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Tekst Elisabeth Assing Hvidt, religionssociolog og postdoc, Niels Christian Hvidt, dr.theol., lektor, og Jens Søndergaard, professor, praktiserende læge og forskningsleder, 
Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, ehvidt@health.sdu.dk

Tro, håb og mening 
– den sværeste samtale! 

Den italienske forfatter og hermeneuti-
ker Umberto Eco skriver i bogen Cinque 
scritti morali, (Moralske tanker), at 

”[…] den etiske dimension begynder, 
når den anden kommer ind på scenen” 
(Eco 1998, p. 82).

På kurset ’Tro, håb og mening – den 
sværeste samtale’, der blev afholdt i 
Rom den 22.-27. september, var sce-
nen sat for mødet med patienten i al-
men praksis, hvis liv af  den ene eller an-
den grund er blevet svært, fx som følge 
af  alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, 
tab eller livskrise. Hvordan møder man 
som praktiserende læge patienten, der 
oplever sorg, bekymringer og længsler? 
Hvordan taler man om emner som tro, 
håb og mening? Både læger og deres pa-
tienter kan føle, at det er svære og ømtå-
lelige emner – og derfor bliver kommu-
nikationen om disse emner ofte undgået. 

Der kan peges på flere kulturelle og 
samfundsmæssige strømninger som år-
sag til disse barrierer – strømninger, som 
kurset også stillede skarpt på som vig-
tige teoretiske forståelsesrammer for 
de holdninger og den adfærd, der præ-
ger almen praksis i dag. Sekulariserin-
gen blev fremdraget, som sammen med 
modernitetens teknologiske fremskridt 
og dertilhørende monopolisering af  de 
videnskabelige forklaringer på sundhed 
og sygdom har ført til en gradvis bevæ-
gelse væk fra tro, religion og andre ”ir-
rationelle” kilder til håb og mening. Re-
lateret til denne udvikling kommer, at 
man i fremskridtets og videnskabelig-
hedens navn har skabt et højt speciali-
seret og teknologiseret sundhedsvæsen, 

hvor læge-patient-relationen er sat under 
pres, fordi den enten er blevet sparet el-
ler professionaliseret væk. 

Vi så læger på kurset, der i deres praksis 
var bevidste om, at deres patienter havde 
brug for noget andet og mere end et rent 
biomedicinsk blik på deres helbreds-
problem. Motivationen for at melde 
sig på kurset var, at de mærkede, at de i 
den forbindelse kom til kort og mang-
lede viden og færdigheder til at forstå og 
komme i dialog med patienten om for-
hold som tro, håb og mening. 

Det ser ud til, at åndelige og eksisten-
tielle emner, trods sekulariseringen, til-
trækker sig større og større opmærk-
somhed i medierne og i det offentlige 
rum i Danmark samt i danskernes pri-
vate sfærer. Ikke mindst sammenkædet 
med forsikring om harmoni, sundhed og 
velvære formidles spirituelle og religiøse 
praksisser, eksempelvis bøn, meditation, 
mindfulness, faste eller new age-relate-
rede behandlingstyper som attråværdige 
for mange mennesker og som direkte 
helsebringende. Hvad er det for meka-
nismer og ressourcer, som disse spiri-
tuelle forklaringssystemer og -teknikker 
præsenterer det moderne individ for, og 
som går stik imod det 21. århundredes 
rationelle oplysning? 

Kurset satte fokus på symbolernes, ri-
tualernes og ikke mindst relationernes 
betydning i disse praksisser og behand-
lingstilbud og gjorde dem til omdrej-
ningspunkt for en diskussion af, hvad det 
etablerede sundhedsvæsen ”mangler”  
eller har brug for at genopdage i den 
henseende. 

I en globaliseret verden med et stadigt 
stigende antal immigranter som brugere 
af  det danske sundhedsvæsen er danske 
sundhedsprofessionelle mere end nogen-
sinde før konfronteret med andre etnici-
teters verdensbilleder og meningssyste-
mer, herunder deres oplevelse af  sygdom 
og forklaringer på forbindelsen mellem 
tro og helbred. Da danske sundhedspro-
fessionelle er en del af  et pluralistisk sam-
fund, skabes der et stigende behov for vi-
den om og forståelse for, hvordan både 
etniske danskere og personer med anden 
etnisk, kulturel og religiøs baggrund tol-
ker sundhed og sygdom. Underviserne 
Niels Christian Hvidt og Naveed Baig, 
der har en baggrund i henholdsvis kri-
sten og islamisk teologi, og Elisabeth As-
sing Hvidt i religionssociologi, gav derfor 
en indføring i, hvad kristne, muslim-
ske og nyreligiøse værdier og holdninger 
kan betyde for patienten i livs- og syg-
domskrise, og hvordan man kan under-
støtte patienters håb og eksistentielle be-
hov uden af  give afkald på fagligheden. 
En spørgeguide kaldet EMAP (akronym: 
Eksistentiel koMmunikation i Almen 
Praksis), som er udviklet som en del af  et 
dansk forskningsprojekt ved Forsknings-
enheden for Almen Praksis i Odense, 
blev brugt til at facilitere kommunikatio-
nen med patienten og til at give hjælp til 
at begynde og afslutte en samtale. 

Hvordan taler man
om emner som tro, 

håb og mening? 
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På kurset blev der desuden arbejdet 
med, hvordan denne viden kan bringes i 
spil i en personlig læge-patient-relation. 
Blandt mange sundhedsprofessionelle, 
herunder praktiserende læger, opfattes 
det som et ideal, at man forholder sig 
værdineutralt i mødet med patienter (og 
pårørende). Virkeligheden er dog sna-
rere, at man bærer sine grundlæggende 
værdier med sig, hvor man står og går. 
Undersøgelser viser, at det også gælder i 
medicinsk beslutningstagen og i vejled-
ning af  patienter og pårørende i forhold 
til etiske dilemmaer Det kan derfor være 
problematisk, hvis egne værdier ligger 
skjult under samtalen med patienter og 
pårørende. Med et fokus på, hvornår 
egne værdier bliver bragt i spil, blev ca-
ses fra deltagernes egen kliniske hverdag 
integreret i en teateriscenesættelse via 
teatermetoden (en skuespil- og impro-
visationsteknisk tilgang til at tydeliggøre 
kliniske kommunikationssituationer) fa-
ciliteret af  professor i innovative design 
Henry Larsen og skuespiller og teaterin-
struktør Preben Friis.

Den teoretiske og praktiske undervis-
ning blev krydret med inspirationsbe-
søg i forskellige locations i Rom, bl.a. 

det nærliggende Isola Tiberina Hospi-
tal, Birgittasøstrenes Skandinaviske Hus 
i Rom, Peterskirken, Vatikanstaten og 
Opus Deis universitet Santa Croce.

Hvad tog den praktiserende læge med 
hjem?
Lægerne gav i efterfølgende evaluering 
udtryk for, at de var blevet bedre klædt 
på til samtalen om tro, håb og mening 
qua øget viden om de kristne og mus-
limske religioner, nyreligiøse strømnin-
ger og bevægelser samt deraf  afledte 
kulturelle forhold. Med en større viden 
om religiøse og kulturelle forhold var 
den enkelte læges mod til at invitere til 
samtale, rumme forskelligheder og sam-
tidig vise og udveksle egne værdier ble-
vet større. En erkendelse af, at der ved 
eksistentielle livsvilkår mere er tale om 
universelle ligheder end kulturbestemte 
forskelligheder, var en essentiel del af  
kursusudbyttet hos mange. Denne er-
kendelse gav anledning til en revision af  
begrebet ”professionalisme” og til en 
bevidsthed om, at professionalisme også 
indeholder lægens egen personlighed og 
sårbarhed.

Ved hjælp af  teatermetoden og brug 
af  spørgeguiden EMAP blev der skabt 
kommunikationssituationer, hvor det 
blev tydeligt, at klassiske kommunikati-
onsteknikker, som fx spejlingsmetoden, 
kan gå hen og blive en anden måde at 
bevare en professionel distance på, som 
ikke skaber en meningsfuld, frugtbar og 
ligeværdig samtale med patienterne om 
eksistentielle temaer. Qua teatermeto-
dens iscenesættelse af  læge-patient-sam-
taler, der mere beroede på ”at være” end 
”at gøre”, blev der blandt kursusdelta-

gerne åbnet op for en erkendelse af, at 
der med det moderne sundhedsvæsens 
skarpe aftegninger og afgrænsninger af  
fagprofessioner lukkes ned for et po-
tentielt relationelt behandlingsrum, der 
som den naturligste ting i verden (set i 
et mellemmenneskeligt perspektiv) kan 
foregå på tværs af  specialer, kulturer og 
religioner. 

Det står tilbage – for såvel deltagere 
som undervisere – at greje, hvordan den 
dominerende biomedicinske diskurs 
samt organisationsmæssige forhold lader 
sig bøje i et omfang, der tillader indivi-
duelle indsigter fra dette kursus at få ud-
foldelsesmuligheder. Dette er vel i stort 
omfang op til den enkelte læge selv. Og 
vi må jo også huske på, at Rom ikke blev 
bygget på én dag!

Kurset udbydes atter i 2017 og åbnes 
snart for booking via Praktiserende 
Lægers Efteruddannelse – www.plo-e.dk.

Referencer fås ved henvendelse til for-
fatterne.

... var bevidste om, at 
deres patienter havde 
brug for noget andet 
og mere end et rent 
biomedicinsk blik på 

deres helbredsproblem.

Det kan derfor være 
problematisk, hvis egne 

værdier ligger skjult 
under samtalen med 

patienter og pårørende. 
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EMAP – Eksistentiel koMmunikation i Almen Praksis 
- Et redskab til at kortlægge patientens eksistentielle problemer og 

ressourcer 
 
 
 
EMAP kommunikationsredskabet indeholder forslag til temaer og spørgsmål, som kan adresseres 
i en 30-minutters konsultation, hvor lægen har fokus på at kommunikere med patienten om 
eksistentielle problemer og ressourcer – eller blot som inspiration til øget fokus på patienters 
livsovervejelser ved alvorlig sygdom.  
 
Forud for denne samtale har lægen inviteret en patient, som efter lægens vurdering kan få gavn 
af en sådan samtale. Ved denne invitation kan det være hensigtsmæssigt at forberede patienten 
på samtalens fokus. 
 

Indledning 

Jeg er meget glad for, at du har sagt ja til at tage denne her samtale med mig, hvor vi har 
muligheden for at gå mere i dybden med, hvordan du har det, og om der er nogle ting, jeg som 
din læge kan hjælpe dig videre med. 
 
Identifikation af patientens problemer: 

! Hvordan har du det? Hvis patienten glider af på spørgsmålet eller kun refererer til fysiske 

symptomer, så prøv at gå mere i dybden med følgende spørgsmål: 

- Hvordan er det at være dig lige nu? 

- Hvad fylder for dig lige nu? 

- Kan du godt finde ro? 

- Når man bliver alvorligt syg, kan der opstå tanker om den uvisse fremtid, om man 

bliver rask og måske også, om der er en mening med, at man er blevet syg. Har du 

haft sådanne tanker? 

- Mange kan komme til at opleve vrede (f.eks. mod nogle af os læger, ægtefællen, 

Gud), fortvivlelse eller afmagt? Er det noget, du kan genkende? 

- Er der følelser, som du synes er specielt vanskelige at håndtere? (f.eks. 

selvbebrejdelser, skyldfølelse, manglende tro på fremtiden). 

! Når vi ser mod fremtiden, er der noget du særligt håber på? (Hvis patienten ikke kan blive 

rask, skal spørgsmålet fokusere på håb i forhold til andre opnåelige ting).  
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