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Forord 

Den svære samtale kan foregå alle vegne. Mange faggrupper 
er bevidste om vigtigheden og vanskelighederne ved den 
svære samtale. Den har sine udfordringer. Når vi møder 
mennesker med behov for sjælesorg, er det aldrig en nem 
opgave at gå i gang med. Folk med mange års erfaringer er 
klar over, at det kræver stor opmærksomhed og bevidsthed, 
når den skal udføres i praksis. 

Et langt livs erfaringer har givet Johannes H. Jensen 
en omfattende viden om og en grundlæggende praksis i 
sjælesorg. 

Denne bog er tilegnet alle dem, der bliver mødt 
med behovet for sjælesorg, enten som yder eller som 
modtager, som fagperson eller privatperson. Omsorg er 
bogens gennemgående tema, og den har fine eksempler og 
cases, som kan bruges til såvel undervisning som samtalernes 
mangfoldighed og peger på kilder, der inspirerer den 
medmenneskelige omsorg. 

Første del behandler praktisk sjælesorg og er en god guide til 
at forstå begrebet sjælesorg, og hvordan man håndterer nogle 
af de udfordringer, som man møder, når der er behov for 
sjælesorg. Den indeholder den mest basale viden og rækker 
fra en levende fortælling og case til kontaktoplysninger 
og råd om håndtering i praksis. 

Anden del behandler den teologiske tilgang til sjælesorg 
og uddyber dele af første del. Den er ikke kun beregnet til 
fagpersoner, men også til enhver, der gerne vil fordybe sig 
i baggrunden for, at der opstår behov for sjælesorg, og hvad 
der kan opnås gennem sjælesorg. 
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En førstehjælpskasse i sjælesorg, god inspiration og guide 
ud i kunsten at bedrive sjælesorg!

Marie-Louise Bork Winther, cand. theol. døvepræst. 2016
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Indledning. Omsorg og sjælesorg

Svære samtaler kender vi alle til. Mange ville helst undgå 
dem, men hvordan klarer man dem, når det er nødvendigt? 
Det er mit hovedfokus i denne bog om den svære samtale. 
Sundheds- og plejepersonale som sosu-hjælper og –assistent, 
læge og sygeplejerske i samspil med pårørende og præster, 
møder den som opgave til hverdag. Disse fagpersoner er 
min målgruppe sammen med de mange ansatte og frivillige i 
hjælpeorganisationer og foreninger, som har til opgave at tale 
med og rådgive mennesker i livets vanskeligste situationer.

Den svære samtale forbindes umiddelbart med lægens 
samtale med den uhelbredelige, døende patient. Den svære 
samtale er for mig enhver samtale med et akut kriseramt 
menneske, der oplever sig truet på livet og føler situationen 
ude af kontrol, uanset i hvilken alder og under hvilke 
omstændigheder, det sker. 

Dette anliggende har optaget mig hele mit virksomme liv 
som underviser og præst og i mit personlige liv. Derfor har jeg 
kæmpet mod fortielser og tabuer. I min kursusvirksomhed og 
som leder af offentlige støttegrupper om livets kriser har jeg 
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lært, at man i et trygt omsorgsfuldt miljø kan sige ord, som 
forløser. Det kan ske ved den svære samtale i hverdagen, som 
kaldes åndelig omsorg eller sjælesorg. Den kan føres af alle og 
enhver, og af præsten som fagperson. Denne bog henvender 
sig således til enhver, som skal føre den vanskelige samtale. 
Formålet er at vække tillid til at kunne være til hjælp, alene ved 
at turde bevare kontakten, hvor alt andet er håbløst. Her vil 
jeg gøre rede for denne omsorg og nogle af dens væsentlige og 
vanskelige områder. Denne bog er inspireret af udfordringer 
fra studerende og gennem samtaler med syge og døende og 
deres pårørende. Hvad skyldes den skyhed, forlegenhed og 
hjælpeløshed, som vi oplever overfor de svære samtaler? 
Dertil kommer mange års samarbejde som præst på hospice, 
hospital og plejeafdelinger. Erfaringer er alle anonymiserede 
og almengjorte, så fortroligheden er respekteret. Bogens 
cases er samlet i en oversigt bagest i bogen, som gør det let 
og oplagt at bruge dem i gruppearbejde i undervisning og 
supervision. 

Til sidst i første del anbefales supervision som en hjælp til 
hjælperen for at undgå at blive overbelastet og udbrændt og 
en mulighed for at bearbejde sine erfaringer med de svære 
samtaler. Yderligere hjælp til at arbejde med emnet kan findes 
i den udførlige liste over hjælpeorganisationer og tilsvarende 
litteratur sidst i bogen. 

I bogens sidste del uddyber jeg centrale emner med 
baggrund i den kristne tro. Det er en kort introduktion i nogle 
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af de religiøse ritualer som en slags manual, med forslag til 
salmer og bønner for den, der får brug for det. Det enkleste 
råd er ellers at kontakte fagpersonen; en præst eller anden 
religiøs leder. Der er en voksende erkendelse af behovet for 
øget kompetence i at føre samtale på tværs af kultur, religion 
og tradition i et moderne multikulturelt samfund. Der er hos 
mange forståelse for menneskers latente behov for omsorg 
i bredere forstand. Det afføder også voksende ønske om at 
komme ”det hele menneske” i møde. 

Det er indlysende, at den opmærksomt spørgende 
medarbejder kan gøre det enkelt for hjælpsøgende, at tale om 
ellers pinlige og smertefulde emner. Ud fra mine erfaringer 
er der store ressourcer i denne udvikling. Med denne bog 
ønsker jeg at fremme en sådan omsorgsfuld kultur, ved at 
overvinde forlegenheden, når de svære spørgsmål kommer 
på tale. Her forsøges også at skabe forståelse for de kristne 
og religiøse emner. Det er i høj grad aktuelt. Hensigten er at 
bidrage til det støttende miljø af hensyn til vore medborgeres 
trivsel såvel af etnisk dansk som anden kulturel baggrund.

Mine faglige erfaringer og personlige samtaler med 
fagfæller har givet mig baggrund for at skrive om emnet. 
Især vil jeg takke min ægtefælle cand.psych. Inger Birk for 
personlig og faglig støtte. Tak til lektor Marianne Bach for 
godt kollegialt samarbejde. Tak til mine tre kolleger: Hans 
Jørgen Boyen Rasmussen og Marie-Louise Bork Winther og 
min datter Bettina Birk Jensen for at have gennemlæst og 
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givet inspiration gennem drøftelser af emnerne. Sidst og ikke 
mindst tak til lærer Anders Dalsgaard for korrekturlæsning. 
Tak til VELUX Fonden for anerkendende økonomisk støtte.

Frederiksberg 2016 – Johannes Henning Jensen 
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Kapitel 1

Sjælesorg som fælles opgave

1. ”Se mennesket” – det sete afhænger af 
øjnene, der ser.

Den første case handler om, at det sete afhænger af øjnene, 
der ser. Først et klip fra en journalists artikel: ”Ved ankomsten 
til København var der på Hovedbanegården en ældre dame, som 
gik på perronen med alle sine ejendele i en pose, og en ældre mand 
søgte i en skraldespand efter noget spiseligt midt i morgenmylderet 
af fortravlede danskere, som skulle med S-toget på arbejde. På 
vejen hjem kom intervieweren forbi en sammensunken mand på en 
trappesten uden for Diakonissestiftelsen, mens mennesker gik forbi 
uden at se ham.”1 

Det afhænger af øjnene, der ser 
Det var en frostklar, bidende kold vintermorgen i januar lige 
efter jul. En journalist ankommer som beskrevet ovenfor til 
Københavns travle Hovedbanegård for at skifte til det lokale 
S-tog. Hun føler sig alene og fremmed i menneskemylderet. 

Er der ingen, som ser dem, menneskene? Den store 
banegårds ankomsthal er fuld af fremmede og travle 

1) Anette Ingemansen: Artikel bragt i Indre Missions Tidende 2003 nr. 6 
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mennesker på vej til arbejde. Men ikke alle er på vej. Mange 
hænger i hjørnerne og på bænkene langs væggen. De fleste 
går lige forbi dem. Også vor tilrejsende journalist. Men hun 
er alligevel forarget og spørger sig selv: ”Får mennesker bare 
lov til at ligge der overset og tilovers? Enhver ligger vel, som 
de har redt” tænkte hun og gøs ved denne indskydelse fra 
en politisk replik? Hurtigst muligt banede hun sig vej ud 
af ankomsthallen. Hun var på vej til Frederiksberg, til Den 
Danske Diakonissestiftelse, for at få sit interview. 

Den udsendte medarbejder forlod ikke Den Danske 
Diakonissestiftelse uden at bemærke, at stedet er noget særligt. 
Beliggende midt i det grønne Frederiksberg. Tænk et så smukt 
sted i den voldsomt store by. De hundrede år gamle, værdige 
bygninger knejser i parken med deres takkede kirkegavle. 
Ikke mindst relieffet over hovedindgangen gjorde indtryk på 
hende, da hun gik ned ad den 11 trin høje stentrappe. Var det 
ikke selveste den ”barmhjertige samaritaner”, der knælede 
ned over hovedindgangens dør, for at hjælpe den nødstedte? 
Tænk at det fandtes i den store by. 

Brat blev hun revet ud af sin fredfyldte oplevelse. Pludselig 
så hun en sammensunken mand ligge som en død for hendes 
fødder. Lige dér på den hårde iskolde stentrappes nederste trin 
lå han foran hoveddøren til Den Danske Diakonissestiftelse 
med relieffet af den barmhjertige samaritaner. Var der slet 
ingen, som så manden? Den tilrejsende journalist skyndte 
sig forbi. Her var en historie til bladet, et scoop. Hjemme 
på sit ugeblads redaktion skrev hun forarget en artikel 
om mødet med den store bys mennesker, der gik forbi de 
oversete på hovedbanegården og den døende, der var faldet 
på diakonissernes stentrappe.
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Hvad journalisten ikke så
Det var en frostklar, bidende kold vintermorgen i januar lige 
efter jul. De fleste var for længst mødt på arbejde. Kun en enkelt 
fysioterapeut på flekstid mødte senere. Hun så også manden 
på den hårde og kolde stentrappe foran indgangsdøren, 
liggende sammensunken, død eller levende? Det lod sig 
ikke afgøre på afstand; men slemt så det ud. Ikke lige noget 
for en spinkel kvinde at gribe fat i, terapeut eller ej. Ordet 
”terapeut” er græsk og betyder rigtig nok ”helbreder eller 
hjælper”. Hjælpe i det mindste, det måtte hun, men hvordan? 
Det kan hurtigt blive for meget og for sent. Beslutsomt løb 
hun efter hjælp i receptionen. Hun fandt frem til et par mænd 
på Diakonissestiftelsen. Det var ikke nemt, for dem er der 
ikke mange af; men det lykkedes. Den ene lod sig gribe af 
situationen. Han løb straks ud til den nødstedte. Den anden 
skaffede i god orden vagtafløsning og sin overfrakke, inden 
han forlod sit lune domæne. Behørigt påklædt til situationen 
kom også han til hjælp. 

Nu var der god tid. Det tog lang tid for den først ankomne. 
Mange gentagne forsøg på at få kontakt med den forhutlede 
mand på trappen mislykkedes. Han lå sammensunken, som 
var han styrtet hovedkulds de mange trin ned. Tilsyneladende 
livløs, eller var han kun bevidstløs? Det lykkedes omsider at 
få tegn på liv fra manden; men ingen mulighed for kontakt. 
Gentagne venlige klap på kind og træk i skulder havde ingen 
effekt. Hverken mild eller kraftig tiltale syntes at påvirke ham. 
Han var en yngre mand i al for sommerlig påklædning til 
årstiden og i synlig helbredssvækket tilstand, men i det mindste 
ikke død. Der var i hvert fald endnu kropsvarme tilbage. Var 
han syg, beruset eller på anden måde påvirket? Hvem kunne 
vide det? Selv vidste han det åbenbart heller ikke. 
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Den nødstedte var faktisk utilgængelig for kontakt. Skulle 
de velvillige hjælpere ”smide manden” og dermed problemet 
over på ”det offentlige”. Tilkalde politiet? – men det var dog 
ikke offentlig gade-uorden. Han lå på Diakonissestiftelsens 
private grund. Den er ikke offentlig gade. Kalde en ambulance 
og sende ham på skadestue? Men var han mon beskadiget? 
Så kunne man i det mindste få undersøgt, om han havde 
brug for undersøgelse. 

”Se hvilket menneske”.
Det fór pludselig som en velkendt talemåde ud af den sidst 
ankomne hjælper. Det lød som et citat, og er det også. Fra Jesu` 
lidelseshistorie. I en blanding af utålmodighed og afmagt 
udbrød han: ”Hvad gør man med sådan et menneske?” Det 
virkede. ”Sådan et menneske! Er jeg sådan et menneske?” 
lød det stønnende fra den hidtil så tavse, hjælpeløse. Der 
var åbenbart både liv og mæle i manden; men hans tale var 
næsten uforståelig. Hvad gør man, når man ikke ved, hvad 
man skal gøre, og ikke kan spørge?

 For tredje gang kom en kvinde forbi. En lokal 
sundhedshjælper kom slæbende med sin cykel gennem is og 
sne. Hun skulle skynde sig ud for at hjælpe andre. Tidsplanen 
var stram, selv når det ikke var isglat. Tidligere havde hun 
kunnet holde tidsplanen om sommeren. Da var hun yngre 
og stærkere. Det var også før den populære skattestop politik 
blev gennemført. Hun slæbte sig af sted med den ene hånd 
på styret. Den anden hånd holdt hun strakt skråt opad, for at 
se på uret. For at holde tiden. Det var hendes opgave.

Skræmt ved tanken om yderligere forsinkelse ser hun 
de tre hjælpeløse mænd på trappen. Den forhutlede, den 
forfrosne og den fortvivlede. Hun kendte lokalområdet. Så 
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hun gættede på, at den forhutlede mand måtte høre til på èt 
af de to pensioner i nabolaget. Da manden synes at bekræfte 
dette, forsøgte de to mandlige hjælpere at få ham til at stå på 
det ene ben, og støtte på det andet.

Hjemkomst med maner
Stavrende af sted, støttet af den forfrosne, slingrede den 
tidligere så livløse mand af sted langs ligusterhækken. Han 
var ikke meget for at støtte sig for meget til hjælperen. Til 
gengæld kunne han nu tydeligt forklare sig. Han skulle nødig 
ses gå for tæt sammen med en anden mand. Folk kunne jo 
tro, at han var ”homo”, forklarede han nu ret tydeligt. Det 
ville han ikke risikere.

Imidlertid var de nået til det første pensionat; men nej, det 
var helt ved siden af. Det var for alkoholikere, meddelte han 
bebrejdende. Den slags menneske var han i hvert fald ikke. 
Han var faktisk såret over misforståelsen. Selvfølelsen var 
vokset betydeligt, da de to mænd nærmede sig den moderne 
pensionsbygning, som han nu udpegede som sin bopæl. Nu 
var han endda så gæstfri at invitere sin hjælper med indenfor 
for at vise sit værelse frem. 

Den smukke pensionsbygnings entre var en fornem 
reception, med luge, skranke og det hele. En gruppe 
medarbejdere lod sig gerne afbryde. De holdt netop møde om, 
hvor den forsvundne pensionist var blevet af. Det bekymrede 
dem, at han var gået hjemmefra om morgenen, uden overtøj 
og uden at tage sin livsnødvendige morgenmedicin. De var 
nået til at beslutte, at noget måtte gøres, men hvad og af 
hvem? Det nåede de ikke at beslutte, før det var for sent. Nu 
var det også komplet overflødigt. 
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Tilbage i de vante rammer
Da de to hjælpere nåede tilbage til deres vante rammer på 
Diakonissestiftelsen, var de optaget af at fortsætte, hvor de 
var blevet afbrudt. Her blev de mødt af flere af Diakonisse-
stiftelsens faste medarbejdere, som til de hjælpendes store 
forbavselse åbenbart havde fulgt med i begivenhedernes 
gang fra deres kontorvinduer. For de udbrød: ”Nå, I har nok 
været på barmhjertighedsgerning i dag ”? Den bemærkning 
gjorde de to hjælpere ubehjælpsomme og forlegne. Hvad 
skulle de dog også svare på den slags?

Den fortælling kendte den udsendte journalist ikke 
noget til. Hun var for længst på vej hjem for at skrive om 
sin ubehagelige oplevelse på Hovedbanegården og på Den 
Danske Diakonissestiftelse. Det var den nytårsfortælling, det 
blev til i hendes ugeblad. 

Hvad kan der ikke komme ud af at bruge denne case i et 
gruppearbejde for fagligt sundhedspersonale, og enhver 
anden, som hjælp til at ”se mennesket”?

Det handler om mennesket
Derfor er denne begivenhed sat som indledning til denne 
bog. Se, at den nødstedte kan være hvem som helst af os. 
Ligesom hvem som helst kan være den nærmeste til at se, 
hvilket menneske der har brug for hjælp. Al omsorg, også 
åndelig omsorg og sjælesorg ses i denne bog som denne 
gensidighed. ”Se hvilket menneske” udbrød den romerske 
landshøvding Pilatus ved synet af den tilfangetagne Jesus 
med tornekronen på hovedet, på vej til offentlig tortur og 
korsfæstelse. Det hedder på latin: ”Ecce homo” i Johannes 
Evangeliet kapitel 19 vers 5. Det har den moderne, nulevende 
salmedigter Hans Anker Jørgensen skrevet en rammende 
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salme om, som findes i Den Danske Salmebog som nr. 68. Den 
begynder således:

”Se hvilket menneske, se hvilket sind. 
Se, hvor han glad lukker udskuddet ind.
Brød til de sultende deler han ud. 
Sådan er Skaberen, sådan er Gud”.
Salmen slutter: 
”Se hvilket menneske, se hvilket mod. 
Se hvor han angriber ondskabens rod.
Mærk, hvor hans ånd driver dødsangsten ud.
Sådan er Skaberen, sådan er Gud.” 2

2) Den Danske Salmebog nr. 68. Se også i litteraturlisten under Hans Anker 
Jørgensen.
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2. Livet i vore hænder

Mange af os har oplevet at have et andet menneskes liv i vore 
hænder. Hvad enten vi bryder os om at se det i øjnene eller ej, 
er det en dagligdags oplevelse for mennesker, som arbejder 
i akut beredskab og på intensiv afdeling på et hospital. Vi 
håber, at vi ikke selv bliver ramt af ulykken, og dog ved vi 
inderst inde godt, at det kan ske. Vi kommer alle i krise, hvor 
vi ikke ved, hvad vi skal stille op. Heldigvis bliver vi ikke 
alle ramt samtidig, så der er håb om, at vi kan få hjælp fra et 
menneske, som ser os. Bare der er et menneske i nærheden, 
når det gælder. En krise er en uventet situation, hvor vore 
tidligere indøvede handlingsmønstre ikke slår til. Derfor 
kan en akut krise give anledning til eksistentielle, personlige 
problemer, som man ikke ved, hvad man skal stille op med. At 
komme til at stå hjælpeløs og rådvild kan ramme særlig hårdt 
som en anfægtelse. Oplevelsen af kontroltab gør os bange og 
fremmed for os selv. Det gælder, hvad enten vi selv er ramt 
i en eksistentiel krise, eller det handler om et menneske, der 
står os nær, som er i så stor nød, at enhver undvigelse og 
usikkerhed opleves som et svigt. Oplevelsen af at svigte er 
knugende. Det er min opfattelse, at ingen af os kan holde ud 
at se sig selv som den, der svigtede, da det virkelig gjaldt. 
Vi kan gøre meget for at forebygge, at det skal ske. Alligevel 
kan vi bagefter bruge mange tanker på at undskylde os selv 
med, at det er menneskeligt at fejle. Kunne vi gøre mere for 
at forbygge svigt, da var meget vundet. Hvordan kan vi blive 
bedre til at indstille os på det uafvendelige og uforberedte? 
Kan vi udvikle vore evner til at handle mere relevant og 
rimeligt i situationer, som kommer bag på os, ville det 
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gavne både andre mennesker og os selv. Det gælder både i 
hverdagsliv og arbejdsliv, uanset hvad opgave vi har. Ikke 
mindst hvis vi har et job, hvor vi har med mennesker at gøre, 
er dette anliggende yderst påtrængende. Det er eksistentielt. 

K. E. Løgstrups universelle etik
Det svarer til den erkendelse, som professor i etik K.E. 
Løgstrup beskriver: ”Den enkelte har aldrig med et andet 
menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin 
hånd. Det kan være meget lidt – en forbigående stemning, 
en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker – 
en lede man uddyber eller ophæver. Men det kan også være 
forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om 
den andens liv lykkes eller ej … Hvorom alting er, betyder det, 
at der i et hvilket som helst møde mellem mennesker ligger 
en uudtalt fordring, uanset under hvilke omstændigheder 
mødet finder sted og hvilken karakter mødet har”3. Løgstrup 
kan i denne sammenhæng ligefrem hævde: ”Vi er hinandens 
verden og hinandens skæbne”. Så kraftigt understreger han 
menneskelivets vilkår som et gensidigt fællesskab. Livets 
fælles vilkår gør, at vi i vor tilværelse og fremtid er indbydes 
afhængige af hinanden. Det kan vi ikke løbe fra. Løgstrup 
taler om skæbne i betydningen et livsvilkår, som man må 
overtage, finde sig i og leve med. Det er ikke tale om en 
uforanderlig skæbne som en selvforskyldt straf. Vi er heller 
ikke hinandens skæbne i den forstand, at vi hersker over 
hinandens liv. Det ville være fatalisme og overgreb. Løgstrup 
siger, at vi uvilkårligt øver indflydelse på hinandens liv og 
bliver dermed medansvarlige for hinanden. Denne universelle 
etiske opfattelse af den medmenneskelige afhængighed er 

3) Løgstrup, K.E.1962: Den etiske fordring, Gyldendal, side 25
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blevet en del af vor kulturelle etiske norm, som præger de 
flestes adfærd. Så vi ubevidst handler ud fra denne holdning 
uden at tænke over, at det svarer til ovennævnte citat af 
K.E. Løgstrup. Baggrunden er almen medmenneskelighed, 
som mange kender fra Jesu lignelse om ”Den barmhjertige 
samaritaner” i Lukasevangeliet 15. Denne fortælling har givet 
navn til betegnelsen ”samaritter”, som er et menneske, der 
hjælper et andet i nød. Så selvfølgeligt er det i vort samfund 
at hjælpe. Ifølge Straffelovens §253 er det stafbart at undlade 
at hjælpe nogen, der er i øjeblikkelig livsfare. Det samme 
gælder en tilsyneladende livløs. Strafansvar forudsætter dog, 
at hjælpen kan ydes uden særlig fare eller opofrelse for sig 
selv eller andre. Hjælpen kan f.eks. bestå i at tilkalde hjælp 
og forsøge at give førstehjælp. Aktuelt anvendes Løgstrups 
filosofi om sansning som indlevelse i medmenneskers liv i 
sorg og glæde da også i beskrivelsen af relationen mellem 
mennesker. Det møder vi i sygeplejen, som den bl.a. er 
behandlet af den norske professor Kari Martinsen i sin bog om 
Løgstrup og sygeplejen4. I det afsluttende kapitel beskriver 
hospitalspræst Tom A. Kjær Løgstrups sansefilosofis 
betydning for samtalens kunst i sygeplejen. 

4) Kari Martinsen 2012: Løgstrup og Sykepleien. Akribe Forlag Oslo, med bidrag 
af Tom A. Kjær: side 158. Tom A. Kjær er sygehuspræst på Herlev hospital. Han 
skriver i sin artikel: Løgstrup og samtalens kunst i sygeplejen: K. E. Løgstrup 
har noget væsentligt at sige ind i sygeplejens og sjælesorgens sammenhæng. 
Løgstrups sansefilosofi kommer til fuld udfoldelse i hans planlagte værk: 
Metafysik I-IV, som først blev færdigudgivet i 1984 efter Løgstrups død i 1981.
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3. Åndelig omsorg og sjælesorg – Er der 
forskel? 

Omsorg gennem samtale kan udøves af alle og enhver. 
Af såvel menigmand i almindelighed som professionelle 
i deres faglighed. Den udøves af såvel sagsbehandlere, 
social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker, som af læger, 
psykologer og mange flere i sundheds- og plejesektoren; 
og som hidtil af præsten. Så meget mere er der behov for 
en lettilgængelig beskrivelse af denne form for omsorg og 
de spørgsmål, man som medmenneske og ”sjælesørger” 
uvilkårligt kommer ind på. 

I plejefaglige kredse skelner man mellem åndelig omsorg 
og den religiøse sjælesorg. Det sidste er det traditionelle 
kirkelige udtryk for den medmenneskelige omsorg. Det første 
beskriver Det etiske Råd i pjecen fra 2002: Åndelig omsorg for 
døende 5. Her defineres åndelig omsorg som en omsorg, der 
både omfatter den specifikt religiøse omsorg og hensynet til 
de eksistentielle spørgsmål og bekymringer, der kan opstå 
hos ethvert døende menneske, uanset om disse spørgsmål 
hos den enkelte er præget af religiøse aspekter eller ej. 

Det er i god overensstemmelse med, at man i disse år taler 
om både fysisk, psykisk og åndelig omsorg. Ikke mindst 
er ”den åndelige omsorg” i stærk udvikling i plejefaglige 

5) Publikationen ’’Åndelig omsorg for døende”, udtalelser fra Det Etiske 
Råd” kan ses på hjemmesiden: http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/aktiv-
doedshjaelp-og-doeende/publikationer/aandelig-omsorg-for-doeende-2002. 
Det Sygeplejeetiske Råd, der er et råd af sygeplejesker, tilslutter sig Det Etiske 
Råds anbefalinger, som de kommer til udtryk i denne publikation, og anbefaler 
afdelinger/sygeplejersker, der passer døende patienter, at benytte publikationen 
og tage emnet op til drøftelse på møder, temadage eller lignende, – ifølge Lisbeth 
Vinberg Rasmussen, Det Sygeplejeetiske Råd. 

http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/aktiv-doedshjaelp-og-doeende/publikationer/aandelig-omsorg-for-doeende-2002
http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/aktiv-doedshjaelp-og-doeende/publikationer/aandelig-omsorg-for-doeende-2002
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kredse. Der er tale om omsorg for alle 3 sider hos mennesket: 
krop, sjæl og ånd. Det offentlige omsorgsvæsen er forpligtet 
overfor alle 3 sider; således også overfor religiøse såvel 
som ikke religiøse patienter – det være sig kristne og 
medlemmer af andre religioner. Det er derfor vigtigt at få 
afklaret forholdet mellem udtrykket ” åndelig omsorg” og 
den ” kristne sjælesorg”. Efterhånden bruger plejepersonalet 
i sundhedsvæsenet udtrykket ”åndelig omsorg” om den 
opmærksomme beskæftigelse med patientens almene 
filosofiske livsspørgsmål. Jeg opfatter sjælesorg som det 
omfattende begreb, der henvender sig til det hele menneske 
i alle dets relationer. Er det ikke også det, plejepersonale gør 
eller i hvert fald har intention om at gøre? Plejepersonalet 
beskæftiger sig også med patientens religiøse spørgsmål. 
Præcis hvor forskellen mellem plejepersonalets åndelige 
omsorg og præstens sjælesorg ligger, er svært at sige, for der 
er megen overlapning. 

Med eller uden uniform
Hovedforskellen ligger måske blot i, at plejepersonalet har 
en sygeplejefaglig tilgang til patientens eksistentielle og 
religiøse spørgsmål, mens præsten har en teologisk tilgang 
– og desuden kan forvalte skriftemål og sakramenterne. 
Med ”en sygeplejefaglig tilgang” menes, at sygeplejersker 
skal kunne begrunde deres tilgang og handlinger ud 
fra sygeplejefaglige teorier og viden. De følger så at sige 
sygeplejefaglige ”spilleregler”. De har sundhedsplejens 
kittel på. Præsten har den teologiske baggrund for sin faglige 
funktion. Det er præstens adkomst og kompetence, og den 
er uden uniform i vort land. Præsten kommer i personlig 
påklædning, ligesom andre personlige besøgende. Den 
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hjælpsøgendes ønske om samtalen er netop personligt og ikke 
en fast del af behandlingsplanen. Så meget mere er enhver 
sjælesorgssamtale afhængig af personalets formidling af 
kontakten. Ingen præst drømmer i dette land om at møde op 
i ornat med kjole og krave. Det bruges kun ved forud aftalte 
kirkelige handlinger, som nøddåb, nødvielse og gudstjeneste.

Jeg kunne ønske mig, at den præst, der er tilknyttet 
institutionen kunne komme rundt efter fastlagt plan på 
afdelingerne med tydeligt navneskilt, der synligt markerer, 
at det er stedets præst man møder. Noget i stil med at 
salgsvognen kommer rundt i fast turnus og med tydelig 
annoncering af tilbuddene. Så er ingen i tvivl om, hvad man 
siger ja til eller nej tak til. Det kunne indarbejdes som en 
omsorgsservice for brugerne og være en støtte for de øvrige 
personalegrupper. 

Det åndelige liv
For blot et par generationer siden blev udtrykket det ”åndelige 
liv” mest brugt om den kristne menigheds tro og liv. Altså om 
det specielt kristne, religiøse liv. En anden traditionel brug af 
udtrykket ”det åndelige” finder vi i vendingen ”det kulturelle 
åndsliv.” Således bliver forfattere og kunstnere omtalt som 
åndspersoner, der bidrager til åndslivet. De opfattes som 
særligt inspirerede. Inspiration kommer netop af det latinske 
ord ”spiritus”, som betyder ånd. Undertiden er det vanskeligt 
at afgøre, om også intellektuelle videnskabsfolk og teoretiske 
filosoffer regnes med til denne gruppe af åndspersoner. 

Nu bruger man plejefagligt udtrykket ”åndelig omsorg” 
om den mere omfattende, almene plejeopgave, at tale med 
patienten om det eksistentielt/filosofiske livssyn, som 
tilskrives ethvert menneske, der tænker over livets vilkår. 
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Det religiøse liv er nu blevet det snævre udtryk for at tro 
på Gud eller noget hinsidigt, der er større end mennesket. 
Som det helt specielle taler man da om religiøs tro og kristen 
sjælesorg. Mange med kristen kulturel baggrund vil synes, 
at sprogbrugen er vendt på hovedet. Forvirrende er det i 
hvert fald. Hospitalspræst ved Rigshospitalet Christian J. 
Busch skriver6: ” For at give rum for en bredere forståelse 
af begrebet åndelig eller spirituel omsorg taler man om 
eksistentiel/åndelig omsorg. Med ordparret eksistentiel/
åndelig understreges dets almenmenneskelige karakter, 
samtidig med at den religiøse dimension bevares”. 

6) Chr. J. Busch, Lærebog for sygeplejestuderende: Religion, eksistens og 
sygepleje. Nyt Nordisk 2002 s. 51. 




