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INTRODUKTION TIL MIT ARBEJDE
F R A  S P E C IA L E  TIL  P H.D.

• Speciale: Erindring og tænkning i det palliative 
felt (2016)

• Første antydninger og erfaringer som hospice 
filosof

• Journalførelse af det eksistentielle og det 
åndelige

• Samtaler patienter og pårørende

• Ph.d.-afhandling: Eksistentiel kommunikation i 
hospice- og hospitalsvæsenet – Filosofisk 
samtalepraksis som dannelsesideal (2018-2020)

• Hvad er en hospice- og en hospitalsfilosofs 
”rolle”?

• Hvordan deler man viden og visdom om og med 
patienterne?

• Hvilken betydning har det for de 
sundhedsprofessionelle

• Kan man inddrage patienterne i de eksistentielle 
og åndelige overvejelser?



PROGRAM

• Hvad er den filosofiske samtale og filosofiske gruppedialoger for en størrelse?

• Hvad vil det grundlæggende sige at filosofere?

• Hvad er man under indtryk af i den filosofiske samtale

• Hvordan har jeg arbejdet med sådanne samtaler i sundhedsvæsenet og hvilke perspektiver er der i det?

• Hvordan kan man anskue den filosofiske samtale som en form for eksistentiel og åndelig omsorg, og hvordan kan man benytte 
sig af filosofien som sygeplejerske?

• Hvordan kan man benytte sig af samtalerne i relation til patienter og pårørende?

• Hvordan kan man se den filosofiske samtale som en opkvalificering af sygeplejen og som en ny sproglighed, der kan indfange og
pege på vigtigheden af ”de bløde værdier” i sygeplejen?

• Hvor placerer jeg mig eget ph.d.-projekt, og hvilke perspektiver er der i den nye faglighed ”hospice- og hospitalsfilosoffen?

• Hvad er de grundlæggende forskningsspørgsmål i mit ph.d.-projekt?

• Hvordan kommer det til at forløbe helt lavpraktisk?



Kurere/helbrede 
(behandle) – ”to 

cure”

Viden/fakta

Kompetencer/handlemuligheder

Hele (omsorg 
og lindring) ”to 

heal”

Visdom/Dannelse

Forståelse/fordybelse



HVAD KENDETEGNER DEN FILOSOFISKE DIALOG

• En dialog med fokus på det eksistentielle i tilværelsen og dets betydning for de involverede i samtalen

• Et konkret fænomen

• Et indtryk, der kommer til udtryk 

• Et fælles filosofisk sigte for alle de deltagende

• En dialog for dialogens egen skyld

• Forskellen mellem en håndteringsorienteret samtale og en forståelsesorienteret samtale

• Håndteringsorienterede samtaler er rettet mod handlen – hvordan kan jeg udvikle mig personligt, hvad betyder 
mine reaktionsmønstre for andre, hvad ville jeg ønske jeg kunne blive bedre til osv. (Coaching og Psykologi)

• Den forståelsesorienteret samtale har ikke et klart defineret mål inden man går i gang, i stedet forholder man sig 
åbent, nysgerrigt og undersøgende til livet i håbet om at det, så at sige, ”kaster noget af sig” (psykologien og 
filosofiske samtaler)



SAGENS STEMME OG DUET I VORES LEVEDE 
ERFARINGER

• —Ser en forsker virkeligt, hvad der møder ham, 

åbner et væsen sig for ham. Han er vel nødt til 

at fatte det, han har mødt i nærvær, som et 

objekt, sammenligne det med objekter, 

klass ificere det blandt rækker af objekter, 

beskrive og analysere det som et objekt; kun 

som Det kan det indga ̊ i erkendelsens  samlede 

sum. Men i synet var det ikke en ting blandt 

ting, ikke et forløb blandt forløb, men 

udelukkende nærvær. Ikke i en lov, som 

bagefter blev afledt af fænomenet, meddeler et 

væsen sig, men i fænomenet selv.“ (Buber, 

J eg og Du, 1997 [1923], s. 53) 

• Martin Buber



DEN FILOSOFISKE SAMTALE – EN 
FORSTÅELSESORIENTERET SAMTALE RETTET MOD 
VERDEN.

• Den filosofiske samtale kan anskues som 

en rejse, hvor ens forståelse af den 

verden man er en del af, de forståelser 

man udkaster og de værdier man har, 

bliver ”testet”

• Den filosofiske samtale er et forsøg på at 

nå til et visdomsnært forhold til livet

• Ex. Viden kontra Visdom



HVAD VIL DET SIGE AT UNDRE SIG? 

• Den filosofiske samtale er kort sagt en 

forståelsesorienteret samtale, hvor vi 

vender blikket ud mod verden.

• Med en aktiv refleksion, ”filosoferen”, 

filosofisk tænkning kan vi komme til et 

undrende forhold til verden.



KORT INTRO TIL FINN THORBJØRN HANSEN

• Den filosofiske samtale som ”medicin for sjælen” (s.105)

• Filosofi som livsform

• At leve sig mod nye indsigter i og fra livet (s.106)

• Ved at undre sig kan man nå til en erfaring af noget, der er større end en selv 

(transcendenserfaring). (s. 107)

• At bevæge sig fra en meningsskabende tilgang til en meningsmodtagende (s 33). 

• At undre sig kan skabe, eller rettere fremkalde, værens-klarheder (s. 111)



AT UNDRE SIG I DIALOGER

• I modsætning til den videnskabelige 
nysgerrighed og årsagssøgende undren, er 
den eksistentielle og filosofiske undren 
ikke drevet af en vilje til at komme bag  
om fænomenerne for at forklare dem og 
sætte begreber, kategorier og teorier på 
dem. I den filosofiske undren søger man 
blot at være ved fænomenerne, eller 
bedre, at træde til siden for dem, så de 
bedre kan komme til, og så vi bedre kan 
høre, hvad de har at sige os. (Hansen, 
2016a, s. 109) 



SPØRGSMÅL

• Brug 2 minutter med jeres sidemand og vend følgende spørgsmål med hinanden

• Hvordan resonerer denne tankegang med jeres egen person og fag? 

• Oplever i et arbejdsliv, hvor en sådan tænkning (en filosofisk ladet og eksistentiel orienteret 
tænkning), er på dagsordenen? 



HVAD ER EKSISTENTIEL OG ÅNDELIG OMSORG? 
S Å DA N C IR KA ?  

• Spiritualitet er en dynamisk dimension i 
menneskelivet, som relaterer sig til den 
måde, hvorpå personer (individuelle og 
fælles) oplever, udtrykker og/eller søger 
mening, formål og transcendens, og i 
måden, hvorpå de forbinder sig til 
øjeblikket, til selvet, til andre, til naturen, 
til det betydningsgivende og/eller hellige. 
(EAPC –Den europæiske fagorganisation 
for palliation) (Hansen, 2016, s. 33)



HVAD ER EKSISTENTIEL OG ÅNDELIG OMSORG? 
S Å DA N C IR KA ?  

• Det eks is tentie lle  er med andre  ord, når den enke lte  s tår i et pe rs onlig t 

res ponde rende  ("s v arende") forho ld til nog e t, de r ka lde r og  tale r til én. Væ ren er 

de t ev ig e  i de t eks is tentie lle  e lle r den mening s - og  trans cendens e rfaring , de r 

be s tandig  unds lippe r et for fas t mennes ke lig t greb om og  beg rebe r for denne  

erfaring . (Hansen, 2016a, s. 45)

• Måske vi her, med udgangspunkt i Hansens beskrivelse, kan snakke om en responsivitet, 

eller en respons-sensitivitet, når vi taler om det eksistentielle?



HVORFOR IKKE GOOGLE DET? 
=42

• Hvis spiritualitet er måden hvorpå vi forbinder 
os til verden, den Anden, det Andet eller det 
betydningsgivende og meningsfulde, hvordan 
agerer vi så i forhold til denne forbindelse? 

• Hvordan kan vi i det følgende anskue evnen til 
at respondere (responsivitet/respons-
sensitivitet) som en måde at være ”i 
forbindelse”?

• Og hvordan ”opretter vi forbindelsen”? 

• Hvad er, så at sige, ”afkastet” af en sådan 
respons?



AT BEVÆGE SIG FRA DET FORMÅLSBESTEMTE 
SPROG TIL ET INDFALDSRIGT SPROG

• Hvordan oplever i forskellen på et indfaldsrigt sprog og et formålsbestemt sprog?

• Link: 

https://books.google.dk/books?redir_esc=y&hl=da&id=D0k0BwAAQBAJ&q=pragmata#v

=snippet&q=pragmata&f=false

• Hvordan kan man gøre plads til et indfaldsrigt sprog i dialogen? 



KONKRETE ERFARINGER MED FILOSOFISK SAMTALEPRAKSIS SOM 
EKSISTENTIEL OG ÅNDELIG OMSORG OG SELVOMSORG

• At Journalføre det eksistentielle og det 

åndelige

• Eksempel

• At skabe en vedvarende gang til brønden

• At handle på baggrund af en filosofisk 

samtale

• Eksempel

• At være omsorgsfuld for livet



HVORDAN ARBEJDEDE SYGEPLEJERSKERNE PÅ ANKER 
FJORD MED FILOSOFIEN OG HVORDAN FORSØGTE VI 
AT KOMME UNDER INDTRYK? 
• Eksempel: 



AT VENDE TILBAGE TIL BEGREBERNES FØDEEGN

• Heidegger: 

• Ordene er ikke termer og ikke ligesom dem spande og fade, som vi øser et 

forhåndenværende indhold ud af. Ordene er brønde, som efterudgraves, når de siges, 

brønde, som atter og atter må findes og graves på ny, nemme at kaste til, men af og til 

også uformodet rindende. Uden den vedvarende fornyede gang til brønden forbliver 

spandene og fadene tomme, eller deres indhold bliver dovent. (Heidegger, 2012, s. 124) 



SPØRGSMÅL

• Brug to minutter med jeres sidemand. Jeg er her interesseret i at I selv, forsøger at 

formulere overfor hinanden, hvad I, i særlig grad er under indtryk af lige nu. 

• Derefter vil jeg gerne at i deler med os alle, hvad i undrer jer over, hvad i tænker osv. ;-)  



EKSISTENTIEL KOMMUNIKATION I HOSPICE- OG 
HOSPITALSVÆSENET – FILOSOFISK SAMTALE PRAKSIS SOM ET 
DANNELSESIDEAL

• Hvad kan man bruge en hospice- og en hospitalsfilosof til? 

• Hvilken betydning har det for sundhedsprofessionelle at filosofere

• Hvordan kan vi dele viden og visdom om og med patienterne? 

• Hvordan kan man inddrage patienterne i ens eksistentielle tanker og refleksioner? 

• Hvordan kan med filosofien og de filosofiske samtaler sikre at de ”bløde værdier” i 
sygeplejen bliver hold i hævd?

• Og kan en ny sproglighed, der er orienteret på det eksistentielle og det åndelige, sikre at 
de ”bløde værdier” forbliver på dagsordenen? 



DEN GÆNGSE OPFATTELSE AF PARADIGMESKIFTET 
I SUNDHEDSVÆSENET

• ”S tunddom he lbrede , ofte  lindre , altid 

trø s te“ (Hippokrates ).
• ”A ltid he lbrede , ofte  lindre , trø s te  når 

v i har tiden til de t.” (Unknown).



ET FAGLIGT PERSPEKTIV

• På den ene side et paradigmeskifte indenfor 
sundhedsvæsenet, hvor de ”bløde værdier” 
– og dermed de filosofiske dimensioner –
var trukket tilbage i baggrunden– eller 
bagsædet

• Min interesse er derfor, hvordan kan man 
igennem et aktionsforskningsprojekt få det 
tilbage ”i førersædet” – eller rettere 
”passagersædet” .

• Hvordan kan man med filosofiske dialoger 
møde patienter og pårørende som 
sundhedsprofessionel?

• Hvordan kan man som hopsice- og 
hospitalsfilosof sætte en eksistentiel og 
åndelig dagsorden, så de filosofiske 
dimensioner i omsorgsarbejdet bliver hold i 
hævd? 

ET PRAKTISK PERSPEKTIV

TO ÅRSAGER TIL AT JEG VALGTE AT ARBEJDE MED 
DENNE PH.D.



PROJEKTETS OVERORDNET FOKUS?

• ” […] hvordan man som sundheds pe rs onale  filo s ofe re ; brug e  s ine  filo s o fis ke  

refleks ione r i dag lig dagen; og  hvordan kan man skabe  en form for filo s o fis k 

dokumentation, hv or sundheds profe s s ione lle  får mulig hed for at filo s o fe re  og  de le  

denne  tæ nkning  med s ine  ko lle g ae r” (projektbeskrivelse, 2018). 



BAGGRUND FOR PROJEKTET

• Hvis man ønsker at omsorgsarbejdet (de bløde værdier) i sundhedsvæsenet skal 

prioriteres er det nødvendigt at italesætte, hvad man rent faktisk gør, hvad man ønsker 

at gøre og at ”innovere”; altså finde ud af, og forske i, hvad det eksistentielle og åndelige 

er for en størrelse, og hvad bliver vi derfor kaldet til at gøre i praksis

• Kan man med hjælp fra en filosof-i-huset opkvalificere de filosofiske, eksistentielle og 

åndelige dimensioner og erfaringer, sådan at de bliver sat på dagsordenen?

• Og hvordan kan vi nå til et forhold til praksis, hvor vi har lydhørhed for det filosofiske, 

eksistentielle og det åndelige? 



PROJEKTETS ”FIRE BEN”

Det 
eksistentielle 
og åndelige

Et filosofisk 
aspekt

Et organisatorisk 
aspekt

Et 
patientcentreret 

aspekt

Et 
sundhedsfagligt 

aspekt



PROJEKTETS ”FIRE BEN”

• Det filosofiske aspekt:

• Hvad vil det grundlæggende sige at at filosofere, tænke og undre sig. 

• Hvad vil det sige at dele visdom med hinanden – fra en sundhedsprofessionel til en anden?

• Det organisatoriske aspekt:

• Hvilke praktiske foranstaltninger kan vi gøre os?

• Kan man skabe en form for eksistentiel dokumentationstype som man kan bruge til at 
kommunikere vigtig visdom og indsigt vedrørende patienten?

• Er der andet vi i forskningen bliver inspireret til at gøre (hvordan kan det rent praktisk lade 
sig gøre at inddrage patienten?)? 



PROJEKTETS ”FIRE BEN”

• Det sundhedsfaglige aspekt

• Hvilken betydning har det filosofiske for vores egen selvforståelse og fagforståelse? 

• Oplever man sig bedre rustet til at indgå i dialoger med patienter og pårørende?

• Hvilke dele af de filosofiske dialoger kan reelt benyttes i dagligdagen?

• Det patientcentrerede aspekt

• Hvad får patienten rent faktisk ud af det? 

• Kan man inddrage patienterne i de filosofiske dialoger og fortællinger?

• Kan man finde evidens for vigtigheden af det eksistentielle og det åndelige? 



EVIDENS

• ”S e lv  hv is  vi ikke  kunne bev is e  v ig tigheden af 
den eks is tentie lle  og  ånde lig e  oms org , v ille  vi 
så ikke allig e ve l øns ke  at arbe jde  v ide re  med 
den og  udv ikle  den? ” (sygeplejerske på AFH).

• ”Det er ikke  en kompetence  elle r et væ rktø j 
jeg  har fået. J eg  er ikke blev e t bedre  til alt 
mulig t œ men allig ev e l fø le r jeg  at de t har 
be rig e t min praks is  og  g iv e t mig  meget mere  
end de  utallig e  kompetence fo rlø b, konfe rence r 
og  udv ikling s fo rlø b jeg  fø r har væ re t igennem.” 
(sygeplejerske på AFH). 



KUNNE I SELV BRUGE EN FILOSOF I JERES 
SYGEPLEJE? 

• Brug 2 minutter med sidemanden. Hvordan kunne i selv ser jer benytte jer af en 

hospitalsfilosof i dagligdagen?



TAK FOR I DAG


