
Usædvanlige livsafslutninger



Social lidelse

“… kontrol virker gennem skam. Vi må
spørge os selv: Hvordan får vi de fattige til
at skamme sig over at være fattige, de 
arbejdsløse til at skamme sig over at være
arbejdsløse, de hjemløse til at skamme sig 
over at være hjemløse? Det skyldes en
ekstraordinær ‘bedrift’ af social kontrol”
(Hochchild, i Willig 2017)
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Disposition

• Intro til

forskningsprojekt

• Social lidelse i praksis

• Hvor der er håb



Socialt udsattes risiko for en ”dårlig død”

• Dør gennemsnitligt 17 år (kvinder) og 19 
år (mænd) tidligere end 
gennemsnitsbefolkningen (Strøbæk et al. 
2017).

• Mange kommer ikke til lægen, før det er alt 
for sent (Pedersen, 2018).

• Lider ofte af uidentificerede sygdomme 
(f.eks. Sundhedsstyrelsen 2020)

• 63 % rapporterer at de har langvarig 
kronisk sygdom.

• Har ofte svært ved at få adgang 
til/kommunikere med ‘systemet’ (Ahlmark
et al. 2017) .

• Tidlig udskrivning problem for socialt 
udsatte (Rådet for Socialt Udsatte 2020).

• Kvalitative studier: døden en del af 
hverdagslivet. Døden præget af isolation 
og ensomhed.

• Den ”gode død”
• At dø gammel og mæt af dage

• En smertefri død
• Åbenhed om døden

• Accept, forsoning

• At dø omgivet af sine kære

Se f.eks.: 

Jacobsen, M. H., Dalgaard, K. M., & Wanseele, J. F. (2013). 
Dødens dualitet – ‘den gode død’ og ‘den dårlige død’. 
Omsorg, 30(1), 57-64. 
http://fagbokforlaget.no/?isbn=080074891301

Jacobsen, M. H. (2017). ‘The Bad Death’: Deciphering and 
Developing the Dominant Discourse on ‘The Good Death’. I V. 
Parvaresh, & A. Capone (red.), The Pragmeme of 
Accommodation: The Case of Interaction around the Event of 
Death (s. 351-373). Springer. Perspectives in Pragmatics, 
Philosophy & Psychology Bind 13 https://doi.org/10.1007/978-
3-319-55759-5_18
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Håb og behov ved socialt udsattes 
livsafslutning

• Samarbejdsprojekt mellem Aalborg 
Kommune og REHPA – Videncenter for 
Rehabilitering og Palliation. 

• Projektleder: Seniorforsker, Vibeke 
Graven.

• Fotograf: Jan Brødslev Olsen.

• Link til projektrapport:

• https://www.rehpa.dk/wp-
content/uploads/2021/04/REHPA-
rapport-Usaedvanlige-
livsafslutninger.pdf
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Formål 

• Formålet med projektet:
At få en bruger- og praksisbaseret viden 
om socialt udsattes lidelse, håb og 
behov ved livets afslutning. 

• Det fremadrettede mål er at få en viden, 
der kan hjælpe med, at den palliative 
indsats tilpasses socialt udsattes håb og 
behov.
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Hvem er de socialt udsatte? 

• Et komplekst samspil mellem sociale og 
helbredsmæssige problemer på 
forskellige livsområder (VIVE 2018)

• Dødens nærvær er ikke nødvendigvis 
kendetegnet ved (diagnosticeret) 
livstruende sygdom, men også ved en 
livstruende livssituation og hverdagsliv.

• Teoretisk arbejdsdefinition

• ”De udstødte” - strukturelt

• ”De usædvanlige” - fænomenologisk

• Bech-Jørgensen: 2003, Rasmussen 
2017.
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Feltarbejde – kontekster og kontakter
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Reel adgang til palliation?
• Det at søge, modtage og få adgang til

hjælp er vanskeligt for mange socialt 
udsatte. 

• Mange vil ikke modtage den hjælp, der 
ville være ”det naturlige” at gøre for at 
undgå døden – problemerne udskydes og 
misbruget eller øjeblikkets behov kommer 
først. De har ofte svært ved at 
konsekvensberegne (Gadesygeplejerske).

• Vanskeligt at skelne mellem en livstruende 
tilstand relateret til misbrug, fattigdom, 
boligforhold og livstruende sygdom.

• Mange af dem vi har i den her gruppe, de 
dør ikke nødvendigvis af en malign 
sygdom, de dør af deres 
livsstilssygdomme, men som jo giver de 
samme symptomer, smerte og 
åndedrætsbesvær. Og det har man ikke 
tradition for at henvise til det palliative 
team. Der vil man gerne have en 
livstruende sygdom, som minimum en 
KOL. Det er bare ikke nødvendigvis det, 
de kommer med. Det er en livstruende 
tilstand og ikke en diagnose
(Hjemmesygeplejerske)
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Ensomhed og ”den sociale død”

Generelt, så er de allerfleste, selvom de er 
sammen med en forfærdelig masse 
mennesker, i bund og grund personligt 
ensomme (…) De har opfattelsen af, at 
der ikke er nogle, der vil savne dem (FSV: 
45)

• Jeg har jo ingen. Den eneste jeg har, er SV 
(den sociale vicevært). (…) Altså sådan 
nogle som os, vi har jo svært ved at begå os 
mellem normale mennesker. Hvis jeg 
kommer på sådan et plejehjem, hvem skal 
jeg snakke med? Det eneste jeg har oplevet, 
det er stoffer og druk.
(Bent5)

Den sociale død

En krænkelse der 

isolerer en gruppe eller

et individ fra

fællesskabet og derved

truer dets identitet på

samme vis som fysisk

lidelse truer dets

fysiske identitet

(Honneth 2006)



”Jeg er jo en fucking alkoholiker”

• Livstruende sygdom og skam

• Jeg synes jo, man, at hvis de får en 
livstruende sygdom som kræft eller 
noget andet, selvom de ikke har 
familierelationer, så sætter det alligevel 
gang i nogle tanker om alle de svigt, 
altså alle de fejl de har begået igennem 
de sidste 30 år, skyldfølelsen og skam 
og at alt det der i højere grad fylder end 
forhåbninger, de gør sig, når de når 
dertil (Social vicevært)
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Håbsrum

• Hvor er der håb?
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Håb og anerkendelse

• At have et hjem - at anerkendes som 
samfundsborger.

• Væresteder - at blive værdsat som 
medmenneske.

• Når man ikke har et hjem, så skal man 
jo have et andet helle, og det vil vi rigtig 
gerne være.

• Stamværtshuset – at være med andre

• værtshuset plejer jeg at kalde kontoret, 
så jeg skal lige på kontoret. Det er jeg 
ikke den eneste om (…) jeg kender en 
del, man kender hinanden allesammen 
dernede. Det er jo et stamværtshus.
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Omsorgsetik og håb

• Næstekærlighed
• Man kan ikke lade et andet menneske i stikken, nu når 

de skal dø, når det nu er, at man har så god en relation 
til dem, det kan man ikke, det strider imod alt moral og 
etik, i hvert fald for mig. Når vi har den der meget tætte 
relation til dem, har hjulpet dem igennem deres 
tilværelse, nogle igennem få år, og andre mange år, så 
kan vi ikke bare lade dem være, det kan vi ikke, det er 
ikke i orden. Vi er jo den sidste bastion for dem 
egentlig, nu når de skal herfra (FSV: 75– 96). 

• Alternativ palliation
• Vi gør det, vi kan, for at de får det lige nøjagtigt som de 

gerne vil. Om det er at få øl i sonden eller hvad vi 
kalder alternativ palliation, så handler det om, at det 
bliver en god sidste tid (AP).
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Håb og resonans

•

• Malik fortæller, han har en plads ved 
fjorden, hvor han sidder hver dag: 
”Nogle gange bliver fødderne våde. 
Vandet, naturen er der, hvor jeg har 
forbindelse til det hele”. 

• Hans bor på Det Alternative Plejehjem. 
På hans sofabord står der tomme dåser, 
askebægere og forskellige ting. I 
vinduet er en plastic-orkidé. ”Den der”, 
siger han, ”den flytter med mig, hvor jeg 
er. Den var på min brors grav. Det var 
godt nok hårdt at se ham død. Han stak 
sig med en beskidt sprøjte. Der var ikke 
nogen, der skulle gøre ham noget, så 
kom jeg godt nok efter dem”.
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Glemslens rum

• Afkobling og lindring

• Niclas: ”Når jeg ryger kokain, så er jeg 
lykkelig. Den leg, jeg leger bedst, den 
hedder legen med livet” (feltnoter). 
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Åbenhed om døden

• Samtaler om døden

• at understøtte menneskers 
selvværd?

• ”Han sagde, at vi bare kunne smide 
ham på lossen, men da jeg sagde, 
at jeg synes, det var lidt for 
uværdigt, så blev vi enige om at se 
på ‘min sidste vilje’, og fik en god 
snak ud af det, og han bestemte, 
hvordan bisættelsen skulle være” 
(gadespl.).
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Eftermælets og sorgens rum – værd at sørge 
over?

• Den betydning, afskeden tillægges 
af professionelle, kan være med til 
at tilskrive et individ og en gruppe, 
der af det omgivende samfund 
kategoriseres som ”socialt 
udsatte”, samfundsmæssig værdi 
gennem en manifestation af, at 
også de er værd at sørge over 
som samfundsborgere. 
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Det er meget en prædiken 
til dem, der er tilbage (…) 
Jeg vil gerne sige til dem, 
der er tilbage, at et liv har 
altid betydning, for i den 
her del af samfundet 
mindes man hele tiden 
om, at man er en byrde 
og i vejen, en som nogle 
tager sig af. Men der 
findes ikke nogle 
mennesker, der ikke har 
betydning for andre, ved 
at gøre livet sjovere, 
rigere, mere 
tankevækkende, samtidigt 
er det også, fordi mit 
hjerte tænker, at hvis 
kristendom er noget, så er 
det ubetinget kærlighed.



Konklusioner
• Sociale aspekter er vævet ind i det 

samlede lidelsesbillede i dødens 
nærvær. 

• Strukturelt

• Socialt

• Eksistentielt

• Der er håb at finde!

• Hav øje for hvilke håbsrum der er 
lukkede, tilgængelige eller kan tilpasses, 
og om nye kan åbnes.
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Lidelse som socialt fænomen

• Forstår vi den andens
lidelse?

• En forudsætning for, at 
lidelse kan opfattes som
et socialt fænomen er en
social bevidsthed der 
retter sig mod den 
fremmedes lidelse
(Wilkinson & Kleinman
2016)
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Håbsarbejde

• Optimisten
• Et udefra-perspektiv på 

tilværelsen:

• Det skal nok gå alt sammen!

• Du skal nok blive rask

• Den håbssøgende
• Et involveret og ydmygt 

perspektiv:

• Hvad har været vigtigt i dit liv?

• Hvad er vigtigt lige nu?

• Hvor ser jeg tegn på ro?
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Frit efter Gabriel Marcel 1951



www.facebook.com/rehpa.dk

www.twitter.com/rehpa_dk

www.linkedin.com/company/3306677

Vil du vide mere?
Hold dig opdateret om ny forskning og viden om 
rehabilitering og palliation - tilmeld dig REHPA Nyt på 
www.rehpa.dk

http://www.facebook.com/rehpa.dk
http://www.twitter.com/rehpa_dk
http://www.linkedin.com/company/3306677
http://www.rehpa.dk/

