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d.10.1. 2007 på CVU Øresund, Sygeplejerskeuddannelsen Herlev
Åndelig omsorg er nu en del af sygeplejen. Omgærdet med stor interesse – og en vis usikkerhed –
blandt sygeplejerskestuderende, sygeplejersker, på sygeplejeskolerne og i sundhedsvæsenet.
At åndelig omsorg anses som en del af sygeplejen kan konstateres mange steder. Jeg vil nøjes med
at nævne to kilder.
Åndelig omsorg nævnes i den nuværende bekendtgørelse vedrørende sygeplejerskeuddannelsen –
som direkte følge af det høringssvar, som sygeplejelærer Anne Elsebet Overgaard og jeg i sin tid
stod bag – og som Sygepleje- og Radiografskolen sendte ind.1
I WHO´s definition af palliation nævnes det, at den palliative indsats integrerer omsorgens
psykologiske og åndelige aspekter.2 Palliation er ikke forbeholdt sygeplejersker, men er også et
område for sygeplejefaget.
Selvom der altså er enighed om, at åndelig omsorg er en del af sygeplejen, så er et af problemerne
ved at få omsat de fine hensigter i sygeplejepraksis, at der på de enkelte sygehuse og i andre dele af
sundhedsvæsenet savnes klare definitioner af, hvad åndelig omsorg er på stedet. F.eks. er det mit
indtryk, at kliniske vejledninger på området er mere undtagelsen end reglen. Det bliver en
udfordring for den kommende kvalitetsreform at sikre, at også åndelig omsorg defineres klart og
sikres udført i praksis.
Denne mangel på lokale klarhed over, hvad åndelig omsorg er - i nutid og fremtid - har efter min
opfattelse sine historiske grunde i opfattelsen af åndelig omsorg gennem tiderne. Jeg skal i denne
forelæsning forsøge et formulere og begrunde en hypotese, der kan kaste et historisk lys over
fænomenet åndelig omsorg i dansk sygepleje i fortid og nutid – og på baggrund heraf gøre nogle
bemærkninger om åndelig omsorg i fremtidens sygepleje i Danmark. Min hypotese er et forsøg i
mangel af bedre. Der er forsket meget lidt i fænomenet åndelig omsorg i et historisk perspektiv i
Danmark. Og det er ikke helt let at få fat i kilder, herunder billedmateriale. F.eks. har jeg i
forbindelse med denne forelæsning forespurgt Dansk Sygepleje Råd, der har meddelt, at de ikke
råder over materiale, der kan belyse åndelig omsorg. Der henvistes i stedet til en lærebog i
sygepleje. Man kunne på den baggrund tale om historien, der blev væk.
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Jeg vil koncentrere min fremstilling af åndelig omsorg i fortidens danske sygepleje fra 1863 og
fremefter –og kun inddrage tiden før 1863 i den udstrækning, det er nødvendigt. Den tidsmæssige
afgrænsning er begrundet i, at fra 1863 kommer sygeplejen som særligt fag med base i sygehuse og
hospitaler til Danmark. Det sker med oprettelsen af dels Den danske Diakonissestiftelse på
Frederiksberg. Vendingen med base i er valgt, fordi sygeplejen som særligt fag allerede i 1854 er
bragt til Danmark som hjemmesygepleje af Sankt Joseph søstrene. Inden 1863 har sygepleje været
øvet af kyndige gangkoner på datidens få sygehuse, af kvinder i hjemmet og af tjenestefolk.3
Med diakonisser, sygeplejersker og de romersk-katolske nonner bliver sygeplejen et fag med
tilhørende uddannelse.
Det er umuligt at forstå åndelig omsorg i sygeplejen fra 1863 og fremefter uden at se den i
sammenhæng med åndelig omsorg i sundhedsvæsenet før da. Det er altid et definitionsspørgsmål,
hvornår oprettelsen af et sundhedsvæsen i Danmark kan dateres. Jeg vælger året 1757. Da åbnes
Frederiks Hospital som statens modelsygehus.
I modsætning til tidligere tiders hospitaler, der havde karakter af stiftelser for kronisk syge
fattiglemmer, er Frederiks Hospital et egentlig sygehus. Et hus for især fattige syge, der kan
helbredes og derved blive arbejdsduelige medborgere.
Det nye ved sygehuset er desuden, at statsmagten gennem sygehuset overtager den forpligtelse, som
enhver husfader havde med at sørge for sin husstand også under sygdom.4 Det var i samtiden
forudsat, at husbond sørgede for sin husstands fysiske såvel som åndelige velfærd. Han skulle ikke
blot efter evne lade de syge pleje. Han skulle også påse, at husstanden i god luthersk ånd oplærtes i
den rette kristne tro.
Frederiks Hospital bliver ordnet som en total institution, hvor kongemagten sørger for sine
undersåtter i både fysisk og åndelig henseende ved hjælp af lægen og præsten. Det åndelige element
er så at sige indbygget i modelsygehuset Frederiks Hospital.
Det fremgår af formålsbestemmelsen for Frederiks Hospital:
” et almindeligt Hielpe-Middel for de syge, som ikke formåe i deres armelige og nødlidende tilstand
at komme sig selv til Hielp, og dog ved Guds Naadige Bistand og Lægens Hielp, samt en god og
tilbørlig Underholdning kunde forhielpes til deres Førlighed igjen, saa de kunde igjen fortjene deres
Leve-Brød.”5 Her regnes Guds nådige bistand for nødvendig, når patienten skal gøres rask.
Guds nådige bistand har så nogle forudsætninger i livet på Frederiks Hospital. Patienterne skal
derfor ”stedse opføre sig Christelig og stille, agtsomme anhøre og følge Præstens Formaninger;

2

sømmelig holde deres Morgen- og AftenAndagt; villig bruge de foreskrevne Lægemidler, følge de
Leveregler og nøie rette sig efter de Anordninger, som allerede ere eller herefter matte giøres.”6
Præsten havde en central funktion i sygehuset som formidler af det åndelige. Denne funktion blev
fastlagt af den kongelige kommission, der forberedte Frederiks Hospital. Opgaverne var ” foruden
dåb af de på hospitalet fødte børn og morgen- og aftenbøn i sygesalene, også opsyn med de syges og
andres vandel.”7 Af instruksen for præsten fremgår det, at han skal forberede patienten til villigt at
underkaste sig operationen og give denne nadveren enten dagen før eller lige inden operationen.
Præsten skal desuden overvære operationer og eventuelt assistere ved dem.8
Frederiks Hospital forsynes også med en kirke. I det oprindelige projekt udarbejdet af Eigtved var
Frederiks Hospital forsynet med en kirkefløj. Men kirkefløjen blev taget ud af byggeplanerne efter
indstilling fra den lægegruppe, der var rådgivende på hospitalsprojektet. Lægegruppen mente, at
kirkebygningsdelen kunne finde bedre anvendelse som jordemoderskole – og at en kirke ikke hørte
hjemme på et hospital, men derimod på en invalidestiftelse.9 Her er så også antydet nyskabelsen i
projektet for Frederiks Hospital: Der skal holdes regelmæssig gudstjeneste. En aktivitet, der normalt
var henlagt til sognekirken eller til kirker på særlige stiftelser, f.eks. for syge fattiglemmer.
Almindelig Hospital, der er Frederiksstadens lemmestiftelse i modsætning til Frederiks hospital i
samme bydel, indrettedes i den tradition med en større kirke i 1768.10 Frederiks Hospital får også
sin kirke. 1757 indrettes den store sal over vaskehuset til kirke og 1759-60 indrettes en kirkesal i
midterpavillonen.11 Kirkesalen var ikke alene motiveret med hensynet til åndelig omsorg for
patienterne. Stolestaderne i kirken kunne også udlejes til formuende københavnere og på den måde
være med til at sikre Frederiks Hospital nødvendige indtægter.12Jeg kan altså konkludere, at åndelig
omsorg fra og med det første egentlige sygehus i Danmark ,Frederiks Hospital, er indbygget i
behandlingen af og omsorgen for den syge i den totale institution, som sygehuset udgør. Den
åndelige omsorg knyttes til præstens embede. Præsten skal dels holde gudstjeneste på stedet dels
sikre og lede et religiøst liv hos patienterne. København var på den tid en fristad for bl.a. reformerte
og romersk-katolske kristne. De fik ret til kirkelig betjening af deres egen præst. Katolikkerne skulle
i så fald have et skærmbræt foran sig og præsten skulle tale lavt. 13
Det er denne model, der tages afsæt i, da den moderne sygepleje grundlægges med Den danske
Diakonissestiftelse henholdsvis Kommunehospitalet i København i 1863.
Det er på baggrund heraf, at jeg vil opstille min hypotese:
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Fra begyndelsen af den moderne sygepleje med base i Den danske Diakonissestiftelses hospital i
1863 bliver åndelig omsorg anset for at være en uadskillelig del af sygehuset som total institution
og af sygeplejen. Ethvert sygehus med respekt for sig selv har en præst og en kirke for sikre den
åndelige omsorg. Med fremkomsten af sygeplejersker i form diakonisser, verdsligt uddannede
sygeplejersker og romersk-katolske ordenssøstre får sygeplejersken i større eller mindre grad et
medansvar også for åndelig omsorg som en del af sin faglighed.
Som sagt tidligere tager den moderne sygepleje sin begyndelse i Danmark i 1863 med Den danske
Diakonissestiftelse. I 1868 antog overlæge L.I Brandes ”Damer til oplæring i Sygepleje” på
Almindelig Hospital. Kommunehospitalet i København, som også grundlagdes i 1863, får først i
1876 en sygeplejerskeuddannelse.14 Alle tre steder bygges steder bygges den åndelige omsorg for
patienten ind i form af en kirke og tilknytningen af en præst. Almindelig Hospital havde allerede,
da den kun var lemmestiftelse, egen kirke. Kommunehospitalet og Diakonissestiftelsen får som
sygehuse kirke enten fra starten eller hurtigst muligt derefter.
KOMMUNEHOSPITALETS KIRKE
Kommunehospitalet kommer først med en egentlig kirke15, der placeres centralt i
bygningskomplekset som udtryk for den åndelige dimensions centrale stilling i sygehusets
virksomhed. Diakonissestiftelsen havde fra begyndelsen til huse i bygninger i Smallegade – og der
var ikke nogen kirke. Den kom først med opførelsen af det større diakonissehus- og hospital på
Peter Bangsvej. Her indtog Emmauskirken fra begyndelsen i 1876 af en central placering som
symbolsk udtryk for den åndelige omsorgs stærke stilling i hospitalets virksomhed.16
Jeg har ikke på nuværende tidspunkt kildemateriale til at belyse præstens stilling på
Kommunehospitalet – men der har uden tvivl været tilknyttet en præst, idet den faste ordning af den
kirkelige betjening på den tid var en betingelse for en kirkes indvielse. Præstens stilling på
Diakonissestiftelsen er derimod godt belyst i kilderne. Sjællands daværende biskop Martensen
anbefaler den nyordning som indførelsen af diakonisser er i dansk hospitalsvæsen og folkekirkens
liv. Han stiller dog som betingelse, at der ” udfordres en Præst, som kan borge for Stiftelsens
evangeliske Karakter og normale forhold til den lutherske Kirke, og som tillige (efter Fliedners
Forbillede) har en særegen Begavelse og Kaldelse til saadan ekstraordinær Virksomhed, kan give
Diakonisserne den rette religiøse vejledning og udøve den beaandede Indvirkning baade paa
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Stiftelsen og paa Publikum, hvor sagen naturligvis vil møde ikke saa liden Opposition..”17 Det nye i
præstens funktion på Diakonissestiftelsen er, at vedkommende skal give diakonisserne religiøs
undervisning- altså en uddannelse, der anses nødvendig for deres funktion i sygeplejen.
Nybruddet i forhold til den åndelig omsorg, der skal øves på diakonissestiftelsens hospital, ligger i
det daglige liv på sygehuset. Hvor præsten før var eneansvarlig for den åndelige omsorgs udførelse,
bliver nu sygeplejerskerne i form af diakonisserne præstens medarbejdere. Der er ikke tale om en
ligestilling mellem præst og sygeplejerske, idet præsten skal borge for kvaliteten af den samlede
virksomhed. Denne forskel må bl.a. ses i lyset af den lutherske kirkes skelnen mellem det
almindelige præstedømme og det kirkelige embede. Ifølge luthersk teologi kan og skal enhver døbt
være præst for sit medmenneske i kald og stand, altså i mellemmenneskelige sammenhænge, når der
er brug for det. Hvorimod ansvaret for den offentlige forkyndelse er lagt i hænderne på præsten.
Sygeplejersken i form af diakonissen er præstens medarbejder, og hun har et ansvar for i sin tjeneste
at øve åndelig omsorg i omsorgsrelationen.
Meget sigende hedder det derfor om dagligdagen med patienterne på Diakonissestiftelsens første
hospital: ” Vi have arbejdet paa ikke blot at sørge for deres Legeme, men og for Sjæl og Aand, dels
ved nyttig og oplivende Læsning, dels ved at række dem Guds gode og trofaste Ord til Lys og Trøst
i deres Trængselstid. Søstrene have læst for de syge og bedt med dem, og der holdes i Reglen hver
Søndag og de fleste Helligdage Husgudstjeneste, som de syge paa deres leje kunne deltage i;
endvidere er der i Aarets Løb holdt adskillige Bibellæsninger, især over sadanne Stykker i Salmerne
og Profeterne, som indeholde Formaning og Trøst til dem, som ere i Trængsel og Nød. Vi tør haabe,
at den Haand, som er bleven rakt vore syge ved Guds Ord i Samtale, Bøn og Ordets Forkyndelse,
oftere er bleven modtagen med Taknemlighed, og at vi ikke have arbejdet uden Frugt.”18
Her angives den model for åndelig omsorg, der efter min vurdering i høj grad kommer til at danne
skole i dansk sygepleje, som den udvikler sig med base i sygehuse og hospitaler fra 1863. Hvor det
religiøse liv i den central placerede kirke, i præstens møde med patienterne, i morgen- og aftensang
og i sygeplejerskernes læsning og bøn for og med patienterne virker sammen for at sikre patienten
en nødvendig åndelig omsorg.
Når jeg siger i høj grad, så ligger deri det forbehold, at jeg ikke på nuværende tidspunkt har
kildemateriale til at vurdere, om sygeplejersker på Kommunehospitalet og andre ikke- religiøse
sygehuse havde lignende forpligtelser. Det er formentlig ikke usandsynligt, at den model for åndelig
omsorg, der er skitseret her, vinder udbredelse – om ikke andet så i modificeret form –i kraft af den
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virksomhed diakonisser udfolder på andre hospitaler og sygehuse end stiftelsens eget. F.eks. i
perioden 1881 til 1891 optager diakonisser fra Diakonissestiftelsen arbejde på sygehuse i: Aalborg,
Næstved, Fredericia, Aarhus, Skive, Odder, Usserød, Nyborg, Odense, Thisted og Hjørring19.
Desuden er skellet mellem diakonisser og andre sygeplejersker i opfattelsen af sygeplejens væsen
ikke nødvendigvis så kraftigt som det nogle gange gøres til.
Lad mig blot anføre, at Dansk Sygeplejeråds emblem, der første gang uddeltes i 1913, kun kunne
modtages af sygeplejersker, der ville aflægge løfte overfor Gud.20
Og at den navnkundige formand for Dansk Sygeplejeråd Charlotte Munck i 1915 i Tidsskrift for
Sygepleje kunne bestemme sygeplejen sådan:” Først og fremmest er Sygepleje et
Barmhjertighedsarbejde, ikke alene et Levebrød; det er et Arbejde, der skal gøres i den rette Aand,
da bliver dets Udøvere ikke Karrikaturer, men Efterfølgere af ham, der drog omkring og gjorde
vel.”21 Her er henvisningen til Jesus som forbillede for sygeplejen tydelig. I parentes vil jeg
bemærke, at det må have en særlig interesse, når den åndelige omsorgs historie skal skrives som en
del af sygeplejen historie at undersøge dette fænomen på Bispebjerg Hospital, hvor Charlotte
Munck bliver den første forstanderinde for sygeplejen og hvis sygeplejeskole af nogle anses for at
være landets første egentlige sygeplejeskole.22 Det kunne belyse om Charlotte Muncks holdninger
prægede åndelig omsorg som praksis på hospitalet og som fag på skolen ,samt ikke mindst hvad
åndelig omsorg betød disse steder og for en rollemodel som Charlotte Munck.23
Disse henvisninger til Dansk Sygeplejeråds løfte og Charlotte Munck beviser ikke noget i sig selv,
men for mig at se giver de anledning til i fremtiden at forsøge at besvare spørgsmålet om den
verdsligt uddannede sygeplejerskes ansvar i relation til åndelig omsorg ved hjælp af yderligere
kildestudier.
I den forbindelse vil jeg gerne påpege, at sagen24 omkring Røde Kors sygeplejerskerne er oplysende.
I 1874 blev der taget skridt til at danne en ny sygeplejeorganisation i Danmark i form af ”Røde
Kors” Hensigten var at sikre nødvendig kvalificeret sygepleje i krigstid ved uddannelse
sygeplejersker i fredstid. Røde Kors-sygeplejerskerne kunne så i fredstid være med til at sikre en
nødvendig forbedring af sygeplejen i Danmark. Blandt fortalerne for sagen anførtes, at
Diakonissestiftelsens krav om kristen tro var en hindring for den nødvendige tilgang til
Diakonissestiftelsen og dermed en sikring af tilstrækkeligt mange sygeplejersker.
Diakonissestiftelsens ledelse var fra starten engageret i den offentlige debat og forskellige
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forhandlinger om Røde Kors sygeplejen. Diakonissestiftelsens daværende præst Harald Stein afviste
her at lade Røde Kors-sagen og Diakonissesagen blande sammen under henvisning til, ” at kun den
sygeplejerske, der er gennemtrængt af Kristendommen, har et Fond af Kærlighed i sig, hvorpaa hun
kan tære”25. Umiddelbart antyder Rød Kors- sagen, at der er et skarpt skel mellem religiøs sygepleje
ved diakonisser og verdslig sygepleje ved Røde Kors- sygeplejersker. Men ser vi på praksis lader
forestillingen om det skarpe skel sig ikke helt opretholde. På Århus Kommunes Sygehus påtog
diakonisserne sig i en årrække udannelsen af sygeplejeelever fra Røde Kors.26 Sammenholder vi den
information med det faktum, at sygeplejeuddannelsen på den tid i hovedsagen var en uddannelse,
der foregik i praksis som såkaldt sidemandoplæring – selvom ordet sidekvindeoplæring mere må
være på sin plads her- så kan det ikke på forhånd udelukkes, at diakonissens sygeplejepraksis, hvor i
åndelig omsorg er en uundværlig del, er blevet videreført af deres elever blandt de verdslige
sygeplejersker. Kun et nøjere fremtidigt studium af kilderne – i det omfang, de kan opdrives – vil
kunne afgøre den sag. En sådan undersøgelse må tage i betragtning, at Diakonisserne på de
sygehuse, hvor de virkede, ofte fik indflydelse på den lokale uddannelse til sygeplejerske også
udenfor Røde Korssygeplejen.
Lad mig vende tilbage til den model for åndelig omsorg, der trådte i karakter i dansk sygepleje fra
1863 på Diakonissestiftelsen.
Et indblik i den model i praksis på et kommunalt organiseret hospital gives i beskrivelsen af søster
Victoria Jensen, der i 1914 blev forstanderinde for Diakonissestiftelsen.
Søster Victoria blev i 1876 oversygeplejerske ved Frederiksberg hospital. Selvom hospitalet på et
tidspunkt havde mellem 600 og 700 patienter havde hun kontakt med patienterne og hun søgte
gennem samtaler og salmesang at hjælpe lidende og døende. På et tidspunkt ville man give hende
forbud imod dette, hvortil hun svarede:” Ja, i så fald må jeg opgive min gerning på Frederiksberg
hospital, for jeg er jo diakonisse og kan derfor ikke lade dette være.” Stillet overfor dette svar trak
man forbudet tilbage. Søster Victoria var også kendt for at sætte sit præg på de verdslige
sygeplejersker, hun uddannede.27 Episoden kunne antyde, at man ikke i samtiden anså det for
uproblematisk, at sygeplejersker påtog sig en direkte rolle i åndelig omsorg, som den dengang blev
forstået. I debatten om Røde Kors sygeplejerskerne findes der som allerede antydet udsagn, der
støtter denne opfattelse. Kun forskning i fremtiden kan afgøre, hvad det betyder for min hypoteses
holdbarhed. Men jeg vover indtil videre den påstand, at diakonissen langt hen ad vejen bliver
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rollemodel for sygeplejersken i den åndelige omsorg, fordi diakonisserne i sygeplejens pionértid er
dem, der på mange måder driver sygeplejen fremad også på andre hospitaler og sygehuse.
Diakonissestiftelsen blev ikke ved med at være det eneste diakonissehus i Danmark. I 1900 blev
Diakonissehuset Sankt Lukasstiftelsen grundlagt.28 Lukasstiftelsen var allerede foregrebet i det
arbejde Isabelle Brochenhuus-Løwenhielm havde begyndt i København i Arbejdsstuerne for fattige
børn. Ud af det arbejde kom en sygeplejeskole og et lille sygehus i Nørre Alle. Det faglige grundlag
blev leveret ved, at hun i 6 måneder var sygeplejeelev på Kommunehospitalet og så ansattes der
desuden en uddannet sygeplejerske. Sygehuset voksede. Der uddannedes sygeplejerske i sygepleje
– og på en sådan måde, at man sikrede, at enhver sygeplejeelev kom i personlig kontakt med
kristendommen. Og der etableredes et diakonissehus. I arbejdet anlægges den samme model som på
Diakonissestiftelsen for sygeplejen med åndelig omsorg som en uadskillelig del deraf.
Der tilknyttes derfor først en præst – og kort tid efter en egen kirke.29 Derfor skal diakonisserne selv
yde åndelig omsorg til patienterne. Formålet med den åndelige omsorg her på Lukasstiftelsen, der
fra begyndelsen af var knyttet til Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, var at forsøge
at føre patienten til et personligt –positivt forhold til Gud. Det illustrerer beretningen om professor
Kaarsbergs dødsleje. Han var stiftelsens navnkundige læge. En af søstrene sagde til ham i
forbindelse med hans dødsleje. ” Vi vilde saa gerne, at Professoren lærte vor Gud rigtig at kende.”30
Samtidigt illustrerer historien indirekte, at det ikke blev anset for en hindring for forfølgelsen af
sygeplejens mål, herunder om åndelig omsorg, at de læger, som sygeplejerskerne samarbejdede
med, ikke delte den samme opfattelse af det åndelige som sygeplejerskerne. Der fordredes kun, at
lægerne respekterede diakonissernes arbejdsform.
Jeg har ikke haft materiale til min rådighed, der har givet mulighed for inddrage diakonissehuset
ved Kolonien Filadelfia fra 1897 i denne forelæsning. Men fremtidige historiske arbejder med
åndelig omsorg i sygeplejen i Danmark bør ikke overse den del af historien.
Jeg vil afrunde min fremstilling af åndelig omsorg i og med fremkomsten af den moderne sygepleje
på sygehuse og hospitaler i Danmark fra 1863 med en kort omtale af åndelig omsorg hos andre
vigtige aktører i udviklingen af dansk sygepleje, nemlig de romersk-katolske ordenssøstre. Det er
sygeplejeforskeren Susanne Malchaus fortjeneste, at vi har ret så megen viden om dem i form af
hendes arbejder omkring Sankt Josephsøstrene – som var førende blandt katolske ordener, der
udførte sygepleje i Danmark - og især søster Benedicte Ramsing.31 Sankt Joseph søstrene indvier
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deres første hospital i København i 1875 og i perioden 1879-1904 oprettes 7 hospitaler i provinsen
af ordenen.
Der er så på Sankt Josephsøstrenes hospitaler i hvert fald i pionérårene tale om en anden tilgang til
åndelig omsorg på hospitaler end i den allerede omtalte model på Diakonissestiftelsen og Sankt
Lukasstiftelsen. Det er ikke begrundet i, at Sankt Josephsøstrene så afgørende forskelligt på den
åndelige omsorg på et hospital og i sygeplejen i forhold til diakonisserne. For nok er der tale om
forskelligheder i de teologiske begrundelser omkring hospitaler, åndelig omsorg og sygepleje, der
gives af romersk-katolske ordenssamfund og evangelisk-lutherske diakonissehuse. Men ligheder i
synet på hospitalets og sygeplejens organisation der også. Både ordenssøstre og diakonisser vil
gerne have et hospital med en central kirke, med præst, med præstelig betjening og med søstre, der
som en del af sygeplejen kan yde åndelig omsorg. underordnet præsten. Både romersk-katolske
ordenssøstre og diakonisser vil desuden gerne påvirke patienten i religiøs henseende.

Når der på

Sankt Joseph hospitalerne ind i mellem vælges en anden og mere tilbageholdende model for åndelig
omsorg, skyldes det ydre tvang. At de danske myndigheder af frygt for katolsk propaganda gennem
de driftskontrakter mellem ordenen og det offentlige, som sikrede hospitalernes økonomi, indføjede
bestemmelser, der forbød åndelig omsorg i romersk-katolsk retning. Det mest ekstreme eksempel er
kontraktudkastet fra Randers by i 1903, hvor der forbydes romersk-katolsk hospitalskirke, messer
og uddeling af katolske skrifter. Søstrene pålægges også, at folkekirkens præster skal have fri
adgang til hospitalernes protestantiske patienter.32
Med tiden forsvinder disse klausuler og det bliver muligt at have både hospitalskirke, messe og
præst også udenfor Sankt Joseph hospital i København. De danske myndigheder kunne ikke forbyde
søstrene at virke missionerende ved deres eksempel og fremtoning i ordensdragten. Det har næppe
heller været muligt at kontrollere, hvad den enkelte søster måtte have ydet af direkte åndelig omsorg
til f.eks. en angst eller døende patient. Der er for mig at se nemlig ikke tvivl om, at det også for
Sankt Joseph søstrene var væsentligt, at åndelig omsorg var en integreret del af sygeplejen. I
ordenens egen historieskrivning beskrives dette tydeligt. Der henvises til søstrene i klosteret
Toldbodvej 14, der bragte de første uddannede sygeplejersker til Danmark i 1856 og det nævnes, at
de aldrig glemte” at de oprindelig var blevet kaldt til København for at aabne et katholsk
Hospital…[DE] havde nok fra første Færd besøgt de Syge og plejet dem i disses Hjem; og de havde
gjort den Erfaring, at dette var det bedste Middel til at komme de i Begyndelsen fjendtligt sindede
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Protestanter paa nærmere Hold, befri dem for deres Fordomme og bane Vejen for dem til den sande
Tro.”33
Skal man forstå den model for åndelig omsorg, som diakonisser og ordenssøstre har til fælles ,
hvorfor den vinder stor udbredelse i organisationen af datidens moderne hospitaler og sygepleje –
og hvorfor åndelig omsorg med tiden fortrænges fra hospitalerne, sygehusene og sygeplejens
fagområde – så er det for mig at se nødvendigt at inddrage begrebet den konstantinske æra.
I det hedenske romerrige skelnedes der mellem offentlig og privat religion. Den offentlige religion
var forpligtende for enhver borger i det romerske rige. Når disse – ret små – offentlige religiøse
pligter var udført, så havde den enkelte borger ret til at udfolde sin private religion – så længe den
ikke kom i konflikt med den offentlige religion. Et eksempel på en konflikt mellem offentlig og
privat religion er medlemmer af kristne menigheder, der konsekvent nægter at deltage i den
offentlige religion, fordi de anser den for afgudsdyrkelse. Det medfører repressalier fra statsmagtens
side. I det fjerde århundrede under Kejser Konstantin den Store bliver kristendommen statsreligion i
romerriget. Alle skal nu bekende sig til den offentlige religion – og der skal være overensstemmelse
mellem den offentlige og den private religion. Her oprinder den konstantinske æra. Den model
videreføres efter reformationstidens krige. Befolkningerne pålægges pligt til at følge
statsoverhovedet religion efter devisen ejus regio, cujus religio – igen bevares kravet om
korrespondance mellem offentlig og privat religion. I 1840 érnes Europa bliver religionsfrihed et
krav for de borgerlige frihedsbevægelser, der fører til, at mange europæiske lande får de første
demokratiske forfatninger. Kravet om religionsfrihed bliver ikke uimodsagt. I den romersk-katolske
kirke findes en stærk bevægelse imod de borgerlige frihedsrettigheder som en del af den såkaldt
ultramontane bevægelse for at sikre pavens absolutte overhøjhed som indehaver at et ufejlbarligt
læreembede og som universalbiskop. Dette lykkes med vedtagelserne på Første Vatikankoncil i
1870. Som led i den bevægelse kræver romersk-katolske ledere religionsfrihed, når katolikker er i
mindre tal i de demokratiske stater. Hvorimod de bekæmper og søger at forbyde religionsfrihed, når
de er i flertal. I Danmark bliver der i 1848 religionsfrihed, men ikke religionslighed. Folkekirken og
dermed den evangelisk- lutherske kristendom forbliver den af statsmagten begunstigede religion.
Og det antages som en del af folkekirkens konstruktion, at der er overensstemmelse mellem den
offentlige og den private religion hos flertallet. Mindretal henvises derfor ofte til at praktisere deres
afvigende religion eller holdninger privat.
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Set i det lys er den model, der anlægges på diakonissehusenes hospitaler og den dertil knyttede
sygepleje, konstantinsk. Den offentlige religion, folkekirkens, får udtryk i sygehusets kirke, i kraft af
hospitalspræstens embede og i sygeplejen ud fra den antagelse, at patienterne egentlig i deres private
religionsudøvelse har eller har behov for at tilegne sig denne offentlige religion.
Sygehuset bliver et offentligt folkekirkeligt hus med kristent husliv og med religiøse udtryk på
væggene, andagtsliv og gudstjenesteliv. Den model lader sig i demokratiet kun opretholde, så længe
den har støtte i samfundets bestemmende lag. Men det har den også et langt stykke hen ad vejen.
Både Diakonissestiftelsen og Lukasstiftelsen støttes i mange årtier af deres historie af mænd og
kvinder, der har stor indflydelse i samfundet34 – og Diakonissestiftelsen bliver endda til på et
initiativ, som udgår fra kongehuset. Det er offentlige myndigheder med sympati for den model, der
kræver, at de romersk-katolske ordenssøstre holder deres religion for sig selv, som en privat
overbevisning. Modellen bliver så fatal for åndelig omsorg i sygeplejen i det øjeblik, hvor
samfundets bestemmende lag i form af samfundets demokratisk valgte politiske ledelse og deres
embedsmænd ikke længere anser religionen for af afgørende betydning i samfundet og dermed på
sygehuset. Dér træder samfundet og sygehuset ind i den postkonstantinske æra – selvom man her
beholder den konstantinske æras distinktion mellem det offentlige og det private. Det offentlige,
herunder sygehuset skal være neutralt i åndelig henseende. Det åndelige henvises til ikke-offentlige
rum. Dermed henvises religiøsiteten og andre former for åndelighed på sygehuset til patientens
private liv- under dynen. Og den åndelige omsorg bliver anset som værende problematisk i eller
fremmed for sygeplejen.
Det sker gradvist og processen kan efter min opfattelse aflæses i sygehusenes og hospitalernes
arkitektur og organisation. Den proces er i øvrigt kun i beskedent omfang forskningsmæssigt belyst
og da ofte i forbindelse med arkitekturhistoriske fremstillinger. Jeg kan derfor kun antyde elementer
i den komplicerede proces, som det vil være ønskeligt at få belyst gennem forskning, herunder
indsamling af kilder, både som væsentligt bidrag til sygehusenes og sygeplejens historie og som
forudsætning for på basis af viden om fortiden at kunne vurdere åndelig omsorg i nutid og fremtid.
Kirkerne glider efterhånden ud af hospitalerne i forbindelse med nybyggeri eller i kraft af
nedlæggelse med lokalt bestemte forskelle.
Rigshospitalet forsynes med en centralt placeret kirke i 191035 - til afløsning af den såkaldte kirke
på Frederiks Hospital, der længe havde været både kirke, auditorium og operationsstue.36 . Det
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manglende faste kirkerum signalerer for mig at se at grænserne for det åndelige er i opbrud og til
debat.
Mens Bispebjerg Hospital fra 1913 må undvære den af Martin Nyrop projekterede kirke fra 1908 og
nøjes med den i sin tid til begravelser indrettede kirkesal.37 I nyere tid blev Horsens sygehus bygget
uden kirke i 1968, hvorimod Odense Universitetshospital samme år fik en fuldt udstyret kirkesal.
Da Københavns Amt overtog det romersk-katolske Sankt Elisabeth Hospital på Amager i 1970
nedlagdes kirken og gjordes til sted for blodprøvetagning. I det hele taget kan en meget praktisk
holdning til religiøse rum spores. Lige fra nedlæggelsen af kirken på Frederiks Hospital under
Struensee til nyeste tid, hvor kapellet på Esbønderup sygehus i dag anvendes til magasin.
Både Herlev sygehus og Hvidovre Hospital opførtes i 70´erne uden kirke. Der etableres først i de
seneste år enkelte steder stillerum, kirkerum, kirker og muslimske bederum – som åndelige
pusterum i et multikulturelt sundhedsvæsen. I en lang periode savner det åndelige på sygehusene
fysiske rum. På en række sygehuse er det stadigvæk svært at vinde gehør for tanken.38
Præstens tilstedeværelse på sygehuset blev med tiden reduceret, bl.a. ved at pligten til at betjene de
indlagte patienter blev lagt på i forvejen overbebyrdede bypræster. I persondatalovgivningen blev
det omkring 1990 forbudt sognepræsterne i folkekirken at få oplyst hvem af deres sognebørn, der
var indlagt. Det er først i sidste fjerdedel af 1900 tallet, at præsterne – nogle under modstand fra
andre faggrupper som læger – kommer tilbage med daglig gang på sygehuse igen i form af
sygehuspræster. Rigshospitalet og diakonissehusenes institutioner har dog hele tiden haft egne
præster.
Fortidens kristelige billeder og figurer blev på sygehusene afløst af tekniske apparater – og af ofte
intetsigende kunst på sygehusenes gange og sengestuer
Sygeplejelærer Anne Elsebet Overgaard har i sin som lærebog39 udgivne masterafhandling
dokumenteret, at den åndelige omsorg med tiden stod så usikkert, at den måtte sikres gennem
bekendtgørelser for så siden helt at forsvinde ud af sygeplejeuddannelsen. Hun har her angivet et
forløb, som jeg kunne ønske yderligere forskning i - og gerne ved at Anne Elsebet Overgaard fik
sikret og publiceret kilderne, mens tid er.
Anne Elsebet Overgaards lærebog, der er kulminationen på mange års undervisningspraksis,
afslører, at den åndelige omsorg ikke i længden har kunnet holdes ude af sygeplejen under
henvisning religionens placering i privat- eller intimsfæren. Åndelig omsorg er kommet tilbage i
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nutiden - ikke fordi den anses for nødvendig for opretholdelsen af sygehuset eller hospitalet som
total institution i kristen ånd, men fordi patienter og pårørende i al deres forskellighed ind i mellem
gerne vil have den form for omsorg. Vil sygeplejersken tage sig af det hele menneske, der ligger
under dynen på hospitalet, så må sygeplejersken også forholde sig til patientens åndelighed.
Udgangspunktet er her så modsat af den model, der blev anvendt fra 1863 og fremefter. Dengang
blev der taget udgangspunkt i den offentlige religion som en objektiv størrelse. Nu er
udgangspunktet forskellige patienters faktiske åndelighed- også former for åndelighed, som
patienten ikke ønsker rubriceret som religiøs. Anne Elsebet Overgaard funderer i sin afhandling
åndelig omsorg i sygeplejens teori og metode. Ikke alle er enige med hende i, hvordan hun gør det.
Men jeg har personligt svært ved at se, at det i sygeplejen er til at komme uden om at følge hende i
det forhold, at hun gør det . For sygeplejen vil efter min vurdering udsætte sig for en berettiget
kritik, hvis åndelig omsorg har et bestemt åndeligt formål, som er forskelligt fra patienters eller de
pårørendes personlige åndelige formål i al deres mangfoldighed. Anne Elsebet Overgaards arbejde
er af blivende betydning og går ikke på pension, selvom hun nu hører til pensionisternes rækker. For
det peger for mig at se ind i fremtiden. Hvor det bliver vigtigt at forske i, hvad åndelig omsorg
faktisk er for patienter og pårørende, i de kulturer, religiøse og andre åndelige sammenhænge, de
hører til i. Og hvad det betyder for sygeplejerskens møde med dem, hvor de er. En sådan forskning
vil for mig at se også pege på rummenes betydning for åndelige omsorg – både rummet mellem
mennesker, de fysiske rum og de kulturelle rum, som mennesker lever i. Ligesom den forhåbentlig
vil føre til, at der etableres teorier om åndelighed, der kan hjælpe sygeplejersken til at møde både
den dybt overbeviste troende og den dybt overbeviste ateist – og alle andre, også kulturkristne.
Åndelig omsorg er kommet for at blive i sygehusene og i sygeplejen. Den er i høj grad en tværfaglig
disciplin, hvor bl.a. sygeplejersker og sygehuspræster arbejder sammen. En væsentlig forudsætning
for åndelig omsorg er uddannelse og dannelse. Fra 1863 var kravet at sygeplejersken skulle dannes
kristeligt for at kunne udføre åndelig omsorg. Det er ikke nogen forudsætning i dag. Men
sygeplejersken skal ikke bare have viden, men også personligt mod til at møde patienter og
pårørende med en åndelighed, som måske er forskellig fra sygeplejerskens egen. Anne Elsebet
Overgaard har i sin undervisning i åndelig omsorg meget fortjenstfuldt inddraget elementer fra
dansk højskoletradition i undervisningen. Personligt mener jeg, at den vej peger i en betydningsfuld
retning. Hvor der arbejdes også med åndeligheden hos udøvere af åndelig omsorg. Hvis man ikke
har en vis klarhed over sin egen åndelighed og kan redegøre for den f.eks. på et øvelseshold, så er
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der en risiko for, at man enten over- eller underinvolverer sig i den åndelige omsorg. Har man f.eks.
ikke selv reflekteret over sin egen dødelighed, så kan man ofte have svært ved indgå i et ægte møde
med den patient som skal dø og dennes pårørende.
Jeg kunne ønske mig, at der blev forsket i netop dannelsens betydning i udannelsen til åndelig
omsorg – og at den også fik et historisk perspektiv. Så vi i forhold til åndelig omsorg også her nåede
ud over kun at vurdere fænomenet og udannelsen dertil efter personlig smag og behag. Dette sidste
har åndelig omsorg lidt alt for meget under gennem tiderne. Den har været afhængig af personlige
holdninger for eller imod hos sygehusejerne og i samfundets toneangivende lag.
Jeg har i denne forelæsning forsøgt at bidrage lidt til det historiske perspektiv i form af min
hypotese. Kun yderligere forskning kan afgøre om den holder vand, skal modificeres eller forkastes.
1

Historien bagved har jeg redegjort for min tale ved sygeplejelærer Anne Elsebet Overgaards fratræden med pension

fra Sygepleje- og Radiografskolen i Herlev. Jeg citerer her min redegørelse i talen:” Det er de færreste sygeplejelærere beskåret at
sætte sit markante fingeraftryk på en national bekendtgørelse for sygeplejerskeuddannelsen. Et sådant prægnant fingeraftryk har du fået lov til at
sætte. Da den nugældende bekendtgørelse var i høring, var du og jeg enige om, at den foreslåede formålsparagraf for uddannelsen var noget
makværk. Bl.a. reducerede den religion til kun at være et spørgsmål om kultur. Man kan sagtens argumentere for det synspunkt, at religion er en
social konstruktion, et stykke kultur og intet andet – i modsætning til mange religiøse mennesker, der vil hævde, at deres religion rummer mødet med
noget, der er mere end kultur. Mange religionshistorikere hævder kulturargumentet- og det er helt i orden i en religionsvidenskabelig sammenhæng.
Men indskriver man dette synspunkt i en bekendtgørelse for sygeplejerskeuddannelsen, så har man indtaget en umulig stilling. Så overser man
nemlig, at dette synspunkt på religion også er et stykke kultur og ikke en evig videnskabelig sandhed – og så er der fare for i bedste mening at
legitimere overgreb imod f.eks. den muslimske patient. Vedkommende taler om sin tro og den betydning og kræver respekt for den – men
sygeplejersken ved, at det bare er kultur og derfor må patienten finde sig i begrænsede religiøse udfoldelsesmuligheder på sygehuset. Vi fandt med
andre ord, at man var ved at reducere menneskesynet – formentlig hovedløst og uigennemtænkt. Vi savnede også åndelig omsorg nævnt som en del
af sygeplejens væsen. Vi formulerede et høringssvar. Skolen sendte det ind. Du ringede til forstanderinde Ravn i Sundhedsstyrelsen. Hun spurgte,
hvad der skulle stå. Du dikterede fra vores høringssvar. Og så fik du – og dermed Sygepleje- og Radiografsskolen – sat ikke blot et fingeraftryk. Det
blev til en hel håndflade, som vidner om en holdning, der har været bærende i dit arbejde som sygeplejelærer. Nemlig at sygeplejerskeuddannelsen
skal sætte sygeplejersken i stand til at møde patient og pårørende, som de er og hvor de er, med forståelse og respekt. Dit store engagement for at få
anerkendt åndelig omsorg som en del af sygeplejerskens stolte fag udspringer heraf. Når patienter og pårørende faktisk viser sig at være åndelige
væsener, så må en sygepleje, der vil tage det hele menneske alvorligt, også forholde sig til den åndelige side af mennesket..”
Anne Elsebets brev til Karen-Lene Ravn gengiver jeg også, da det har værdi som primær kilde:
Hellerup d.12.2.2001
Forstander Karen-Lene Ravn.
Kære Karen-Lene Ravn.
Tak for din imødekommenhed over for spørgsmålet om at handle på udeladelsen af begrebet åndelig omsorg i forslaget til bekendtgørelsen om
sygeplejerskeuddannelsen. Jeg har i tæt samarbejde med sygehuspræst i Herlev Tom Andersen Kjær formuleret vore tanker over for skolens ledelse.
Jeg vedlægger en kopi her sammen med en bog, der beskriver åndelig omsorg i bred forstand i moderne tid. Det er et ekstra eksemplar, jeg i sin tid
fik fra forlaget, så hvis du på nogen måde har interesse i at uddybe emnet, må du gerne beholde den.
Jeg har i de senere år arbejdet meget med åndelig omsorg og undervist i mange forskellige sammenhænge. Der er en lydhørhed og interesse hos de
uddannede sygeplejersker for dette emne som aldrig før:
”Hvorfor har vi ikke hørt om det, du taler om, i vores uddannelse?”
”Når man kan se sådan på forholdet til patienterne, så har jeg fået lyst til at blive ved med mit arbejde. Jeg havde ellers tabt lysten til det.”
”Det, du underviser i, var egentlig det, der var grunden til, at jeg blev sygeplejerske, men der bliver jo aldrig talt om det.”
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Jeg har nu i 3 år kunnet samle interesserede studerende til et 3-4 dages sommerkursus i åndelig omsorg i skolens ferietid, foruden den ”løse”
undervisning, jeg tilbyder. Da det ikke figurerer i den nuværende bekendtgørelse, er det et spørgsmål om frivillighed fra de studerendes side.
Det er på baggrund af disse erfaringer, at jeg har tilladt mig at ulejlige dig, da jeg er overbevist om, at det vil være en alvorlig mangel i
bekendtgørelsen, hvis livssyn og åndelig omsorg ikke bliver nævnt.
Venlig hilsen
Anne Elsebet Overgaard
Sygepleje- og radiograskolen i Herlev
Tlf. 44884156
Kære Jens. ( Sygeplejelærer Jens Bydam, der var i skolens ledelse på det tidspunkt TK)
Her er mit forslag til ændringer. De er formuleret i samarbejde med sygehuspræst Tom Kjær. Jeg understreger mine forslag. Det jeg er
optaget af at få med er udtryk og begreber, der understreger betydningen af, at sygeplejestuderende gennem uddannelsen også får
opmærksomhed rettet mod menneskers livssyn og kan drage omsorg for den side af mennesket:
§1, stk.3 Indgå i samarbejde med patienten…..uafhængigt af kulturel og sproglig baggrund .
Mit forslag: Indgå i samarbejde med patienten ….uafhængigt af etnisk, kulturel, religiøs og sproglig baggrund.
Begrundelse: det er for at tydeliggøre, at der er mellemmenneskelige forhold af betydning for samarbejdet, som ikke nødvendigvis er
dækket af begrebet kultur. Mange religiøst praktiserende oplever deres religion som mere end kultur.
.I bilag nr.1 , 4.afsnit under Sygeplejefag :
……menneskers forskellige værdier, opfattelse og reaktioner…..
Mit forslag: .….menneskers forskellige værdier, livssyn, opfattelser og reaktioner…
I afsnittet Centrale områder bør åndelig omsorg/spiritual care nævnes eksplicit.
Mit forslag: " Den sygeplejefaglige disciplin åndelig omsorg indgår som en væsentlig del af faget ".
Begrundelsen er, at åndelig omsorg i disse år er under udvikling som en væsentlig del af sygeplejen, der skal sikre sygeplejerskens kompetence til at
yde professionel omsorg med respekt for patientens og de pårørendes livssyn uafhængigt af egne preferencer. Det er for at understøtte denne
udvikling, at det bør overvejes at tilføje den foreslåede sætning.

Ordet patientfænomener i 2.pind er ikke godt, da det drejer sig om universelle fænomener, som findes hos andre end patienter. Mit forslag
er, at sætningen ændres til
Fænomener som f.eks. smerter, angst, tab, sorg, håb, mening, og død skal studeres, som de finder deres typiske udtryk i sygeplejerskens
møde med andre mennesker (patienter, pårørende og andet personale).
Venlig hilsen Anne Elsebet ”
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Definitionen gengives f.eks.: Kræftplan II, Sundhedsstyrelsen, juni 2005
Se hertil f.eks. Nina Jahren Kristoffersen. Sygeplejens udvikling fra opgave og kald til erhverv og selvstændig
videnskab. i: Nina Jahren Kristoffersen (red.) Al men Sygepleje. Bd. 1. 1998 Gad. Desuden: Signild Vallgårda. Sjukhus
och fattigpolitik. Et bidrag til de danska sjukhusenes historia. 1750-1880. Institut for social medicin. Københavns
Universitet. København 1985, FADLs forlag.
4
Se Signil Vallgårda: Sjukhus och fattigpolitik. s.15ff. Om de religiøse pligter kan man få oplysning bl.a. ved at se de
talrige danske udgaver af Martin Luthers lille katekismus, der netop pålægger husbond at oplære sin husstand i den
kristne tro.
5
Citeret efter Signild Vallgårda anførte værk s. 17
6
Reglement for Patienter, Opvartnings-Koner, Vaage-Koner, Portører og Tjeneste-Folk ved det Kongelige Friderichs
Hospital. af 4.januar 1782. Citeret efter Signild Vallgårda. Anførte værk side 18..
3
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Citeret efter artiklen: Kirken i Frederiks Hospital i Svend Rask. Forsvundne kirker i København. i: Birgitte Bøggild
Johannsen (red.): København 6. bind .i serien Danmarks Kirker. Udgivet af Nationalmuseet. Nationalmuseet 1987, Poul
Kristensens forlag. Citatet er fra side 174.
8
Oplysningerne er gengivet efter Svend Rask anførte værk side 174..
9
Se hertil Ulla Kjær: Hospitaler. i. Jørgen Hegner Christiansen: Architectura 21. Arkitekturhistorisk Årsskrift.
Selskabet for Arkitekturhistorie. København 1999 side 159ff. Ulla Kjær citeter lægerne Simon Crüger, H.F. Wohlert
og J.C.J.von Berger for bemærkningen:” es dürfte dazu das, in dem obegemellten Hospital, zu einer Kirche eingerichtete
Gebäude, als welche eigentlicher zu einer Invaliden Hause als zu einer Hospital gehört, mit sehr vielen Nutzen zu
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