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Håbet og lyset 

Først kom håbet i verden ind 
Siden kom ordet og lyset i vort sind 

Tænd et lille lys for mig 
I mørket det bliver den dyreste skat. 

Lad ikke håbet dø 
Lad ikke lykken forlade dig 

Hvor lille håbet end er 
Den skaber mig en ny verden 

Med en lille flamme jeg skaber mig 
Rigdom af det liv der bor i dig. 

Næstekærlighed og et varmt hjerte 
Kan give verden en ny dag 

Sæt lys på hver en uerstattelig gerning 
Retfærdigheden og håbet vil lyse op på din vej. 

Blomstrende blomst, klareste lys 
Ordet og kærligheden vil løfte dig 

Se dig omkring, alt det smukke 
Vil fylde dit sind og hjerte 

Vil brede sig ud som blomsten, der står i fuldt flor. 

Hammer (2000:123) 



Resume

Formålet med denne litterære specialeafhandling, har været at belyse begrebet håb og hvilken 

betydning håb har for den kroniske syge. For hermed, at kaste lys over hvilke muligheder 

sygeplejersken har for, at imødekomme håbet og hermed modvirke håbløsheden.  

Udgangspunktet er en kritik af den måde sundhedsvæsenet og herunder sygeplejen omgås det 

kronisk syge menneske. Hensigten er, at bidrage med viden, der kan øge forståelsen af og viden om 

den kroniske syges problemstillinger i forhold til bevarelse af håbet. En viden, der kan være med til 

at påvirke fremtidens tanke- og handlemåde for sygeplejepraksis.   

Selve metodeafsnittet rummer afhandlingens fremgangsmåde i forbindelse med undersøgelsen 

af fænomenet håb, samt hvilken betydning håbet har for den kroniske syge og til sidst i 

undersøgelsen af hvorledes sygeplejen kan komme ind og påvirke patienterne i en positiv retning. 

Undersøgelsen er disponeret i tre afdelinger: en teoretisk, en empirisk og en sygeplejeteoretisk del.

Analyse og fortolkning af den teoretiske del, omhandlende temaet ”håbet” er delt i to dele. 

Den første del omhandler eksistensfilosoffen Gabriel Marcel og hans ontologiske tanker om 

begrebet håb. Den anden del omhandler Max Von Manen og hans pædagogiske tanker om håbet, 

om ”det at leve i håbet”. Formålet med den empiriske del er for det første at undersøge temaet 

”hvilken betydning har håbet for den kroniske syge”, ved at undersøge, hvad der er skrevet om 

emnet ud fra litteraturstudier, og for det andet at få emnet belyst gennem patientfortællinger. Til 

sidst belyses begrebet ”håb” og ”hvilken betydning håb har for den kroniske syge” i et 

sygeplejefagligt perspektiv, med Joyce Travelbee som referenceramme.   

Afhandlingen konkluderer, at håbet ikke alene har afgørende betydning for den kroniske 

syges muligheder for at mestre sit liv med kronisk sygdom, men at dette håb kan vendes alt efter, 

hvordan mennesket forholder sig til det metafysiske valg imellem håbet – liv og håbløsheden – 

selvmord. Samtidig konkluderes, at vi som sygeplejersker har muligheder for, at påvirke håbet og 

således modvirke håbløsheden. Det fremhæves, at de håbsfremmende processer er lige så vigtige i 

behandlingen af kronisk syge, som den medicinske og kirurgisk behandling.   

Dette betyder, at sygeplejersken udover de faglige kundskaber må besidde gode pædagogiske 

og kommunikative kundskaber, samt personlige kvaliteter, der gør sygeplejersken i stand til at 

vejlede det kroniske syge menneske – fra håbløshed til håb.



The nursing between hope and hopelessness
– a theoretical survey of the meaning of hope for the chronically ill. 

Summary

The purpose of this thesis is to enlighten the concept of hope and what the meaning of hope has to 

the chronically ill, and thereby enlighten which possibilities the nurse has to comply with hope and 

hereby discourage hopelessness. 

The basis is a criticism of the way the health service, including nursing, associate with the 

chronically ill. The intention is to contribute with a knowledge that can increase the understanding 

of the problems of the chronically ill in proportion to preserve hope. A knowledge that in the future 

can help influence the thought and conducting of the nursing practice. 

The actual method part contains the procedure of the thesis concerning the survey of the 

phenomenon hope, and also what the meaning of hope has to the chronically ill and in the latter part 

of the survey how the nursing can influence the patients in a positive direction. The survey is  

disposed in three parts: a theoretically, an empirically and a nursing theoretically part. 

Analysis and interpretation of the theoretically part, regarding the theme "hope", is divided 

into two parts. The first part treats the existentialist Gabriel Marcel and his ontologically thoughts 

about the concept of hope. The second part conducts Max Von Manen and his pedagogically 

thoughts about hope and about "living in hope". The purpose of the empirical part  

is primarily to examine the theme "what is the significance of hope to the chronically ill" by 

researching existing literary studies, and secondly to illustrate the subject through patients stories. 

Finally the concept of "hope" and "what is the significance of hope to the chronically ill" is 

considered in a nursing perspective with Joyce Travelbee as frame of reference. 

The thesis concludes that hope not only is significant regarding copeing with chronicle illness, 

but furthermore that hope can turn into hopelessness, depending on how the human being relates to 

the metaphysical choice between hope – life and hopelessness – suicide. At the same time the 

survey concludes that we as nurses have the opportunities to encourage hope and thereby 

discourage hopelessness. It's emphasized that the processes that contribute to enhance hope are just 

as important in the treatment of the chronically ill as the medical and surgical treatments are. 

This means that the nurse, besides the professional knowledge, also must possess good 

pedagogically, communicative and personal qualities, that makes the nurse capable of guiding the 

chronically ill – from hopelessness to hope.
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Kapitel 1: Indledning og begrundelse for valg af emne 

”Du har en sjælden kræftsygdom. Chancerne for at blive rask er så små at vi helt kan se bort fra dem” sagde 
lægen på ambulatoriet. Kort og brutalt. Forretningsmæssigt. (Gulbrandsen 2000:50) 

Denne afhandling vil beskæftige sig med håbets betydning for den kroniske syge. Jeg skriver om 

dette, fordi omsorg for den kroniske syge har optaget mig i mange år. Jeg er optaget af, at forstå den 

enkelte patients betingelser for at erfare sin egen situation og lære af den, for hermed at få en 

oplevelse af at mestre sit liv med sygdom. Samtidig er jeg optaget af at finde ud af den kroniske 

syges muligheder og potentiale, og på patientens indflydelse på egen situation, som er en betingelse 

for, at se det komplekse fænomen, som håbets indvirkning på deres liv indebærer.

Hvorfor kommer nogle patienter sig, medens andre dør, når begge parter har fået stillet 

samme diagnose? Hvis forskellen mellem den patient, der kommer sig, og den, der ikke gør, delvis 

er et spørgsmål om indstilling til sygdommen, på troen og håbet på at han eller hun på en eller 

anden måde kan påvirke den. Jeg tænker på hvilken indflydelse ”livsviljen” har på denne livets 

gåde? Har håbet indflydelse på ”livsviljen”? Og i så fald hvilken indflydelse har sygeplejersken på 

håbet og hermed på livsviljen?  

Den norske filosof Nina Karin Monsen skriver ”Grænsen mellem at leve eller bukke under 

går ofte ved håbet”. Videre siger Monsen, at evnen til håb forudsætter ”positiv tænkning, viljen til 

at se mangetydighed og mangfoldighed, kontrol over angst, genkaldelse af barndommens 

tankemønstre og tillidsfuldhed, viljen til at tage ansvar for sig selv og et forpligtet valg af værdier 

og dyder”. (Monsen 2000:60) 

Den danske hospitalspræst Christian Juul Busch siger, at begreberne håb og håbløshed 

refererer til den menneskelige følelse af livskvalitet og helhedsoplevelse af indre sindstilstand, og 

derfor ikke nødvendigvis er afhængig af prognoser og forventet overlevelsestid. Håb er altså et 

begreb, der på flere niveauer afdækker menneskets holdning til situationen og omfatter holdningen 

til fremtiden, følelsen af mening og en transcendent, virkelighedsoverskridende, dimension. Hvad 

angår håbløsheden, siger Busch, at den er et eksistentielt begreb, der knytter sig til patientens basale 

oplevelser af sin situation og at patientens grundlæggende værdier er krakeleret. (Busch 2002: 28-

42)

Selv om lægevidenskaben er bevidst om, at håb er en vital uhåndgribelig ting i den 

helbredende proces, har professionel litteratur og forskning negligeret dette område (Jevne 

1993:123). Faktisk er der ingen bred enighed med hensyn til håbets definition, værdi og mål, på 
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trods af at man er klar over, at den der har et håb, har bedre livskvalitet og lever længere. Ifølge 

Ronna Jevne kan evnen til at håbe derfor siges, at være lige så vigtig som behandling og medicin. 

Hun siger: ”Håb er en sammensat ubegribelighed uden hvilket den bedste medicin og det dygtigste 

professionelle plejepersonale er ude af stand til at genopbygge sundhed hos den kronisk syge eller 

skabe ro og fred hos syge i terminalfasen. Hvorfor? Fordi håb viser sig at være en afgørende 

modvægt til frygt og – uanset prognose – vil alvorlig sygdom skabe frygt hos mange mennesker”

(ibid:123). Håbets betydning for overlevelsen er også vist i flere studier ved, at håb blandt andet kan 

have en positiv indvirkning på immunsystemet. (Visintainer og Seligman 1983: 58-61, Hickey 

1986: 133-137) 

Interessen for fænomenet håb er øgende indenfor sygeplejen, noget som blandt andet kan 

skyldes, at stadig flere rammes af kronisk sygdom. Den øgede interesse i fænomenet håb ses blandt 

andet i udviklingen af sygeplejeteorier, som understreger sygeplejerskens vigtige rolle i at hjælpe 

patienter til at beholde et håb gennem sygdom og lidelse (Travelbee 1971, Miller 1983). Men på 

trods af, at man indenfor sygeplejen har teoretisk viden om håbet, synes håbet ikke at være 

implanteret i praksis. Det er som om håbet ikke har plads i praksis, eller at håbet er svært at 

formidle i praksisfeltet? Og på trods af, at håbet er en vigtig del af patientens livsverden1 og hermed 

har stor betydning for deres fremtidige håndtering af deres liv som kronisk syge, ser det ud til at 

håbet har svært ved at vinder indpas i sundhedssystemet.

Min undren går ud på, at hvis håb synes, at være så central en faktor i alle menneskers liv, 

hvorfor er håbet så ikke med i plejen af den kroniske syge, og hvorfor er håbet så svært at formidle i 

sygeplejen? Men selv om håbet er en vanskelig dimension i sygeplejen, er det min antagelse, at det 

er en for betydningsfuld dimension at undlade, idet omsorg for hele mennesket er sygeplejens 

vigtigste værdigrundlag, og at omsorgen for medmennesket indeholder såvel de 

behandlingsmæssige som medmenneskelige handlinger i samspil med patienten, og er det, der 

tegner kvaliteten i vores omsorg. Derfor går mine antagelser ud på, at patienten mere eller mindre er 

ladt alene med sit håb og eller sin håbløshed.

At hjælpe patienten med at ændre en holdning fra håbløshed til at være håbende er derfor en 

væsentlig udfordring for sygeplejen. 

I denne afhandling vil jeg belyse tre spørgsmål: Hvad er håb, hvilken betydning har håb for 

den kroniske syge og hvilke muligheder har sygeplejen for at påvirke håbet og hermed 

imødekomme håbløsheden hos den kroniske syge? 
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 Håbets modstykke, håbløsheden, vil ligeledes blive belyst, men kun som en del af forståelsen 

af håbet.

1.1 Problembeskrivelse 

Problembeskrivelsen indledes med at se på hvor udbredt kronisk sygdom er, og hvad kronisk 

sygdom betyder. Herefter kommer en beskrivelse af de problemer, som danner baggrund for min 

problemstilling. Problemer som berører håbet hos den kronisk syge, i forhold til samfund, 

sundhedsvæsen og sygepleje, og som bliver ekstra synlige i sygeplejen, fordi håbet og omsorgen 

går hånd i hånd. (Jevne 1993) 

1.1.1 Hvor udbredt er kronisk sygdom 

Sygdomsbilledet har ændret sig dramatisk i gennem de seneste hundrede år. Medens dødelige 

infektionssygdomme er aftaget, er kræft, hjerte- karsygdomme, astma og allergi, trafikulykker og 

andre kroniske tilstande hele tiden i øgning. Det viser sig at være vanskeligt at talfæste helt 

nøjagtigt, hvor mange der lider af kroniske sygdomme i Danmark, noget som bl.a. skyldes 

definitionsspørgsmålet (se afsnit 1.1.2). 

Denne store forøgelse af de kroniske sygdomme er et stort problem for samfundet og 

sygehusvæsenet, ikke blot i Danmark, men i hele den vestlige kultur. Denne øgning af de kroniske 

sygdomme medfører, at vi i sundhedsvæsenet ikke kun kan stile efter de korte indlæggelser, men 

må påregne længerevarende indlæggelser med tilsvarende rehabilitering til denne patientgruppe.

Denne problemstilling medfører, at vi indenfor sundhedssektoren må tænke anderledes og 

bredt. Dette er bl.a. kommenteret i en leder i ”Vård I Norden 2000”: … På grund af blandt andet 

øgningen af de kronisk syge bliver sundhedssystemets opgave i dag ikke at kurere patienten, men at 

gøre livet hos den enkelte patient bedre ved at øge livskvaliteten. Dette gør at vi må tænke nyt og 

anderledes. (Rustøen 2001:12)

Regeringen har i sit Folkesundhedsprogram år 2002-10 taget dette problem op. De 

overordnede mål i regeringens sundhedsplan, som hedder ”Sund hele livet”, gælder mål som 

længere levetid og højere livskvalitet. Der sættes mål for en række risikofaktorer såsom rygning, 

alkohol, kost, fysisk aktivitet, svær overvægt, ulykker, arbejdsmiljø og miljøfaktorer. Der sættes 

fokus på indsatsen i forhold til de store folkesygdomme såsom aldersdiabetes, forebyggelige 

kræftformer, hjerte-karsygdomme, knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme, psykiske lidelser 
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og rygelunger. Målgrupper er gravide, børn, unge, voksne udsatte, ældre og langvarigt syge.

Forebyggelsesmiljøer udgør daginstitutioner, arbejdspladser og sundhedsvæsen. Der påpeges, at der 

kan opnås betydelige forbedringer af mange patienters livskvalitet ved en mere systematisk indsats 

med patientrådgivning, -støtte, -rehabilitering m.v. Lars Løkke Rasmussen siger, at det bl.a. handler 

om at give den enkelte den nødvendige viden og de nødvendige redskaber til egenindsats og 

egenomsorg. (Indenrigs- og sundhedsministeriet 2002) 

Det er hermed lagt op til fra regeringens side at tage fat på de mere bløde værdier i 

sygeplejen. Derfor virker det interessant, at der i de senere år har været en øget interesse omkring 

fænomenet håb i sygeplejen (Jevne 1993, Travelbee 2001, Miller 1983). Det skyldes er muligvis det 

faktum, at vi har et øget antal af kronisk syge mennesker i vort sundhedsvæsen og at kronisk syge 

mennesker stiller andre krav til sygeplejen, som vi må tage stilling til. Heriblandt hvilken betydning 

håbet har for den kroniske syge.

1.1.2 Kronisk sygdom – en begrebsafklaring 

Det har vist sig, at være vanskeligt at give en dækkende definition på kronisk sygdom, på grund af 

store variationer i sygdomspanoramaet og det faktum, at nye sygdomme stadig dukker op. Både 

oplevelse og forløb afhænger af en række faktorer, som det er vanskeligt at få fuld oversigt over, 

blandt andet fordi kroniske lidelser griber ind i folks liv på en helt anden måde end akutte 

sygdomme gør. Men det der viser sig at være vanskeligt er, at indfange kompleksiteten i én 

definition der er helt dækkende for hvad kronisk sygdom er. Men der findes definitioner, som er 

brugbare. Et eksempel på en definition på kronisk sygdom og som fortsat refereres til i faglitteratur, 

blev lanceret i 1956 af lederen for den amerikanske kommission for kronisk sygdom: 

 ”All impairments or deviations from normal which have one or more of the following characteristics: are 
permanent, leave residual disability, are caused by non- reversible pathological alteration, require special 
training of the patient for rehabilitation, may be expected to require a long period of supervision, observation, 
or care.” (Strauss m.fl.1984:1)2

Problemet med denne definition, som kan benævnes som en klinisk definition, er at den i stor grad 

er baseret på en biomedicinsk3 forståelse. Den forudsætter, at der foreligger en klar patofysiologi, 

og tilstanden bedømmes udelukkende ud fra sundhedsvæsenets ståsted. De amerikanske 

sygeplejersker Margarete Dimond og Susan Lynn Joens (1983) har skrevet en bog om kronisk 

sygdom, hvor de blandt andet siger, at denne type klinisk definition bidrager til at indsnævre 

hjælpetiltagene til medicinsk pleje og behandling. Dimond og Jones taler om, at i tillæg til den 
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kliniske definition af kronisk sygdom, kommer den sociale og personlige definition. Den sociale 

definition er nedfældet i samfundets eller kulturens syn på kroniske lidelser og er således en del af 

socialiseringsprocessen. Disse definitioner giver sig til kende for den syge i sammenhæng med 

andre mennesker, det være sig familie, venner, arbejdskollegaer eller sundhedspersonalet. De 

sociale definitioner, kan bidrage til accept eller fordømmelse af den syge. Men personen har i tillæg 

også sin egen opfattelse af sygdommen, som blandt andet kan være afgørende for hvordan han/hun 

takler sin situation. Disse personlige definitioner afhænger af alder, køn, funktionsevne, ændringer i 

aktivitetsmønster og livsstil, men også af kulturelle og sociale forventninger, noget som viser at de 

forskellige måder at definere kroniske sygdomme på virker ind på hinanden. (Gjengedal m.fl. 

2001:10-11)

For at forklare en oplevelse af at være syg og sygdom set i et medicinsk perspektiv er det 

almindeligt i dag, at skelne imellem betydningen af de engelske ord illness og disease (Kleinman 

1988). Artur Kleinman er medicinsk antropolog og har gennem en årrække studeret, hvordan 

patienter med kroniske lidelser indenfor forskellige kulturer oplever deres tilværelse. Hans ærinde 

var netop at skelne mellem sygdom som patofysiologi og sygdom som erfaring. På individniveau 

kendetegner sygdomserfaringen eller fornemmelsen af sygdom, som Kleinman beskriver ”illness” 

(sygdomslidelsen), af den sociale reaktion på sygdom. Idet sygdomslidelsen er den måde, hvorpå 

den syge, familien og det sociale netværk opfatter, forklarer, formidler og responderer på sygdom 

(Kleinman 1988:31-36, 187-193). ”Disease” (sygdom) betegner han derimod som en dysfunktion 

eller fejlpasning i en biologisk eller psykologisk proces, som primært diagnosticeres ud fra 

objektive forandringer i kroppens funktion og/eller udseende. (Kleinman 1988: 194-208)  

Illness korresponderer med den personlige definition, og disease med den klinisk definition. I 

anden litteratur taler man om sickness, som korresponderer med den sociale definition.  Dimond og 

Jones (1983) siger følgende om sichness: Ilness becomes sickness when it becomes a social 

phenomenon, that is, when it becomes visible to others or is communicated to others. (Dimond and 

Jones 1983:6)

En anden definition er af sygeplejerskerne Mary Curtin og Iiene Lubkin:

”Chronic illness is the irreversible precence, accumulation, or latency of disease states or impairments that 
involve the total human environment for supportive care and self – care, maintenance of function, and 
prevention of further disability”. (Curtin og Lubkin 1998:6)4

Jeg mener at denne definition dækker bedre for den patientgruppe som jeg vil beskæftige mig med 

afhandlingen, på grund af, at denne definition forsøger at favne hele mennesket i samspil med 
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omgivelserne, i modsætning til definitionen fra 1956, der i stor grad er baseret på den 

biomedicinske (kliniske) forståelse.    

 Sammenholdt med Kleinmans beskrivelse af ”illness” og ”disease”, er denne definition af 

kronisk sygdom bedre dækkende. Og selv om den ikke er klinisk orienteret i samme grad, så giver 

den rum til også at kunne diskutere, hvilken rolle sygehusvæsenet bør have i forhold til disse 

patientgrupper. (Gjengedal m.fl. 2001:10-12) 

For bedre at kunne forstå hvad kronisk sygdom er, vil jeg se på nogle centrale begreber som 

den kronisk syge berøres af og som får betydning for, hvordan de oplever det at være kronisk syg. 

1.1.2.1 Nogle centrale begreber ved kronisk sygdom 

Jeg har valgt at se nærmere på nogle centrale begreber, der berører den, der er blevet kronisk syg. 

Grunden til at jeg har valgt at se på disse begreber er den, at man ved at se på de bagvedliggende 

begreber bedre er i stand til at forstå oplevelsen af at være kronisk syg. De begreber jeg har valgt 

ud, er dels udvalgt fra egne erfaringer som syg, og dels ud fra litteraturstudier. De begreber, jeg har 

valgt at uddybe er håb, sundhed og livskvalitet, stress og mestring, lidelse og den ændrede 

selvopfattelse, hvor håb i forbindelse med kronisk sygdom, er det begreb som bliver belyst i 

afhandlingen og som jeg ser som kontaktionelle til de øvrige begreber.   

Sundhed og livskvalitet 

Et centralt spørgsmål når det gælder sundhed og livskvalitet er, om man kan opleve at føle sig sund 

og have livskvalitet på trods af kronisk sygdom.   

Ifølge WHO er sundhed en tilstand af ” fuldstændig fysisk, mentalt, socialt velvære og ikke 

blot som et simpelt fravær af sygdom.” (Elsass 1992:97) 

Sundhed og sygdom er fænomener, der kan beskrives både objektivt og subjektivt. Sundhed 

er således både organismens funktionsdygtighed og personens oplevelse af, hvad sundhed er. 

Sundhed handler også om at have magt over egen tilværelse – om at have handlemuligheder nok i 

bestræbelsen på at klare tilværelsen. Sygdom er både en indre biokemisk fejlfunktion og patientens 

såvel som pårørendes oplevelse og fortolkning af sygdommen. (Scheel 1997:42-46, 138-141) 

Den finske sygeplejeteoretiker Katie Eriksson har udført en semantisk analyse af 

sundhedsbegrebet og siger, at sundhed er en tilstand af sundhed, friskhed og velbefindende 

(Eriksson 1996). Hvor sundhed refererer til menneskets psykiske dimension, friskheden referer til 
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menneskets fysiske aspekt. Tilsammen udgør sundhed og friskhed det objektive sundhedsbegreb. 

Velbefindende danner derimod det subjektive sundhedsbegreb. Hun deler velbefindende op i 

velstand og velbehag. Velstand er f.eks. social status. Velbehag er en subjektiv oplevelse af velvære 

såsom ønsker, håb, vilje, glæde og evnen til at opleve positive følelser (Eriksson 1996:32-48). Vi 

befinder os godt, når vi giver udtryk for det. Ingen andre kan sige, hvordan vi har det, uden de 

spørger. Det afgørende er altså, hvordan vi selv oplever vores sundhed og ikke hvorvidt vi lider af 

sygdom eller dysfunktion. En patient med astma kan opleve sig sund fordi han har accepteret 

sygdommen og mestrer at leve med den. At opleve velbefindende kan ses på, som det samme som 

at have livskvalitet.  

 Livskvalitetsbegrebet indgår i dag i mange forskellige sammenhænge, hvor sygdom og 

sundhed er på dagsordenen. Begrebet benyttes i stigende grad indenfor sygdoms- og 

sundhedsforskning og anvendes hyppigt i den offentlige debat om behandlingseffekt og prioritering. 

(Forchhammer 1995) 

WHO definition af begrebet livskvalitet:

”Individuals perception of their position in life in the context of the culture and value systemes in which they live 
and in relation to their goals, expectations, standards and concers…The WHOQOL  is organized into six broad 
domains of quality of life. These are:physical, psyvhological, level of intependence, social relationship, 
enviroment, spirituality/religion/personal belifs. (WHOQOL 1995: 1405)5

Studier har vist, at et menneskes livskvalitet ved en sygdoms indtræden, kan betyde meget for 

mennesket overlevelse. Dette er et område, som har fået opmærksomhed i de senere år. For 

eksempel mener man, at have fundet, i en undersøgelse af kvinder med brystkræft, at høj eller lav 

livskvalitet før selve behandlingen af brystkræft, kan sige mere om overlevelsen end selve 

diagnosen. (Rustøen 2001:40) 

Stress/mestring 

Mens en del af de kroniske sygdomme udarter sig på en sådan måde, at de medfører forværring i 

tilstanden frem til patienten dør, er andre således indrettet at patienten dør med sygdommen og ikke 

af den. Selv om forskellige lidelser har forskellige forløb, karakteriseres de fleste af svingninger af 

gode og dårlige perioder.

Sygeplejersken Juliet Corbin og sociolog Anselm Strauss (1984) som har forsket i kroniske 

sygdomme, fremhæver at vigtige træk i sygdomsudviklingen til dels afhænger af, hvordan det 

enkelte individ ”lærer at leve med” eller ”mestre sin situation”, og til dels hvilke ”ressourcer man 

har for mestring”.
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Mange aspekter ved kronisk sygdom kan føre til, at en oplever stress. Såsom opretholde 

normalitet i størst mulig grad, tilpasse livsstil til sygdommens begrænsninger, tilegne sig kundskab 

og færdigheder for egenomsorg, opretholde et positivt selvbillede, tilpasse sig ændrede sociale 

relationer, bearbejde tab, bearbejde rolleændringer, tage hensyn til fysiske plager, følge forskreven 

behandling, konfrontere dødens uundgåelighed, opretholde følelsen af kontrol, opretholde HÅB.

(Miller 1983, Miller 1989, Webster og Christman 1988, Hinton-Walker 1993) 

Lidelse og ændret selvopfattelse

Lidelse som begreb er gammelt, og frem til 1920’erne blev dets semanistiske6 betydningsindhold 

ikke nævneværdigt ændret. Lidelse indebærer kvaler, plager og smerte. Specielt efter 1940 ser vi en 

forskydning mod lidelse forstået som ”sygdom og smerte”. (Eriksson 1995) 

Når det gælder ”lidelse” som fænomen, udtrykker både sygeplejeteoretikerne Kari Martinsen 

og Katie Eriksson som udgangspunktet sig ret ens: Begge forstår og beskriver lidelse som et dybt 

og kompliceret menneskelig fænomen (Martinsen 1997, Eriksson 1995). Lidelsen er 

almenmenneskelig, noget vi som mennesker ikke kan spares for eller komme udenom. Lidelsen 

hører livet til, og kan ikke fjernes uden at fjerne livet selv. Dette betyder, at lidelsen hører med, for 

at leve et helt og fuldt liv som menneske. Mennesket forholder sig til lidelsen, som en del af 

grundvilkårene i sin egen eksistens. 

Lidelsen er et centralt fænomen i omsorgen for den kroniske syge. Martinsen (1997) siger, at 

der udgår en appel fra lidelsen om at blive lindret. Hun siger: ”Sygepleje er å tyde den andens 

inntrykk for å lokke livsmodet frem i lidelsen” (Martinsen 1997:162). Med dette mener hun, at 

sygeplejerskens opgave er at tyde, forstå og tolke patientens oplevelse af sin lidelse, mening med 

livet, osv. – det vil sige patientens livsverden.  At lokke livsmodet frem i lidelsen er en skabende 

kunst, som bæres af kontaktkvalitet som nærhed og afstand, bekræftelse og anerkendelse, åben 

spontanitet, tillid og tilbageholdenhed. I min egen forståelse repræsenterer livsmodet livskraften, 

som holder mennesket samlet til et integreret hele af legeme og ånd.     

Som resultat af længerevarende sygdom/kronisk sygdom kan der opstå store ændringer i 

kroppens måde at fungere på. Patienten vil opleve, ikke bare at de har sygdom (disease), men at 

deres eksistens er forstyrret på en speciel måde, en fejlfunktion i den biologiske krop repræsenterer 

et tilsvarende sammenbrud af pateintens måde at være i verden på (Toombs 1988). Det intime bånd 

imellem kroppen og verden kalder fænomenologerne den inkarnerede ”væren-i-verden”7. Det som 
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sker, når kroppen bryder sammen, sker ikke bare med kroppen men også med livet, som lever i 

denne krop.

1.1.2.2 Opsummering 

I dette afsnit har jeg præsenteret nogle centrale begreber som er aktuelle for den kroniske syge. 

Dette viser mulige indfaldsvinkler for at forstå hvor komplekst det er, at leve med kronisk sygdom 

og at det stiller den enkelte overfor store udfordringer, både på det fysiske, det psykologiske, det 

sociale og det eksistentielle plan.  

Jeg vil i det kommende afsnit se nærmere på, hvordan samfundet, sygehusverden og 

sygeplejen har påvirkning på den kroniske syge.

1.1.3 Samfundsudviklingen 

Ser man på samfundsudviklingen, der danner baggrund for kronisk syges betingelser og forståelse 

af deres sygdom, viser det sig at Danmark er et samfund, der skaber specifikke betingelser for både 

udvikling og forståelse af kronisk sygdom. Jeg vil i det følgende se på de specifikke betingelser.

Hvis vi ser på samfundet, så kan det defineres på mange måder, men jeg har valgt at definere det 

som et postmoderne samfund8. Det postmoderne samfund er bl.a. karakteriseret ved en stigende 

individualisering, som påvirker mennesket på mange måder også i forhold til den kroniske syge. 

Individualismen fører til en forøget risiko for et eksistentielt tomrum, fordi mennesker hele 

tiden er nødt til at finde meningen i sig selv. Når mennesker skal finde en mening i sig selv, bliver 

de sendt tilbage til deres egen eksistens. Postmoderne mennesker vil derfor i stigende grad spørge 

sig selv ”Hvad er meningen med mit liv?”

Anthony Giddens beskriver, hvordan individualiseringen hænger sammen med menneskets 

øgede refleksion. Refleksion betyder at tilbagekaste, og det skal forstås på den måde at det post-

moderne mennesket kastes tilbage til spejling af sig selv. Patienterne vil måske søge mening med 

deres sygdom i forskellige sammenhænge og reflektere over deres eget forhold til at være kronisk 

syg, på deres individuelle oplevelser og erfaringer. (Giddins 1996) 

 Det er således et tidstypisk træk, at mennesker ikke mere kan finde en entydig fast sandhed at 

koble deres sygdom på og derved skabe mening. Udviklingen fra den universelle og til individuelle 

sandheder er historisk forankret. Der er sket en bevægelse i den vestlige kultur fra religiøse 

sandheder gennem videnskabelige universelle sandheder til individuelle pluralistiske sandheder. 
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Det betyder, at mennesker i det postmoderne samfund risikerer at blive ladt alene med deres 

sygdom og ”kun” have det offentlige behandlersystem tilbage at bevæge sig i. Hvor man tidligere 

havde det sociale netværk, familien og troen på Gud, der bestemte ens skæbne, er mennesket i dag i 

højere grad overladt til sig selv.

Derfor bliver det at håbe et problem for den kroniske syge i et postmoderne samfund, hvor 

der som Monsen siger det ”... der er ligeså lidt plads til håbet som til barnet” (Monsen 1992:36).

Grunden, som jeg ser det, ligger i den filosofiske udvikling og i sekulariseringsprocessen, hvor der 

intet filosofisk belæg er for at tolke verden ud fra et helhedssyn, hvor Gud er den 

meningskonstituerende garant. Det sen-moderne samfund er ifølge Heidegger9 karakteriseret ved 

metafysikkens afvikling – Gud er død, som Nitzche10 siger det. Håb som en udefrakommende kraft 

fra Gud, eksisterer altså ikke i det postmetafysiske samfund. 

Kronisk sygdom i et postmoderne samfund er således et komplekst problem. Da kronisk 

sygdom er underlagt en stigende refleksion af kroppens oplevelser og da denne refleksion gør, at 

meningen med lidelsen ofte falder tilbage på meningen med livet, så medfører kronisk sygdom ikke 

alene meningsløshed og magtesløshed med hensyn til sygdommen, men også i forhold til selve 

livet. Det vil sige at kronisk sygdom ikke kan afgrænses til patienten krop, det er en oplevelse, som 

en er en del af patientens levede liv, den kultur mennesket er opvokset i, og som har formet deres 

oplevelser og som de udtrykker i deres lidelser. Menneskers oplevelser vil altså altid være knyttet 

sammen med omgivelserne. Oplevelsen dannes i samspil mellem den kropslige perception og 

meningsdannelse gennem omgivelsernes feedback. (Jørgensen m.fl. 2002:29-37) 

Søgningen efter den individuelle sandhed, kan ses i de kronisk syges fortællinger. Når 

patienter fortæller om deres lidelser, reflekterer de over deres oplevelser, og meningen bliver 

knyttet til den konkrete fortælling. Jeg vil i kapitel 4 se nærmere på nogle af disse 

patientfortællinger.

1.1.3.1 Sundhedsvæsenet 

Som tidligere nævnt skyldes et af problemerne i sundhedsvæsenet, at kroniske sygdomme har afløst 

de akutte sygdomme, således at helbredelse ikke længere er det eneste medicinske mål. De nye 

sygdomme kræver en mere omfattende medicinsk indgriben. Medicinens nye rolle er at hjælpe folk 

til at fungere i hverdagen, på trods af deres kroniske skavanker, som f.eks. hjerteproblemer, 

sukkersyge, astma, aldringssymptomer eller kræft. Vi er ikke længere ofre for epidemier, men til 

gengæld skaber vi nye sygdomme, der ofte sammenfattes med begrebet livsstilssygdomme. Et 
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mønster, der forstærkes af den ændrede befolkningsstrukturs voksende antal af ældre mennesker, og 

som øger belastningen på sundhedsvæsenet. (Wahl 1998: 53-55) 

Sundhedsvæsenet er imidlertid ikke gearet til at imødekomme de individuelle og essentielle 

behov, som den kronisk syge har og som de har krav på at få indfriet. Peter Kemp siger om dette 

problem: ”Behandling og pleje bliver opfattet som en videnskabelig og teknologisk servicefunktion i 

et stort maskineri med særlige ”brugere”, og det vil i mange tilfælde, især når sygdommene er 

alvorlige, bestemt ikke fremme helbredelsen og lindre lidelsen”. (Kemp 2001:118) 

Grunden ligger i, at vores kulturelle kontekst i de sidste hundrede år har favoriseret en ganske 

bestemt opfattelse af sygdom hhv. sundhed. I takt med videnskabeliggørelsen af vort univers er det 

en næsten udelukkende biomedicinsk sygdomsmodel, der har sat ramme omkring den kliniske 

virkeligheds normalitetsbegreb. Denne model er en specialistmodel, som udelukkende kan operere 

med naturalistiske årsagsforklaringer.   

Den biomedicinske model viser sig imidlertid at løbe ind i problemer i forhold til den kronisk 

syge patient. En af årsagerne er, at der i den medicinske antropologi skelnes mellem to forskellige 

opfattelser af sundhed og sygdom. Den biomedicinske opfattelse (disease-modellen) og patients 

sygdomsopfattelsen (illness-modellen). Den biomedicinske model drejer sig om, at ”kurere” 

sygdom (curing) og er specialistens og de professionelles opfattelse af sygdom, behandling og pleje. 

”Lidelse” eller ”helbredelses” modellen (healing) karakteririserer patientens opfattelse, oplevelse og 

fortolkning af sygdommen. (Kleinman 1988:252-267) 

”Lidelsesmodellen” hører, i modsætning til den biomedicinske model, hjemme i et 

begrebsunivers, hvor personen forsøger at forstå sin tilstand og gøre den meningsfuld – socialt, 

kulturelt og åndeligt. ”Lidelsesmodellen” er ifølge Elsass og Haustrup ikke en irrationel opfattelse 

af sygdom, fordi den kulturelle visdom rummer sin egen logik, og har sit eget forklaringssystem. 

Lidelsesmodellen kan således være godt begrundet, den har sin egen rationalitet, som blot er 

forankret i en anderledes verdensanskuelse. (Elsass 1986) 

Læger og andre professionelle er uddannet med en sygdomsklassifikation, der er baseret på 

taksonomisk ordnede sygdomsenheder, baseret på ætiologi og patogenese (Scheel 1997:43). Mange 

syge mennesker, såsom de kronisk syge, passer imidlertid ikke ind i dette skema og klassificeres 

derfor ”som psyke – eller sociosomatiske tilfælde”. (Elsass 1986:11) 

 Denne dobbelte sygdomsopfattelse har uheldige konsekvenser i sundhedsvæsenet, fordi den 

kræver en ”oversættelse” mellem de professionelles virkelighed og patientens og de pårørendes 
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virkelighedsopfattelse. Sker denne oversættelse ikke, vil det have store konsekvenser for 

kommunikationen og kvaliteten af denne mellem patient, de pårørende og den professionelle. 

(Scheel 1997:44) 

Der er imidlertid i dag stort set enighed om, at der er forbindelse imellem sygdom og 

”lidelse”, og at de to modeller påvirker hinanden. Et menneskes oplevelse af ”lidelse” påvirker 

sygdom gennem følelser som håb, frygt, sorg, fortvivles, fornægtelse m.m. Omvendt kan den 

biomedicinske model påvirke oplevelsen af lidelse ved direkte indgreb i de sygdomsprocesser, det 

drejer sig om. I den forbindelse siger Sussi Skov Jensen, at generelt set vil professionelle behandlers 

sygdomsopfattelse være rettet mod sygdommen, men patientens og lægfolks opfattelse vil være 

rettet mod lidelsen, men der vil selvfølgelig være overlapninger. Den biomedicinske model er 

naturligvis kun orienteret omkring sygdom, men indenfor sundhedssystemet finder man en stor 

gruppe behandlere, som på forskellig vis forsøger at inddrage dele af lidelsesaspektet i 

behandlingen. (Jensen 1986:211- 228)

Når både den biomedicinske – og lidelsesmodellen inddrages taler man om ”sickness” dvs. 

det totale sygdomsfelt.   

Sammenfattende kan siges, at så længe der eksisterer et skel mellem kendsgerninger (de 

objektivt konstaterende symptomer på sygdom eller objektive data – værensdomme) og værdier 

(subjektive oplevelser, holdninger og meninger, subjektive data – værdidomme) eksisterer den 

dualistiske11 opfattelse af menneske, sygdom og sundhed stadig.  Det er kun legemet, der eksisteret 

som et objekt, i den dualistiske virkelighedsopfattelse. Patienten bliver opfattet som et objekt i 

lighed med andre objekter i denne verden. (Scheel 1997) 

Samfundet og det sociale liv i det hele taget kan ses ud fra to perspektiver, kendetegnet ved 

hvert sit organisationsprincip, hvert sin rationalitetsform og hvert sin handlingsorientering, siger 

Jürgen Habermas12 (1929-). Habermas nævner de to perspektiver for systemverden og livsverden13.

Hvor ”livsverden” er en verden set fra deltagerperspektiv og er ”strukturerer af meningsfulde 

symboler, der forbindes ved sproglig, forståelsesorienteret kommunikation”. Og hvor 

systemverdenen er ”styret af penge og magt ud fra krav om funktionsevne og effektivitet, og er 

præget af strategiske rationalitet hos aktørerne”. (Andersen 1996: 355-357)

Denne opdeling kan anvende som forståelse for menneskets indre og ydre verden, forstået på 

den måde at patienten som indlagt befinder sig i spændingsfeltet på den ene side sundhedssystemet 

værdisystemer og på dan anden side menneskets egne livsverdenssystemer. I denne systemverden 

bliver mennesket reduceret til patient, til et objekt. Dette forhold, at vi er subjekt for verden og på 
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samme tid objekt i verdenen, kalder den amerikanske filosof David Carr (1940-) for 

”subjektivitetens paradoks”. (Carr 1999) 

Hvis indsatsen fra sundhedssystemet kun er rettet mod patienten værende som et objekt, så vil 

de forhold som knytter sig til subjektet, så som håb, forventninger, sorg eller frygt ”være ladt 

alene.”

1.1.3.2 Sygepleje og omsorg i teoretisk perspektiv 

I dette afsnit vil jeg for det første se på patientperspektivet og på min egen oplevelse som 

sygeplejerske af det at være kronisk syge og indlagt. Derefter en kort gennemgang af, hvad 

sygepleje og omsorg er i et teoretisk perspektiv.

Patientperspektivet 

At blive indlagt på et sygehus er en skræmmende oplevelse for de fleste mennesker, særlig første 

gang. Man er på et nyt sted, med et fremmet medicinsk sprog, som kan opleves uforståeligt. Man er 

prisgivet til sundhedspersonalet og man må stole på dem. Den syge taber de forskellige roller, han 

udfyldte i dagligdagen, og som gav ham identitet og positiv bekræftelse. Kronisk syge mennesker 

oplever således tab af kontrol over kropsfunktioner, tab af roller og sociale relationer, tab af 

selvfølelse, tab af sikkerhed og kontrol, tab af seksuel tiltrækningskraft, tab af uafhængighed og tab 

af økonomisk art (Miller 1983). Sygeplejeteoretikeren Jean Watson (1940-) siger, at den 

menneskelige oplevelse af et betydningsfuldt tab påvirker en persons væren-i-verden. Tabet skaber 

uoverensstemmelse mellem selvet, som det opfattes, og selvet som det opleves. Der opstår 

disharmoni blandt de tre mest betydningsfulde områder af personens væren-i-verden- 

sind/emotioner-krop-sjæl. Alle disse områder- personen i sin helhed-påvirkes, når personen oplever 

voldsom smerte og et sår, der borer sig helt ind i sjælen og forandrer selvet og det fænomenologiske 

felt. (Watson 1999)

For patienten udgør sygdom, behandling og lidelse en totaloplevelse, der indgår i den enkeltes 

livssammenhæng, hvor den kroniske syge må lære at leve med en tilstand som ikke kan helbredes.  

Egne erfaringer 

Mine egne erfaringer, både som sygeplejerske og som patient, viser at i sygehusvæsenet – og 

herunder sygeplejen – ikke er parat til at imødekomme de behov som den kroniske syge har. Her 
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tænker jeg specielt på formidlingen af håb. Der er ganske enkelt ikke tid eller plads til at formidle 

håbet, hverken i sundhedsvæsen som helhed eller i sygeplejen. For patienten ser det ud som om 

sundhedsvæsenet og sygeplejen fratager sig ethvert ansvar. Derfor sker det gang på gang, at 

sundhedspersonalet kommer til at formidle håbløsheden i stedet for håbet.  

F.eks. oplevede jeg en episode, hvor en patient blev mødt med tilsyneladende ligegyldighed, 

da han henvendte sig til en sygeplejerske med disse ord: ”Dør jeg af dette her?”, hvorefter

sygeplejersken koldt og forretningsmæssigt begyndte at fortælle om overlevelsesstatistik og tydeligt 

virkede uinteresseret, enten fordi hun var tidspresset eller fordi hun ikke vidste hvordan man gør, 

når man går ind i de essentielle eller livsvigtige spørgsmål. Men uanset, hvad grunden var, så var 

resultatet, at et håb bliv slukket, hårdt og brutalt. Den dag i dag, står det for mig, som et lysende 

eksempel på en mangeltilstand, som både befinder sig i sundhedsvæsenet og i sygeplejen.  For at 

vende tilbage til denne episode, så ved jeg ikke om denne samtale med sygeplejersken var det der 

fik bægeret til at flyde over for denne patient, men Falck fandt dagen efter pågældende patienten 

død – han havde taget sit eget liv. Der er utallige eksempler, f.eks. formidlet igennem medierne, der 

viser hvordan vi i sygehusvæsenet kommer til at formidle håbløshed i stedet for håb – vi ser 

patienten som en krop og ikke som en person af ånd - vi ser kun objekter ikke subjekter. Så på trods 

af gode intentioner og stor arbejdsmæssig indsats, er virkeligheden en ganske anden. Den 

biomedicinske model er stadig enerådig i sygeplejepraksis. Man ser stadig bort fra, hvilken 

betydning den enkelte sygeplejerske, og herunder samspillet mellem sygeplejerske og patient og 

sygeplejerskens kvalificerede skøn14, kan have på helbredelsen.

Hvis patientens lidelse skal have rum i hospitalssystemet forudsætter det bl.a., at 

sygeplejersken opnår mere viden om forhold, der har betydning for patienten. Så sygeplejersken 

kan gøre sig gældende i feltet på patientens præmisser. 

Sygepleje og omsorg 

Sygepleje betragtes som en omsorgspraksis, hvis videnskab er styret af omsorgens og 

ansvarlighedens moralske kunst og etik. Der argumenteres for, hos sygeplejeteoretikeren Patrisia 

Benner, at omsorg, som moralsk kunst, er afgørende for enhver form for sygepleje: ”Sygeplejersker

udviser omsorg for mennesker i sundhed, smerte, tab, frygt, lemlæstelser, død, sorg, udfordring, 

vækst, fødsel og forvandling. Mere end nogen anden profession har sygeplejersker at gøre med 

forholdet mellem lidelse og specifik sygdom”. (Benner og Wrubel 1989) 
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En anden sygeplejeteoretiker, Joyce Travelbee, siger: ”Sygeplejens mål og hensigt er at 

hjælpe enkeltindivid, familie elle samfund til at forebygge eller mestre sygdom og lidelse og om 

nødvendigt finde mening i disse erfaringer”. (Travelbee 2001:41) 

Travelbee skriver, at sygeplejens mål og hensigt opnås gennem etablering af et menneske-til-

menneske forhold. At et menneske-til-menneske forhold af den professionelle sygeplejerske bliver 

målbevidst etableret og opretholdt. Det som kendetegner den professionelle sygeplejerske er evnen 

til at bruge sig selv terapeutisk, og at bruge sig selv terapeutisk er en kunst og en videnskab, der 

kræver disciplin så vel som selvindsigt, fornuft så vel som empati, logik så vel som medfølelse. 

(Travelbee 2001:29-30) 

Sygeplejersken har samtidig en central rolle i at hjælpe patienten til at leve et godt liv på trods 

af sygdom. Det er af stor betydning, at patientens oplevelse af sin sygdom og egne behov er 

udgangspunktet for den sygepleje patienten bliver tilbudt. Hun kan virke befordrende på 

helbredelsen ved at hjælpe patienten med at opretholde menneskelige forbindelser og anliggender. 

”Det er i denne menneskelige forbundenhed der giver folk modet til at stå sygdommen igennem”.

(Benner og Wrubel 1989:76) 

Den menneskelige oplevelse af lidelse påvirker den specifikke sygdom gennem et 

meningsfuldt klima af håb. Patricia Benner udtrykker det således: ”Helbredelse kan hverken forstås 

eller udvirkes uden omsorg og omsorgspraktikeren som baggrund”. (ibid:30)

Omsorg er en social relation, hvor min eksistens forudsætter den andens. Omsorgsforholdet er 

et grundlæggende forhold mellem mennesker og i sygepleje er det vigtigt at konkretisere, hvad 

denne relation betyder i forhold til og i arbejdet med patienterne. Omsorgen (eller fraværet af 

omsorgen) udtrykkes i vor holdning til patienterne, i måden vi omtaler og tiltaler patienterne på, i 

måden vi udfører vort arbejde.

Hvis sygeplejersken skal kunne yde omsorg over for, eller sammen med, patienten kræver det 

visse forudsætninger. Uden kundskaber og praktiske færdigheder vil sygeplejersken ikke kunne 

udøve omsorg i en sygeplejesammenhæng. (ibid:161) 

Der er hele tiden en vekselvirkning og et tæt forhold imellem patientens situation og 

sygeplejerskens omsorg. ”Det, der foregår mellem sygeplejerske og patient, er den konkrete og 

praktiske omsorg. Denne må være det grundlæggende i sygeplejen”. (ibid:161)
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1.1.3.3 Opsummering 

I det foregående har jeg skitseret at de udfordringer, der konfronterer sygeplejen, når det drejer sig 

om kronisk sygdom. Disse lader sig ikke isolere fra de vanskeligheder og dilemmaer, der hidrører 

fra den måde, det (post)moderne samfund udvikler sig på - hverken i teori eller praksis. Vi lever i en 

postmoderne tid, hvor individualismen fører til en øget risiko for et eksistentielt tomrum, fordi 

mennesket hele tiden er nødt til at finde mening i sig selv. Det er et tidstypisk træk, at mennesket 

ikke mere kan finde en entydig fast sandhed, at koble deres sygdom på for dermed at skabe en 

mening.  

Ydermere har udviklingen fra en universel til en individuel sandhedsopfattelse betydet, at 

mennesket i det postmoderne samfund, er henvist til det offentlige behandlersystem frem for et 

familiært og socialt netværk som før i tiden. Det synes som om sygdomme er ”hjemløse” i den 

private sfære og henvist til det offentlige. Denne forskydning kan sundhedsvæsenet imidlertid ikke 

imødekomme. Hverken sygehusvæsenet eller det familiære netværk kan altså opfylde de 

individuelle og essentielle krav, som de kroniske syge stiller.  

Som jeg har påpeget i det foregående, så ligger en af grundene i, at man i de seneste hundrede 

år har favoriseret den biomedicinske model. Denne model har sat ramme omkring de kliniske 

normalitetsbegreber. Den biomedicinske model drejer sig om at kurere sygdom, hvor lidelsen eller 

helbredelsen – karakteriseret som patientens opfattelse, oplevelse og tolkning af sygdom – ikke 

eksisterer. Derfor løber den biomedicinske model ind i problemer i forhold til de kroniske syge 

patienter og efterlader den enkelte alene med sit håb, sine forventninger, sin sorg eller frygt. 

Lidelsesmodellen hører i modsætningen til den biomedicinske model til i et begrebsunivers, 

hvor personen forsøger at forstå sin tilstand og gøre den meningsfuld både socialt, kulturelt og 

åndeligt. Det er denne model, som patienten befinder sig i, mens behandlerne befinder sig i den 

biomedicinske model. Denne dobbelte sygdomsopfattelse har uheldige konsekvenser i 

sundhedsvæsenet, fordi den kræver en ”oversættelse” fra den professionelle virkelighed og 

patientens og de pårørendes virkelighed. Sker denne ”oversættelse” ikke, kan det få uheldige 

konsekvenser for patienten.

Opsummerende kan man sige, at den kroniske syge lever i flere spændingsfelter. Det 

spændingsfeltet som på den ene side er samfundets eller omverdenens håndtering af det at møde en 

kronisk syg, og på den anden side den kroniske syges ønske om, at møde forståelse og ønsket om at 

fremstå som frisk for omverdenen, er mest interessant. Spændingsfeltet imellem livsverdenen og 
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systemverdenens værdisystemer. Samtidig med, at patienten som person befinder sig i 

spændingsfeltet imellem håb og håbløsheden.  

Da sygeplejersken, mere end nogen anden profession, har med forholdet mellem lidelse og 

specifik sygdom at gøre, fordi sygepleje betragtes som en omsorgspraksis, hvis videnskab er styret 

af omsorgens og ansvarlighedens kunst og etik (Benner og Wrubel 1989), så er det naturligt, at 

sygeplejersken formidler denne ”oversættelse”. Det er ingen tvivl om, at der heri ligger en stor 

udfordring for sygeplejen: at formidle redskaber til patienten i deres kamp mod håbløshed. En af 

udfordringerne, for at kunne imødekomme håbløsheden, er at vide mere om hvad håb er og hvilken 

betydning håb har for den kroniske syge patient. 

1.1.4 Sammenfatning med formål og undersøgelsesspørgsmål 

At få at vide, at man lider af en kronisk sygdom, vil som regel være et chok for dem, der får 

diagnosen. Behovet for information, tid, trøst og omsorg er stort, men der er ikke altid, at man som 

patient føler sig dækket ind af det ordinære sundhedsvæsen, hvor man er i kontakt med eksperter, 

der hver især fokuserer på deres felt. Ofte oplever patienten ikke at blive taget med på råd i 

behandlingen, og rollen som syg kan føles passiv og svær at affinde sig med. Men hvordan skal 

den, der er alvorligt syg så klare, at mobilisere kræfter, tro og håbet på at de kan mestre deres liv 

trods sygdom? Ikke alene bliver den enkelte kroniske syge stillet overfor udfordringer både fysisk, 

psykologisk, men også socialt og eksistentielt. Den kronisk syge skal også kunne lære at leve i et 

spændingsfelt, der på den ene side omfatter samfundets manglende håndtering og forståelse for det 

at være kronisk syg og på den anden side den kroniske syges egne behov for at møde forståelse og 

accepteret af omverdenen. Spændingsfeltet imellem livsverden og systemverdens værdisystemer. 

Samtidig med at patienten som person befinder sig i spændingsfeltet imellem håb og håbløshed. 

Håb, er et begreb der inkluderer og vægter hele menneskets liv, samtidig med at betydningen 

af, at tage udgangspunkt i menneskets egen oplevelse af sit liv, understreges. 

Her er udfordringen for sygeplejen, at finde en basis, hvor sygeplejersken kan være med til at 

modvirke håbløsheden og hermed medvirke til at formidle håbet for den kroniske syge, og samtidig 

være med til at hjælpe den kroniske syge at lære at leve med sin sygdom. 

Det jeg finder interessant er, at få en dybere forståelse af håbet og håbets indvirkning på den 

kroniske syge, for hermed at kunne imødekomme denne udfordring i praksis.
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Formålet for afhandlingen er, at få belyst begrebet håb filosofisk og pædagogisk. At 

belyse hvilken betydning håbet har for den kronisk syge, dels ud fra litteraturen og dels ud 

fra patientfortællinger og at få belyst håbet og håbets betydning for den kroniske syge, set ud 

fra et sygeplejefagligt perspektiv. 

Der er således tre spørgsmål der skal besvares: Hvad er håb? Hvilken betydning har håbet 

for den kroniske syge? Hvad er håbet og håbets betydning for den kroniske syge set ud fra et 

sygeplejefagligt perspektiv? 

Det første spørgsmål besvares ud fra et filosofisk perspektiv repræsenteret af den franske 

eksistensfilosof Gabriel Marcel (1889-1973) samt ud fra et pædagogisk perspektiv repræsenteret ud 

fra den hollandsk-canadiske pædagog Max Van Manen (1942-). Det andet spørgsmål besvares ud 

fra litteraturstudier samt ud fra patientfortællinger. Det tredje spørgsmål besvares ud fra den 

amerikanske sygeplejeteoretiker Joyce Travelbee (1926-1973) som referenceramme til det 

sygeplejefaglige perspektiv. 

Metoden bliver uddybet i metodeafsnittet, kapitel 2.2. 

1.1.5 Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen er delt op i 7 kapitler. Første kapitel er en indledning med beskrivelse af 

problemområdet, som afsluttes med formål og undersøgelsesspørgsmål. 2. kapitel indeholder de 

videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser, det filosofiske og det pædagogiske udgangspunkt, 

fænomenologiens historie og fænomenologiens konsekvenser for sygeplejen, samt beskrives de 

konkrete metodiske overvejelser og fremgangsmåder i forbindelse med analysen og fortolkning af 

den. 3. kapitel er den teoretiske del, som er opdelt i to afsnit. Det første afsnit omhandler den 

franske eksistensfilosof Gabriel Marcels metafysiske tanker om håb. Det andet afsnit omhandler 

den hollandsk-canadiske pædagog Max Van Manen og hans pædagogiske forståelse af håb. 4. 

kapitel er en empirisk del, der omhandler temaet: Hvilken betydning har håbet for den kroniske 

syge. Denne er delt op i to afsnit. Det første afsnit er en gennemgang af litteratur om temaet, den 

anden del er patientfortællinger eller narrativer om temaet. I kapitel 5 vil begrebet ”håb” og 

”hvilken betydning håb har for den kroniske syge” blive belyst i sygeplejemæssigt perspektiv. Som 

sygeplejeteoretisk referenceramme anvendes sygeplejeteoretikeren Joyce Travelbee. I kapitel 6 

diskuteres afhandlingens fund og resultater. Kapitel 7 indeholder afhandlingens konklusion samt 

afhandlingens afslutning og perspektivering.
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Kapitel 2: Den videnskabsteoretiske og den metodiske tilgang 

Dette kapitel rummer de videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser, der ligger bag 

afhandlingens bearbejdelse af problemstillingen.

Inden metoden i afhandlingen beskrives, redegøres der i det følgende for den 

fænomenologiske referenceramme, som patientfortællinger anskues ud fra. Det omhandler hvad 

fænomenologi er, fænomenologiens historie, Gabriel Marcel og Max Van Manens 

fænomenologiske tolkninger og til sidst hvilke konsekvenser fænomenologien har for sygeplejen. 

2.1 Filosofisk udgangspunkt 

Fænomenologien tilhører en af forrige århundredes største tænketraditioner, både når det gælder 

betydningen videnskab og betydningen forskning (Bengtsson 1998:15,29). Edmund Husserl (1859- 

1938) siger i Fænomenologiens idé (1989), at fænomenologi er videnskaben om fænomenerne i 

dobbelt betydning:

”(Å ena sidan) om uppfattandena som framträdanden, fremställmningar, medvetandeakter, i vilka alle möjliga 
föremålsliheder framstår, bliver medvetna, passivt elleraktivt, och å andra sidan om dessa föremålsligheter 
själva som fremträdanda på så sätt. Ordet fenomen är dubbelltydigt i kraft av den väsentliga korrelationen 
mellem framträdanda och framträtt.” (Bengtsson 1998:224) 

Fænomenologien danner grundlag for den fænomenologiske metode. En sådan fænomenologisk 

metode går ud på at undersøge fænomenet fuldt ud og troværdigt. Det gælder om at tage 

udgangspunkt i hverdagslivets erfaringer, ved at undersøge fænomener, som de umiddelbart 

fremtræder for mennesker i form af sanseindtryk, følelser, stemninger eller andre former for 

bevidsthedsindtryk, snarere end at indordne sig under de fordomme og teorier, der gør sig 

gældende. Ønsket er, at beskrive verden før enhver analyse og at nå til sagens kerne – til selve 

essensen af et fænomen. I fænomenologien er viden altså rettet mod den umiddelbare forståelse af 

det at leve. Dens hovedtese er, at bevidsthed, krop, verden og sprog danner en enhed, og mennesket 

således er bundet til kropslig og situationsmæssig virkelighed. På den baggrund kan den ses som et 

modstykke til den traditionelle videnskab, hvis grundsyn er, at verden findes uden for os som noget 

givet, vi kan tilegne os og dermed lære at beherske. (ibid:27-28) 

Fænomenologisk humanvidenskab tager udgangspunkt i en levet erfaring og vender strengt 

taget tilbage til den. Max Van Manen har forslået, at levet erfaring i sin mest grundlæggende form 
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omfatter vores umiddelbare, før-refleksive bevidsthedsliv: en refleksiv eller selv-given 

opmærksomhed, der – som opmærksomhed – er uopmærksom på sig selv. (Van Manen 1990:223)

Van Manen siger: ”The purpose of phenomenological reflection is to try to grasp the essential 

meaning and something. Phenomenological reflection is both easy and difficult. It is easy because, 

as Husserl (1980) showed, to see the meaning or essence of a phenomenon is something everyone 

does constantly in everyday life”. (ibid:77)

Fænomenologiens idé er således ikke, at klassificere og skabe teorier, men at beskrive 

oplevelsen og meningen således, som den enkelte lever og gennemlever den – og således udlægge 

meningen, som den beskrives ud fra den enkeltes livssituation. (ibid:4-7) 

2.1.1 Fænomenologiens historie 

Ordet fænomenologi blev indført indenfor filosofi og videnskab omkring 1762, da Johan Heinrich 

Lambert, filosof, fysiker, astronom og matematiker indførte det som navn på læren om det 

skindbare ”das Schein” i modsætning til læren om det sande eller virkelige ”das Sein”. Da Edmund 

Husserl (1859-1938)15 udgav sit arbejde ”Logische Untersuchungen” i 1900/1901, indførte han 

termen Fænomenologi som navn på hele sin filosofiske tilgang. (Bengtsson 1998:13,221) 

Den moderne fænomenologi grundlægges omkring århundredeskiftet af tyske matematiker og 

filosof Edmund Husserl. Hans ønske var, at fænomenologien skulle opdage og beskrive verden, 

som den leves og forstås. Man skulle gå til sagen selv, forudfattede meninger og teorier skulle 

sættes i parentes, for at man kunne opnå en ren beskrivelse af det, der viser sig for bevidstheden. 

Målet var, ved refleksion og den beskrivende proces, at få en udvidet forståelse. Bevidstheden var 

for Husserl, kendetegnet ved intentionalitet, forstået på den måde, at bevidstheden altid er rettet 

mod noget eller handler om noget og det er denne rettethed, der har betydning og mening for os. 

(Lübcke 2000:198-199) 

Husserl var den første i den filosofiske historie, som omtaler begrebet ”livsverden”. Når 

begrebet ”livsverden” er så centralt placeret i den fænomenologiske forståelse af mennesket, 

hænger det sammen med, at fænomenologien lægger stor vægt på menneskets tætte forhold til 

verden. For at undersøge denne tætte tilknytning, benytter Martin Heidegger (1989-1976) udtrykket 

”væren-i-verden” (”In-der welt sein”). Analysen af mennesket må starte med analysen af verden. 

Her tænkes på menneskets praktiske verden. I værket ”Sein und Zeit” beskriver han fundamentale 

strukturer i den menneskelige livsverden. (Fjelland m.fl.1996:115-116) 
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Hvor Husserl i tiden omkring 1900 nøjedes at beskrive fænomenerne (de intentionale akter), 

ser han det fra ca. 1913 og frem som sin opgave at vise, at alle fænomener er konstituerede ud fra 

det såkaldte ”transcendentale jeg”. Husserl videreudvikler sin konstitutionslære til en lære om, at 

det transcendentale jeg er knyttet sammen med den såkaldte livsverden, hvor han nu forudsætter, at 

der er noget, der går forud for erfaringen og betinger dens karakter. Denne ændring i opfattelsen af 

erkendelsens mulighed ses af begrebet ”livsverden”, som er et udtryk for den konkrete erfarede 

virkelighed, vi lever i i dagligdagen. Erfaringen af denne ”livsverden” er en forudsætning for at 

være i stand til, at gøre alle andre erfaringer og ”livsverdenen” er dermed en forudsætning for al 

videnskabelighed og filosofi. Den er altså før-reflektsiv og før-videnskabelig (Bengtsson 1998:19-

23, Lübcke 2000:199). Senere ændrede Husserl pga. kritik fra Heiddeger denne subjekt-objekt 

tænkning til en intersubjektivitet. Denne – Husserls transcendentale fænomenologi – blev 

grundlaget for den mere eksistentielt orienterede fænomenologi, som bl.a. Gabriel Marcel, 

Heiddeger og Merleau-Ponty for alvor udviklede i efterkrigstiden. (Schanz 1993:35)

Eksistentialisme 

Eksistentialisme er et fænomen, der kulturelt især vandt udbredelse og tilslutning efter anden 

verdenskrig (Schanz 1993:35). Eksistentialismes grundantagelse er, antagelsen af den suveræne 

subjektivitet, det selvberoende subjekt (ibid:42). Eksistentialismen eller eksistensfilosofi, er en 

filosofi om den menneskelige eksistens. Betegnelsen eksistentialist anvendes på forskellige tænkere, 

såsom katolikken Gabriel Marcel, ateisten Sartre, feministen Simone de Beauvoir, adeisten Karl 

Jaspers og værensfilosofen Martin Heidegger. Men det er en vis familielighed. Og arven går tilbage 

til Sokrates, Augustin, Pascal og Kirkegaard. Familieligheden ligger i en inderliggørelse af 

menneskets væremåde, som endelig og dødelig, måske tragisk og paradoksalt, i et ufærdigt liv, hvor 

selvbevidstheden er det grundlæggende og urokkelige. Et grundtræk i eksistentialistisk filosofi er 

derfor det syn at den enkelte må ”besinde sig på sit liv” (Skirbekk m.fl. 2000: 583). Ved en sådan 

eksistentiel besindelse – hvor man også personligt erkender sin egen død – bliver mennesket 

ligesom vækket op, født ind i livet på ny, med en bevidsthed som ser dybere. Hvis man ikke kan nå 

til svar på det Dostojevsky kalder ”de fordømte spørgsmål” – hvor kommer vi fra? Hvem er vi? 

Hvor går vi hen? – så står bevidstheden om det unikke ved den menneskelige eksistens, livets 

mysterium, alligevel tilbage. I eksistentialismen er spørgsmålet om identitet et kernepunkt: Hvem er 

jeg, i grunden? Jean-Paul Sartre16 (1905-1980) mente, at mennesket i princippet står frit til at 

bestemme sin identitet. Der findes intet rolleark for vores liv. Der findes ingen ”essens”, som siger 
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os, hvem vi er, og hvad vi bør være. Det er vores egen frihed og vores eget ansvar at vi selv – må 

finde svaret – på den eksistentielle gåde. (ibid:584) 

Hos den tyske filosof og eksistentialist Martin Heidegger (1889-1976) er spørgsmålet om den 

menneskelige eksistens underordnet spørgsmålet om ”værens mening”, han taler om mennesket 

”væren-i-verden” og om dets ”med-væren” med andre.  Ifølge Sartres eksistentialisme er mennesket 

radikalt fri i den forstand, at det skaber sig igennem sine valg. Eksistentialismen bliver her en 

udpræget subjektivisme. (ibid: 579-596) 

Merleau-Ponty17 (1908-1961) udformer en eksistentialisme, der netop kritiserer denne 

løsrivelse af subjektet og den tvedeling mellem to former for væren, væren-i-sig og væren-for-sig, 

som den er begrundet i. I stedet betoner han eksistensen som en kropslig væren i verden. Han 

beskriver forholdet mellem bevidsthed, verden, krop og sprog, som modsat den traditionelle 

opfattelse af forholdet mellem verden og bevidsthed, hvor verden udsender sansedata, som 

bevidstheden skal opfange og omforme til informationer (Rasmussen 1996:83-97). Både Merleau-

Ponty og den franske eksistensfilosof Gabriel Marcel gør op med denne modsætning. De siger, at i 

kraft af kropslighed eksisterer vi i en fælles verden. I sansningens verden overskrides det enkelte 

jeg, som sanser, og mennesket bliver deltagende i en fælles mening (ibid:83-97, Lübcke 2002:299). 

Meningen er nemlig en forudsætning for al sansning, da sansningens afstandsløshed tvinger os til 

mening. Sproget bliver det ægte udtryk herfor, for som Merleau-Ponty skriver: ”mening bebor 

ordet og er ikke en ydre ledsager til de intellektuelle processer”. Krop og sprog flettes på en måde 

sammen; vi lever i sproget. Ligeså sammenflettede er sprog og verden, ”ordet bor i tingene”, ”ordet 

har en mening” skriver Merleau-Ponty. (Merleau-Ponty 1994: 140-162, Rasmussen 1996:101)

Den franske filosof og eksistentialist Gabriel Marcel (1889-1973), Moralsk Oprustnings 

grundlægger (Marcel 1959), betoner eksistensen som en ”kropslig eksistens”. Som en eksistens i 

forhold til en anden eksistens og som en engageret eksistens (engagement). Gabriel Marcels 

filosofiske taler om eksistentialisme, har lighedspunkter med Heidegger, men forskellen ligger i, at 

Gabriel Marcel betoner eksistensen som en ”kropslig eksistens”, som en eksistens i forhold til en 

anden eksistens og som en engageret eksistens (engagement). (Lübcke: 2000) 

2.1.2 Gabriel Marcels fænomenologiske ideer 

Historisk set er der hos Marcel tale om direkte tilgang til de eksistentielfilosofiske temaer, nemlig 

gennem sammenbruddet af den ny-hegelianske18 idealisme19, som han først var præget af. Marcel 
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samler opgøret omkring følgende temaer: Engagement, kropslighed og forholdet til den anden 

(dialogen). Udgangspunktet for Gabriel Marcels tænkning var spørgsmålet om, hvordan vi opfatter 

den verden, som vi lever i og dermed spørgsmålet om, hvordan vi sanser de ting, som vi ser, hører, 

føler etc. Marcel ønskede derfor, at sætte den verden, som videnskaben er funderet i, på begreb. 

(Lübcke 2002:299) 

Den menneskelige eksistens er for Marcel, bundet i enheden krop, bevidsthed, verden og 

sprog. Kroppen er således altid mere end det bevidste subjekt, den er bærer af vores væren, i en 

åben og uafsluttet verden, hvor vi er vor krop, bevidst gennem dens væren i denne verden, som er 

præget af gensidige relationer.  Eksistensen er for det første, umiddelbar delagtighed i en omverden, 

hvilket Marcel bestemmer videre gennem begrebet engagementet. Hos Marcel betyder engagement 

både dette altid allerede at være involveret (inddraget, indføjet) i en situation, og dette i situationen 

at sætte sig ind på det, man vil, at svare (stå inde) for sig, at forpligte sig. Den menneskelige 

eksistens er en væren i situationen (être en situation). Dette forbinder Marcel senere med det 

fænomenologiske begreb om eksistensen som en væren-i-verden. For det andet finder engagement 

sted gennem hele vores kropslighed. Den menneskelige eksistens er inkarneret eksistens. Kroppen

er et apparat til at sanse og handle med, med andre ord et instrument, jeg bruger. Men kroppen er 

ikke et noget, vi ”har” på sammen måde, som vi har et instrument; det står os ikke til rådighed på 

sammen måde. Tværtimod er den ”betingelsen” for, at vi kan have(bruge) instrumenter. Vi ”har” 

ikke vores krop, men vi ”er” den. Det Marcel vil bringe på begreb er tvetydigheden i kropsbegrebet. 

På den ene side er kroppen min, den er et særligt perspektiv på verden. På den anden side kan 

kroppen betragtes som et objekt på linje med andre objekter. Men pointen er at selve denne 

betragtning forudsætter et kropsligt perspektiv. Der er således ikke tale om et simpelt sammenfald 

mellem krop og selv som i materialismen, der reducerer et menneske til at være kroppe. Det 

afgørende er, at materialismen mangler begrebet om kroppen som min egen. (Lübcke 2002:302) 

Grundtemaerne for Marcel er: kropslighed, engagement og dialogforholdet til den anden. 

(Lübcke 2002: 199-306) 

2.1.3 Max Van Manens fænomenologiske fortolkning 

Den hollandsk-canadiske professor i pædagogik Max Van Manen (1942-) skelner mellem 

forskningsmetode eller metodologi20, idet metode refererer til teknik og procedure, mens 

metodologi medtænker den filosofiske ramme og de grundlæggende antagelser og begreber, som 
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denne er en del af. Metodologi er teorien bag metoden og indeholder den generelle livsorientering, 

syn på viden og forståelse af, hvad de vil sige at være menneske (Van Manen 1990:27-28). Van 

Manen beskriver den fænomenologiske forskningstilgang således:  

”From a phenomenological point of view, to do research is always to question the way we experience the world. 
To want to know the world in witch we live as human beings. And since to  know the world is profoundly to be in 
the world in a certain way, the act of researching – questioning – theorizing is the intentional act of attaching 
ourselves to the world, to become more fully part of it, or better, to become the world. Phenomenology calls this 
inseparable connection to the world the principle or” intentionally”. In doing research we question the world’s 
very secrets and intimacies which are constitutive of the world, and which bring the world as world into being 
for us and us”... ” What first of all characterizes phenomenological research is that it always begins in the life – 
world. This is the world of the natural attitude of everyday life which Husserl described as the original, pre – 
reflective, pre – theoretical attitude.” (Van Manen 1990: 5, 7)

Han fremhæver derfor, at den rene fænomenologiske forskning udelukkende søger at beskrive vor 

enestående måde at opleve og gennemskue verden på, at skabe indsigt i verden således, som den 

opleves i den direkte kontakt, for dermed at danne uafsluttede og åbne beskrivelser af de givne 

fænomener for samtidig at beskrive fænomenerne netop sådan, som de fremtræder for den enkelte. 

Fænomenologiens ide er netop ikke at klassificere og skabe teorier, men at beskrive oplevelsen og 

meningen sådan, som den enkelte lever og gennemlever den – og således udlægge meningen, som 

den beskrives ud fra den enkeltes livssituation. (ibid:4-7) 

Van Manen pointerer, at den fænomenologiske forskningsmetode bare er en måde, at 

udforske specielle spørgsmål på, og hvor måden, man forstår og opfatter spørgsmål på, er vigtigere 

end metoden. For Van Manen er den bagved liggende filosofiske tilgang derfor alt afgørende uden 

den selvfølge, at filosofi og metode er uadskillelige. (ibid:1-2) 

Det som er interessant i afhandlingens øjemed er hans såkaldte praksisfænomenologi som er 

en kombineret metodologi, karakteriseret ved en bred og åben måde at behandle metodiske 

spørgsmål på (Van Manen 1990:27-28). Den henter inspiration både i hermeneutikken21 og 

semiotikken, men den fænomenologiske inspiration er den mest synlige. Fænomenologiens ærinde 

er at beskrive, hvordan erfaringerne fremstår og er vævet ind i forskellige relationer. Den 

traditionelle fænomenologiske forskning er altså overvejende en beskrivende aktivitet. Det 

beskrivende skal forstås på den måde, at teksten peger på noget, benævner det, og lader det vise sig 

selv. Da Van Manen opfatter enhver beskrivelse af det levede liv som en fortolkning i sig selv, 

medtænkes det den hermeneutiske fortolknings, den er fortolkende ved det, at den formidler (Van 

Manen 1990:25-27). At beskrive det konstituerende ved fænomener i verden kan kun gøres med 

reference til en oplevende person. Dermed bliver fænomenologien interesseret i menneskets verden, 

i deres levede erfarings betydning og mening, som den søges beskrive så klart og illustrativt som 
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muligt og uden forud-indtagelser. Den møder mennesket der, hvor det naturligt er engageret i dets 

verden, og medtænker dermed den sociokulturelle og historiske tradition, som giver mening til 

vores måde at være i verden på. Så samtidig med, at den arbejder ud fra det personlige og 

individuelle, ses dette altid på baggrund af en forståelse af det fælles (Van Manen 1990:7-13,62). 

Med et sådant udgangspunkt, at vi deler verden, og at menneskeligt liv og erfaringer kan gøres 

forståeligt, bliver dens relationsbegreb en tro og et håb på styrken af tænkning, indsigt og dialogen. 

(Van Manen 1990: 16, 17)

Fænomenologiske temaer bliver forstået som structures of experience22. Så når vi analyserer 

et fænomen, prøver vi at fastslå hvad temaerne er, de erfarede strukturer som udgør den erfaringen. 

(Van Manen 1990: 79) 

Da Van Manen opfatter enhver beskrivelse af det levede liv som en fortolkning i sig selv, 

medtænkes det hermeneutiske fortolkningsaspekt; den er fortolkende ved det den formidler 

Forskning af humanvidenskab er impliceret med betydning – at være menneskelig er, at være 

impliceret med betydning, at ønske betydning. (Van Manen 1990:25-27) 

2.1.4 Konsekvenser for sygeplejen 

Den fænomenologiske forståelse af den menneskelige livsverden har betydning for sygeplejen, fordi 

en af forudsætningerne for at udøve god sygepleje er, at sygeplejersken forstår hvordan patienten 

selv oplever sin situation. Det er en anden form for forståelse end den, man anvender, når man skal 

forstå den sygdom patienten lider af (Fjelland m.fl. 1996:120). Kay Toombs, en amerikansk filosof, 

der selv lider af dissemineret sclerose, har skrevet om, hvor vigtigt der er, at lægen lytter til 

patienten historie. Hun skelner imellem sygehistorie og historie om patientens livsverden. 

Patientens stemme (det vil sige oplevelser) kommer bedst til udtryk i den sidste. De fleste læger, 

siger hun, er til trods mest optaget af sygehistorien, der domineres af medicinens stemme (det vil 

sige objektive sygdomstegn). Ved at lytte til patientens historie fra livsverdenen kan lægen få en 

indsigt, der har betydning, når man skal vælge den rigtige behandling. Det forudsætter imidlertid, at 

han ikke opretholder den absolutte adskillelse af krop og bevidsthed, men forstår, at den samme 

sygdom vil fremtræde forskelligt, alt efter hvem den rammer. En sådan indsigt har naturligvis også 

væsentlig betydning for at udøve en god sygepleje. (ibid:120) 
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At forstå den situation, som et menneske er i, drejer sig om at forstå den pågældendes 

livsverden. Vi kan ganske vist aldrig opnå et fuldstændig kendskab til et andet menneskes 

livsverden, men derimod kan vi forestille os, hvordan deres livsverden er.

Budskabet er, at hvis man forstår patienternes livsverden, vil man have et bedre udgangspunkt 

for at yde omsorg og god sygepleje. (ibid: 119-124) 

2.2 Metode 

Afhandlingen er inddelt i tre hoveddele. Den første del er en teoretisk fremstilling, hvor temaet er 

”Hvad er håb”. Formålet for den teoretiske del er at begrebsafklare begrebet håb i et filosofisk og et 

pædagogisk perspektiv. For at få begrebsafklaret begrebet ”håb” filosofisk, har jeg valgt den 

franske eksistensfilosof Gabriel Marcel (1889-1973). Grunden til at valget faldt på Marcel er, at 

Marcel hører til den filosofiske retning som betegnes for eksistentialisme, der hvor spørgsmålet om 

personlig identitet er et kernepunkt. En anden grund til at vælge Gabriel Marcel frem for en anden 

eksistentialist, er den, at Marcel adskiller sig fra andre eksistentialister som f. eks Heiddeger, ved at 

Marcel betoner eksistensen som en ”kropslig eksistens” som en eksistens i forhold til en anden 

eksistens og som en engageret eksistens (engagement). (Lübcke 2000) 

For at begrebsafklare ”håb” pædagogisk, har jeg valgt den hollandsk-canadiske pædagog Max 

Van Manen (1942-). Grunden til at valget faldt på Van Manen, er den at hans fænomenologi er en 

såkaldt praksisfænomenologi, ved det at Van Manen opfatter enhver beskrivelse af det levede liv 

som en fortolkning af sig selv. (Van Manen 1990:24- 27, 61) 

Afsnittet afslutter med at jeg sammenholder de to analyser. Fundene fra det filosofiske 

perspektiv og fundene fra det pædagogiske perspektiv vil være sammenholdt i en delkonklusion. 

Den anden del er den empiriske del, hvor temaet er ”Hvilken betydning har håbet for den 

kroniske syge”. Formålet for den empiriske del er ved hjælp af litteraturstudier om emnet samt ud 

fra patientfortællinger at få beskrevet/fortolket temaet på det subjektive, hverdagskulturelt og 

strukturelt niveau. Begrundelsen for at inddrage litteraturen er, at få en strukturel beskrivelse af 

temaet, samt en reference og baggrund for patientfortællingerne. Begrundelsen for at inddrage 

beretninger af og biografier som er skrevet af kroniske syge patienter er, at det er deres egen 

erfaring med livet som kronisk syg, der er væsentligt, fordi det er den ”levede erfaring” der er 

interessant. Patientberetninger og biografier er således det materiale, der kommer tættest på 

patientperspektivet, fordi det er disse syge, der selv har (be)skrevet deres oplevelser og erfaringer. 

Der er udvalgt tre forskellige former for erfaringer af kronisk sygdom og udvalgt én repræsentant 
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for hver af de tre diagnoser. Jeg vil rette søgelyset på, om håbet har betydning for den kroniske 

syges oplevelser af at mestre deres liv på trods af sygdom. Om håbet har betydning for, hvordan de 

ser fremtiden, og om håbet har indflydelse på deres oplevelse af bedre livskvalitet. Jeg har ligeledes 

valgt at rette søgelyset mod håbløsheden, da det er svært at tale om håbet uden at tale om 

håbløsheden – håbets modstykke, og fordi håbløsheden også kan have en positiv side, idet håbet 

kan affødes af håbløsheden. Leijonhielm beskriver, at det positive ved håbløsheden er, at ud fra 

håbløsheden vokser et virkelighedsforankret håb frem, en håbløshed på vej fra falsk til ægte håb. 

”Det er en uundsigeligt smertelig vej. Men for at kunne håbe på en realistisk måde, må man vove at 

give slip og lade sig falde ned i håbløshed. Mærkelig nok, kan det stærkeste håb fødes ud af den 

dybeste fortvivlelse”. (Leijonhielm 1992: 24-27) 

Patientfortællingerne vil således – inspireret af Gabriel Marcel, som siger, ”Den person, der 

lever i håb begynder igen, er ikke længer fanget i fortiden, har viljen til at leve. Håb er en reaktion 

til kaldet af tilværelsen og uendelig tilværelse, som hørt af mennesket i dennes livserfaringer” 

(Marcel 1965: 336) – blive analyseret ud fra undersøgelsesspørgsmål, der anvendes som 

analyseredskab for den udvalgte empiri. Syn på fremtiden – håbet? Hvilken tanker har de i forhold 

til det, at leve sit liv med kronisk sygdom. Hvordan oplever de sig selv i forhold til sin fremtid? 

Hvilke tanker har de gjort sig i forhold til fremtiden? Hvad vægter den kroniske syge, som værende 

mest betydningsfuldt for bevarelsen af håbet? Hvordan udmønter det sig for dem i hverdagen? 

Håbløsheden? Har de følt håbløsheden? Hvordan mestrer de håbløsheden?  

Afsnittet afslutter med en diskussion, hvor der vil være en refleksiv bevægelse mellem 

patientens fortælling, de karakteristiske fællestræk der findes bag ved udsagnene, og en diskussion 

af den viden ved at inddrage den præsenterede litteratur. Afsnittet afslutter med at jeg 

sammenholder fundene fra litteraturen og fundene fra patientfortællingerne i en delkonklusion.

Den tredje del indeholder det sygeplejefaglige perspektiv. Formålet her er, ud fra det 

sygeplejefaglige perspektiv, at beskrive/belyse ”håb” og ”hvilken betydning håbet har for den 

kroniske syge” i et sygeplejefagligt perspektiv. Som sygeplejefaglige referencerammer har jeg valgt 

den amerikanske sygeplejeteoretiker Joyce Travelbee (1926-1973). Begrundelsen for at inddrage 

Travelbees tanker er, at hun i sin teori specifik har beskæftiget sig med håb/ håbløsheden og kronisk 

sygdom.   

Afslutningsvis vil fundene fra den teoretiske del samt fundene fra den empiriske del og fundet 

fra den sygeplejefaglige del blive diskuteret med det overordnede formål. Hvor der reflekteres over 

hvordan omsorgen for den kroniske syge kan medvirke til at imødekomme håbløsheden ved at se på 
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hvad patienten selv fortæller om hvad håbet betyder for dem og derved finde ud af, hvad der kan 

fastholde, vække og udvikle håbet og hermed modvirke håbløsheden hos den kroniske syge. Her 

tænker jeg på f. eks hvorledes hun ad pædagogisk vej kan hjælpe patienten til at leve med kronisk 

sygdom. Da en af forudsætning for denne refleksion også indbefatter en dybdegående filosofisk 

viden omkring håbet, vil selve konklusionen omfatte alle tre perspektiver. 

2.3 Opsummering

Jeg har i det foregående gjort rede for den videnskabsteoretiske baggrund som den kroniske syge 

anskues ud fra. Hensigten er at få en dybere indsigt i, hvad der er væsentligt og meningsfuldt i 

menneskers levede erfaringer. Den videnskabsteoretiske baggrund omhandler for det første 

fænomenologien og fænomenologiens historie, for det andet den fænomenologiske indgangsvinkel 

som er eksistensfilosofien forklaret ud fra eksistensfilosoffens Gabriel Marcels metafysiske tanker 

om ”håbet” samt ud fra Max van Manes fænomenologiske og pædagogiske tanker om det ”at leve i 

håbet”.

Endvidere, for at nå en dybere forståelse af fænomenet håb og dens betydning for den 

kroniske syge kræves en nuanceret og levende beskrivelse af menneskers livsverden. Denne dybe 

viden om menneskers livsverden, forklares ud fra empiriske studier (se evt. metodeafsnit). 

Metodeafsnittet rummer afhandlingens fremgangsmåde i forbindelse med undersøgelsen af 

fænomenet håb, samt hvilken betydning håbet har for den kroniske syge og til sidst i undersøgelsen 

af hvilke muligheder sygeplejersken har for at påvirke håbet og således imødekomme håbløsheden. 

Undersøgelsen er disponeret i tre afdelinger en teoretisk, en empirisk og en sygeplejeteoretisk del.

Både på det videnskabsteoretiske plan og på metodologiske plan, er det de fænomenologiske 

idéer og tanker der er styrende.



Kapitel 3: Teoretisk del 

31

Kapitel 3: Teoretisk del 

Dette kapitel omhandler temaet ”håbet”. Hvad er håbet? Den første del vil omhandle 

eksistensfilosoffen Gabriel Marcel og hans ontologiske tanker om begrebet håb. Den anden del vil 

omhandle Max Van Manen og hans pædagogiske tanker om håbet, om ”det at leve i håbet”. 

3.1 Filosofisk udgangspunkt 

”Det største, der sker i historien, er et nyt håbs fødsel.” Henri Gouhier. (Gabriel Marcel 1959:7) 

Gabriel Marcel belyser begrebet håb filosofisk. Han har i bogen: ”Homo Viator” (1965) beskrevet 

sine fænomenologiske og metafysiske tanker om håbet. Dette afsnit vil starte med en præsentation 

af Gabriel Marcel. Hvorefter afsnittet fortsætter med, at få belyst Marcel’s metafysiske tanker 

omkring håbet. Afsnitter afsluttes med en konklusion over hans tanker omkring håbet.  

3.1.1 Præsentation af Gabriel Marcel 

Gabriel Marcel (1889-1973) var fransk eksistensfilosof og forfatter. Født i Paris, studeret i 

Sorbonne, men fulgte også Bergenssons forelæsninger ved Collège de France. Han underviste i 

flere perioder bl.a. i Paris, Sens og Montpellier. Konverterede til katolicisme i 1929. Han har som 

forfatter, også skrevet en del skuespil.  Gabriel Marcel beskriver den menneskelige eksistens 

igennem kropsligheden, forholdet til den anden og engagement. Han kritiserer upersonligheden i 

den mekaniske moderne verden, og hævder, at mennesket måtte finde tilbage til mysteriet i 

tilværelsen. Mennesket finder sin tilfredshed, hævder han, i en Guds-centreret kommunikation, som 

er karakteriseret af gensidig troskab og håb. Marcel hævder at håbet er så stærkt at det vil overleve 

selv et fuldstændigt sammenbrud af organismen. Videre hævder han, at alle fysiske teorier om håb 

er absurde, da håb er et åndeligt fænomen. Håb er mere et mysterium, og det er derfor vanskeligt at 

forstå håb ud fra psykologiske antagelser. Håbet er noget mere end acceptation, det har blandt andet 

noget med tålmodighed at gøre, der hvor man ikke kan blive rask af sin sygdom, giver man ikke op, 

men bliver den man er, siger Marcel. (Marcel 1965) 

Det er med Marcel, at den moderne franske eksistensfilosofi tager form. Oprindeligt var 

Marcel præget af idealisme, især den engelske ny-hegelianisme, men under og efter 1. Verdenskrig 

foretog han – uafhængigt af den tilsvarende udvikling i Tyskland – et opgør med idealismen. Han 
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har skrevet om sit opgør i ”Håbets friske vind” (1959). Han beskriver sit modspil til idealismen som 

en ”konkret” filosofi. Denne beskriver den menneskelige eksistens gennem tre hovedtemaer: 

Kropsligheden, forholdet til den anden person, ”du’et” (dialogen) og engagement. Han vender 

tilbage til det konkrete, det faktiske, den faktiske eksistens, hvor den menneskelige eksistens er det 

grundlæggende.

Om engagementet siger han, at sansning er en umiddelbar delagtighed (participation 

immédite), hvor subjektet er umiddelbart delagtigt i omverdenen. Denne delagtighed er umiddelbar 

lig med omverdenen, idet der ikke er noget mellemled; der er ikke et eller andet apparat, der 

kommer imellem genstanden og mig.  

Om kropslighed mener Marcel, at den menneskelige eksistens er en legemliggjort, inkarneret 

eksistens – vores kropslighed er ikke noget, vi kan se bort fra. Kroppen er ikke noget, vi har på 

samme måde som vi har et instrument, den står ikke til rådighed som et instrument. Den er 

betingelsen for at, vi kan bruge instrumenter. Vi er vores kroppe. Kroppen er, som min krop, et 

grundlæggende perspektiv i verden. Men samtidig er kroppen også et objekt, på lige for med andre 

objekter. Kropsligheden har altså, for Marcel, en tvetydighed.

Om Dialogen (”du’et”, de andre), taler han om, at den menneskelige eksistens er et forhold til 

andre, til en eller anden. I samtalen med en ukendt anden, er den anden ikke alene en anden, for mig 

og jeg en anden for den anden, men jeg er også, for mig selv, en anden. Den anden er fremmed for 

mig og jeg er fremmed for den anden, men jeg er samtidig fremmed for mig selv i mit forhold til 

den anden. Først når vi har lært lidt om hinanden, kommer der en egentlig samtale eller dialog i 

gang, vi (nous) taler til hinanden (communiquons). Dialogen kan også føres et skridt videre, et 

fællesskab knyttes og mit perspektiv brydes. ”Den anden afdækker mig for mig selv” (me découvre 

á moi-même). (Lübcke 2002: 299-306)

Videre skelner Marcel mellem problem og mysterium. Problem er noget afgrænset, vi har 

foran os, en hindring der spærrer vejen. Mysterium derimod er noget, vi selv er involveret eller 

engageret i. Det er et spørgsmål, som den, der spørger, selv er opfattet eller berørt af (f.eks. 

spørgsmålet om kærlighed eller spørgsmålet om det onde). Parallelt hermed modstiller Marcel to 

grundholdninger, at have og at være. Det, jeg ”har” er noget, jeg kan disponere over eller beherske. 

Det er et objekt, jeg som subjekt har under mig. Det kan hermed gøres til genstand for en teknik. 

Imidlertid kan jeg personligt skabe, præge eller inddrage de ting, jeg omgiver mig med (f. eks 

musikerens forhold til sit instrument). De kommer til at høre sammen med det, jeg ”er”. Dermed er 

overgangen fra ”haven” til ”væren” mulig. (Lübcke 2000: 298-306) 
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3.1.2 Håbet 

I Homo Viator (1965) giver Marcel en sketch til en ”håbets fænomenologi og metafysik.” Han tager 

sit udgangspunkt i en erfaring læseren selv må have haft. Nemlig erfaringen ”jeg håber…”, der 

ifølge Marcel ligesom den grundlæggende religiøse erfaring, ”jeg tror…”, må renses og bringes ud 

af sit diffuse og udvandede stade til et aldeles mættet niveau.  

Emnet for denne udforskning er håb og Homo Viator, dvs. vigtigheden af håb for menneskers 

liv, som det kommer til udtryk hos den franske filosof Gabriel Marcel. En udforskning ligner en 

pilgrimsrejse, og håbets pilgrimsrejse for Marcel begynder i muligheden og realiteten af selvmord, 

både det individuelle og kollektive selvmord. Valget mellem liv og død er et metafysisk valg 

imellem håb eller selvmord, for Marcel. For at forstå, hvad dette valg indebærer, må vi begynde 

med at undersøge forholdet imellem liv - håb og selvmord - håbløshed (fortvivlelse). (Randal 

1992:3,325)

3.1.2.1 Håb og håbløshed 

Forholdet mellem håb og fortvivlelse (håbløshed) er en af Marcel’s fundamentale indsigter. 

Verdenen uden muligheden eller fortvivlelsen ville være en verden uden håb, med Marcel’s ord:  

”The truth is that there can strictly speaking be no hope except when the temptation to despair 

exists. Hope is the act by which this temptation is actively or victoriously overcome”. Jo mere 

desperat fortvivlelsen er, jo mere ”uovervindelig” kan håbet opstå, som Marcel beskriver det i The 

Philosophy of Existentialism: ”It remains true… that the correlation of hope and despair subsists 

until the end…I mean that while the structure of the word we live in permits—and may even seem to 

counsel — absolute despair, yet it is only such a world that can give rise to an unconquerable 

hope.” (Randal 1992:9) 

Medens mulighederne for en fortvivlet udvej er mangfoldige, er en mere grundlæggende end 

alle andre til sammen: døden – døden for dem vi elsker og vores egen død. Døden er dog, for 

Marcel, springbrættet til vores største håb:

” it seems to me that the conditions that make it possible to hope are strictly the same as those which make it 
possible to despair. Death considered as the springboard of an absolute hope. A world where death was missing 
would be a world where hope only existed in the larval stage.” (ibid:10)  

Hvis døden er springbrættet til håb, vil den form for død, som vi forstår ved selvmord, udtrykke det 

mest desperate håb, fordi selvmordets fortvivlede udvej, er den mest overvældende håbløshed. 

Marcel erkender dette, da han sætter sjælen i forbindelse med både håb og håbløshed i Being and 
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Having: ”Sjælen lever af håb alene; håb er måske selveste det stof af hvilket vores sjæle er skabt 

af… At et menneske mister håbet – det ikke at benægte ham som en sjæl? At miste ens egen – er 

det ikke at acceptere selvmord?” Begrebet sjæl bliver brugt af Marcel til at beskrive homo viator,

dvs. at det er sjælen, som er den undrende rejsende (the wondering wanderer; traveller) i denne 

verden. I denne betydning beskriver sjælen livet ”on-the-way”. Hvor begreberne håbløshed og 

selvmord antyder, at termen ”hvor der er liv, er der håb” ofte er usand, er det omvendte dog for 

Marcel altid sandt: ”hvor der er håb, er der liv”. (ibid:10)

Marcel taler om, at sjælen lever af håb og derfor betegner han en sjæl ramt af håbløshed, for 

at være i et stade af døsighed. Som eksempel til at beskrive håbløsheden bruger Marcel netop den 

kronisk syge patient, der ikke har nogen udsigt til lindring. Det kan være, at jeg selv har sagt til mig 

selv, at jeg ikke kan blive kureret, eller lægen har sagt det. Forskellen er, at hvis det ikke er mig 

selv, der har erklæret at jeg ikke kan blive helbredt, så er der en vis margen af mulighed for, at den 

anden tager fejl. (Marcel 1965:36-37) 

Marcel skelner mellem to indre holdninger, som håbløsheden kommer til udtryk igennem: 

kapitulation og accept (ibid.:37-38). Kapitulationen der er den stærkeste af de to betyder, at man går 

til grunde under de udsigter, man har fået stillet. Man fornægter ideen om at forblive en selv og 

fascineres i stedet af ideen om ens egen destruktion – måske til en sådan grad, at man selv aktivt 

deltager i nedbrydelsen af en selv. Accepten, på den anden side, er at bevare en selv, at værne om 

ens egen integritet, på trods af de udsigter, man har fået stillet. Det at jeg aldrig bliver helbredt 

betyder ikke, at jeg fra dette øjeblik lader mig reducere til det nyttesløse uhyre, som sygdommen 

engang vil gøre mig til. Jeg vil ikke deltage i tilintetgørelsen af mig selv, faktisk vil jeg med hele 

min styrke kæmpe imod dette. Dette betyder ikke, for Marcel, at man lukker øjnene for situationens 

alvor. Håbet der er den handling hvormed fristelsen til fortvivlelsen og deltagelsen til ens egen 

tilintetgørelse overvindes fornægtes netop ved at klassificere det som en illusion. ”Lad os ikke gøre 

os nogle illusioner, håb er intet andet end…” (ibid:36). Vejen ud af håbløsheden er en indre 

konsolidering samtidig med, at man rejser sig uendeligt over det faktum, som man aldrig har lukket 

øjnene overfor (ibid: 38). 

Marcel gør opmærksom på en tredje mulighed: ikke-accept. Denne form for reaktion på 

håbløsheden kan tolkes som en måde, at forberede ens eget nederlag på. Men en anden tolkning er 

også mulig – kan jeg hvile i min ikke-accept og derved undgå at slide mig selv op? Ved på denne at 

tilføje et element af tålmodighed til ikke-accepten opnår vi noget, der er beslægtet med håbet.  
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3.1.2.2 Hvordan er det at ”leve med håb”? 

”Definition af Håb” 

I sine filosofiske værker, fremfører Marcel tre afsnit som næsten definerer håb. Fordi håb ikke er et 

problem, men et mysterium er en dækkende definition ikke mulig. Som et mysterium er håb 

ubeskrivelig, f.eks. kan håb hverken blive dækkende defineret, beskrevet eller forklaret. I stedet, 

leves håb. Dog er der alligevel tre afgørende afsnit som næsten definerer håb (Randal 1992:341): 

”To pray implies a refusal to treat the present situation as a case that is capable of occurring a second time…. 
Religious thought is…exercised on the present…. So prayer is renewal, it is so to speak an active negation of 
experience. Moreover, the religious soul knows no precedents. The religious soul is forever calling everything 
back into question; there is no such thing as an established possession – and this is only an indirect way of 
defining hope.” (ibid:341) 

“…the idea of inert hope seems to me a contradiction in terms. Hope is not a kind of listless waiting; it 
underpins action or runs before i, but it becomes degraded and lost once the action is spend. Hope seems to 
me…the prolongation into the unknown of an activity which is central – that is to say, rooted in being. Hence, it 
has affinities, not with desire, but with the will. The will implies the same refusal to calculate possibilities…. 
Could not hope therefore be defined as the will when it is made to bear on what does not depend on itself.” 
(ibid: 342) 

“Hope is essentially…the availability of a soul which has entered intimately enough into the experience 
communion to accomplish in the teeth of will end knowledge the transcendent act – the act establishing the vital 
regeneration of which experience affords both the pledge and the first-fruits.” 
(ibid:342, Marcel 1965:10)23

Ovenstående fremhæver at håb ikke er et intellektuel begreb – det er ikke en ide eller en logisk 

konklusion – ej hellere en mening eller en følelse. Man tænker sig ikke til håb, indser ikke håb eller 

føler ikke håb. Man lever i håbet! Selv anser Marcel det tredje afsnit for det vigtigste, da det 

beskriver håbet som menneskelig viljesakt, der først bliver mulig på fællesskabsniveauet og derefter 

gennem kærligheden til en erfaring og oplevelse af ophøjethed. Dette er den samme kærlighed, som 

evner at benægte adskillelse og død. Da en person lever i håbet, lever han i væren og i uendeligt 

væren. Den menneskelige eksistens værdi og dybde er derfor delvis bestemt af håb, eftersom håb er 

en måde at tage del i mysteriet af væren og uendelig væren. En sådan deltagen er, at opleve livet 

som helhed. 

 Eftersom Marcel skriver i Frankrig, er det passende at vende tilbage til to franske ord, som er 

meget meningsfulde til en opsummering af Marcel’s forståelse af håbets mysterium: entreé og 

réponse:

Håb er en entreé ind i tilværelse og uendelig tilværelse: 
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” 1. Entrance(opening) - Hope is an entrance into being and Infinite Being. In Marcel´s terminology, it is through 
communion, actualized in hope, that a person participates in, enters into, and is open to being and infinite 
Being.
2. Availability - Through hope the resources of being and Infinite Being become available to the person who 
hopes and as a result becomes himself available to relationships at the levels of both communion and 
transcendence. 
3. Beginning - The person who lives in hope begins again, is no longer captive to the categories of the past and 
their inductive, predictable consequences.” (ibid: 343)24

Håb er en résponse til tilværelse og uendelig tilværelse: 

” 1. Response - Hope is a response to the power and resources of being and Infinite Being.  This is why the word 
call is often used by Marcel: hope is a response to the call of being and Infinite Being as heard by the human 
being is his lived experiences.  
2.  Sympathy (fellow-feeling) - Hope is possible only at the level of intersubjectivity, i.e., only at the level of 
fellow-feeling that Marcel calls communion, which can advance vertically to communion with the Infinite 
Being.” (ibid:343)25

Derfor for Marcel, er håb både en entreé ind i samt en résponse til væren og uendelig væren. At 

komme ind i mysteriet af væren, at blive tilgængelig for væren, og at igen påbegynde væren 

(uendelige væren inkluderet) er at erfare fuldstændigheden og frugtbarheden af livet og dybden af 

virkeligheden. Det er ganske rigtigt, som før nævnt, at ”hvor der er liv, er der håb” er usandt, som 

begreberne selvmord og håbløshed viser, men det omvendte, ”hvor der er håb, er der liv,” er 

unægteligt sandt, fordi for Marcel lever sjælen af håbet. (ibid:344) 

3.1.2.3 Sammenfatning af Marcel’s tænkning. 

Eksistensfilosofen Gabriel Marcel kritiserer upersonligheden i den mekaniske moderne verden, og 

hævder at mennesket måtte finde tilbage til mysteriet i tilværelsen. Mennesket finder sin tilfredshed, 

hævder han, i en Guds-centreret kommunikation, som er karakteriseret af gensidig troskab og håb 

(Marcel 1965). Han skriver om sin kritik mod idealismen i bogen ”håbets friske vind” fra (1956). 

Marcels beskriver sin filosofi som en konkret filosofi, hvor han den menneskelige eksistens 

beskrives som kropslighed, dialog og engagement. I forlængelse heraf ligger skellet mellem 

problem og mysterium, som gennemstrømmer hele Marcels arbejde. Parallelt hermed løber to 

modstillende grundholdninger: at have og at være.

   Marcels metafysiske tanker om håbet skriver han om i bogen ”Homo Viator” (1965), her 

hævder han, at alle fysiske teorier om håb er absurde, da håb er et åndeligt fænomen. Håb er mere et 

mysterium, og det er derfor vanskeligt at forstå håb ud fra psykologiske antagelser. Håbet er noget 

mere end acceptation, det har blandt andet noget med tålmodighed at gøre, der hvor man ikke kan 

blive rask af sin sygdom, giver man ikke op, men bliver den man er, siger Marcel (Marcel:1965). 
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Marcel tegner i Homo Viator en sketch til en ”håbets fænomenologi og metafysik.” I denne 

står håbet for menneskets liv i centrum – hvor det individuelle metafysiske valg imellem håb og 

selvmord, liv og død, er det der diskuteres. 

Marcel hævder, at ”hvor der er håb er der liv”, da håbet er selve det stof sjælen er skabt af. 

Det modsatte, ”hvor der er liv er der håb,” forkastes, da at miste håbet er at benægte sjælen. For har 

man accepteret udsagnet ”hvor der er liv er der håb” har man accepteret håbløsheden og selvmordet. 

Marcel kritiserer hermed det upersonlige i den mekaniske moderne verden og påstår at 

mennesket må finde tilbage til mysteriet. Fordi, som Marcel siger, “hope is essentially…the 

availability of a soul which has entered intimately enough into the experience of communion to 

accomplish in the teeth of will and knowledge, the transcendent act – the act establishing the vital 

regeneration of which this experience affords both the pledge and the first-fruits”. (Marcel 

1965:10)

Om håbløsheden siger Marcel, at man kan forholde sig til den på to måder: accept og 

kapitulation. I accepten bevarer man sig selv, mens man i kapitulationen opløser sig selv, som 

værende et selv, og fascineres af sin egen undergang i en sådan grad, at man selv bliver en 

medvirken til den.  

3.2 Præsentation af Max Van Manen 

”Å leve er at blive berørt.” (Max Van Manen 1993:113) 

Max Van Manen er valgt til at belyse håbet i et pædagogisk perspektiv. Hans ontologiske 

udgangspunkt eller forståelse af ” levet håb” og håbets forskellige karakteristika har han beskrevet i 

bogen ”Researcing Lived Experience” (1990). 

Afsnittet vil starte med en præsentation af Max Van Manen. Derefter, for bedre at kunne sætte 

sig ind i Van Manens pædagogiske forståelse af håbet, vil jeg se på, hvad pædagogik er – på selve 

begrebet pædagogik på pædagogikkens betingelser, sådan som Van Manens ser det. Hvorefter jeg 

vil få belyst håbet pædagogisk. Afsnittet afsluttes med en sammenfatning af hans ontologiske tanker 

om det at leve i håbet. 

Max Van Manen er født i 1942 i Hilversum, Holland. Ph.d 1973. Van Manen er professor i 

undervisningens fakultetet (Faculty of Education), Albertas universitet, Edmonton, Canada. Han har 

også undervist på Ontario instituttet for studier/forskning i undervisning på Torontos universitet 

(OISE), på Victorias universitet, og han har besøgt professorer på adskillige universiteter. Forud for 



Kapitel 3: Teoretisk del 

38

en foretagsom akademisk karriere, modtog han sin lærers forberedelse i Holland og underviste i en 

række år i det offentlige canadiske skolesystem. Hans forsknings interesser omhandler professionel 

praksis, pædagogikken om erkendelse, barndommens hemmeligheder, lærer uddannelse, 

fænomenologien i/om/af en krop i sygdom og sundhed/helbred, teori for undervisningsplan, 

pædagogiske studier samt forskning i metodelære indenfor humanvidenskab. Van Manen 

underviser i kurser i kvalitativ forskning, pædagogik, og studier i undervisningsplan/pensum. Han 

afholder regelmæssigt seminarer og foredrag på mange universiteter.     

3.2.1 Pædagogik 

Van Manens pædagogik er baseret på tanken om, at man ikke skal starte med teorierne men med 

livet selv. At starte med livet selv betyder, at vi altid må forankre vores refleksion over opdragelsen 

og undervisningen i det specielle samfund og den kultur vi lever vores liv i.   

Pædagogisk indflydelse er ifølge Van Manen situationsbestemt, praktisk, normativ, relationel 

og præget af selvrefleksion. Selv om pædagogik er en teoretisk disciplin, har den en praktisk 

bestræbelse. Og hvad enten vi kan lide det eller ej, så er enhver pædagogisk handling normativ – 

den viser, hvordan vi er orienteret i forhold til den, vi skal lave noget for, det kan være barn eller 

patient, og hvordan vi lever op til, eller ikke lever op til vores ansvar. Pædagogisk indflydelse 

betyder ikke bare at man er ansvarlig, men at man samtidig ”evner at svare” og handle på en måde, 

som er ansvarlig og dermed moralsk forsvarlig ud fra et nærmer bestemt pædagogisk perspektiv, en 

nærmere bestemt begrebsramme eller rationale. I sidste instans betyder dette, at den pædagogiske 

indflydelse er selvrefleksion: Pædagogisk handling ansporer os til at tænke over, om vi gør tingene 

hensigtsmæssigt, rigtigt eller på bedst mulig måde. Indflydelse er ikke et begreb, som uden videre 

vækker forestilling om årsag og virkning. Indflydelse er snarere noget som kommunikeres mellem 

mennesker som er til stede for hinanden. At opleve indflydelse er noget som sker med os, som 

foregår, og derfor taler vi om indflydelse på tidsånden, om ordets indflydelse, om indflydelse fra 

menneskelige begivenheder og nærhed eller ganske enkelt det at dele med hinanden og leve 

sammen. (Van Manen 1993:14-16) 

Når man undersøger, udforsker og beskriver indflydelsen, som virker i en nærmere bestemt 

samhandel, situation og relation mellem lærere og elever, forældre og barn, sygeplejerske og 

patient, anvendes ordet pædagogik (Van Manen 1993:16). Der er en vis type indflydelse mellem 

barn og voksen, som drives af en orientering i en retning af det gode, det som er godt for barnet, 
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kaldet ”pædagogisk intention”. Denne intention går ud på at styrke barnets muligheder til ”at være 

og at blive”. (ibid:16)

3.2.2 Pædagogikkens betingelser 

Omkring pædagogikkens betingelser taler Van Manen om det pædagogiske liv i forhold til forældre 

eller lærergerningen. Hvad det kræver af forældre, og hvad det kræver af læreren. Han drøfter tre 

grundlæggende pædagogiske betingelser: kærlighed og omsorg, håb og tillid, ansvar. 

Kærlighed og omsorg: Det mirakel det er at blive far eller mor, er at barnet, som kommer til 

os som fremmed, hilst med begejstring eller en vis ambivalens – dette barn bliver efterhånden elsket 

med en kærlighed, som er stærkere end den stærkeste hengivenhed mellem venner eller ægtefælde. 

Vi erkender at båndet imellem mor og barn, imellem far og barn, er af en kraft som videnskaben 

hverken kan måle eller forklare. Denne kærlighed er ikke et pædagogisk resultat, men derimod en af 

pædagogikkens betingelser. ”Hvordan møder den professionelle opdrager, læreren, det barn, som 

han eller hun skal gå ind i en relation med?” Læreren vælger ikke sine elever, sygeplejersken 

vælger ikke sine patienter, i modsætning til sine venner eller kærester. I modsætning til mellem 

forældre og barnet er der ikke noget blodbånd mellem lærer og elev. Læreren møder barnet på en 

mere enkel måde, ret og slet ved at de møder op i klasselokalet. Men også i dette mødet rummer 

muligheder for en vis ”pædagogisk eros”, som omformer læreren til en virkelig opdrager. Læreren 

møder klassen, siger Martin Buber26, og ud af denne situation kan man erkende ”det store” ved den 

moderne opdragelse. ”Når læreren træder ind i klasserummet for første gang, ser han dem alle der, 

grupperet vilkårligt ved bordene. Han ser børn som store og små, kraftige og spinkle, han ser sure 

ansigter, fint og groft proportionerede kroppe -- og ædle træk som om de repræsenterer hele 

skaberværket”, siger Buber ”Og dette blik, opdragende blik, omslutter dem alle og tager dem ind” 

I dette blik, i omslutningen, ligger ”kaldet”, opdragerens storhed. Opdrageren pædagogiske 

kærlighed til disse børn bliver forudsætningen for at den pædagogiske relation skal udvikles. (Van 

Manen 1993: 61-63) 

Håb og tillid: Vi siger gerne at være forældre eller lærer er at have forventninger og håb for et 

barn. At nære håb for et barn er langt mere end en handlemåde, det er en måde at være til stede for 

barnet på. Det håb forældre og lærere føler, er en måde at være på. I dagligdagen kan man have 

mange konkrete forventninger og ønsker; jeg håber at barnet klarer sig godt i skolen, at det ikke 

bliver rask igen, osv. Sådanne håb kommer og går i tidens løb. Men børn gør det muligt for voksne 
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mennesker at gå ud over sig selv og sige: jeg håber ...jeg lever med et håb; jeg lever et liv der jeg 

oplever barnet som håb. Denne oplevelse af håb er det der adskiller det pædagogiske liv fra det 

ikke-pædagogiske.

Den pædagogiske tolkning af håb gør det også klart, at vi bare kan nære håb for barnet, som 

vi virkelig elsker – ikke i romantisk – idealistisk forstand, men i betydningen pædagogisk 

kærlighed. Det håb giver, er denne enkle erklæring: ”Jeg skal ikke give op. Jeg ved du kan skabe 

dig dit eget liv”. Håb refererer med andre ord til det som giver os tålmodighed og tolerance, tro og 

tillid til vores børns muligheder. Børn som oplever vores tillid, bliver dermed opfordret til at have 

tillid til sig selv. Tillid giver styrke! Tillidsfyldt håb er vores oplevelser af barnets muligheder og 

udvikling. Denne tillid gør barnet i stand til selv at have tillid til sine egne muligheder og sin egen 

udvikling. Tillidsfuldt håb er vores tiltro til at barnet vil vise os hvordan dets liv skal leves, lige 

meget, hvor mange gange denne tiltro er sat på en prøve. Er det ikke dette forældrenes og lærernes 

gerning går ud på, at støtte barnet og hjælpe det til at finde sin vej? Håb giver os med andre ord et 

indblik i pædagogikkens dybere mening. Eller er den pædagogik som hjælper os til at forstå hvad 

håb egentligt betyder? Det kan synes som om den inderste mening ved de to begreber smelter 

sammen, således som tilfældet er for alle væsentlige værdier. (Van Manen 1993: 63-64) 

Ansvar: Pædagogisk autoritet har sit udspring og sit rationale i pædagogik som værdi, og 

definerer både, hvad pædagogisk ansvar eller opgave er, og hvad den pædagogiske relation består i. 

Det betyder, at for omverdenen kan pædagoger (forældre eller lærere) handle sammen med eller på 

vegne af barnet ved at referere til det moralske ansvar, de har for barnets velfærd og udvikling. 

Pædagogisk autoritet er det ansvar barnet indvilger den voksne i, både i onkologisk forstand (fra 

pædagogisk synsvinkel) og i personlig forstand (fra barnets synsvinkel). Vi kan sige at barnet 

autoriserer den voksne direkte og indirekte til at være moralsk ansvarlig for de værdier, som sikrer 

baret velfærd og vækst frem til modent egenansvar. Det gælder naturligvis i den udsatte situation, 

som en patient befinder sig i. Det afgørende spørgsmål er hvordan og hvorfra patienten henter 

ressourcer til håb. (ibid: 65-66) 

3.2.3 Pædagogik i praksis 

Om pædagogik i praksis taler Van Manen om at pædagogisk betænksomhed og pædagogisk 

forståelse er nært beslægtet. Den som er generelt betænksom, vil sandsynligt vise større ægte 

forståelse for andre mennesker i en speciel situation end den, som er relativt lidt betænksom. 
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Pædagogisk betænksomhed synes at være en evne, som har at gøre med refleksion. Men med 

pædagogisk forståelse ligger imidlertid vægten på det at kunne se hvad, som har betydning i den 

konkret foreliggende situation.

Pædagogisk forståelse er altid en form for anvendt forståelse. Takt beskriver det en faktisk 

foretager sig ud fra en pædagogisk forståelse. Nogen gange må den pædagogiske forståelse optræde 

umiddelbar – som en form for ”tavs kundskab” – andre gange har vi tid og rum til at reflektere os 

frem til en pædagogisk forståelse. Men der er ingen regler for en slags automatisk oversættelse fra 

forståelse til taktfuld handling. Denne ”oversættelse” er det taktfølelsen selv sørger for. I sidste 

instans er pædagogisk forståelse og pædagogisk takt to sider af samme proces. Van Manen 

beskriver pædagogisk forståelse ud fra fem begreber. Den er 1. ikke-dømmende, 2. 

udviklingsorienteret, 3. analytisktakt, 4. undervisningsorienteret og 5. opdragelsesorienteret 

forståelse (ibid:79). Hvor det at vise ikke-dømmende forståelse vil sige at lytte med en modtagende, 

åben, medfølende, oprigtig og hjælpsom holdning. Udviklingsorienteret udvikling bliver 

pædagogisk forståelse først, når pædagogen ved, hvordan et bestemt barn kan hjælpes til at 

overvinde vanskeligheder i en bestemt situation eller udvikle sig til større modenhed – de klassiske 

udøvere af udviklingsorienteret forståelse er børnepsykologen eller skolerådgiveren. Analytisk 

forståelse bliver pædagogisk, når intentionerne er at hjælpe et barn til at udvikle en stærk 

samvittighed og sjælestyrke, og følelsen af personlig mod. Analytisk forståelse sigter mod at 

omdanne negative eller skjulte følelser til positive kræfter for personlig udvikling – de klassiske 

udøvere af analytisk forståelse er præster eller åndelige vejleder. Undervisningsorienteret forståelse 

er baseret på en forståelse af hvordan et barn oplever læsestoffet, og på en vurdering af stærke og 

svage sider ved barnets måde at lære på – den klassiske udøver af undervisningsorienteret forståelse 

er læreren. Opdragelsesorienteret forståelse er baseret på et fuldt og helt og nært kendskab til 

barnets liv og til det, som er særligt ved det enkelte barn. Med” fuldt og helt og nært” mener jeg 

ikke at en må kjenne hver eneste konkret detajl i barnets liv” (Van Manen 1993:87). 

Opdragelsesorienteret forståelse drejer sig om den opdragende funktion, at opdrage barnet (den 

opdragelsesorienterede forståelse finder vi hos forældrene). Den pædagogiske forståelse er 

nødvendig i de situationer hvor barnet kræver at vi fortager os noget. 

Når barnet vender sig til dig for at få hjælp, og jeg føler at jeg må svare, jeg må vise ansvar.

At føle sig kaldet er derfor dybest set indholdet og meningen i det at være opdrager, forældre, være 

pædagog. (ibid:77- 90) 
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3.2.4 Håbet – at leve i håbet 

Max Van Manens udgangspunkt er tydeligt ontologisk, idet han efterlyser et væsenssprog for at 

kunne undervise børn om håb. Uden en ontologisk forståelse af at ”leve i håbet” vil et menneske 

blive udbrændt på grund af håbløsheden: ”The ends are lacking, said Nietzsche; there is no answer 

to this question than a sigh, a shrugging-off of any suggestion that there might be cause for hope”.

(Van Manen 1990: 123) 

At være udbrændt er ikke altid spørgsmål om ikke at have ressourcer eller ikke at kunne slå 

til: det er snarere en tilstand, hvor man ikke længere er sikker på, hvorfor man gør, som man gør. 

Denne udbrændthed er i en forstand udtryk for håbløshed, for det er ikke muligt for nogen at 

overbevise os om, at der er et svar på sukket: hvad nytter det? (ibid:123-124) 

I det følgende vil jeg via Van Manen beskrive, hvordan det pædagogiske håb adskiller sig fra 

andre typer håb. 

3.2.4.1 Det pædagogiske håb 

Van Manen refererer til den hollandske fænomenolog Buytendijk, som engang kaldt 

fænomenologien for ”eksemplernes videnskab.” Van Manen siger, at når man foretager en 

fænomenologisk undersøgelse, så forsøger man at klarlægge et fænomens essens gennem analyse af 

de strukturelle træk ved et fænomen, der hjælper med at synliggøre fænomenet. Således bliver en 

fænomenologisk beskrivelse et eksempel på, eller et billede af den ting, man forsøger at beskrive. 

En stærk fænomenologisk beskrivelse tillader at se dybereliggende meningsstrukturer i den 

oplevede erfaring, som analysen beskriver, ved hjælp af behørigheden af de temaer, vi har 

identificeret, samt den opsamlede betænksomhed ved de eksemplariske beskrivelser. En sådan 

stærkt fænomenologisk beskrivelse er karakteriseret ved, at den genopvækker vores grundlæggende 

oplevelse af fænomenet, så vi erfarer oplevelsens mere fundamentale grunde. Varieres eksemplerne 

omadresseres det fænomenologiske tema, således at de bestandige aspekter af fænomenet selv 

bliver belyst. (Van Manen 1990:121) 

 Denne metode, at variere eksemplerne, anvendes til at vise, hvorledes fænomener adskiller sig 

fra hinanden, f.eks. hvordan det pædagogiske håb adskiller sig fra andre typer af håb. Van Manen 

vil på denne måde forsøge at opnå et øjebliksbillede af den fænomenologiske betydning af 

oplevelsen af håb.
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Van Manen’s udgangspunkt for sin fænomenologiske-pædagogiske undersøgelse af det 

pædagogiske håb, er undervisningssproget eller det faglige sprog. Dette karakteriseres som værende 

mangelfuldt, idet det fokuserer på objekter, formål, mål, o. lign. Det faglige sprog er således et 

resultatorienteret og utålmodigt sprog, hvorfra håbet systematisk er blevet udrenset – 

undervisningssproget er et sprog af håbløst håb, der ”hverken bringer til verden eller virkelig 

vågner” (ibid:122). Van Manen stiller spørgsmålet, hvordan det, at ”have målelige objekter” 

adskiller sig fra at ”have håb”. Dertil svarer han, at det, at have forventninger og et formål med 

vores børn er aldeles forskelligt fra at have håb for vores børn, fordi forventninger, formål, etc. let 

degenererer til begær, behov, vished og forudsigelser. Van Manen mener, at lærere har en tendens 

til at lukke af for de muligheder, der ligger udenfor forventningernes direkte eller indirekte synsfelt. 

Dette er forskelligt fra at ”have håb”, som netop er at tro på mulighederne – håb styrker og 

opbygger.

Van Manens pointe er ikke, at undervisningssproget eller hensigten med undervisningen er 

forkert. Det er aldeles anvendeligt til planlægningen af undervisningen, men i en verden, hvor vores 

hverdag, både som forældre og lærer, er præget af administrativ og teknologisk indflydelse, har vi 

glemt en vis form for forståelse: hvad det betyder at bringe børn til verden, at håbe for børn, at være 

betroet til deres omsorg. Van Manen opfordrer til at starte med livet, at tænke tilbage på, hvad der 

synes at være glemt, at genindsamle hvad der hører til at være forældrer, og hvad der hører til at 

være lærer, som in loco parentis (i forældrenes sted). 

Denne glemsomhed, der af Van Manen karakteriseres som nihilistisk, medfører en 

selvdestruktivhed, der igen fører til udbrændthed, fordi læreren ikke selv tror, der er et svar på 

nihilismens skuldertræk. Vejen ud af glemslen, selvdestruktionen, udbrændtheden og nihilismen er, 

at genfange vores viden om, at livet udholdeligt; ikke i den sammenhæng, at vi kan udholde det, 

som en byrde, der trækker os ned, men på den måde at livet er der for at udholde os – som i at leve 

med håb. (ibid:124) 

3.2.5 Sammenfatning af Max Van Manens tanker 

Max Van Manen pædagogiske tanker tager sit udgangspunkt i livet selv og ikke ud fra teorier. Det 

betyder, at refleksionen over opdragelse og undervisning altid må grunde i samfundet og kulturen, 

som vi lever i. Det er vigtigt for Van Manen, at fastslå, at selv om pædagogikken er en teoretisk 

disciplin, så har den en praktisk bestræbelse.
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Omkring pædagogikkens betingelser, gældende for forældre såvel som lærere, nævner han tre, 

der er grundlæggende: kærlighed og omsorg, håb og tillid og endelig ansvar. Med kærlighed og 

omsorg mener han ”kaldet” til at blive opdrager og underviser – det pædagogiske eros. Vedrørende 

håbet og tilliden siger Van Manen, at det at håbe for et barn er mere end blot en handlemåde, men 

en måde at være til stede for barnet på. Et tillidsfuldt håb er, at tro på barnets muligheder og 

udvikling uanset, hvor meget dette håb bliver sat på prøve. Pædagogisk ansvar betyder, at handle 

sammen med eller på vegne af barnet med det for øje, at fremme barnets velfærd og udvikling. 

Van Manen taler om pædagogik i praksis, der involverer to nært beslægtede begreber: 

pædagogisk betænksomhed og pædagogisk forståelse, hvor pædagogisk betænksomhed refererer til 

evnen til at reflektere over den specielle situation man er i her og nu, mens den pædagogiske 

forståelse er en form for anvendt forståelse. I denne forbindelse bruger Van Manen ordet takt til at 

beskrive, hvordan man udfører sin pædagogiske handling i situationer, hvor der kræves at vi 

foretager os noget. Han siger, at når barnet henvender sig til os for at få hjælp, så føler jeg, at jeg må 

svare og må vise ansvar. Denne følelse af at være kaldet er derfor, for Van Manen, indholdet og 

meningen i at være opdrager, forældre og pædagog. 

Om håbet og det at leve i håbet, efterlyser Van Manen et værenssprog, da fraværet af en 

ontologisk forståelse af at leve i håbet vil medføre udbrændthed forårsaget af håbløsheden. I denne 

forbindelse påpeger han det absurde ved undervisningssproget, som ironisk nok forsøger at tale om 

håb i et håbløst sprog. Hvordan kan håb for barnet – det eksistentielle håb – formidles til barnet i 

dette resultatorienterede og utålmodige sprog? Undervisningssproget henviser til ”målelige 

objekter,” som er forskelligt fra ”at håbe.” I pædagogens stræben efter, at få opfyldt forventningerne 

udtrykt i det faglige sprog fokuseres på specifikke mål og der lukkes af for mulighederne. Det at 

håbe er netop at tro på muligheder, at tro på at håbet styrker og opbygger.

Når vi til stadighed holder os vores mål for øje og ensretter vores bestræbelser, glemmer vi det 

essentielle i at være forældrer og lærer og trues af udbrændthed. Vejen ud af denne nihilisme og 

glemsomhed er, at genfange vores viden om, at livet er udholdeligt, at livet er der for at udholde os 

– som i at leve med håbet.   
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Kapitel 4: Empirisk del

Dette kapitel omhandler temaet ”hvilken betydning har håb for den kroniske syge”. Formålet med 

den empiriske del er for det første at undersøge hvad der er skrevet om emnet ud fra litteraturstudier 

og for det andet at få emnet belyst gennem patientfortællinger. Afsnittet afsluttes med at fundene fra 

litteraturen og fundene i patientfortællingerne diskuteres og sammenholdes i en del- konklusion.   

4.1 Litteraturgennemgang om temaet 

I dette afsnit vil jeg ud fra litteraturstudier belyse følgende spørgsmål: Hvad menes med håb? Hvad 

menes med håbløsheden? Hvad ved man om håbets betydning ved kronisk sygdom? Hvad ved man 

om håbets essentielle betydning i medmenneskelige forhold? Hvad ved man om håb og håbløshed 

generelt i sygeplejen? Hvad ved man om strategier til styrkelsen af håbet? 

4.1.1 Hvad menes med håb? 

Det hævdes at der mangler præcise beskrivelser af håb, og at et videre arbejde for at klargøre 

begrebet yderligere er nødvendigt (Yates 1993, Kymlä og Vehviläinen- Julkunen 1997). Selv om 

det ikke er enighed om hvordan håb bør defineres, er det en del momenter som går igen i 

litteraturen og forskning knyttet til håb. Det hævdes bl.a. at håb kan deles i universelt håb og 

specificeret håb (Dufault og Martiocchio 1985). Universelt håb er defineret som en generel tro på 

fremtiden som beskytter mod fortvivlelse og værner den enkelte ved at kaste et positivt lys over 

livet. Et sådant håb er ikke knyttet til tid eller til et specielt objekt. Et specificeret håb er derimod 

knyttet til et bestemt objekt ved, at man håber på noget bestemt, for eksempel at en ny behandling 

skal lykkes. Når et specificeret håb er truet, vil et universelt håb kunne redde personen ved, at han 

ikke giver op. Kronisk lidelse vil kunne virke ind på begge typer af håb. (Rustøen 2001a: 64-71) 

4.1.1.1 Hvad menes med håbløsheden? 

Overfor håbet står håbløsheden. Det kronisk syge menneske oplever netop håbløsheden når det 

rammes af sygdom som medfører tab og følelsen af en usikker fremtid. Den kronisk syge rammes 

både på en fysisk, psykisk, social og essentiel dimension. (Leijonhielm 1992:11-14) 
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Ligesom håb er håbløsheden også blevet udforsket i filosofisk, teologisk, psykologisk og 

sociologisk litteratur, ligesom den er blevet udforsket i klinikken. Farran skriver om fire centrale 

begreber, som beskriver både håb og håbløshed: en erfaringsproces, en åndelig eller transcendent 

proces, en irrationel tanke proces, en relationel proces. (Farran, m.fl. 1995: 28) 

4.1.2 Håbets betydning ved kronisk sygdom 

Da håb er knyttet til fremtiden, vil håb være et centralt anliggende. Håb knyttes til mestring af den 

kronisk sygdom, og bliver beskrevet som en vigtig faktor for livskvalitet. (Rustøen 2001b) 

Tilstedeværelsen af håb vil farve vores oplevelser af livet. Håb kan give os glæde. Denne glæde kan 

igen føre til kreativitet og åbenhed, som giver energi og vitalitet. Håbet er vigtigt for menneskes 

sundhed og velbefindende. Håbets betydning for overlevelse er også vist i flere studier ved, at håb 

blandt andet kan have en positiv virkning på immunforsvaret (Visintainer og Seligman 1983, 

Hickley 1986). Håb har også haft stor betydning for mange, der har overlevet krig og katastrofer og 

for dem, der overlevede koncentrationslejrene (Miller 1989). Men den vigtigste del af håbet i denne 

opgave er håbets betydning for mestring af kronisk sygdom. Antonovsky (1987) og Travelbee 

(1971) hævder, at håbet kan give styrke til at mestre tab, tragedier, mangler, ensomhed og lidelse, 

og håbet kan være en altafgørende faktor for ikke at give op. Det er også påvist, at mennesker med 

kræft, som reagerer på sygdommen med fatalisme eller hjælpeløshed, havde dårligere prognose end 

dem, der reagerede med ”fighting spirit”. (Greer, m.fl. 1990) 

Raleigh (1992) har lavet undersøgelser om, hvordan kronisk syge mennesker klarer 

opretholdelse af håb til trods for sygdom, blandt andet ved at kortlægge forskellige kilder til håb og 

hvilke strategier patienter selv tager i brug. Raleigh fandt at de vigtigste kilder som kronisk syge 

hævder, var af værdi for opretholdelse af håb, var familie, religiøs tro, venner, sig selv og hjælp fra 

de professionelle. De rapporterer også, at strategier de selv anvendte for opretholdelse af håb, var at 

være aktive, bøn eller religion, at tænke på andre ting, at læse og at udtrykte følelser.

Farran m.fl. (1995) har lavet studier om håbets betydning for mennesker med forskellige typer 

af lidelser. Farran hævder, at strategier for at styrke håb kan deles ind efter fire centrale grupper af 

definitioner af håb: Erfaringsmæssige faktorer, relationelle faktorer, åndelige faktorer og kognitive 

faktorer.

Herth (1990) interviewede tredive terminal syge mennesker om hvad de gjorde for at styrke 

håbet. Syv håbsinspirerende strategier blev identificeret: interpersonlige forhold, dvs. det at være 
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nær nogen, munterhed, personlige egenskaber (beslutsomhed, mod og sindsro), opnåelse af mål,

åndelig base, at tænke på minder som er opløftende og at få bekræftelse på sin værdi som menneske.

Miller (1989) interviewede 60 kritisk syge mennesker (som havde haft et hjerteinfarkt eller 

gennemgået hjertekirurgi) i 2 -4 dage efter at de var overflyttet fra overvågningsafdelingen og ud på 

en sengeafdeling om, hvilke strategier de havde anvendt for at opretholde og styrke håbet medens 

de var konfronteret med livstruende hændelser. De strategier som blev karakteriseret som 

fremmende forhold for håb var kognitive strategier (anvendelse af tankeprocesser som stødpude 

mod truende oplevelser), beslutsomhed, livsfilosofi, åndelige strategier, forholdet til 

plejepersonalet, familiebånd, en følelse af kontrol og at opnå mål.

Sammenfattende kan man ud fra kilderne sige at relationelle forhold (familie, venner, etc.), 

åndelige forhold (bl.a. bøn, religion) og kognitive forhold (f.eks. at tænke sig på andre ting og have 

et mål) alle er vigtige for at fremme og opretholde af håbet. Ifølge Monsen, handler det ”om at 

invitere håbet indenfor” (Monsen 2000:56) eller som Judith F. Miller skriver i sin bog ”Coping with 

Chronic Illness – Overcomming Powerlessness” i ”Inspiring hope”:

”Et af menneskets mest værdifulde, personlige og kraftfulde ressourcer er håbet. Håbet er en egentlig, reel 
(indre) del af livet. Håbet forsyner ånden med dynamik, som redder individet fra apatisk ufortagsomhed. Håbet 
er det affekt, der følger troen. Selv om troen ikke kan opretholdes uden håb, er tro basis for håb. Håb er at 
forvente succes, men samtidig have en følelse af usikkerhed. Håb er en negation af det værst tænkelige resultat. 
Stotland definerer håb som en forventning større end nul, i at opnå et mål. Ud over disse synspunkter opfattes 
håb som et værens-stadie. "Håb er et indre beredskab, i form af en intens men endnu ikke brugt virkelyst." Alt 
hvad mennesket gør i livet er baseret på håb i en eller anden grad”. (Miller 1983: 287) 

4.1.3 Håbets essentielle betydning i medmenneskelige forhold 

Gode interpersonlige forhold bliver ofte understreget som vigtige for håb (Travelbee 1971). Disse 

forhold kan være relationer, enten til andre mennesker eller til en højere ”væren”. Derfor bliver tro 

en del af håb (Travelbee 1971), selv om det ikke er klart hvilken betydning tro har for håb (Mickley 

m.fl 1992, Herth 1989). Det er ellers påvist, at dem der bor sammen med nogen har et stærkere håb 

end dem, der bor alene (Rustøen m.fl. 2000). Det at bo sammen med nogen betyder, at man har 

nogen omkring sig, nogen at snakke med, nogen som kan lytte, give støtte og omsorg. (Dufault og 

Martoccio 1985) 

Travelbee (1971) siger, at håb er en mental tilstand karakteriseret ved ønsket om at nå frem 

til, eller få opfyldt et mål, kombineret med en vis grad af forventning om, at det ønske der 

efterstræbes, ligger indenfor det opnåelige. Videre siger Travelbee, at dem der er uhelbredelig syge, 

for eksempel kan håbe på at blive raske igen, selv om der er små eller ingen muligheder for, at det 
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kan ske. I disse tilfælde mener hun, at selve håbsprocessen er virkningsfuld. Den der mangler håb, 

ser ingen udsigter til forandring eller forbedring i livet, og heller ikke nogen løsninger på 

problemerne eller vej ud af vanskelighederne. 

Lynch (1974) siger, at håb er en fornemmelse af muligheder; den som håber, tror at hvis han 

når frem til objektet for sine ønsker, vil livet ændre sig på en eller anden måde, det vil blive 

behageligt, mere meningsfyldt eller give større glæde.

4.1.4 Håb og håbløshed i sygeplejen generelt 

Hensigten med sygeplejen er, at hjælpe individet, familien eller samfundet med at forbygge eller 

mestre oplevelser knyttet til sygdom og lidelse – og, hvis nødvendigt, assisterer individet og 

familien til at finde en mening i disse oplevelser (Travelbee 1971:157). Dette indebærer også, at 

hjælpe enkeltmennesket til at opretholde håb og undgå håbløsheden. For at sygeplejersken kan 

hjælpe patienten til at fatte nyt og styrke håb, kræver det at sygeplejersken har kundskab om hvad 

håb er, og hvilke faktorer som virker styrkende og svækkende (Rustøen 2001b:100). Ved at bidrage 

til at styrke håbet hos patienter kan man hjælpe dem til at se at de har en fremtid, som kan være god, 

og dermed at genvinde en følelse af velvære (Miller 1983). Håb er nært knyttet til omsorg og 

sygeplejerskernes funktion tilsiger at deres tilstedeværelse kan påvirke patientens håb. Jevne skriver 

i ”The Voice of Illness”:  

“Hope is the space between symptoms and diagnosis, between diagnosis and prognosis. It is the wrestling match 
between science and compression, between body and spirit, between pain and relief. It is the dilemma between 
fearing to be alone and hungering for privacy.”  (Jevne 1996) 

Både den professionelle rolle sygeplejersken har, færdigheder knyttet til interpersonlige forhold, og 

den respekt patienter og pårørende har for sygeplejersken færdigheder, kan forklare sygeplejerskens 

muligheder for at have indflydelse på håbet hos både patienter og pårørende (Farran m.fl.1995). 

Indenfor sygeplejen, er håbets betydning understreget hos bl.a. patienter med tilbagevendende 

multiple sklerose (Miller 1993), patienter med forskellige typer kræft (Rustøen, m.fl. 1998), 

patienter med hjertelidelser (Miller 1989), patienter med Parkinson sygdom (Fowler 1997) og 

terminalt syge mennesker. (Herth 1990) 

Koopmeiner m.fl. (1997) har i et studie set på hvordan sundhedspersonalet kan influere på 

oplevelsen af håb hos patienter med kræft. Tredive patienter blev interviewet om hvorvidt og på 

hvilken måde forskelligt sundhedspersonalet påvirkede deres håb. Læger og sygeplejersker blev 
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opgivet at være de grupper af sundhedspersonale som bidrog mest med at styrke håbet. Når 

spørgsmålet gjaldt på hvilken måde sundhedspersonalet styrkede håbet, var det vigtigste, som blev 

trukket frem: at tage sig tid til at snakke, at give informationer, at være venlig, høflig, omsorgsfuld 

og hjælpsom, bare at ”være der” og at vise ærlighed og respekt. Den vigtigste årsagen til reduktion 

af håb blev knyttet til måden informationen blev givet på. Miller (1983) hævder at sygeplejerskens 

fokus for at fremme håb må inkludere universelt håb, og ikke bare være knyttet til opnåelse af mål.  

På baggrund af eksisterende forskning og teori knyttet til håb, er der udarbejdet 

interventionsstrategier som sygeplejersken kan arbejde efter for at styrke håbet hos patienten. Bl.a. 

Rustøen m.fl.(1998) samt Farran m.fl. (1995). 

4.1.4.1 Strategier til styrkelsen af håb i sygeplejen 

Farran m.fl. (1995) hævder, at strategier for at styrke håb kan deles ind efter fire centrale grupper af 

faktorer i definitionen af håb: Erfaringsmæssige faktorer, relationelle faktorer, åndelige faktorer og 

kognitive faktorer.     

Erfaringsmæssige faktorer: Disse faktorer har med forholdet imellem sundhed og håb at gøre. 

Håbet kan være truet ved lidelse, så det er af stor betydning for håbet til den kroniske syge, hvordan 

sygdommen bliver opfattet (Farran m.fl. 1995). Da erfaringer varierer fra person til person, vil det 

være af stor betydning, at sygeplejersken får indblik i patientens egne erfaringer. Patienter giver ofte 

udtryk for, at de ændrer deres perspektiv på livet, efter de er blevet syge. Et menneske kan godt 

erfare håb og håbløshed, og man kan have behov for hjælp til at se håb i en vanskelig fase i ens liv. 

Sygeplejersken bør kunne identificere håb, men også se tegn på håbløshed hos patienterne, før de 

giver helt op. Sygeplejersken må fremme en atmosfære som tillader erfaringerne at komme frem og 

at patienten stiller spørgsmål og giver udtryk for forventninger og håb. (Farran m.fl.1995)

Relationelle faktorer: Forholdet til både familie, venner og sygeplejerske/læger er centralt i de 

relationelle faktorer. Mennesker som står én nær kan være en værdifuld støtte i en vanskelig fase i 

livet, og håbet kan blive styrket af visheden om, at andre stiller op og hjælper en når som helst, det 

skule være nødvendigt (Travelbee 1971, Valliot 1970). Sygeplejersken kan hjælpe patienten til at 

kortlægge sit sociale netværk, således at patienten får identificeret og bliver klar over hvilke 

personer, som kan være den bedste støtte.

Åndelige faktorer: Betydningen af de åndelige faktorer understreges ofte for håb. Det synes 

væsentligt at sygeplejersken diskuterer åndelige forhold og/eller værdier med patienter. De kan 
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trænge til hjælp til at se kilder som den enkelte kan finde sin styrke. Bøn og deltagelse i religiøse 

aktiviteter synes også at styrke håbet (Hickly 1986), men uafhængig af livssyn til en øget 

bevidsthed om værdier, åndelige forhold og forskellige kilder til styrke være væsentlig (Rustøen 

m.fl.1998). Sygeplejersken kan også opmuntre patienten til at skrive dagbog om oplevelser og 

erfaringer, hjælpe patienten til at fokusere på små ting i sine omgivelser og opmuntre til at finde 

æstetiske glæder, for eks. i kunst og musik. (Miller 1983, Farran m.fl.1995) 

Kognitive faktorer: Både mål, handling, kontrol og tidsorientering er væsentlige områder her. 

At gøre noget i stedet for at sidde og vente på at noget skal ske, synes vigtigt for håb. 

Sygeplejersken kan give patienten valgmuligheder. At opmuntre patienten til at sætte sig mål kan 

virke stimulerende i sig selv, samtidig med at mål sætter fokus på fremtiden og på muligheder i 

stedet for begrænsninger. Både indre ressourcer, som mod og evne til at være optimistisk, og ydre 

ressourcer er vigtige for håb. (Miller 1983)

Håb kan ikke bare gives til andre: I og med at det er et indre anliggende, må det føres frem i 

en selv. Ved siden af dette er der mange forhold som påvirker håbet. Omgivelserne hos patienten er 

af stor betydning, og det hævdes at håbet afhænger af holdninger og atmosfæren omkring en. Der 

hvor man erfarer at forholdene er dominerede af tro og håb, kan man opleve at håbet styrkes. Ved at 

lade familie og venner være omkring patienten kan man blive mindet om, at man betyder noget for 

de andre. Sygeplejersken udgør vanligvis en vigtig del af patientens miljø, og sygeplejerskens 

væremåde får således stor betydning for den enkeltes oplevelse af håb. Det hævdes at 

sygeplejersken med sin væremåde kan og bør udstråle ægte håb (Valliot 1970). Virker 

sygeplejersken uinteresseret eller lidt empatisk, kan patienten opfatte at hans/hendes situation er 

håbløs og ikke videre indsats værd. Er hun derimod engageret og medfølende kan engagementet 

smitte over på andre. Dette kan give nye kræfter og aktivisere håb. På denne måde kan 

sygeplejerskens adfærd og tilstedeværelse spille en vigtig rolle for både patient og pårørendes håb. 

(Rustøen 2001b) 

4.1.5 Sammenfatning af litteraturgennemgang 

Indledningsvis taler Dufault og Martioccio om, at håb kan deles op i to typer: det universelle håb og

det specifikke håb. En litteraturgennemgang af temaerne håbets betydning ved kronisk sygdom, 

håbets essentielle betydning i medmenneskelige forhold og håb og håbløshed i sygeplejen generelt

understøtter imidlertid denne opdeling. 
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 Håbløsheden kan, ligesom håbet, ifølge Farran inddeles i fire centrale begreber: en 

erfaringsproces, en åndelig eller transcendent proces, en irrationel tankeproces og en relationel

proces. (Farran 1995) 

 Sammenfattende kan man sige om håbets betydning for den kroniske syge, at visse faktorer 

opretholder og fremmer håb. Disse er: relationelle, åndelige og kognitive forhold.

 I medmenneskelig betydning viser det sig, at interpersonlige forhold til enten andre

mennesker og til en højere væren er vigtige. 

 Angående håb og håbløshed i sygeplejen, siger Farran, m.fl. (1995), at visse strategier kan 

styrke håb og at disse kan inddeles efter fire centrale faktorer: Erfaringsmæssige, relationelle, 

åndelige og kognitive. Travelbee siger, at håb ikke umiddelbart kan gives til andre, men man kan 

tilrettelægge miljøet omkring patienten på en sådan måde, at den syge kan opleve håb. (Travelbee 

2001:124)

4.2 Fire patientfortællinger 

I dette afsnit vil jeg få belyst ”hvilken betydning håb har for den kroniske syge” ud fra hvorledes 

virkeligheden tegner sig for den kroniske syges egne fortællinger. Ved at inddrage 

patientfortællingerne vil jeg få et indblik i patientens livsverden, både deres direkte og indirekte 

forståelse af deres fremtid og deres håb.  

Følgende tekster er valgt ud som empiri: 

De empiriske kilder jeg har udvalgt er alle selvbiografier som repræsenterer kroniske tilstande. De 

selvbiografier jeg har udvalgt repræsenterer de kroniske tilstande så som kræft, hjerte-karsygdomme 

og trafikulykker. Alle beretninger begynder med en præsentation af patienten samt en begrundelse 

for udvælgelsen af repræsentanten.  

Den første kilde er to beretninger fundet i bogen ”Mit liv - Mit håb: Når man rammes af 

livstruende sygdom eller kommer alvorligt til skade. Redigeret af Kari Ronge (2000)27. Bogen er en 

samling af 25 beretninger skrevet af patienter ramt af kroniske og livstruende sygdomme. Her har 

jeg valgt to beretninger ud, den første beretning er skrevet af en patient ramt af kræft i bughulen. 

Den anden er en beretning skrevet af en patient ramt af blodprop i hjertet.  

Den anden kilde er en beretning fundet i bogen ”Kræftmirakler”: I lægens og patientens 

perspektiv. Skrevet af Ulrik Dige (2000)28. Bogen er et forskningsprojekt hvor forfatteren har en 

undersøgelse af 62 patientfortællinger med 13 forskellige kræftdiagnoser, hvor forfatteren kritisk 
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har sammenlignet den lægelige vurdering med patientens fortolkninger. Her har jeg valgt en 

beretning skrevet af en patient ramt af brystkræft.  

Den tredje kilde er en biografi skrevet af racerkøreren Jason Watt (2001). Bogen hedder 

”Fordi jeg vil”. Jason Watt forulykkede på sin motorcykel den 13. okt. 1999. Hans rygsøjle 

knækkede og rygmarven blev revet over, som gjorde ham lam resten af sit liv. Bogen er en 

beretning om en mands kamp og hans ønske om at fortsætte et værdigt liv, trods kronisk sygdom.  

4.2.1 Præsentation af Tove 

”Du har en sjælden kræftsygdom. Chancerne for at blive rask er så små at vi helt kan se bort fra dem, sagde 
lægen på ambulatoriet. Kort og brutalt. Forretningsmæssigt.” (Gulbrandsen 2000:50) 

Tove, 56 år - kræft 

Hendes diagnose var: Malign mesoheliom, epitel type. Kræft i bughulen. En sjælden kræftform som 

ikke giver nogen egentlig svulst, men et lag af ondartede celler spredt over hele bughulen. 

Hun siger: ”I realiteten var det et dødsbudskab jeg fik. Men paradoksalt nok blev 

konfrontationen med sygdommen et vendepunkt for mig – for jeg fik livsglæden igen!”.

Det var i dec. 1990, efter ni måneders kemoterapi. Jeg følte mig rask allerede dengang, og nu 

ni år efter er jeg fortsat rask. 

Toves syn på fremtiden - håbet 

Tove satte sig det mål, at hun ville blive rask, og hun gik i gang med daglige øvelser at kunne nå det 

mål. Tove siger ” At slås for håbet er at slås for livet!” (ibid:50) 

Et af målene var at komme ud at rejse, en rejse til Nordnorge, som hun længe havde ønsket 

sig. Der oppe, hvor hun vandrede i fjeldene fik hende til at se hendes tilværelse i en helt anden 

dimension, og hendes livskraft vendte tilbage: 

”Vi tog af sted og kom til at opleve landsdele så betagende at livskraften gav sig til at strømme. Tænk at vandre 
over lyng og pibende moser på vidderne over for Silla en hed junidag med lidt fuglefløjt som eneste 
akkompagnement, og så pludselig stå ved kanten af en kløft med Altaelven som et glitrende sølvbånd nede i 
dybet. Det sang i mig af glæde. Alting fik en anden dimension for mig. Nu gjaldt det om at tage vare på hver dag, 
hvert minut. Det var så meget jeg skulle nå, så meget jeg skulle have med mens der stadig var tid. Jeg levede 
intenst i nuet, sugede nye indtryk ind og lod følelserne få frit løb. Det gjorde godt”. (ibid:53) 

”Jeg lærte at vi er hvad vi tænker. Positive tanker giver livsglæde og energi, fortvivlelse og håbløshed virker 
modsat. Her lå et håb. Det gik op for mig at hvis jeg havde været i stand til at gøre mig syg ved ubevidst at lade 
mig tynge af problemer, som havde været en belastning for min krop og sind, så måtte jeg også kunne gøre mig 
selv rask igen ved at leve anderledes… I hele taget blev det vigtigt for mig at få kontakt med min krop, at mærke 
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efter hvordan det virkelig stod til hele vejen igennem mig. Jeg forstod at jeg havde overanstrengt mig ved at leve 
for meget ”gennem hovedet” uden at tage hensyn til hvordan kroppen havde det.” (ibid:53)  

”Mit første mål var at få lov til at opleve et nyt forår med blå anemoner i skoven. Jeg så alle blomsterne for mig, 
mærkede glæden ved at skulle genopleve dem. Så kom håbet om at fejre 50 – års fødselsdag i Rom sammen med 
min mand og gode venner. Jeg håbede at jeg engang skulle få lov at opleve at blive bedstemor, og dernæst at jeg 
som gammel og grå få lov til at se tilbage på et godt og rigt liv.” (ibid:58)  

Tove begyndte at undersøge om der fandtes andre behandlingsmetoder, der kunne understøtte 

kemoterapien. Tove oplevede, at det at tænke positivt var godt for hendes krop, positive tanker gav 

hende livsglæde og energi. Hun vidste med sig selv, at hvis hun skulle være rask igen, måtte hun 

lave om på sit liv. Tove benyttede sig af de alternative tilbud. F.eks. læste hun den indisk-

amerikanske læge Deepak Chopras bøger om filosofien bag Ayurvedisk medicin, som går ud på at 

vores celler kommunikerer med hinanden via vores tanker, og forplanter positive eller negative 

energier på celleniveau, igennem de såkaldte neuropeptider. Hun lærte at meditere på et Maharishi 

Ayurvedcenter i Lillehammer. Og lyttede til sygeplejerske Carsten Petersens visualiseringsbånd. 

Derudover trådte venner også til i hendes helbredende processer, f.eks. en veninde, som 

regelmæssigt kom og gav hende aromaterapi. (ibid:54-55) 

Håbløsheden

Tove møder håbløsheden i form af den manglende menneskelige forståelse hun oplever hos den 

behandlende læge. Hun beretter: Det første udsagn kommer fra en læge på radiumstationen som 

siger til mig: ”Du skal nok desværre ikke regne med at blive rask igen…Du må regne med at skulle 

miste håret”. Et andet udsagn kom i forbindelse med at Tove beretter om, at hun selv prøver 

alternative veje: ”Om patienterne beder til gud eller til en grøntsag er helt uinteressant for os… vi 

giver realistiske informationer her på sygehuset.” Tove fortæller, at det tog lang tid for hende, at 

komme over dette brutale møde. Hun var knust. Måneders møjsommeligt arbejde lå i ruiner, hun 

måtte begynde forfra på bar bund. En af måderne for rehabilitering var, at hun visualiserede morgen 

og aften, dette gav hende næring til håbet. ”Jeg så et kortsigtet mål for mig, et mål på lidt længere 

sigt og et rigtigt langsigtet mål”. (ibid:57-58)

Afsluttende kommenterer 

Tove er i dag rask og siger at alle hendes ønsker er gået i opfyldelse og hun takker for livet – hver 

eneste dag. Selv er hun i tvivl om, hvad der har haft den afgørende effekt på, at hun blev rask men 

hælder mest til den forklaring, at det var summen af det hele – kemoterapi, samt alle de positive 
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initiativer fra den alternative behandling tilsammen, der har gjort hende rask, uden at garantere, at 

det vil virke på samme måde for andre.  

I dag siger hun at alle hendes mål gået i opfyldelse, undtaget at blive gammel og grå. Frem for 

alt har hun fået en stor gave: ”Jeg er blevet bedstemor til en dejlig pige på tre og nummer to 

barnebarn på vej.” (ibid:58)

4.2.2 Præsentation af Merete 

Merete, 52 år – kræft 

I 1988 fik Merete konstateret kræft i højre bryst. Diagnosen er veldokumenteret med vævsprøver, 

men der findes ingen sygehusjournal, for hun ville ikke indlægges. I bogen Ulydige kræftpatienter 

(1993) har Merete selv beskrevet de første år af sit ”nye liv”. Gennem kriser og fortvivlelse fik hun 

forvandlet sin sygdom til en lærerig proces. (Dige 2000:22) 

Meretes syn på fremtiden 

Merete havde bedre tiltro til det alternative behandlersystem end det etablerede behandlersystem, 

hun nærede f.eks. stor skepsis til den etablerede kræftbehandling, da hun mener, at patienternes 

aktive medvirken er det altafgørende for at en behandling skal lykkes. Hun siger, at igennem sin 

sygdomsperiode har hun været sin egen forsker. Merethe har prøvet en hel række alternative 

behandlinger så som vitamin og mineral -tilskud, hajbrusk, healing 714X, akupunktur, zoneterapi 

og forskellige urter herunder kinesiske.

Hun siger at den vigtigste indsats var hendes egen indsats – den måde, hvorpå hun selv 

forholdt sig til sygdommen og hendes eget liv i det hele taget. Stress, angst, dårlig nattesøvn, 

ignorering af egne behov og mangel på livsperspektiv oplever hun som den sikreste metode til at få 

kræften til at vokse. Mens ændringer til det positive på disse områder flere gange havde givet 

anledning til skrumpning af svulsten. Fred i sindet, meditation og bøn, samt balance i hverdagen 

mellem hvile og aktivitet, var det vigtigste aspekt til bedring af sygdommen – sammen med evnen 

til at kunne grine af kræften. Kræftsvulsten er jo bare nogle snoldede forvirrede celler, som tror de 

kan slå en ihjel: ”Jeg har erfaret, at når jeg er mentalt stærkere end kræften, bliver jeg også fysisk 

stærkere end sygdommen”. (ibid:33) 
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Håbet

Meretes håb overlevede alt, selv et totalt kollapsede af hendes organisme. Hun havde op og nedture 

og oplevede også et par gange, at være tæt på døden, da sygdommen angreb hendes lunger, men 

selv dette overvandt hun. Hun havde accepteret døden og havde en indre ro, og meget af hendes tid 

blev brugt til at meditere. Den dag hun kollapsede, var alle indstillet på, at hun kun havde kort tid 

tilbage at leve. Merete fortæller om oplevelsen af et mirakel: 

”Den første aften efter min totale kollaps oplevede jeg pludselig under min meditative bøn en stærk 
gennemstrømning af mine lunger, som bevirkede at min åndedræt ændrede rytme fra det ene øjeblik til det andet. 
Pludselig fik jeg en helt anden kraft til mit åndedræt, og jeg kunne tale igen, hvilket havde voldt mig problemer.” 
(ibid:31)  

I feb. 2000 kunne hun leve et helt normalt liv, uden smerter, hoste og åndenød. Røntgen billede af 

lungerne viser regression i talrige metastaser i lungerne, svulsten i armhulen og brystet var nær væk 

og det meste af huden på brystet var gendannet. Ligeledes havde hun opnået sin normalvægt og 

funktionsniveau. (ibid:31) 

Håbløsheden

Merete fortæller om hvordan det er, at leve i håbløsheden igennem hendes sygdomsforløb: 

”Jeg har levet med brystkræft med spredning til lymfen siden 1988, i en periode har jeg haft spredning til 
ungerne. De snart tolv år, jeg har levet med sygdommen har været en stadig veksling mellem perioder med vækst 
af svulsten og perioder med skrumpning.” (ibid:21) 

”I perioder hvor jeg følte opgivenhed, følte jeg hvordan denne følelse betød for mig fysisk- en daglig tiltagende 
svækkelse. Da gik det enormt hurtigt ned ad bakke… Jeg har oplevet et par gange at være tæt på at dø af 
sygdommen, da den angreb i mine lunger, men også disse kriser har jeg overvundet.”  (ibid:25)

Afsluttende kommentarer

Bortset fra at Merete fik fjernet to svulster ved operation har hun ikke modtaget nogen form for 

lægelig kræftbehandling. Hun skriver, at hun betragter kræft som en kronisk sygdom, man kan lære 

at leve med. Og hun mener at kræften skyldes en ubalance imellem svulstens destruktive kræfter og 

kroppens opbyggende ressourcer og reparationsmekanismer (Dige 2000:22). Merete har formuleret 

sine tanker om dagens kræftbehandling i en ”kræftfilosofi”29.

For Merete er det indlysende, at universet er en åndelig organisme, som jeg og mine celler er 

en del af. Og at alt i universet er bevidst – også mine celler. Kommunikation mellem min højere 

bevidsthed og mine celler er muligt. ”Jeg har oplevet miraklerne ske i krydsfeltet mellem min egen 

bevidsthed og universets guddommelige skabende bevidsthed. Kommunikationen foregår i den 
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meditative bøn, den stille lyttende bøn. Det vigtigste redskab er indre ro uden angst. Og videre siger 

hun:” Det er, når jeg har været i nærkontakt med døden, at jeg oplever bevidsthedens skabende 

kræfter, så overrumplende konkrete, at den kan skabe ændringer i den fysiske krop.” (ibid:33)

Merete Birkelund døde i år 2002. 

4.2.3 Præsentation af Jason 

Jason, 33 år – trafikskadet 

Den 13. oktober 1999 kom racerkøreren Jason Watt ud for en voldsom motorcykelulykke, der 

forårsaget brud på syvende brysthvirvel talt oppefra. Samtidig blev rygmarven revet over. Jason 

Watt liv blev på et splitsekund forandret, han var lam fra underlivet og nedefter. Jason havde 

multitrauma og lægerne kæmpende for hans liv i tre, fire – timer. At Jason klarede det, var blandt 

andet på grund af sin alder og fysiske kondition.  Jason siger om sin ulykke: ”Jeg havde det hele. På 

et splitsekund mistede jeg alt. Det var hårdt, og undervejs til i dag har jeg været ved at give op flere 

gange. Jeg gjorde det ikke. Jeg blev ved med at kæmpe, og jeg kæmper stadig hver dag”. 

(Svendstorp 2002:7-11)

Jasons syn på fremtid - håbet 

Ingen er parat til at få tæppet revet væk under deres eksistens. Og da Jason fik, efter at have spurgt 

lægerne om han var lam, fik at vide ”du har mistet førligheden, men du har fået livet” fik han 

visheden om at han virkelig var lam. Hans oplevelse af denne besked var, at han i et sekund befandt 

sig i frit fald gennem alle sjælens lag af rædsler: 

”Jeg var tilbage ved fuld bevidsthed, og selv om mine ben aldrig mere ville komme til at gå, var min 
personlighed den samme. - Jeg fik lov til at leve, og dermed var terningen kastet for mig; Jeg skulle kæmpe for at 
komme videre i livet og forvandle de kort, jeg havde fået, til en god tilværelse.” (Watt 2001:35-36) 

Han bad sin kæreste Mai-Britt om at forlade ham, fordi det liv han nu havde fået var ikke et liv han 

ville byde hende, men Mai-Britt nægtede pure, ved ordene ”det er vi to om at bestemme”, fik han at 

se en lysning, han havde hende og hun var noget at leve for. (ibid:35) 

Da han have grædt i ti minutter, efter at have fået at vide, at han var lammet for resten af mit 

liv, var Jason klar til at møde udfordringen:  

”Efter min mening kan man til dels vælge, hvordan man vil tackle umulige situationer: ved at blive ked af det 
eller overvinde dem… Jeg skulle i gang med at få resten af Jason Watt til at fungere som et menneske igen. 
Næsten alt skulle gøres for mig. 
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Da jeg havde besluttet mig var det ikke så svært, selv om det har været hårde dage undervejs. Jeg ønskede at 
være med i behandling.”  (ibid:36) 

En læge fortæller om Jason: ”han fulgte med i det hele, han var chef i sit eget liv, han ønskede 

indsigt, overblik – kontrol” (ibid:58). Og som Jason udtrykker det: ”Viljen sidder imellem ørene, og 

der er jeg ikke lam”. Den siger at det sagtens kan lade sig gøre: Fordi jeg vil (ibid:98). Det nytter 

ikke at lægge sig på sofaen og vente, til man dør af naturlig årsag: Livet skal leves. (ibid:145)

Noget der var meget svært at se i øjnene for Jason, var den kendsgerning, at han ikke ville 

kunne komme til at gøre sig gældende indenfor motorsporten igen. Han drømte om at kunne køre 

igen, i ”drømme har man ikke brug for ben”. (ibid:115)

Men denne kendsgerning kom til at ændre sig, fordi en dag kom en bilforhandler ind i hans 

sygestue, han skulle levere en handicapbil til en medpatient. Her kommer han til at nævne 

muligheden i at Jason kunne komme til at køre racerbil igen. Jason Watt udtrykker sig således:  

”Solen, månen og planeterne stod stille. Verden blev på et sekund forvandlet fra et sted, hvor jeg de næste 
halvtreds år skulle skubbe en kørestol rundt blandt medlidende blikke i handicapvenlige omgivelser, til en klode 
overstrøet med vidunderlige, asfaltbelagte, benzinstinkende motorbaner. Hvor jeg var en af kørerne….Det var 
som at have været spærret inde i en mørk, underjordisk hule, hvor stenen pludselig blev væltet fra indgangen. 
Lys og luft og sommerdufte strømmede ind, alt var muligt. Min livskvalitet steg med astronomisk fart. Jeg have 
fået noget at leve for.” (ibid:91-92) 

Jason fik håbet for fremtiden igen, håbet om at kunne gøre sig gældende indenfor motorsporten 

igen. Bilfabrikken Peugeot kom til at bygge bilen som Jason Watt skulle køre. - Jason havde 

besluttet sig til, at forsætte sin racerkarriere på trods af sit handicap. Han have et fremtidsperspektiv 

(ibid:147). Et andet men nyt perspektiv som kom ind i Jason’s liv efter ulykken, var tanken om at få 

sin egen familie – at få børn. (ibid:175) 

Håbløshedens

Jason fortæller om håbløsheden:  

”Når man som jeg pludselig skifter plads i folks bevidsthed fra at være dansk og international racerkører til at 
være den stakkels fyr, der kørte galt på motorcykel bliver blikkene anderledes. Det, som især generer mig som 
handikappet, er, at man automatisk får mindre respekt fra omgivelserne. Sådan burde det ikke være… Jeg har 
ingen respekt for de mennesker, der mener, at jeg skal slå mig til tåls med et eller andet niveau, som de føler er 
passende for kørestolsbrugere. Fordi jeg glemmer efterhånden, at jeg er anderledes, og bliver først mindet på 
det i det øjeblik jeg igen møder menneskers blikke, enten medfølende eller afstandstagende, og brutalt bliver 
trukket tilbage i det hjørne af bevidstheden, hvor jeg selv bliver ked af det. Jeg vil ses på som et normalt 
menneske der har sat sig i en stol.” (ibid:185) 

Videre fortæller Jason om mødet med håbløsheden: 
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”… visse sygeplejersker og sygehjælpere ikke lagde skjul på, at han for dem blot var et stykke arbejde der skulle 
gøres, og at de kun gjorde det, fordi de var tvunget til det. ”De sure” er generelt uegnede til personkontakt: De 
gør ikke alene liver surt for patienterne, men også arbejdet vanskeligt for alle andre. Når man arbejder med at 
passe og pleje syge mennesker, må man på en eller anden måde kunne mobilisere så meget overskud, at man kan 
udstråle et minimum af venlighed og respekt. – Jeg er ikke i tvivl om, at det at være omgivet af venlige og 
kærlige mennesker betyder meget for helbredelsen, og så nytter det ikke, at det kun er nogle få sygeplejersker, 
der har disse positive egenskaber.” (ibid:41) 

I dag klarer han det hele selv. Han er selvhjulpen. At skulle være afhængig af andres hjælp ville for 

mig medføre en nærmest uudholdelig magtesløshed. (ibid:181)

Afsluttende kommentarer 

Jason’s liv har ændret sig drastisk. Han fik den dom: ” du vil være bundet til en kørestol resten af 

livet”. Men Jason gav ikke op, han formåede at få et helt liv ud af sin livssituation igen, noget blev 

taget fra ham men andet blev givet ham. Jason er i dag gift og er blevet far til tvillinger. Han har 

netop vundet Danmarksmesterskabet 2002 ”Danish Touringcar Championship” i sin Peugeot 

307GT1 på Jyllandsringen, han vandt som den første handicappede i verdenen på linje med de 

professionelle racerkørere.

Om sin hverdag skriver Jason: Det er så svært, for min sjæl vil mere end min krop kan. Jeg er 

spærret inde i en krop, der ikke kan. Jo. Det er hårdt. Jeg vidste ikke at livet kunne være så hårdt. 

Og dog lever jeg. Skal leve. På godt og ondt. På trods af alt. (ibid:188)

4.2.4 Præsentation af Niri 

Niri, 49 år – Hjertesygdom 

Blev indlagt obs. hjerteinfarkt. Blev opereret og fik indsat tre nye blodårer i hjertet. Han siger om 

denne oplevelse: ”Overgangen fra at være rask og rørig person den ene dag til at være patient på et 

sygehus næste, med en alvorlig sygdom som der beviseligt er mange der dør af, er så voldsom, at 

man antagelig skal overleve for helt at forstå det”. (Løkka 2000: 27) 

Niris syn på fremtiden - håbet 

Jeg forstod, at jeg fremover måtte indrette mig anderledes hvis jeg skulle få et nogenlunde liv. Jeg 

tolkede det som var sket, som en alvorlig advarsel om at jeg ikke kunne i samme tempo som hidtil, 

det ønskede jeg at ændre på. ”Måske skal der somme tider en alvorlig sygdom til for at ruske op i 

os”. (ibid:37)
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Sygdommen fik Niri at gennemtænke hvilke sider af livet der var gode og som han ønskede at 

fortsætte med, og hvilke han ønskede at ændre, og siger videre ”I dag er jeg glad for at jeg lever og 

fortsat kan spekulere på den slags ting” (ibid:37). Han satte sig nogle mål for livet, et af de mål han 

satte sig var at han ville have det sjovere og være mere bevidst om alt det der gør livet godt at leve, 

fordi som han siger: ”Jeg håber jeg kommer til at gøre flere af de ting jeg har lyst til, og at gøre 

færre ting af pligt”. (ibid:37)

Han begyndte, at tage sig tid til fornøjelser, blandt andet dejlige fjeldture. Han fik købt sig en 

motorcykel igen, og det bedste af det hele var to ugers sejltur mellem de græske øer sammen med 

nogle af hans venner. (ibid:28) 

Han satte sig et andet mere langsigtet mål, at han ville gennemføre denne sejlturen, noget han 

længe havde drømt om, også ud fra det synspunkt at det gjaldt om at turde udfordre skæbnen og sig 

selv lidt. Et andet vigtigt mål han satte sig var han ville tage en ny uddannelse, som han havde 

ønsket sig længe så: ”nu ser jeg frem til en periode med studier og omskolet.”

Det vigtigste for ham, at opretholde håbet var den støtte han fik fra sin kone, han utrykker det 

således: ”som patient der er i livskrise som den jeg var i, er det utroligt vigtigt at have støtte fra 

nogen der står en nær”. (ibid:35)

Håbløsheden

Niri fortæller om sit møde med håbløsheden: 

”Overgangen fra at være rask og rørig den ene dag til at være patient på et sygehus den næste, med en alvorligt 
sygdom som der beviselig er mange der dør af, er så voldsom at man antagelig skal opleve den for at forstå det. 
Den psykiske belastning var væsentlig sværere at takle end selve sygdommen. Patientrollen i sig selv er ikke 
nem. Rollen har mange lighedstegn med det at være i militæret.  
Umyndiggørelse, at der hele tiden er andre der sætter dagsordenen og tænker for én. Der findes stadig 
sygehuspersonale der omtaler patienterne som ”blindtarmen i seng nummer tre.” (ibid:29)

Et andet eksempel på hans møde med håbløsheden:  

”Eftersom årsagen til hjertelidelse havde en klar sammenhæng med livsstil, får man let dårlig samvittighed over 
for sine nærmeste at have bragt sig selv i sådan en situation. Jeg vidste. At jeg nøje måtte gennemtænke hvad jeg 
kunne ændre på, men desuden og lige vigtigt: hvad jeg ønskede at ændre på.” (ibid:29) 

4.2.5 Sammenfatning af patientfortællingerne 

Alle patientfortællingerne er unikke. At få en kronisk sygdom har fået alle patienterne i 

fortællingerne til at handle på en ny måde, de har pludselig set på deres liv på en ny måde. De 

begynder at se på, hvad der er ”væsentligt” og hvad som er ”uvæsentligt” i deres tilværelse. Den 
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essentielle konfrontation som sygdommen indebærer fremstå for nogle som noget uhyre positivt i 

deres liv, en ny dimension, som de måske aldrig ville komme til at opleve uden sygdommen. Flere 

beskriver, at de oplever at det åndelige perspektiv er kommet til at betyde meget mere, og at 

nærheden til noget guddommeligt har fået dem til at få øjnene op for sider ved livet, som de fleste af 

os undertrykker i hverdagen. Mange nævner alternativ behandling som en ny handlemåde, hvor de 

selv er med i deres egen behandling.  

I alle patientfortællingerne ligger håbet som en livskraft der dukker op selv i den allersværeste 

situation. For bevarelse af håbet fremstår det vigtigt for patienterne, at sætte sig nogle mål i livet, 

både mindre mål som ligger indenfor rækkevidde og større mere langsigtede mål.  

Alle patienterne i patientfortællingerne udtrykker håb om helbredelse. Patienterne forsøger at 

holde angst, uro og dårlige fornemmelser ude ved at tænke positive tanker. Det viser sig også, at 

patienterne har brug for viden om deres sygdom og brug for, at andre sætter sig ind i deres situation, 

især deres nærmeste familie. Håbløsheden lurer i alle fortællingerne i form af ”tvivl”, tvivl over om 

deres liv med sygdommen lykkes. 

 Af andre faktorer der er vigtige i forhold til bevarelse af håbet, nævnes de relationelle forhold 

til familie og venner, omsorgen, kommunikation og empatien samt at kunne se muligheder. Faktorer 

som modvirker håbet er bl.a. følelsen af magtesløshed og værdighedskrænkelse, når 

sygehuspersonalet overtager styringen. Det ser ud som om den kroniske syge kommer til at lide 

under værdisammenstødet imellem livsverdenen og systemverdenen. 

4.3 Sammenfattende af den empiriske del 

På baggrund af litteraturstudier om håb og på basis af oplevede erfaringer hos patienter med 

kroniske sygdomme med forskellige diagnoser – hvor jeg først har set på, hvad der viser sig 

indenfor forskningen og udviklingen indenfor dette område og siden har set på beretninger og 

biografier om personlig ”levet” erfaring – har jeg fået en større forståelse af håbets eksistentielle 

betydning. Ved at sammenfatte hver enkelt patientfortælling med litteraturgennemgangen, for at 

finde en dybere forståelse af de valgte temaer: håb og håbløshed samt syn på fremtiden.

Som det fremgår, er alle fortællingerne unikke. Man kan se ud fra disse fortællinger, at 

mennesker tillægger det en stor betydning at kunne ”gøre-en-historie” ud af deres liv, og at de 

bliver udrustet til at gennemspille fortællinger gennem kendskabet til dem. Forstået på den måde, at 
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livshistorien både kan giver mennesket identitet, men fortællingen kan også fungere som livsform. 

Fortællingen former livet. 

Det gennemgående tema indenfor litteraturen er, at der er sammenhæng imellem de 

universelle håb og det specifikke håb. Der tales om, at kronisk lidelse vil kunne påvirke både det 

universelle håb og det specifikke håb. Hvor det universelle håb betegnes som den generelle tro på 

fremtiden som beskytter mod fortvivlelse og kaster et positivt lys over livet, imedens det specifikke 

håb er knyttet til et bestemt objekt ved at ”noget kan lykkes” for én.

Der er sammenfald i de forskellige fund fra litteraturen, f.eks. de kognitive faktorer som 

betyder, at sætte sig mål, have kontrol (Farran 1995, Miller 1995). Når jeg sammenligner disse 

kognitive faktorer med patientfortællingerne, finder jeg disse udtalelser: ”Tove satte sig et mål, hun 

ville blive rask, og gik i gang med de daglige øvelser for at kunne nå det mål…Og om Jason blev 

der sagt:  Han fulgte med i det hele, han var chef i sit eget liv, han ønskede indsigt, overblik – 

kontrol.”

Af andre faktorer, som der tales om i litteraturen, er de erfaringsmæssige faktorer, de 

relationelle faktorer og de åndelige faktorer som alle spiller ind, når man taler om at styrke håbet 

hos den kroniske syge patient.

De erfaringsmæssige faktorer handler om forholdet imellem sundhed og håb, det handler om, 

når håbet er truet af lidelsen, så har det en stor betydning for den kroniske syge, hvordan 

sygdommen bliver opfattet af omgivelserne (Farran, m.fl., 1995, Graham og Longman 1987). Jason 

Watt siger i sin fortælling, at da han fik at vide, at han var lam, vidste han også at sådan et liv 

sammen med ham ville han ikke byde sin kone, derfor bad han hende om at gå. Men i stedet for at 

dreje om på hælen og gå, sagde hun, ”det er vi to om at bestemme”. Hendes reaktion gav ham håbet 

for fremtiden, en fremtid, hvor han ikke var alene med sin lidelse.      

De relationelle faktorer handler om forholdet både til familie, venner og sygeplejersker/læger 

(Travelbee 1971, Valliot 1970). I fortællingen siger Niri Løkker: Det vigtigste for opretholdelse af 

håbet, var den støtte han fik fra sin kone” Som patient der er i livskrise, er det utrolig vigtigt at have 

støtte fra nogen der står en nær”.

Til sidst de åndelige faktorers betydning for håb. Mickley (1992) påpeger bønnens og 

deltagelse i religiøse aktiviteter som vigtige i styrkelse af håbet. I fortællingen oplever Merete 

oplevet et mirakel under bøn/meditation, hun siger således: ”Jeg oplevede miraklet ske i krydsfeltet 

mellem min egen bevidsthed og universets guddommelige skabende bevidsthed...”. (Dige 2000:33) 
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Ifølge Marcel (1962) er håbet ikke en statisk enhed, den er i bevægelse, jo tættere man 

kommer på døden jo stærkere er håbet, dette viser sig også i fortællingerne, idet alle berører håbets 

styrke på hver sin måde. Tove fortæller, at selv om det i virkeligheden var en dødsdom hun fik, blev 

hendes konfrontation med sygdommen paradoksalt nok vendepunktet i hendes liv – hun fik 

livsglæden igen. På samme måde beretter Merete, at først da hun accepterede døden, oplevede hun 

en indre ro. 

 Travelbee siger, at håb er en mental tilstand. Denne udtalelse understøtter den læge, der 

behandlede Jason Watt – faktisk fik patientsituationen ham til at ændre sit syn på behandlingen. 

Han begyndte at fokusere på at genoplive en indre kraft i patienten: Livskraften,

overlevelseskraften.

”Det er ikke nok at behandle patienterne, vi skal også prøve at hjælpe dem til at takle deres situation positivt, så 
de kan komme sig indefra. Og det har Jason givet et eksempel, som næppe nogen sinde bliver overgået. Jeg ved 
nu – efter to uger med Jason Watt som patient – noget, som en lægeuddannelse og mange års praktisk virke som 
læge ikke lærte mig, nemlig at nøglen til overlevelse ligger hos patienten selv.” (Watt 2001: 57) 

Det viser sig igennem litteraturstudierne og patientfortællingerne, at håbløsheden påvirkes igennem  

de samme ”kanaler” som håbet (erfaring, åndelig, rationel og relationel). Håbløsheden rammer den 

kroniske syge i form af tab (Miller 1983) på alle dimensioner: fysisk, psykisk, socialt og 

eksistentielt (Leijhielm 1992). Gennemgående i patientfortællingerne rammer håbløsheden i 

gennem sygdommen og hvad det indebærer af fysiske tab og i medmenneskelig forstand, inkl. 

plejepersonale.
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Kapitel 5: Sygeplejefaglig referenceramme 

I dette afsnit vil begrebet ”håb” og ”hvilken betydning håb har for den kroniske syge” blive belyst i 

et sygeplejemæssigt perspektiv. Som sygeplejemæssig referenceramme er sygeplejeteoretikeren 

Joyce Travelbee (1926-1973) valgt. Begrundelsen for at inddrage Travelbee’s tanker er, at hun i sin 

teori specifikt har beskæftiget sig med håb/håbløsheden og kronisk sygdom.

5.1 Præsentation af Joyce Travelbee 

Travelbee var født i New Orleans i USA i 1926 og døde 1973, bare 47 år gammel. 

Sygeplejeuddannet i 1946. Travelbee arbejdede som psykiatrisk sygeplejerske og som 

sygeplejelærer. Travelbee var i gang med at tage sin doktorgrad i Florida, da hun døde.

Joyce Travelbees bog Interpersonal Aspects in Nursing blev første gang udgivet i 1966, sidste 

udgave kom i 1971, oversat til norsk i 1999 og dansk 2002. I bogen præsenterer Travelbee sin teori 

om sygeplejens mellemmenneskelige aspekter. Teorien kom som en reaktion på den 

afhumanisering, som hun mente skete i sundhedssektoren i USA i årene efter anden verdenskrig. 

Travelbee hsævder at man trænger til en ”humanistisk revolution”, hvor det enkelte individ skulle 

stå i centrum. (Travelbee 2001:5) 

Travelbee lægger vægt på to væsentlige forudsætninger for at være en god sygeplejerske. Den 

første forudsætning er, at sygeplejersken må besidde en kundskabsbase med tilhørende evne til at 

bruge den, det vil sige, hun må anvende en disciplineret intellektuel tilnærmelsesmåde til 

problemer. Den anden forudsætning for at sygeplejersken skal kunne opbygge og opretholde et 

hjælpeforhold er evnen til at bruge sig selv terapeutisk, og for at blive i stand til dette må 

sygeplejersken have en dybere indsigt og forståelse for det ”at være menneske”. Parallelt hermed 

bygger Travelbee sine tanker på den overbevisning, at menneske-til-menneske-forholdet er 

virkemidlet som sygeplejens mål og hensigt realiseres igennem. (Travelbee 1971:1) 

En grundlæggende antagelse i bogen er, at den professionelle sygeplejerskes rolle er at hjælpe 

syge mennesker til at opleve håb for at mestre sygdom og lidelse. Hun siger at håb gør mennesker i 

stand til at mestre svære situationer, tab, tragedier, nederlag, kedsomhed, ensomhed og lidelse. Og 

at håbet er den motiverende impuls, som giver den syge energi, og gør ham i stand til at overvinde 

forhindringer og sætte kræfterne ind i de vanskelige opgaver, som ligger i en rehabiliteringsproces. 

(Travalbee 2001:117) 
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”… Why is it that some individuals habitually experience hope during difficult life situations while others quickly 
become despondent end hopeless? Hope in any situation must spring from reason and does not exist without a 
foundation… Hope emanates from a favorable ratio of trust to mistrust; the individual learns to hope provided 
his environment is suitable to the development of this virtue. The child first learns to trust the world in the 
personification of the mothering figure. The probable basis of trust is knowledge that the help will be 
forthcoming when needed. Hope then probably emanates from the knowledge that help from outside one’s self is 
available in times of need and distress. The person learns to trust himself and to trust others to help when help is 
required. The act of hope is not secret and solitary. Hope is invariably related to expectation of assistance from 
other people and subjective knowledge gained from personal experience.” (Travelbee 1971:78)30

Håb er altså til en vis grad afhængig af visheden om at man får hjælp af andre. Man skulle derfor 

forvente at syge mennesker fik den nødvendige hjælp fra sygeplejersken og andre 

sundhedsarbejdere, som gjorde, at det var muligt for dem at fastholde håbet og undgå håbløsheden. 

5.2 Håbet 

Om håbet siger Travelbee at, håb er en mental tilstand karakteriseret ved ønsket om at nå frem til 

elle få opfyldt et mål, kombineret med en vis grad af forventning om, at det man ønsker ligger 

indenfor rækkevidde. En uhelbredelig syg, kan f.eks. håbe på at blive rask igen, selv om der er ringe 

chancer for at det vil ske. I sådan et tilfælde siger Travelbee er selve håbsprocessen det vigtige og 

ikke, om personens mål er urealistiske og antagelig uopnåelige, med mindre et mirakel skulle ske. 

Videre siger Travelbee, at den der mangler håb, ser ingen udsigter til forandring eller forbedring i 

livet, og heller ikke nogen løsning på problemerne eller veje ud af vanskelighederne. (Travelbee 

2001:117)

5.2.1 Definition af håb 

Travelbee har udarbejdet en definition på håb. Ifølge Travelbee har håbet seks forskellige 

karakteristika.

Håbet er stærkt relateret til afhængighed af andre. Hjælp eller andres samarbejde er 

nødvendigt for at den enkelte skal overleve. Som individ er vi afhængige af andre – af bønder som 

dyrker mad, af fabrikker som producerer forskellige varer til opretholdelse af livet. Af den 

offentlige transport som fragter os til og fra arbejde osv.. I den civiliserede verden er hvert enkelt 

menneske stærkt afhængig af hjælp og samarbejde med andre i det daglige. De syge og lidende er 

også afhængige af andre og håber på hjælp af dem, selv om de ikke bryder sig om at bede om hjælp. 

At bede om hjælp, tage i mod hjælp eller være afhængig af hjælp er stærkt oprivende for den 

enkelte. Hvorfor? spørger Travelbee. Er det fordi de egentlig ikke føler tillid, at de mangler håb – 
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eller fordi de ikke tror at andre vil komme dem til hjælp? Er det at undlade at bede om hjælp et 

forsvar mod at blive afvist af andre? I vor kultur synes afhængighed, i betydningen at ”ligge andre 

til byrde”, at være mere skræmmende for mange end selv døden. Og alligevel erkender vi ikke at vi 

faktisk er afhængige af andre for at overleve. Håb er altid knyttet til forventning om, at andre vil 

komme en til hjælp, særlig når ens indre ressourcer ikke strækker til. Den som har håb, befinder sig 

derfor i en afhængig situation, hvor hjælp fra andre bliver og er accepteret. 

Håb er fremtidsorienteret. Den som har håb ønsker at livssituationen skal ændre sig. Han er 

egentlig utilfreds og finder ikke trøst i livet, så som det er her og nu. Men alt et menneske har, er 

øjeblikket her og nu. Den som har håb, står altså overfor den opgave, at tage sit ”her og nu” i brug, 

på en sådan måde, at han bygger og strukturerer sin fremtid således, at han kan opnå det, han håber 

på.

Håb er relateret til valg. Den som har håb tror at visse valg står åben for ham. Han føler at 

han har visse alternativer elle udveje i sin situation. At have valgmuligheder i en vanskelig 

situation, at stå frit til at vælge alternativer, er kilden til oplevelse af frihed og autonomi hos 

mennesker. Dette kan i sig selv skabe følelsen af at have kontrol over sin egen skæbne, i hvert fald 

et stykke hen ad vejen. 

Håb er relateret til ønsker.  Travelbee definerer ønske som at føle trang til at opnå en ting eller 

situation, fuldføre en opgave eller få en oplevelse. Et ønske er en komponent i det at have håb, men 

skiller sig fra håbet ved sandsynligheden for at opnå det, man ønsker. Et ønske ligger tæt op ad 

”magisk håb”. Den som har et ”magisk håb” indser, at mulighederne for at opnå det, han ønsker, er 

meget lille.  Den som ønsker lægger ingen konkrete planer for at realisere sit ønske (f.eks. at få fat i 

en million), for han indser, at der er forsvindende lille chance for, at ønsket nogen sinde bliver 

opfyldt. Den som har håb tænker derimod på, hvordan håbet skal kunne blive til virkelighed.  

Håb har tæt sammenhæng med tillid og udholdenhed. Med tillid menes den trygge tro på at 

andre mennesker er i stand til at yde hjælp i nødens stund, og at de sandsynligvis vil gøre det.  

Udholdenhed er at prøve om og om igen, og til at fortsætte med at løse sine problemer, lindre sine 

lidelser eller ændre sin status eller tilstand. Udholdenhed er en egenskab, som gør en i stand til at 

tåle vanskelige oplevelser over et længere tidsrum uden at miste modet eller give op, og kræver en 

stærk viljeindsats. Uden udholdenhed ville den syge ikke klare at arbejde med rehabilitering. 

Håb er relateret til mod. En person som håber, har mod. Den der er modig, har frygt, men han 

magter at overskride sin frygt for at nå sit mål. Den modige er den som, selv om han føler sig bange 

og usikker, gør et bevidst valg at handle, samtidig med at han ved inderst inde, at beslutsomheden 
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kan vakle eller at handlingen kan slå fejl. Man kan sige at den modige vokser med opgaven og 

forsøger at opnå en vis kontrol over den, han er aktiv, han lader ikke passivt en situation overvælde 

sig uden at tage kampen op. Selv om det ikke lykkes for ham, er det stadig en kilde til trøst, at han 

ikke fornægtede vanskelighederne eller flygtede fra problemerne. 

Mod er ikke en automatisk proces. Man bliver ikke modig ganske enkelt ved at ønske sig 

mod. Men mod er en egenskab som må hentes frem ved hvert enkelt erfaring – ved at se hvert 

enkelt problem i øjnene, når det opstår, og gøre sit bedste for at mestre situationen. Et modigt 

menneske hverken fornægter eller flygter fra problemer eller vanskeligheder. 

Sammendrag af karakteristika ved håbet. Egentligt kan alle genstande eller forhold indenfor 

rækkevidde af den menneskelige fantasi blive objekt for et ønske, men ikke alt kan blive et objekt 

for håb, i den forstand at alt er muligt. Det man håber på, er faktisk indenfor rækkevidde siger 

Travelbee. (Travelbee 1971:78-81) 

5.2.2 Håbløsheden 

”The mental outlook of thee hopeless person is very different from that of the individual who experience hope.” 
(Travelbee1971:81) 

Om håbløsheden siger Travelbee, at den som oplever håbløshed, er uden håb; han forsøger ikke at 

løse problemer eller vanskeligheder i livet, fordi han egentlig ikke tror, at der er muligheder for 

forandring. Sådanne mennesker kan vanligvis ikke forestille sig tilgængelige valgmuligheder eller 

alternativer, og om de er klar over, at de har et valg, mangler de vanligvis det initiativ eller den 

motivation, som kunne sætte dem i stand til aktivt at gå ind for at ændre livet. Selv når en person, 

som er uden håb bliver præsenteret for alternativer eller mulige løsninger, siger han ” jeg ser ingen 

udvej” eller ”det er ikke noget jeg kan gøre”. Han overmandes af en følelse af, at selv det at prøve 

et mestre problemerne, er nyttesløst. Den, som oplever sådan håbløshed, tror egentlig ikke, at andre 

kan hjælpe ham, når han har det slemt. Hvis andre går ind for at hjælpe ham, tror han som regel at 

det ikke nytter noget. Den som er uden håb er orienteret mod/ i øjeblikket her og nu, ikke orienteret 

mod fremtiden. Mennesker uden håb er overvældet af problemer og har svært ved i det hele taget at 

tænke på fremtiden.  

Som regel føler en person uden håb sig fanget i en fælde, snøret ind i et problem, hvor der 

ikke findes nogen vej ud af. Frustration ved at opleve en sådan håbløshed kan føre til 
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adfærdsreaktioner som pessimisme, apati, depression, aggression eller den fortvivlende ”ikke 

bryder sig om” – holdning eller apatisk ligegyldighed. (ibid:122) 

Om håbløshedens oprindelse siger Travelbee:

”No one is born ”hopless”. To experience an individual has to have, at least at one time in his life, experienced 
hoope then lost it. What rngenders hoplessness in ill person? Hoplessness propably occurs whwn an individual 
has suffered mentally, psysically or spiritually, too intensely, over too ling a period of time, whitout assistance or 
without surcease of suffering.” (Travelbee 1971:82)

5.2.3 Sygeplejerskens rolle   

”It is the task of the professional nurse practitioner to assist the ill person to maintain hope and avoid 
hopelessness. Conversely, it is also the professional nurse’s task to assist the individual experiencing 
hopelessness to regain hope.” (ibid:82)  

Generelt vil den professionelle sygeplejerske hjælpe syge mennesker med at oprette håb og undgå 

håbløsheden ved at gøre sig tilgængelig og villig til at hjælpe, for eksempel ved at være tilgængelig 

og villig til at tale med den syge om det, der optage ham, og af problemerne som den syge oplever 

dem. Syge mennesker kræver fysisk omsorg af højeste kvalitet. Travelbee påpeger, at betydningen 

af at psykologiske aspekter ved omsorgen vægtlægges, ikke på nogen måde må forstås således, at 

den fysiske omsorg forsømmes. En måde at fratage den syge håbet er faktisk ikke at være 

opmærksom på hans velvære og hans fysiske behov. Der er mange syge, som ikke beder om hjælp, 

fordi de tror sygeplejerske ”har for travlt”. Det er den professionelle sygeplejerskes rolle at give den 

hjælp, den pågældende har behov for, uden at den pågældende må bede om det. Syge mennesker 

skal ikke blive nødt til at bede sygeplejersken om at opfylde mange af behovene; den professionelle 

sygeplejerske bør forudse disse behov. 

Der findes ingen erstatninger for det at tale med syge mennesker og lære dem at kende. 

Sygeplejersken observerer og kommunikerer med den syge, og bør være særlig opmærksom på 

udsagn, som kan fortælle noget om, hvordan den syge opfatter sin sygdom, hvordan han opfatter det 

at kunne varetage sin sundhed og blive raske igen, og hvilke tanker han har gjort sig om sin 

prognose.

Siden håb er beslægtet med valg, lader sygeplejersken, så vidt det er muligt, den syge tage 

beslutninger angående sin egen pleje.

Siden håb er beslægtet med tillid, forsøger sygeplejersken at vise gennem sin adfærd, at hun 

kan og vil hjælpe den syge når behovene opstår. Tillid er noget sygeplejersken må gøre sig fortjent 

til. Det er få mennesker der automatisk får tillid til en sygeplejerske, de ikke kender.  
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Sygeplejersken kan ikke ”give håb” til andre, men hun kan gå ind for at lægge til rette for at 

den syge skal kunne opleve håb. Foreløbig er vores kundskaber om hvorledes sygeplejersken skal 

kunne lægge til rette begrænsede siger Travelbee (2001: 123-124). 

5.3 Sammenfatning af Travelbee’s håbstanker 

Travelbee mener, at håbet gør mennesker i stand til at mestre lidelsen. Håbet udspringer af tilliden 

til medmennesket og at andre kommer en til hjælp. Ifølge Travelbee har håbet seks forskellige 

karakteristika: Håbet er stærkt knyttet til afhængighed af andre, håb er fremtidsorienteret, håb er 

relateret til valg, håb er relateret til ønsker, håb har tæt sammenhæng med tillid og udholdenhed, 

håb er relateret til mod. Den professionelle sygeplejerskes opgave er, ifølge Travelbee, at hjælpe 

den syge til at holde fast ved håbet og undgå håbløsheden. Omvendt er det også den professionelle 

sygeplejerskes opgave at hjælpe den, som oplever håbløsheden, til at genvinde håb. Sygeplejersken 

kan ikke give håb til andre, men hun kan gå ind i at lægge til rette for at den syge kan opleve håb. 
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Kapitel 6: Diskussion 

”Livsrummet er stort for et menneske, der er ved godt helbred – hendes tanker og ønsker strækker sig langt ud 
over den situation, hun befinder sig i, men selv et mindre fysisk trauma kan indskrænke dette rum til et minimum, 
både direkte, men også i hendes tanker og drømme.”  (Hedberg 1992:924) 

Hensigten med dette kapitel er, med udgangspunkt i formålet, at diskuterer afhandlingens fund og 

resultater. Diskussionen er struktureret over tre temaer, det universelle håb, det specificerede håb og 

håbløsheden. Temaerne er ikke klart afgrænsede, men er vævet ind i hinanden på en naturlig måde. 

Diskussionen vil foregå i en teoretisk- empirisk- sygeplejemæssig konstruktion.   

6.1 Det universelle håb  

I Gabriel Marcel’s undersøgelse af håbet, der kan betegnes fænomenologisk og metafysisk, tager 

han udgangspunkt i læserens egne erfaringer om det at håbe. Det kan være nyttigt, at holde sig dette 

for øje i læsningen af diskussionen. 

Sygeplejeteoretikeren Joyce Travelbee (1971) siger at sygeplejerskens fokus for at fremme 

håb må inkludere det universelle håb, og ikke bare være knyttet til opnåelse af mål.  Med dette 

mener hun, at der er forskel på det universelle håb og det specifikke håb. Endvidere mener Dufault 

og Martioccio (1985), at det at have et universelt håb betyder at en person generelt har en tro på 

fremtiden. Når man har et universelt håb, er man i stand til at se livet i et positivt lys og på den 

måde også være beskyttet mod fortvivlelsen og håbløsheden.  Det universelle håb er derfor ikke 

knyttet til tid, bestemt situation eller til et specielt objekt.  

Denne opfattelse deler Marcel også. Han taler om, at sjælen lever af håb alene og at håbet er 

selveste det stof hvilket sjælen er skabt af. For Marcel er det universelle håb altså en metafysisk 

størrelse, der ikke er bundet til noget konkret (som det specifikke håb). Det universelle håb er 

universelt netop i sin kraft af at være transcendent. Det er derfor det universelle håb og livskraften 

vokser, når håbløsheden synes størst.

Det universelle håb har også, for Marcel, noget med tålmodighed at gøre, den håbefulde 

person giver ikke op. I fortællingerne kommer patienterne gang på gang ind på, at de var tæt på at 

miste modet, men håbet kom dem til undsætning. Således får Tove stillet en diagnose, der mest af 

alt minder om en dødsdom, men dette slukkede ikke håbet, tværtimod. Ligeledes føler Merete, at 

håbet overlever alt, selv et totalt kollaps af organismen. Den samme overbevisning har Marcel. Hos 

Jason kommer det universelle håb’s evne til at se livet i et positivt lys, til udtryk gennem en 
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jernvilje til at få sit liv til at fungere på trods af at have mistet førligheden. Uddybende om det 

universelle håb og dets nære relation til den menneskelige vilje, siger Marcel: 

“Hope is essentially… the availability of a soul which has entered intimately enough into the experience 
communion to accomplish in the teeth of will and knowledge the transcendent act – the act establishing the vital 
regeneration of which experience affords both the pledge and the first-fruits.” (Marcel 1965:10) 

Som det fremgår af det ovenstående, er håb noget man lever i – ikke noget men føler eller tænker 

sig til. Når man lever i håb, lever man i væren og uendelig væren, og man oplever livet som en 

helhed. Derfor betegner Marcel håb som både en entreé ind i, samt en résponse til væren og den 

uendelige væren – at komme ind i mysteriet af væren, at blive tilgængelig for væren og igen at 

påbegynde væren er at erfare frugtbarheden af livet og dybden af virkeligheden. Med andre ord 

kommer man til sig selv og erfarer håbet, og livet bliver mere forståeligt for én, måske rigere end 

det liv man havde før man blev syg eller mødte håbløsheden.  

Når Marcel argumenterer for, at ”hvor der er håb er der liv” og ikke siger det modsatte ”hvor

der er liv er der håb”, ligger der i dette, at patienter som har håbet i behold har livskraften i behold 

og kan evne at helbrede sig selv. Hermed være også sagt, at selv om man er i live, behøver man 

nødvendigvis ikke, at have håbet i behold. I beretningen om Jason udtaler lægen sig således: 

”Nøglen til helbredelse ligger hos patienten selv”. Dette betyder det samme som, hvis vi fastholder 

og opbygger håbet hos patienten er vi med til, at patienten selv vil kunne etablere ressourcer til 

helbredelse. Fordi ideen om et uvirksomt håb, virker for Marcel selvmodsigende. Den håbefulde 

henfalder ikke til en form for ligegyldig venten, for håbet er beslægtet med viljen og ikke ønsket 

eller bønnen. 

Det mysterium håbet er, bliver et endnu større mysterium, da håbet ifølge Marcel ikke er en 

statisk enhed, men vokser i takt med at livet ebber ud. Som jeg forstår Marcel er håbet størst, når 

man er tættest på døden. Denne påstand underbygger Merete i fortællingen. Hun siger: ”Det er, når 

jeg er i nærkontakt med døden, at jeg oplever bevidsthedens skabende kræfter, så overrumplende 

konkrete, at den kan skabe ændringer i den fysiske krop” (Dige 2002: 33). Videre siger Merete, at 

kommunikationen foregik i en meditativ bøn, en stille lyttende bøn. Til dette siger Marcel, at bede 

medfører en benægtelse af at betragte den nuværende situation som et tilfælde, der muligvis kan ske 

igen... Religiøs tro er... udøvet i øjeblikket... Så er bøn altså en fornyelse, det er så at sige en aktiv 

benægtelse af erfaring. Endvidere kender den religiøse sjæl intet fortilfælde eller sidestykke. Den 

religiøse sjæl sætter ustandseligt spørgsmålstegn ved alting igen; der findes ikke noget som er 

etableret i forvejen - dette er blot en indirekte måde at definere håb på. Håbet beskrives her, som en 
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viljesakt, der først bliver mulig på fællesskabsniveau og derefter igennem kærlighed og erfaring og 

oplevelse af ophøjethed, dette er den samme kærlighed, som evnen at benægte adskillelse og død.

Dette er for mig kernen i det essentielle håb, menneskets liv står i centrum, og skal foretage 

det individuelle metafysiske valg imellem håb og håbløshed.

Derfor vil jeg vende tilbage til det, jeg kom ind på i indledningen, hvor Monsen (2000) siger, 

at grænsen imellem at leve eller at bukke under går igennem håbet, og at den, der har et stærkt håb 

også lever længere. Sammen med de fund og resultater jeg her er kommet frem til, taler alt for, at 

evnen til at håbe er lige så vigtig som medicins og kirurgisk behandling.  

6.2 Det specificerede håb 

Det specificerede, ikke-metafysiske håb er knyttet til et bestemt objekt, ved at man håber på noget 

bestemt, for eksempel at en behandling skal lykkes. Når det specifikke håb er truet i form af f.eks. 

tab, og man besidder det universelle håb, vil det universelle håb kunne redde personen ved at han 

ikke giver op. Kronisk lidelse vil kunne virke ind på begge typer af håb. (Rustøen 2001a) 

Når Travelbee (1971) definerer håb som en mental tilstand karakteriseret ved ønsket om at nå 

til eller få opfyldt et mål, kombineret med en forventning om at ønsket, målet ligger indenfor 

rækkevidde, må hendes forståelse af håbet bestemmes som specificeret. Dog har det specifikke håb 

hos Travelbee en indvirkning på det universelle håb i håbsprocessen, fordi selve håbsprocessen er 

virkningsfuld forstået på den måde, at selv om ønsket om at blive rask har ringe eller ingen 

muligheder for at bliver opfyldt, er selve det at håbe og at være i håbsprocessen virkningsfuld for 

mennesket. Lynch (1974) underbygger Travelbee ved at sige, at håb omhandler det at se 

muligheder. Den der håber, tror at hvis han når frem til objektet eller målet for sine ønsker, vil livet 

ændre sig, det vil blive mere meningsfuldt eller give større glæde. Gennemgående i 

patientfortællingerne kommer patienterne ind på, at de satte sig mål. Niri berettede om, at et af 

målene var at komme ud at rejse. Jason satte sig det mål at komme ud at køre racerbil igen. Og 

Tove forestillede sig at for at kunne holde fast i det universelle håb måtte hun lave sig nogle 

kortsigtede mål, nogle lidt længere og nogle rigtig langsigtede mål. 

Håbet er nært knyttet til omsorg og sygeplejerskens funktion tilsigter, at deres tilstedeværelse 

kan påvirke håbet (Jevne 1993). Den grundlæggende antagelse af den professionelle sygeplejerskes 

rolle er, at hjælpe den kroniske syge til at opleve håb for ad denne vej at mestre sit liv med sygdom 

og lidelse (Travelbee 1971). Den professionelle sygeplejerske må naturligvis ikke forsømme 

patientens fysiske behov – en måde at fratage den syge håbet er faktisk ved ikke at være 
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opmærksom på hans velvære og fysiske behov. Dette lægger Travelbee stor vægt på. En anden 

vigtig faktor for opretholdelsen af håb er, at patienten er med i sin behandling. Merete påpeger 

netop dette i sin fortælling. Patienternes aktive medvirken er det altafgørende for at en behandling 

skal lykkes.

Det er imidlertid ikke Travelbee’s opfattelse, at håbet kan formidles til patienten af 

sygeplejersken. Håb er ikke noget man giver til patienten på samme måde som en pille. Men 

sygeplejerskens rolle er i stedet at ”lægge til rette” for patienten, således at patienten selv kan få 

oplevelsen af håb. Van Manen (1993) har imidlertid den opfattelse, at ”lægge til rette”, har noget 

med pædagogik at gøre. At jeg, som sygeplejerske, skal ”lægge til rette” for patienten således at 

han/hun kan erfare sit eget liv med sygdom og få håb for fremtiden. 

Van Manen forklarer sin pædagogiske forståelse, hvor pædagogikken tager afsæt eller er 

baseret på at starte med livet selv, altså fra patientens eget liv, at patienten får muligheder for at 

reflektere over sit eget liv i omgivelser der fremmer håb. Van Manen taler videre om sine ideer om 

pædagogikkens betingelser, som han beskriver som kærlighed og omsorg, håb og tillid og ansvar. 

Van Manen forklarer den pædagogiske kærligheden, som det omfavnende ”blik”, hvor pædagogen, 

eller her sygeplejersken, føler sig kaldet til at opdrage og som er en forudsætning for at den 

pædagogiske reaktion kan udvikles. Håb er den handlemåde, hvorpå pædagogen eller 

sygeplejersken er til stede for patienten, som signalerer, at jeg tror på, at du ikke giver op, at du kan 

skabe dig en fremtid. Van Manen siger, at tillidsfuldt håb er oplevelsen af barnets muligheder og 

udvikling. Barnet henvender sig til pædagogen, der føler, at han må tage ansvar og svare. Når en 

patienten på samme måde vender sig til mig som sygeplejerske føler jeg at jeg må svare, jeg må 

vise ansvar. Det kan tolkes således, at sygeplejersken, forklaret ud fra Van Manen skal kunne 

anvende sig selv terapeutisk via pædagogikken. 

En vigtig pointe i Van Manens forklaring på, hvordan det pædagogiske håb adskiller sig fra 

andre typer håb, er at han efterlyser et værenssprog der er brugbart i undervisning af børn om håbet. 

Van Manen forklarer, at det faglige sprog er resultatorienteret og utålmodigt, og dermed 

systematisk renset for håb, dvs. at der er en kløft imellem det sprog der anvendes, og det sprog som 

håbet forstår. Det sprog der tales på hospitalerne, er et resultatorienteret sprog, imedens håbets 

sprog ser på muligheder. Van Manen efterlyser derimod et værenssprog hvorpå man kan undervise i 

håb og lære at leve i håbet.

En af brikkerne for at imødekomme Travelbee’s tale om ”at lægge til rette” for patienten er, at 

sygeplejersken taler et håbets og mulighedernes sprog – det selv samme sprog som Van Manen 
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efterlyser. En anden brik kunne være de pædagogiske betingelser, som Van Manen kalder: 

kærlighed og omsorg, håb og tillid, og ansvar. 

6.3 Håbløsheden 

Overfor håbet står håbløsheden. Det kronisk syge menneske oplever netop håbløsheden når det 

rammes af sygdom som medfører tab og følelsen af en usikker fremtid. Den kroniske syge rammes 

både på en fysisk, psykisk, social og essentiel dimension. (Leijonhielm 1992:11-14) 

Om håbløsheden siger Travelbee, at den som oplever håbløsheden, er uden håb, han forsøger 

ikke at løse problemer eller vanskeligheder i livet, fordi egentligt tror han ikke på muligheder til 

forandring. Den der lever i håbløsheden, tror ikke på fremtiden. 

For Marcel er der et grundlæggende forhold mellem håb og håbløshed – et spændingsfelt, 

som mennesket lever i og skal træffe et eksistentielt valg mellem håb og håbløshed. Videre hævder 

Marcel, at en verden uden mulighed eller fortvivlelse ville være en verden uden håb. Marcel går 

endnu videre – den mest fortvivlende håbløshed, selvmordet, kan blive springbrættet til håbet. 

Farran taler om fire processer, der er gældende for håbet såvel som håbløsheden: en 

erfaringsproces, en åndelig eller transcendent proces, en irrationel tankeproces og en rationel 

proces. (Farran, m.fl. 1995) 

Van Manen karakteriserer håbløsheden som forårsaget af udbrændtheden, der er et resultat af 

en mistet ontologisk forståelse af, hvad det vil sige at leve i håbet. Man er i en tilstand, hvor man 

ikke længere er klar over, hvorfor man gør, som man gør og det er ikke muligt for nogen, at 

overbevise en om, at der er et svar på ”sukket: hvad nytter det”. 

I patientfortællingerne kommer håbløsheden til udtryk som manglende medmenneskelig 

forståelse (Tove), selve sygdomsforløbet (Merete) eller magtesløshed (Jason). Fælles for dem alle 

er, at håbløsheden også formidles gennem sundhedspersonalet i deres optræden. Koopermeiner’s 

(1997) undersøgelse af patienters oplevelse af sundhedspersonalet indvirkning på følelsen af håb 

bekræfter denne opfattelse.

Der er således et tæt forhold mellem håb og håbløshed. Mange mennesker oplever sit liv mere 

positivt efter de er blevet syge eller sagt på en anden måde efter de har haft nærkontakt med 

håbløsheden eller med døden. F.eks. tolker Tove, som før nævnt, sine oplevelser således: 

paradoksalt nok blev konfrontationen med sygdommen et vendepunkt for mig – for jeg fik 

livsglæden igen. (Guldbrandsen 2000:50) 
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Men når en opdeling i et universelt og et specifik håb er muligt, er en tilsvarende opdeling af 

håbløsheden så ikke også mulig? Marcel taler om to former for håbløshed – eller rettere rammer 

håbløsheden på to forskellige værenssfærer, således at en form for håbløshed rammer det specifikke 

håb og en anden det universelle. Når det universelle håb for Marcel er metafysisk, transcendent, 

knyttet til sjælen, og tilmed styrkes, når håbløsheden sætter ind, er det nærliggende at hævde, at 

håbløsheden forårsaget af noget konkret ikke-metafysisk for Marcel først og fremmest rammer det 

specifikke håb, der er knyttet til noget konkret ikke-metafysisk. 

Her indfører Marcel to måder, at forholde sig til håbløsheden på: kapitulation og accept. Ved 

accept forholder man sig til sin situation, men kæmper aktivt imod tilintetgørelsen af sig selv. Man 

forbliver så at sige selv og nægter at lade sig reducere til det, situationen engang vil medføre. Man 

værner om selvet. I kapitulationen opløses selvet – denne form for håbløshed har derfor et 

metafysisk islæt og kan derfor ramme det universelle håb. Man fascineres af ideen om sit eget 

endeligt til en sådan grad, at man aktivt medvirker til dette. Dette er den sande (metafysiske) 

håbløshed for Marcel og ikke en håbløshed bundet til noget konkret, der rammer det specifikke håb. 

Når håbet slukkes, henkastes sjælen til en tilstand af døsighed, hvor man aktivt tilintetgør sig selv. 

Dette underbygger tanken om, at patienter, der mister håbet, er dårligere stillet end patienter, der 

formår at bevare håbet. De kæmper ikke alene mod sygdommen, men også mod sig selv. 

En forkert tilgang til patienten (jf. indledende citatet i kapitel 1) kan derfor ifølge Marcel have 

en fatal indvirkning på behandlingen. Nok kan en medicinsk behandling holde sygdommen i ave, 

men den er nyttesløs imod patientens egen nedbrydning af sig selv – imod kapitulationen. Van 

Manen er opmærksom på en mulig tilgang til den anden, vel og mærke i en form hvor håbet 

bevares. Det er muligt, at formidle en diagnose uden at slukke håbet. For Jevne siger det på denne 

måde: ”hope is the space between symptoms and diagnosis, between diagnosis and prognosis. It is 

the wrestling match between science and compassion, between body and spirit, between pain and 

relief. It is the dilemma between fearing to be alone and hungering for privacy” (Jevne 1996). I 

dette ”rum” har sygeplejen mulighed for, at formidle håbet. Van Manen siger, at i mødet er man 

fremmede overfor hinanden. Jeg er fremmed overfor den anden, den anden er fremmed overfor mig, 

men jeg er også fremmed overfor mig selv i mit forhold til den anden. Denne fremmedgørelse 

forstærkes af den faglige kløft, man er ikke alene fremmed overfor lægen eller sygeplejersken, men 

der er tillige en faglig kløft imellem specialist og patient. Yderligere er der et afhængighedsforhold 

til sundhedspersonalet – det der bliver informeret om, er det patienten skal klynge sit håb til. I 

denne sammenhæng vil et resultatorienteret sprog, som det Van Manen taler om, unægtelig ikke 
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være videre opmuntrende for den kroniske syge. Der er intet mål eller resultat, der ifølge sprogets 

egen indre logik, vil have en positiv klang. At en behandling ikke er mulig, er et negativt udsagn i 

det resultatorienterede sprog. Det er et håb-løst sprog. Det er tvivlsomt, om selv et positivt udsagn 

ville kunne formidle et håb. Van Manen efterlyser et værenssprog, hvor håbet ikke kvæles. Kun 

med et andet sprog, vil man kunne informere om en stillet diagnose om kronisk sygdom, uden at 

slukke håbet. Videre forskning indenfor dette område er nødvendig for at komme nærmere en 

konklusion.
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Kapitel 7: Konklusion med perspektivering 

Afhandlingen tager udgangspunkt i en begrebsanalyse af håbet i et filosofisk og pædagogisk 

perspektiv, samt en undersøgelse af hvilken betydning håbet har for den kroniske syge, belyst 

gennem litteraturstudier og patientfortællinger. Begge disse afsæt belyses siden i en 

sygeplejemæssig sammenhæng. Baggrunden for undersøgelsen var en interesse for håbets 

indvirkning på den kroniske syge og hvilke faktorer der henholdsvis styrker og svækker håbet i 

plejen af den kroniske syge. Håbets modstykke, håbløsheden, kommer derfor ind, som en vigtig del 

i forståelsen af håbet.

 Først følger en konklusion af de fund diskussionen har frembragt, hvorefter konklusionens 

konsekvenser for sygeplejen præsenteres. 

7.1 Konklusion 

Afhandlingens primære konklusion er, at håbet ikke alene har en afgørende betydning for den 

kroniske syges mulighed for at mestre sit liv med uhelbredelig sygdom, men at dette håb kan 

vendes til håbløshed alt efter hvordan vi som mennesker forholder os til det metafysiske valg 

mellem håb og håbløshed. Dette valg kan påvirkes gennem tilgangen til mennesket. Derfor har vi 

som sundhedspersonale et stort ansvar overfor den anden i mødet med den kroniske syge, hvor vi 

har muligheden for at påvirke valget mellem håb og håbløshed - dette er især synligt i måden, 

hvorpå vi informerer omkring diagnoser. 

 Afhandlingen lægger altså op til, at de håbsfremmende processer er lige så vigtige for 

behandlingen af kroniske syge, som den medicinske og kirurgiske behandling. Dette betyder, at 

håbsfremmende omsorg har en faglig berettigelse. Men det er vigtigt at understrege, at der ikke er 

tale om to konkurrerende størrelser, men to supplerende retninger med samme formål - at hjælpe 

patienten til et bedre liv med inddragelse af den bedste viden, der er til vores rådighed. Det er 

umuligt at bevare håbet, hvis den medicinske eller kirurgiske behandling ikke fungerer og omvendt 

er den medicinske-kirurgiske behandling nyttesløs, hvis håbet ikke er til stede. De to former for 

behandling går hånd i hånd. Hvad angår den faglige berettigelse, så ligger den håbsfremmende 

behandlings legitimitet i patienternes egen karakteristik af en sådan, som værende absolut afgørende 

for at kunne leve sygdommen igennem. 
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 Selv om håb er vanskeligt at definere, da man ikke entydigt kan forklare håb ud fra et begreb, 

en tilstand eller en handling og Marcel endda bruger udtryk som mystik og åndeligt væsen omkring 

håbet, har Marcel den nærmest mulige definition på håb: Hope is essentially ...the availability of a 

soul which has entered intimately enough into the experience communion to accomplish in the teeth 

of will and knowledge the transcendent act - the act establishing the vital regeneration of which 

experience affords both the pledge and the first-fruits” (Marcel 1965:10). Dufault og Martioccoi 

(1985) indfører yderligere en opdeling af håbet i et universelt håb og et specifikt håb. Det er i disse 

betydninger jeg anvender ordet håb. 

 En patient, der har bevaret håbet, har lettere ved at mestre sit liv med kronisk sygdom og er 

mere modtagelig overfor behandlingen, fordi vedkommende har accepteret sin situation og har 

viljen til, at det skal lykkes på trods af sygdommen. I patientfortællingerne viste håbet sig, som en 

livskraft, der dukkede op i de allersværeste situationer. For at leve med sygdommen måtte de stille 

sig mål i livet - både kortsigtede, der lå indenfor rækkevidde og langsigtede for at opretholde håbet. 

Travelbee underbygger denne konklusion, idet hun gør opmærksom på, at selve håbsprocessen er 

virkningsfuld.

 Alle patientfortællingerne udtrykker enighed om, at håbet er det, der bærer dem i hverdagen 

med kronisk sygdom. Dette bekræftes af Marcel, idet han taler om, at håbet er noget man lever i - 

hvor der er håb er der liv. Håb har noget med tålmodighed og accept at gøre. Med accept mener 

Marcel, at man forholder sig til den truende håbløshed ved at værne om selvet og aktivt kæmpe 

imod degraderingen af sig selv. Ud af denne tilstand kan håbet udspringe. Nærkontakten med døden 

førte i Meretes tilfælde til en følelse af livskraft og hos Tove og Jason medførte konfrontationen 

med sygdommen, at lidelsen blev vendt til livskraft. 

 I den omvendte reaktion på håbløsheden, kapitulationen, der viser sig som en fascination af 

sin egen tilintetgørelse i en sådan grad at man selv aktivt medvirker til denne, er enhver medicinsk 

behandling nyttesløs. Derfor er det vigtigt at inddrage patienten i behandlingen.

 Det er ikke muligt for sygeplejersken at give håb til patienten, men hun kan ifølge Travelbee 

lægge til rette så patienten kan opleve håb. Sygeplejersken kan hjælpe patienten til at opretholde 

håbet og undgå håbløsheden ved at gøre sig tilgængelig og villig til at hjælpe. 

 Det som Van Manen kalder at leve i håbet, er at genskabe hvad der er væsentligt i livet, noget 

patientfortællingerne bekræfter vigtigheden af. For sygeplejersken er det vigtigt at få genskabt håbet 

pædagogisk ved, at starte med patientens eget liv og forståelse af sin situation, at få patienten til at 

reflekterer over sit eget liv og muligheder. Jeg forstår det således, at sygeplejersken forklaret udfra 
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Van Manen skal kunne anvende sig selv terapeutisk via pædagogikken. I denne forbindelse 

efterlyser Van Manen et værenssprog til undervisning og formidling af håbet og dette sprog kunne 

være et led i Travelbee’s tanke om at lægge til rette, sammen med pædagogikkens tre betingelser: 

kærlighed og omsorg, håb og tillid og ansvar. Videre er sygeplejerskens adfærd, ifølge Travelbee, 

vigtig for bevarelsen af håb. Da tillid er beslægtet med håb, må hun signalere villighed til at hjælpe 

den syge, når behovene opstår - såvel fysisk, psykisk, socialt og åndeligt. 

 Derfor er det vigtigt, at sygeplejersken ud over faglige kundskaber, besidder gode 

pædagogiske, kommunikative kundskaber, samt personlige kvaliteter der gør sygeplejersken i stand 

til at kunne vejlede den kroniske syge patient - fra håbløshed til håb. 

7.2 Sygeplejen imellem håb og håbløshed – en perspektivering 

Antallet af kroniske syge i den vestlige verden er i stadig større vækst, som et resultat af bedre 

behandlingsmuligheder. Denne patientgruppe har et øget behov for pleje og omsorg. Hvordan 

patienten møder sundhedsvæsenet er af afgørende betydning for, hvordan dennes fremtid vil forme 

sig – specielt hvad angår håbet. Spørgsmålet er så, hvordan kan vi, som sundhedspersonale, omgås 

patienten således at håbet bevares?   

 For det første må vi i sundhedsvæsenet se i øjnene, at der kræves en ændring af den holdning 

vi har til patienten. Det er patienten selv, der skal være chef i sit eget liv og i sin egen behandling. 

Vi kan kun være medspillere så behandlingen lykkes for patienten og ikke omvendt. Vi må gøre op 

med den mekaniske biomedicinske model, som har dannet ramme for den kliniske virkeligheds 

normalitetsbegreber i alt for al tid. Man må kunne acceptere en anden rollefordeling imellem patient 

og læge/sygeplejerske. Patienten skal være styrende i sin egen behandling. 

 Peter Kemp har skrevet en artikel i sygeplejersken, hvor han påpeger, at sundhedsvæsenet i 

dag har brug for et paradigmeskift31, en ny opfattelse af fagligheden og et nyt syn på patienten, som 

værende et menneske. Han påpeger ligeledes, at sygeplejersken er den rette til at føre an ved dette 

paradigmeskift. Han påpeger også, at uanset om dette videnskabelige paradigme også har præget 

sygeplejersken, så er det stadig mere vanskeligt for en sygeplejerske ikke at kunne se lidelsen hos 

patienten (Kemp 1998:20). Inspireret af Peter Kemp, vil jeg sige, at det ville være ønskeligt, at 

sygehusvæsenet blev født på ny – i en ånd af kærlighed og håb, med en uendelig respekt for det 

skabte menneske, både til gavn for patienten og personalet. 
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 Budskabet er, at håbet og den metafysiske sandhed er vigtige i sygeplejen. Dermed ikke sagt, 

at den naturvidenskabelige og den teoretiske kundskab i sygeplejen ikke er vigtig. Det betyder, at 

teorien og videnskaben ikke alene skal tegne sygeplejen, men fungerer som et ligeværdigt 

supplement til sygeplejen, hvor den metafysiske vished om at mennesket er unikt og skal tydes i de 

menneskelige relationer, som på en gang er gådefulde og åbenbare, er lige så vigtige. Uden den 

metafysiske sandhed er der ingen helhed i sygeplejen:  

“Videnskabelig viden kan ikke erstatte metafysisk tænkning, og hvorfor ikke det? Fordi helheden unddrager sig 

videnskaben. Med den måde en videnskab går i gang på spærrer den sig selv ude fra adgangen til helheden... 

Enhver videnskab har altid kun at gøre med en sektor... At få en helhedsopfattelse af den menneskelige tilværelse 

ad videnskabelig vej er umulig.” (Løgstrup 1984:11) 

Derfor er min vision for fremtidens sygepleje at vi i uddannelsen og i praksisfeltet erkender og 

handler på forskellen mellem naturvidenskabens og metafysikkens forklaring på, hvad et menneske 

er. For kun af denne vej kan vi realisere de håbsfremkaldende processer i sygeplejen, for det 

kroniske syge menneske.  

 For at imødekomme de håbsfremmmende processer fordres der, ud over nytænkning indenfor 

sygepleje, uddannelse og forskning, også nytænkning indenfor sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet 

er ikke tilrettelagt til at varetage den kroniske syges specielle behov. Der kræves en organisatorisk 

omlægning af ressourcerne indenfor sundhedsvæsenet. Kvaliteten af sundhedsvæsenet afhænger 

selvfølgelig af den enkelte medarbejders holdning og kvalifikationer. 

Vores sygeplejemoder, Florence Nightengale, havde en klar overbevisning om, at sygepleje 

omhandler omsorg for hele patienten. Det ser ud til, at vi ikke kan leve op til hende som rollemodel, 

både som professionel sygeplejerske og som omsorgsperson, hvor vi påtager os en helhedsorienteret 

sygepleje - en sygepleje, der tilgodeser hele personen, både krop, sjæl og ånd, som kommer til 

udtryk i ICN´s (International Council of Nursing) retningslinier:

“Sygeplejersken tager i sin praksis udgangspunkt i at mennesket er en helhed, hvor fysiske, psykiske, sociale og 
åndelige behov kan gøre sig gældende, uanset hvor specialiseret omsorgen er. Sygeplejersken vurderer behovet 
for omsorgen udelukkende udfra hvad patienten trænger til som menneske i den aktuelle situation.” (Dansk 
Sygeplejeråd 1992)

Hvis vi fortsat vil kalde os sygeplejersker i Florence Nightengales ånd, kræver det en grundig 

evaluering af vores rolle som sygeplejersker, vores arbejdsområde og vores uddannelse. En 

evaluering som går ud på at tilgodese de iboende kræfter vi har i os som sygeplejersker, hvor 

omsorg (inkl. åndelig omsorg), intuition, healing og kærlighed bliver de bærende hjørnesten. At vi 
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får nogle redskaber til at kunne føre dette ud i livet på en professionel måde. Og med det for øje, at 

vi som sygeplejersker gør en forskel i patientens liv, at vi som sygeplejersker har den vigtigste 

opgave i, at imødekomme håbløsheden - imødekomme “sukket”, som Van Manen kalder det, og 

hermed formidle håbet. I praksis skal vi drage omsorg for hele personen, hele patienten, men for at 

kunne se hele patienten, har vi brug for hele sygeplejersker. 

 Et af redskaberne til at nå dette mål, er at vi anvender håbets terminologi, som netop fordrer at 

man tilgodeser hele patientens liv. At give en helhedsorienteret omsorg og pleje kræver, som sagt, 

nytænkning indenfor udannelse, uddannelsesplanlægning, forskning og teoridannelse. Max Van 

Manens pædagogik er et redskab, der er anvendelig for sygeplejepraksis, fordi ligesom Van Manen 

fortæller om pædagogen, der kan få håbet til at gro hos barnet, kan sygeplejersken få håbet til at gro 

hos den kroniske syge ved at anvende hans pædagogiske redskaber i praksis. 

 Derfor er pædagogikken så vigtigt et element i sygeplejen, netop fordi det er i fællesskabet 

håbet får sit afsæt, fællesskabet mellem mennesker og fællesskabet med en højere magt. Jevne 

udtrykker sig meget præcis, om det at give håb, når hun siger: “Håb er ubegribeligt. Det gives ikke 

med en pille eller en nål. Man kan ikke se det på en radiograf eller bestille blodprøver for det. Det 

kommer som en virkning af biofeedback. Håb “administreres” gennem menneskeligt samspil. Så 

snart man bliver inddraget i patientens sygdomsoplevelse (illness experience! - ikke sickness), 

bliver man vigtig i denne patients liv om man kan lide det eller ej. Patienten ser hen til dig med 

håb.” (Jevne 1993: 125) 

Sygeplejersken med de gode pædagogiske evner har på samme måde, som en pædagog, fået 

uddannelsen og dermed redskaberne til at se, hvad den enkelte patient har behov for - og dermed 

lægge livet tilrette for patienten, så denne kan bruge metoden og dermed finde håbet og sine 

iboende kræfter frem til, at kunne leve med kronisk sygdom: “Det bedste sygeplejersken kan gøre 

for de syge er at forsøge at bringe de syge og deres omgivelser over på et mentalt plan, hvor det er 

muligt at koncentrere sig om håb. At forsøge at påvirke til en livsstil der i særlig grad fremmer 

håbet, baseret på positiv tænkning, mangetydighed og mangfoldighed, afstandstagen fra angsten. At 

minde om ansvaret for de andre og forpligtende værdier og dyder, især taknemmeligheden.” 

(Monsen 2000:69)25 

 Opsummerende kan det siges, at sygeplejersken udover at være en god kliniker, skal have en 

god portion af menneskelige kvaliteter, samt gode pædagogiske og kommunikative evner, for at hun 

kan vejlede den kroniske patient fra håbløshed til håb. Derfor må sygeplejerskeuddannelsen også 
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stille krav til sygeplejerskens personlighed. Sygeplejersken skal, udover sin faglige kompetence, 

have en følelseskompetence, et væsen der udstråler varme og tillid.  

 For at man i sygeplejen kan vejlede fra håbløshed til håb, kræves både tid og rum. Man må 

således få skabt et rum i sygeplejen, for at sygeplejersken skal kunne opnå optimale betingelser for 

at kunne yde den håbsfremmende omsorg. Sygeplejersken må lære dette rum at kende, jævnfør 

Jevne, som siger: “Hope is the space between symptoms and diagnosis, between diagnosis and 

prognosis. It is the wrestling match between science and composition, between body and spirit, 

between pain and relief. It is the dilemma between fearing to be alone and hungering for privasy.” 

(Jevne 1996) 

 For at kunne virke i rummet mellem håb og håbløshed må der nødvendigvis ske ved en 

bredere uddannelse. En uddannelse, hvis fokus ligger i det omsorgsfilosofiske frem for det 

videnskabsorienterede. En uddannelse, der er rettet mod de menneskelige og personlige egenskaber, 

de praktiske færdigheder og mesterlæren, frem for den teoretiske begrebslige videns retning - den 

skolastiske læringsform. Hvor sygeplejersken lærer, at når essentielle emner tages op til drøftelse, 

så må der tid og rum til eftertænksomhed til patienten. 

 Inspireret af Grundtvigs32 (1783-1872) tanker om “Skolen for livet”, så var det en skole der 

tog udgangspunkt i livet selv, på samme måde som Max Van Manens pædagogiske tanker gør det. 

Fordi for at de livsnære oplevelser skal kunne læres, kræves en anden form for kundskab. Og for at 

livsnære oplevelser skal erfares kræver de tid og rum for at fæstne sig.  Grundtvigs tanker med 

“Skolen for Livet” var netop at skabe rammer for, at indtryk kunne fæstne sig. I en tvangsfri 

atmosfære skulle livsnære emner diskuteres, emner som ikke kun talte til hovedet, men også til 

hjertet. Grundtvig mente ikke, at man blev klog på livet ved kun at opholde sig i “livets skole.” Han 

mente, at vi kunne blive blinde på virkeligheden ved at “være i den.” I “Skolen for Livet” er man på 

afstand af det praktiske liv, for at blive klogere på livet (Birkelund 1999a, 1999b). Forstået på den 

måde, at hvis vi tænker at “livets skole” omhandlende sygeplejepraksis og “Skolen for Livet” 

omhandlende den skole, hvor den levende vekselvirkning mellem oplevelsen og tanken fra “livets 

skole” skulle drøftes og erfares. Hvis de to skoler vekselvirkede med hinanden, og havde fælles 

fodslag, havde vi en base for, at få udviklet den medmenneskelige, personlige og den åndelige 

dimension, hvorved sygeplejersken kan lære at formidle håbet til patienten. Læren om “Skolen for 

Livet,” hvor de essentielle problemstillinger herunder håbet blev drøftet, kunne i praksis være i en 

forskole til sygeplejeuddannelsen. 
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 Grundtvigs model om “Skolen for Livet” kan ikke direkte overføres på sygeplejeuddannelsen, 

men det ødelægger ikke dens værdi som inspirationskilde til et eventuelt forskoleforløb til 

sygeplejerskeuddannelsen, hvor dannelse, holdning og personlighedsudvikling tages op. 

 Jeg har i denne afhandling kun vendt en lille flig af det store arbejde, som kortlægningen af 

sygeplejen imellem håb og håbløshed, i virkeligheden omfatter. Der er lang vej endnu, for hvis det 

er sandt som det fremgår af afhandlingen, at håbsfremmende processer er lige så vigtige i 

behandlingen af kroniske syge, som medicinsk eller kirurgisk behandling, så halter vores 

sygehusvæsen, sygepleje og uddannelse håbløst bagefter. 

 Der kræves yderligere forskning indenfor felterne håb og håbløshed, for at imødekomme de 

håbsfremmende processer, samt skabelse af håbsteorier, der kan danne basis for en fornyelse af 

sygehusvæsenets organisering, den enkelte sygeplejerske, samt uddannelsen.  

 Jeg vil slutte denne afhandling af med Jevnes drøm:   

”I have a dream – a vision of how caring could be. Of how being ill didn’t mean fear and loneliness – didn’t 
mean long days and anxiety. That it could mean coming to an institution that cared – not just one person caring 
– not just an individual nurse, a unique doctor, a gently orderly. Where a whole institution of caring people 
understood that nothing is as therapeutic as recognizing the pain, not only the physical pain. I have a vision that 
doctors would talk compassionately. That families would talk openly. That patients could talk freely. That death 
could be something to be faced, not feared. That joy could surface in our sadness. That tears could give way to 
laughter and anger to tenderness. 

I have a vision that caregivers would share a strength – a strength that comes only from a common purpose. 
That comes from belonging to a community – a community of people who believe – who believe that caring 
makes a difference. That custodians matter as much as physicians, that volunteers have a place beside nurses, 
that letters and titles matter less than kindness. 

That line-ups are no more. That people are cared for before paper. That voices convey caring before directions. 
That waiting rooms reflect hope rather than convenience. That death means knowing a lot of people care. That 
there will be no physical pain and no aloneness.” (Jevne 1993:130)33
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Noter

1 Livsverden. Førvidenskabelig erfaringsverden. Introduceret af E. Husserl som universal erfaring, dvs. betegnelse for 
forhold der ikke er betinget af kultur eller teori, f.eks. farve, duft, elementære årsagssammenhænge, dvs. verden som 
den direkte erfares. Hos Habermas anvendes begrebet dog som kulturspecifikke måder at anskue verden på, altså den 
verden og den kultur som mennesket lever i. (Bjerrum og Christensen 2001:322) 

2  Egen oversættelse:  

”Alle afvig fra det normale som har en eller flere af følgende karakteristika: er permanente, medfører varig 
funktionshæmmelse, er forsaget af irreversible patoiske ændringer, kræver særskilt rehabiliteringsprogram og 
forventes at kræve langvarig vejledning, observation og pleje.” (Strauss, m.fl. 1984:1) 

3 Biomedicinsk sygdomsmodel: Apparatfejlmodellen er en lægevidenskabelig model, som ikke omfatter sygdommens 
sociale, psykologiske eller adfærdsmæssige aspekter. (Grove m.fl 1987)

4 Egen oversættelse: 

”Kronisk sygdom er en irreversibel konstant, tiltagende eller latent sygdomstilstand elle svaghed som virker ind 
på hele mennesket og dets omgivelser, og som fordrer omsorg, egenomsorg, opretholdelse af funktion og 
forebygning af videre funktionssvigt.” 

5 Egen oversættelse: 

”Enkeltmenneskers opfatning af sin position i livet indenfor den kultur og værdisystem de lever i. i forhold til 
sine mål og forventninger, hvordan de ønsker livet skal være og hvad de er optaget af”. Denne definition er 
videre delt op i seks områder: det fysiske, det psykiske, niveau af afhængighed, sociale relationer, omgivelser og 
åndelighed, religion og personlig tro.

6 Semantik. Stammer fra det græske ”semainein”, og betyder: betyde eller betegne. Sematik betegnes for tre 
forskellige videnskabelige discipliner, som ofte kan lære af hinanden.1: I sprogvidenskaben eller lingvistikken 
betegner semantik det empiriske studium af betydningsfænomener i faktisk forekommende sprog. 2. Den formelle 
semantik betegner en matematisk - logisk disciplin, som ofte går under betegnelsen modelteori. 3. Den filosofiske 
semantik arbejder tæt sammen med den formelle semantik, hvis metoder den er afhængig af. Dens grundlægende 
spørgsmål er., hvorledes en meningsteori for et naturligt sprog bør tage sig ud. (Lübcke2000)

7 Væren-i-verden: Et begreb som Heidegger anvender når han beskriver en bestemt måde at være på. Væren-i-verden 
indeholder begrebet tilværen, og det er kendetegnet ved en forståelse af sig selv og sin egen væren i forening med en 
forståelse af det øvrige værendes væren. (Bjerrum og Christensen 2001:324) 

8 Postmoderne samfund, Postmodernisme er et begreb der særlig har vundet tilpas i 1970-erne som betegnelse for 
bl.a. den situation-tilstand-hvor ”store fortællinger”, i form af traditionelle, religiøse og filosofiske værdisystemer, 
ikke længere har dominerende betydning, men hvor de lokale og situationsafhængige ”små fortællinger” om hvad der 
er godt og sandt, har betydning. (Bjerrum og Christiensen 2001.232) 

9 Heidegger, Martin (1889-1976) 
  Tysk filosof. I sin filosofi inddrager han tænkemåder fra Aristotiles´filosofi, og fra fænomenologisk og hermeneutisk 

eksistens og livsfilosofi. Med det grundlag forholder han sig til forskellige betydninger af begrebet ”væren” bl.a. 
betydningen af ”væren” som forholdet mellem ”at noget er”, og ”hvad dette noget er”. Sondrer mellem tre former for 
væren: 1. den ”menneskelig tilværen”, hvor mennesket forholder sig selv og sine omgivelser; 2. det 
”vedhåndnværende”som er de ting der indgår i en praktisk sammenhæng, og 3. det ” forhåndværende” der betegner 
det som fremtræder, løsrevet fra en praktisk sammenhæng. Heidegger var kortvarigt involveret i politik og filosofi 
adskilt. (Bjerrum og Christensen 2001:309)
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10 Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1844-1900) 
Tysk klassisk filolog og filosof. Det var efter hans opfattelse en illusion at stræbe efter det virkelige i og med der ikke 
findes kendsgerninger, men kun fortolkninger. At stræbe imod det videnskabelige ideal om objektivitet, troen på 
noget sådant var handlingslammende. Nietsche kritiserede de humanistiske idealer og værdier der var fremtrædende i 
hans samtid, bl.a den kristne morallære der efter hans opfattelse var selvdestruktiv og udtryk for svaghed. Hans 
begreb om ”viljen til magt” indebar bl.a. at den enkelte ikke bør lade sig hæmme af og ligge under for illusioner, men 
i stedet skal forsøge at give mening til eget liv, ”tage magten” over sit eget liv via selvstændig fortolkning af dette. 
(Bjerrum og Christensen 2001:313) 

11 Dualistiske, Dualisme stammer fra det latinske ord ”dualis”, ”som indeholder to”. Dualisme er betydning for 
metafysiske teorier, der enten(1) hævder eksistensen af to, og kun to substanser eller (2)hævder, at alt værende er 
opdelt i to grundlæggende forskællige typer eller skal forklares ud fra toklart adskildte og uafhængige 
grundprincipper. (Lübcke 2000) 

12 Habermas, Jürgen (1929-) 
Tysk filosof og sociolog. Har analyseret det moderne borgerlige samfunds forudsætninger, nemlig oplysningstidens 
ideal om fri meningsudveksling som imidlertid ikke kan realiseres pga. særinteresser og magtpositioner i den 
politiske debat. Filosofisk afviser han positivismens ideal om en værdi- og interessefri videnskab. Han har udviklet en 
teori om ”system – og livsverden” hvor systemverdenen med f.eks. statens markedsøkonomi og retssystem 
”koloniserer” livsverdenen. Problemet med sådanne ”styringssystemer” er at de forarmer den frie kommunikation, og 
hermed grundlaget for personlig identitet og moral. (Bjerrum og Christensen 2001:308) 

13 Livsverden og systemverden ifølge Habarmas: 

Systemverden- social handlingssystemer, hvor formålsrational handlen er organiseret og koordineret gennem de 
institutionaliserede styringsmedier penge og magt. Systemet fungerer relativt uafhængigt af indforståethed og 
kommunikation om situationsdefinitioner og sociale normer. 

Livsverden- et forråd af betydningsmønstre, der danner baggrund for den kommunikative handlen; livsverdenen 
er formidlet kulturelt og organiseret sprogligt. Livsverdenen kan opfattes som verden, set fra deltagerperspektiv, 
og omfatter kulturen, den sociale verden og personligheden. (Andersen og Kaspersen 1996:366) 

14 Kvalificeret skøn eller fagligt skøn. Står for en vurdering eller bedømmelse foretaget ud fra faglig viden, erfaring og 
intuition i situationen. Det faglige skøn skaber balance mellem  nærhed og afstand, mellem person og sag. Faglig 
skøn anvendes om sagkyndige personers bedømmelse af en sag, hvor tydningen rummer mere end konkret viden. 
(Grove m.fl.1987) 

15 Husserl, Edmund (1859-1938) 
Tysk filosof, anses som grundlægger af fænomenologien. Var optaget af at studere bevidsthedens struktur og 
dannelsen af det der viser sig for bevidstheden som f.eks. fænomener som tanker og forestillinger. Han anvendte 
begrebet intentionalitet i sin erkendelsesteori mhp. At forene det subjektive og det objektive ud fra den betragtning at 
bevidstheden er bevidst ”om noget”.  
Husserl fremførte fænomenologien som en forudsætningsløs grundvidenskab som analyserer ”den rene bevidsthed”. 
Fænomenet skal kunne begrundes uafhængigt af tid og sted, dvs. uafhængig af den kontekst som det optræder i. Kun 
på den måde kan man analysere sig frem til det grundlæggende(almene og fælles) for at fænomen. 
Husserl introducerede i sine senere skrifter begrebet ”livsverden” som senere er blevet videreudviklet af bl.a 
Habermas, Heiddiger, Gardermar, Levinas, Merleau-Ponty og Ricæur. (Bjerrum og Christensen 2001:310) 

16 Sartre, Jean-Poul, (1905-1980) 
Fransk filosof og forfatter. Eksistentialist og påvirket af Kirkegaard, men var i modsætning til denne ateist. 
Mennesket er ikke forudbestemt hverken i guddommelig eller samfundsmæssig forstand, men skaber sig selv gennem 
sine handlinger og valg, deri ligger en forpligtigende frihed på godt og ondt. Sartre omtales undertiden som ”den 
tidlige” eller ”den sene”. Dette beror på at han efterhånden lagde stadig større vægt på at frihed skulle ses i en social 
og historisk sammenhæng. (Bjerrum og Christensen 2001:315) 
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17 Merleau-Ponty, Maurice, (1908-1961) 
Fransk filosof. Beskæftigede sig med æstetik og sprogfilosofi. Han mente at sproget danner såkaldte 
bevidsthedsfælleskaber samt at kun erfaringer af kroppen giver mennesket forståelse af sin tilværelse. Er kropsfilosof 
før han egentlig bliver sprogfilosof. I sit hovedværk fra 1945 taler han bl.a. om ”det tavse cogito”. Udgangspunktet er 
at der ikke kan skelnes mellem virkelighed og erkendelse, at bevidstheden er i kroppen og bundet af tid og sted,
bevidstheden (det subjektive) og verden( det objektive) er sider af samme sag. Mente bl.a. at fænomenologi som 
metode kunne imødegå problemerne med subjekt-objekt-spaltningen. (Bjerrum og Christensen 2001:312) 

18 Ny-hegelianske. Hegelisme. Hegels filosofi. Almindeligvis bruges hegelisme som betydning for den hegelske 
filosofis umiddelbare viderevirkning, ”den hegelske skole”. Denne skoledannelse begynder allerde i 1820érne. Efter 
Hegels død 1831 deles skolen i to, den oprindelige, mere ortodokse retning (gammelhegelianerne) og en retning, der 
vil fuldende Hegels filosofi ved at føre den ud over sig selv eller kritisk omforme den (nyhegelianerne)Skolen spaltes 
på spørgsmålet om fortolkningen af den kristne religion. (Lübcke 2000) 

19 Idealisme, den tyske, betydning for den dominerende udvikling i tysk filosofi efter Kant i perioden ca.1790-ca 1830. 
Hovedskikkelserne er Fichte, Schelling og Hegel. Der er ikke taler om en bestemt skoledannelse eller nogenlunde 
ensartet strømning, men om forskellig filosofier med fælles grundbestræbelser og fælles grundtemaer. Den tyske 
idealisme har nærmest bestemt form af et udviklingsforløb med indre diskussionssammenhæng. Den betones på den 
ene side systemet (virkeligheden som sammenhæng), på den anden side frihed. Idealisme betragter virkeligheden som 
fornuftbestemt og formålsbestemt i retning af frihed. (Lübcke 2000) 

20 Metodologi, metodelære, metodik, metodeteori. Er læren om de fremgangsmåder, der anvendes ved forskning og 
bevisførelse i de forskningsmæssige videnskaber. Ofte er målsætningen ikke blot at forklare og beskrive, men også at 
begrunde, fremgangsmåden. (Lübcke 2000) 

21 Hermeneutik, som betyder fortolkningskunst eller forståelseslære, er en filosofisk tradition, som stammer tilbage fra 
1500 – tallet. På denne tid blev hermeneutikken betragtet som en metode til udlægning af teologiske og klassiske 
tekster, som f. eks Bibelen. Forståelse, fortolkning, dialog og sprog er centralt i Van Manens tænkning, uanset om det 
handler om analyse af tekster eller forståelse af personer, livsformer eller kultur. Når det handler om det skrevne 
sprog, tekster, er det væsentligt at være opmærksom på, at tekstens forfatter, ligesom læseren af teksten er 
fortolkende. (Van manen 1990)

22 Structures of experience. Betyder fænomenologi forstået erfarings- struktur. 

23 Egen oversættelse af Gabriel Marcel’s definition af håb:  

”At bede, medfører en benægtelse af at betragte den nuværende situation som et tilfælde der muligvis kan ske 
igen... Religiøs tro er... udøvet i øjeblikket... Så bøn er fornyelse, det er så at sige en aktiv benægtelse af erfaring. 
Endvidere kender den religiøse sjæl intet fortilfælde/sidestykke. Den religiøse sjæl sætter ustandseligt 
spørgsmålstegn ved alting igen; der findes ikke noget som en etableret besiddelse/ejendom – og dette er blot en 
indirekte måde at definere håb på. 

... ideen af uvirksomt håb, virker for mig selvmodsigende. Håb er ikke en form for ligegyldig venten; det 
understøtter handling eller fungerer før den, men det bliver nedværdiget og går tabt når handlingen engang er 
opbrugt. Håb synes for mig, at være... forlængelsen ind i det ukendte af en central aktivitet – dvs. rodfæstet i det 
eksisterende. Derfor har håb slægtskab med vilje, og ikke med ønsket/bønnen. Viljen medfører det samme afslag 
til at beregne muligheder... Kan håb derfor ikke være defineret som viljen, når den er skabt til at bære hvad ikke 
afhænger af sig selv. 

Håb er i bund og grund... tilgængeligheden af en sjæl, som er kommet ind i tilstrækkelig fortrolighed med 
erfaringen/oplevelsen af fællesskab, til at kunne gennemføre, på trods af vilje og erfaring/viden, handlingen over 
alle andre handlinger – handlingen der etablerer den livsvigtige genskabelse, hvis erfaring giver både løftet og 
førstegrøden.” 
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24 Egen oversættelse: 

”1. Indgang (åbning) – Håb er en indgang ind i tilværelse og uendelig tilværelse. I Marcel’s terminologi, er det 
igennem fællesskab/forbindelse, virkeliggjort i håb, som en person deltager i, kommer ind i, og er åben i forhold 
til tilværelse og uendelig tilværelse. 
2. Tilgængelighed – Igennem håb, bliver ressourcerne for tilværelse og uendelig tilværelse tilgængelig for 
personen som håber, og som et resultat bliver han selv tilgængelig for forhold/forbindelser på niveauet/højde af 
fællesskab og transcendens/ophøjethed. 
3. Begyndelse – Personen som lever i håb begynder igen, er ikke længere fanget af fortidens kategori/kreds og 
fortidens induktive, forudsigelige følger.” 

25 Egne oversættelser: 

”1. Reaktion – Håb er en reaktion til magten og ressourcerne af tilværelse og uendelig tilværelse. Det er derfor 
ordet kald ofte bliver brugt af Marcel: Håb er en reaktion til kaldet af tilværelse og uendelig tilværelse, som hørt 
af mennesket i dennes livserfaringer. 
2. Sympati (medfølelse) – Håb er kun muligt ved niveauet af mellemsubjektivitet, f.eks. kun ved det niveauet af 
medfølelse, som Marcel kalder fællesskab, som kan stige vertikalt til fællesskab med den uendelige 
tilværelse/væsen.”

26 Buber, Martin (1878-1965) 
Tysk-israelsk filosof og teolog. Buber er den vigtigste fortolker af hasidismen. Men hans filosofiske betydning er 
først og fremmest knyttet til genopdagelsen af det dialogiske princip, af jeg-du-forholdets grundlæggende 
(konstitutive) karakter( jf. dialog, dialogfil.)Hoverdærket er det programmatiske skrift Ich und du. Ånden den 
menneskelige virkelighed er, ikke i jeg ét mellem ”jeg” og ”du”. Først i dette ”mellem” konstitueres menneskets 
måde at være på. (Lübcke 2000)  

27 Ronge, Kari (1958-) er cand. Phil. Med hovedfag i nordisk sprog og litteratur. Hun har undervist i mange år. 
Igennem disse patientfortællinger er der en rød tråd, at ikke al sygdomme og skader kan helbredes, men alle patienter 
kan hjælpes. Fælles for disse patientfortællinger, er at patienterne tænker og handler i forhold til de problemer og 
udfordringer, de står over for. 

28 Ulrik Dige er læge, som er speciallæge i vævsdiagnostik, udgav i 2000 sammen med 62 kræftpatienter en bog, der 
handler om exceptionelle patienter. Heri beretter de 62 patienter om deres sygdomsforløb, og samtidig har Dige med 
deres tilladelse analyseret journalerne for at sammenligne den lægelige vurdering med patienternes egen fortolkning. 
Diges mål med bogen er at lægge op til en grundlæggende diskussion ag lægevidenskabens behandlingsformer og 
forklaringsmodeller i håb om, at der kan bygges bro mellem det alternative og det konventionelle. (Dige2000) 

29 Meretes Birkelunds filosofi: Måske er det største problem i den etablerede lægevidenskab. At denne videnskabs 
objekter faktisk er subjekter! Er ”spontane helbredelser” virkelig spontane? Hvordan kan man dømme, om en 
kræftbehandling er livsforlængende uden at kende ”spontanforløbet” af den aktuelle kræftsygdom?( i forbindelse med 
det sidste spørgsmål efterlyste Merete en særskilt registrering af de patienter med brystkræft, der har sagt nej til den 
konventionelle behandling og pointerer, at deres ”overlevelsestid” naturligvis må beregnes fra sygdommens første 
symptom, dvs. fra det tidspunkt patienten selv finder knuden). 

30 Egen oversættelse af Travalbee’s tanker om hvordan håbet opstår: 

”… Hvordan kan det være at nogle oplever håbet i vanskelige livssituationer medens andre synker ned i 
fortvivlelse og håbløshed? Håbet må i alle situationer udgå fra en mening og kan ikke eksistere uden at have et 
grundlag… Håbet springer ud af et gunstigt forhold tillid og mistillid – man lærer at håbe der hvor omgivelserne 
lægges tilrette for udvikling af denne evne. Barnet lærer først at have tillid til verden personfikseret igennem 
moderskikkelsen. Det sandsynlige grundlag for tillid er kundskaben om at man vil få hjælp når man trænger til 
den. Håb er altid knyttet til forventningen om at andre vil komme en til hjælp, og til subjektiv kundskab baseret 
på personlig erfaring.” 
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31 Paradigme Forbillede, mønster, mønstergyldigt eksempel. Et paradigme udgør den samlede grundantagelse af 
antagelser, teknikker, metoder og teorier som udøveren af en videnskab tager for givet; altså de fundamentale 
grundantagelser. (Lübcke 2000) 

32 Grundtvig, Nicolaj Frederik Severin (1783-1872) 
Blev født i 1783 i Udby. Grundtvig var teolog, digter og politiker. Grundtvig spændte vidt i sit forfatterskab og han er 
især kendt for sine salmer. Som 9 årig startede han i latinerskolen. I 1798 tog han på Århus Katedralskole, hvor han 
allerede efter 2 år dimitterede. De to år skildres senere i hans forfatterskab som en mørk tid ,” den sorte skole”. I 
efteråret 1800 ankom Grundtvig til København og fik her sin studentereksamen. I 1803 bestod han den teologiske 
embedseksamen kun 20 år gammel. Fast embede fik han først i 1822 i Vor Fredens Kirke’s kapel. Grundtvig var gift 
3 gange og fik 5 børn. Grundtvig døde i 1872. 

33 Egen oversættelse: 

”Jeg har en drøm – en vision om hvordan omsorg skulle være. Om hvordan det ar være syg ikke betød frygt og 
ensomhed – ikke betød lange dage i frygt. At det skulle betyde at man på en institution, som drog omsorg – ikke 
blot at en person var omsorgsfuld – ikke blot en enkelt sygeplejerske, en enestående læge, en venlighed. Hvor 
hele institutionen af omsorgsfulde mennesker forstod at intet er så terapeutisk som at forstå smerten, ikke kun 
den fysiske smerte. Jeg har en vision at læger ville tale medfølende. At familien ville tale åbent. At patienten 
kunne tale frit. At døden kunne være noget man så i øjnene, og ikke frygtet. At glæden kunne dukke op til 
overfladen midt i tristheden. At tårer kunne give plads til latter og vrede til mildhed.  

Jeg har en vision om omsorgsgivere ville dale en styrke – en styrke der kommer fra et fælles mål. Som kom fra 
det at tilhøre et fællesskab – et fællesskab af mennesker som tror at drage omsorg gør en forskel. At dørvagter 
betyder lige så meget som læger, at frivillige(naturligt) har plads ved siden af sygeplejersken, at ord og titler 
betyder mindre end venlighed. 

At man ikke længere har line-ups. At mennesket bliver taget af før papir. At stemmer afslører omsorg før 
direktiver. At venteværelser afspejler håb mere end konvention. At død betyder at vide at mange mennesker har 
deltaget. At der hverken vil være fysisk smerte eller ensomhed.”  
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