesbech, journalist
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   Florence’s lampe som symbol på den patientnære omsorg

OMSORG OMSORG



15SÅR · årgang 28 · nr. 2 · 202014 SÅR · årgang 28 · nr. 2 · 2020

punkt med ønsket om flere varme hænder i omsorgen   
– men der er stadig noget vej endnu”, siger professoren.

 
SYGEPLEJEN – ET FAG I KRISE 
”Man kan undre sig over at undervisning i åndelig om-
sorg fortsat ikke indgår i den nyeste ”Bekendtgørelse 
om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje” fra 
2016. Derimod er nye mere biomedicinsk orienterede 
begreber som klinisk lederskab og beslutningstagen 
kommet til. Sygeplejerskens rolle og identitet har æn-
dret sig, og sygeplejersken har overtaget flere og flere 
funktioner, der før blev varetaget af læger. Konsekven-
sen er at den åndelige omsorg presses i baggrunden som 
et mindre væsentligt område.”

Niels Christian Hvidt går så vidt at han kalder syge-
plejefaget for i åndelig krise, en identitetskrise. Hvor er 
vi på vej hen? Hvordan finder vi tilbage til at tage os af 
det hele menneske? 
TILBAGE I BALANCE 
Jamen, er det ikke sådan at når folk kommer på hospitalet, 
så er det for at blive kureret for en bestemt sygdom med en 
bestemt behandling, der er evidens for og som virker? Er det 
ikke først ved livets afslutning at problemet med det åndelige 
bliver aktuelt?

”Jo, indrømmer Niels Christian Hvidt. Men når vi så 
bliver ramt af en krise, f.eks. ved livets afslutning eller 
svær sygdom, så åbner det op for en dyb dimension i 
mennesket. Man vil det rigtig gerne som behandler, men 
man har også svært ved det, man føler sig på usikker 
grund.” Han henviser til en undersøgelse fra Harvard, 
som sammenlignede god åndelig omsorg med patienter, 
som ingen omsorg fik. Udgifterne til de patienter, der op-
levede ringere omsorg viste sig at være dobbelt så høje 
som udgifterne til patienter der oplevede god omsorg. De 
første oplevede bekymringer, åndenød og smerter, der 
øger sandsynligheden for at de indlægges og dør på in-
tensivafdelinger i stedet for hjemme – dyrt for samfundet 
og en belastning for den døende og de pårørende.

Det vi har brug for er en åndelig omsorg forstået som 
en bred patientnær omsorg, som er stærkt fagligt funde-
ret, lyder det fra Niels Christian Hvidt. En omsorg som 
er både fysisk, psykisk, åndelig og socialt funderet. Nog-
le gange er der behov for at tale med patienten om hans 
overbevisninger, andre gange for at understøtte hans gø-
remål. Andre gange igen for at være nærværende. Her 
viser forskning, at der er betydelige barrierer for at yde 
denne kompetente åndelige omsorg. Det drejer sig om 
manglende tid og manglende kompetencer, manglende 
selvrefleksion og evne til at overskride faglige grænser.” 

 
PÅ DYBT VAND…. 
Det kunne blive et nye felt for sygeplejefaglig opmærk-
somhed ifølge Niels Christian Hvidt. Derfor har han 
igennem årene undervist både læger og sygeplejersker i 
at komme tilbage til, hvad han vil kalde sygeplejens 
rødder i åndelig omsorg. Det foregår på femdages kur-
ser, som mest er for praktiserende læger, men også kor-
tere kurser for sygeplejersker for en enhed på hospitalet, 
som ønsker opkvalificering. 

De lange kurser er udviklet med praktiserende læge 
Jens Søndergaard og er kurser i kommunikation om ån-
delige behov, tilpasset dansk kultur. En decideret kur-
susvirksomhed driver Niels Christian Hvidt dog ikke. 
Det handler om forskning i åndelig omsorg.

”Vi står på tre ben: For det første et vidensben, hvor 
vi fortæller om åndelig og eksistentielle behov i Dan-
mark, hvordan kan man yde denne omsorg. Andet ben 
er praksisdelen, hvor deltagerne kommer igennem for-
skellige øvelser, både spørgsmål, skuespilsituationer, 
hvor deltageren kommer på dybt vand. Endelig det 
tredje ben, som handler om selvrefleksion: Hvem er jeg 
i mødet med det andet menneske. Altså at kunne besin-
de sig på egne værdier og blive i stand til at møde det 
andet menneske, hvor det befinder sig. Det er ofte dette 
tredje ben, der halter mest. Fordi det er så længe siden 
man har talt om den dimension, så oplever vi stor usik-
kerhed.” 
   Et af kurserne om kommunikation med kræftpatien-
ter med 20 praktiserende læger er blevet evalueret, og 
15 af deltagerne havde oplevelsen af, at deres medleven 
blev øget væsentligt. Deres eksistentielle selvindsigt 
øgedes, ligesom opmærksomhed omkring patienternes 
behov for eksistentielle samtaler øgedes. Det gjorde 
også deltagernes selvtillid og evne til at indgå i denne 
form for kommunikation. ”Øvelserne kan virkelig flytte 
deltageren. Det synes jeg er meget berigende.”

 
HAR MANGLET VÆRKTØJER 
”Det er tydeligt hvem der søger kurserne i åndelig om-
sorg: det er de erfarne læger. De mangler et værktøj, si-
ger Jens Søndergaard, som er praktiserende læge og for-
sker. ”Tro, håb og mening – den svære samtale” hed det 
sidste kursus i Rom. Og selv om der var flere indslag om 
tro, både kristen og muslimsk, så er kurserne ikke for 
åndeligt søgende og troende læger. Lægerne har sim-
pelthen manglet et værktøj i deres daglige omgang med 
patienterne,” lyder forklaringen fra Jens Søndergaard.

”Når lægen møder patienten med kræft, der spørger: 
’hvorfor mig’, hvad svarer han så? Han kan forklare om 
smerter, det psykosociale, det biologiske, men hvad med 
religionen? Det er jo en del af det at være menneske. Læ-
gerne søger kurset for at kunne tilgodese patienternes be-
hov, når de befinder sig ude på kanten af livet.”

Kurserne udgør en samlet pakke af oplæg og øvelser, 
heriblandt besøg på forskellige religiøse institutioner. 
Men det betyder ikke at man skal være troende og ån-
deligt søgende for at være med. Jens Søndergaard er 
ikke selv troende. I stedet handler det om at kunne sæt-
te sig ind i de værdier og mekanismer, der gør sig gæl-
dende, når man er troende. Det er en forudsætning for 
at vi kan rådgive, siger han.

”Jeg synes det er meget positivt at læger vil have det 
her aspekt med. Og der er en grund til at det er erfarne 
læger, der søger det. Når man bliver sikker i sit fag kom-
mer den eksistentielle dimension til. Det kræver blot at 
man først er sikker på, hvordan man udreder, behandler 
og følger op. Først da får lægerne overskud til også at 
fokusere på den åndelige dimension.”

ÅNDELIGHED
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