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Christian Busch, Hospitalspræst

•Det eksistentielle chok – også som ”senfølge”?
•”Værdierne”
•”Benefit Finding”
•Nye aspekter af sorg- kriseteorier

Antydninger af et indhold:



Christian Busch, Hospitalspræst

Det eksistentielle chok – afkald & gevinst

To tidspunkter på kræftrejsen, hvor man bliver væltet som 
patient
1.Den dag du får diagnosen!
2.Den dag du får at vide at du er ”rask”! 

Det eksistentielle chok!

Erik Rasmussen. 



Christian Busch, Hospitalspræst

Det eksistentielle chok – afkald & gevinst

”Den første fase … forberedelsen og ventetiden til kampen …
Den anden fase … kampen mod cellerne …
Den tredje fase handler om turen op igen – forudsat at man når 

så langt. Den er især svær, fordi den er undervurderet af både 
læger og pårørende, og fordi den starter netop på et tidspunkt, 
hvor alle forventer, at man er rask. …
Dybest set er det måske den sidste fase, der er psykisk mest 
krævende, fordi den både er langvarig, præget af konstant frygt 
for tilbagefald og undervejs kan opleves som meget ensom. Det 
kan bedst beskrives som et mentalt mareridt - og bør forberedes 
derefter.

Erik Rasmussen. Den dag du får kræft. 2003



Christian Busch, Hospitalspræst

Det eksistentielle chok – afkald & gevinst

”Når kræftpatienter er færdige med deres behandlinger, bliver de 
i mange tilfælde dybt deprimerede og angste for om 
behandlingen nu var tilstrækkelig, og de oplever tit en følelse af 
tomhed. Behandlingen har været deres faste rutine gennem lang 
tid, men pludselig er den væk, og de er ikke mere den samme 
person.”

Jesper Stentoft 2002

Erik Rasmussen. Den dag du får kræft. 2003



Christian Busch, Hospitalspræst

Det eksistentielle chok – afkald & gevinst

”Jo mere jeg læste og tænkte, desto klarere stod det for mig hvor 
svært det er at blive rask. At det i sig selv er en stor og 
krævende udfordring at finde sig selv og vende tilbage til et 
normalt liv og forstå, hvad sygdommen har gjort ved én – og for
én.”

Erik Rasmussen. Den dag du får kræft. 2003
´

Det eksistentielle chok!



Kræftpatientens verden. KB 2006.



Christian Busch, Hospitalspræst

Det eksistentielle chok – afkaldet
Patienter siger ikke: ”Mine grundlæggende værdier er 
krakeleret!”

Lungetransplanteret: ”Hvis ikke jeg kan svinge fluestangen, kan 
det hele være lige meget!”

En øvelse på tankeplanet

Kræftpatient: 
”De fleste lapper har jeg måttet vende…
…, men så har jeg til gengæld kopieret de lapper, jeg har tilbage 
op til A3 – format.”



Christian Busch, Hospitalspræst

Det eksistentielle chok – afkaldet
Kræftpatient: 
”De fleste lapper har jeg måttet vende…”

Brev:
”Sorgen er stor over de ”sedler” jeg har måttet vende, …
…men så meget mere er der grund til at glæde sig over de 
muligheder, der er tilbage. 
Jeg gik hjem, tog fat i salmebogen, og gav mig til at synge 
salmerne fra en ende af. …”



Christian Busch, Hospitalspræst

Pendulering

”Her inde” ”Der ude”
Retten til at vide Retten til ikke at vide
”Gevinst” ”Benefit” Tab
Håb Realisme
Viljen til at leve Ønsket om at dø
Oprør Underkastelse
Kontrol Magtesløshed
Glæde Sorg
Taknemmelighed Bitterhed



Christian Busch, Hospitalspræst

Det eksistentielle chok – afkaldet
Forældre til dødfødt barn:

”Vi havde regnet med, at det var os, der skulle lære vores barn 
alt om livet – nu er det vores barn, der lærer os en masse om 
hvad der er vigtigt i livet!”



Christian Busch, Hospitalspræst

Det eksistentielle chok – afkaldet
Kræftpatient: 
”De fleste lapper har jeg måttet vende…”

Brev:
”Her først i maj fyldte jeg 60, noget jeg har været i tvivl om, 
hvorvidt jeg ville nå. Det blev en meget dejlig dag …
… Sygdommen var med til bords, men det var livsglæden, der 
sad til højbords den dag.”



Christian Busch, Hospitalspræst

Det eksistentielle chok – afkaldet
Kræftpatient: 
”De fleste lapper har jeg måttet vende…”

Brev:
”Jeg er netop blevet sagt op grundet sygdom, men det er som det 
må være. Jeg er blevet støttet og fulgt langt af min arbejdsgiver.   
… alligevel er der slået en streg i sandet, og jeg skal forvalte et 
nyt afsnit –
spændende.”



Christian Busch, Hospitalspræst

”Benefit” - finding

Det er som at føre en krig … jeg ved, at man ikke 
altid vinder en krig ved kun at vinde sammenstødne. 
Du kan vinde sammenstødene og tabe krigen. Det 
er krigen, der er vigtig, og jeg vil vinde den.



Christian Busch, Hospitalspræst

”Benefit” - finding

Evnen til at finde områder af tilværelsen, hvor 
kræftsygdommen har haft en positiv effekt.

•Livsopfattelsen Himlen mere blå, græsset mere grønt

•Sociale sammenhænge Nærmestes betydning 

•Personlig udvikling Hvad skal jeg lære af dette?



Christian Busch, Hospitalspræst

”Benefit”
- livsopfattelse

”Jeg er blevet mere bevidst om livets kostbarhed. Jeg 
er blevet bedre til at prioritere min tid, både i 
forbindelse med mit arbejde og privat (…) Vi har et 
motto her i huset, der hedder: Husk det er bagateller! 
(…) Mange ting er virkelig bagateller i hvert fald i 
forhold til at vi har hinanden og lever. I teorien har vi 
begge vidst, at det er sådan, men det gik først for alvor 
op for os i praksis, hvad det betød, da jeg fik kræft. (…) 
Når jeg nu tænker tilbage på den tid, hvor jeg var 
sygemeldt, husker jeg perioden som meget frugtbar.”
Jette Dahl i: ”Vi længe leve. 25 kræftpatienter skriver om at overleve kræft.” Kroghs 
Forlag og KB. 2003.



Christian Busch, Hospitalspræst

”Benefit”
- sociale sammenhænge

”Jeg tog det vistnok forholdsvist roligt, og det er der 
flere forklaringer på. For det første var jeg blevet 60 år, 
og så er det ikke den samme katastrofe at blive ramt af 
alvorlig sygdom og at miste et bryst, som hvis jeg f.eks. 
havde været i 30’erne (…) En anden årsag kan være 
den overvældende mængde sympati-tilkendegivelser 
fra familie, venner og kolleger, som jeg fik. Det 
varmede og opmuntrede mig og fik mig til at føle mig 
privilegeret.”

Annelise Rued Jørgensen i: ”Vi længe leve. 25 kræftpatienter skriver om 
at overleve kræft.” Kroghs Forlag og KB. 2003



Christian Busch, Hospitalspræst

”Benefit”
- personlig udvikling

”Hele mit sygdomsforløb er endt meget positivt, og jeg 
vil sige, at jeg er kommet væsentligere stærkere ud på
den ”anden” side. Mit syn på flere forskellige ting er 
noget anderledes end tidligere. Det er bare utroligt, at 
man skal så meget igennem først.”

John Pedersen. i:

”Vi længe leve. 25 kræftpatienter skriver om at overleve kræft.”

Kroghs Forlag og KB. 2003



The Other Side of Sadness!

Hospitalspræst Christian BuschBeredskabspræster, Odense 2503 2011

½ delen af dem, der mistede pårørende 11. sept. mødte tabet 
med rescillience – modstandskraft  / ophøjet ro og  oplevede 
ikke nogen  målbar traumereaktion., ingen depression, 
fremviste – sammenlignet med andre i studiet – den laveste 
forekomst af psykologiske problemer.

Bonanno. The Other Side of Sadness. Basic Books NY 2009.



The Other Side of Sadness!

Hospitalspræst Christian BuschBeredskabspræster, Odense 2503 2011

½ delen af dem, der mistede pårørende 11. sept. mødte tabet 
med rescillience – modstandskraft  / ophøjet ro og  oplevede 
ikke nogen  målbar traumereaktion., ingen depression, fremviste 
– sammenlignet med andre i studiet – den laveste forekomst af 
psykologiske problemer.

Der var en mindre gruppe af sørgende, som var hårdere ramt 
end de øvrige. Det var dem, som mistede en pårørende og 
oplevede  en del af angrebet selv. –
-Flashback of anxiety
Dem, der oplevede denne sorg havde den højeste forekomst af 
svære traumatiske reaktioner. Lige under 1/3 – del opfyldte 
kriterierne for PTSD. Det er nogenlunde den højeste forekomst 
af PTSD tilfælde,  nogen hændelse kan fremkalde. 

Bonanno. The Other Side of Sadness. Basic Books NY 2009.



The Other Side of Sadness!

Hospitalspræst Christian BuschBeredskabspræster, Odense 2503 2011

½ delen af dem, der mistede pårørende 11. sept. mødte tabet 
med rescillience – modstandskraft  / ophøjet ro og  oplevede 
ikke nogen  målbar traumereaktion., ingen depression, 
fremviste – sammenlignet med andre i studiet – den laveste 
forekomst af psykologiske problemer.

Der var en mindre gruppe af sørgende, som var hårdere ramt 
end de øvrige. Det var dem, som mistede en pårørende og 
oplevede  en del af angrebet selv. –
-Flashback of anxiety
Dem, der oplevede denne sorg havde den højeste forekomst 
af svære traumatiske reaktioner. Lige under 1/3 – del opfyldte 
kriterierne for PTSD. Det er nogenlunde den højeste forekomst 
af PTSD tilfælde,  nogen hændelse kan fremkalde. Og alligevel 
- nogenlunde samme antal personer, som havde oplevet 
denne rædsel – havde ingen traumreaktion overhovedet.

Bonanno. The Other Side of Sadness. Basic Books NY 2009.



eller …

”… er det underligt, hvis man bliver ved 
med at trække folk hen til en klippekant, 
at de til sidst falder ned?”

Richard Gist, Repress Yourself, by Lauren Slater , The New 
York Times 2003/02/23



Repress Yourself 1

Represseion; … it is used to describe those 
who minimize, distract, deny. Is it possible 
that folks who employ these techniques cope 
better than the rest of us ramblers?

Repress Yourself, by Lauren Slater , The New York Times 
2003/02/23



Repress Yourself 2

116 hjertepatienter. (Israel)
High anxiety and low defensiveness

= ”far poorer outcome” (19% PTSD)

Stiff-lipped
= (7% PTSD)

Repress Yourself, by Lauren Slater , The New York Times 
2003/02/23



Repress Yourself 3

Bonanno: Studie om enker og enkemænd.

”… : a subgroup of mourners who consistently said 
they weren’t distressed while displaying high heart 
rates. These were the repressors. And these people, 
the ones who showed this patern had less grief over 
time and had a better overall life adjustment, and this 
has been consistent acros studies.”

Repress Yourself, by Lauren Slater , The New York Times 
2003/02/23



Repress Yourself 4

Why are we not more fascinated with these 
displays of resilience and grace? Why are we only 
fascinated with frailty?

Repress Yourself, by Lauren Slater , The New York Times 
2003/02/23



Hospitalspræst Christian BuschBeredskabspræster, Odense 2503 2011

Pendulering

”Her inde” ”Der ude”
Retten til at vide Retten til ikke at vide
Tab Gevinst
Håb Realisme
Viljen til at leve Ønsket om at dø
Oprør Underkastelse
Kontrol Magtesløshed
Glæde Sorg
Taknemmelighed Bitterhed



Hospitalspræst Christian BuschBeredskabspræster, Odense 2503 2011

Daglige livsoplevelser

Tabsorienteret
•Sorgarbejde

•Påtrængende 
genoplevelse af sorgen

•At give slip på / 
fortsætte / omforme 

bånd til afdøde

•Benægtelse / 
undgåelse af 

genindførelsens 
forandringer

Genindsættelse-
orienteret

•Tage sig af det 
ændrede liv

•Gøre nye ting

•Adspredelse fra 
sorgen

•Benægtelse / 
undgåelse af sorgens 

følelser

•Nye roller, identiteter, 
forhold

M. Strobe & H. Shut. ”The Dual Proces Model of Coping with Bereavement”

Oscillere
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