
Om undersøgelsen: Livsspørgsmål og hospitalsindlæggelse. 
 
Vi er en gruppe bestående af en sundhedspsykolog, en religionssociolog og Rigshospitalets 
præster, som interesserer sig for at belyse den betydning livsspørgsmål og tro kan have i 
forbindelse med hospitalsindlæggelse. Vi har opstillet et spørgeskema og er intersserede i at få 
Rigshospitalets patienter til at besvare spørgeskemaet. Vi henvender os til centerledelser og 
klinikledelser på Rigshospitalet for at få tilladelse til at spørgeskemaet uddeles til patienter af 
personalet.  
Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse med 37 spørgsmål, de fleste ren afkrydsning. 
Der indgår ingen biomedicinske data og der indhentes ikke andre oplysninger end dem, 
patienterne selv afgiver.  
Projektet støttes af og indgår i Københavns Universitets satsningsområde: Religion i det 21. 
århundrede. 
 
Formål 
Projektet har til formål at indsamle materiale om karakteren og intensiteten af eksistentielle og 
religiøse overvejelser i forbindelse med sygdom og hospitalsindlæggelse. Gennem de sidste ca. 20 
år er det blevet påvist – især i USA, at religion kan spille en forholdsvis stor rolle for hvordan det 
det enkelte menneske mestrer et sygdomsforløb - såvel i positiv som i negativ retning (se fx 
Koenig, Pargament, & Nielsen, 1998). 
I Danmark har der (så vidt vides) aldrig før været udført undersøgelser af denne art. Samtidig 
indtager Danmark på mange måder en særstilling i religiøs henseende ved at have en høj grad af 
tilslutning til religiøse trossamfund, men en lav grad af tilslutning til centrale kristne trosforestillinger 
(Andersen & Lüchau, 2004). Imidlertid er der er ingen grund til at tro, at eksistentielle og religiøse 
spørgsmål er fraværende hos danske patienter – blot ser de måske lidt anderledes ud og er knapt 
så artikulerede som i mange andre europæiske lande og i USA.. 
Denne undersøgelsen ønsker først og fremmest at afklare, hvorvidt sådanne spørgsmål 
intensiveres, holdes status quo eller mindskes under sygdom og dernæst ønsker undersøgelsen i 
begrænset udstrækning at afklare karakteren af de tanker og forestillinger, indlagte patienter gør 
sig. 
 
Inklusion og eksklusion 
Inklusion: Alle voksne indlagte og ambulante patienter og pårørende til indlagte børn. 
Eksklusion: Patienter, der efter personalets skøn kan påvirkes negativt af at besvare 
spørgsmålene. 
Patienter, der ikke behersker et rimeligt dansk. 
Patienter, der på grund af sygdom eller bevidsthedstilstand ikke forventes at kunne forstå eller 
besvare spørgsmålene adækvat (eksempelvis alvorlig demens, bevidsthedsplumring etc.) 
 
Forventet varighed af undersøgelsen 
Undersøgelsen forventes at løbe i perioden september – november 2005 eller til vi har modtaget 
ca. 1000 besvarelser. 
 
Etiske overvejelser 
Deltagelse i undersøgelsen er helt frivillig og oplysningerne i spørgeskemaet behandles strengt 
fortroligt. Der stilles efter vores bedste overvejelser ikke spørgsmål af krænkende eller 
grænseoverskridende karakter. 
Undersøgelsen falder ikke indenfor den type undersøgelser, som kræver godkendelse fra Den 
Centrale Videnskabsetiske Komite. 
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