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Hvorfor arbejde med håb i rehabilitering?

• Håb er for sjælen, hvad 
vejrtrækningen er for den levende 
organisme. Hvor håbet mangler, 
udtørrer sjælen og sygner hen.
(Marcel 1951:10)
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Rehabilitering 

• Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af indsatser, som 
har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige 
fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne. 
Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er 
nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse (Sundhedsstyrelsen, 
2010). 
Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, 
pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få 
betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår 
et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele 
livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og 
vidensbaseret indsats (Marselisborg Centret, 2004).
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Håb versus fortvivlelse

Den fortvivlede

Den fortvivlede resignerer og 
mister sig selv.

Jeg er blevet skuffet så mange gange i mit liv, 
at jeg har alle grunde til at tro, at det bliver jeg 
også i dag
(Marcel 1951:38).

Den håbefulde

Den håbefulde bæres igennem af 
håbet som kreativ kraft i verden
(Marcel 1951: 52)
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Håbets forskellige dimensioner

At håbe at 

• Det konkrete fremtidsrettede håb er 
rettet mod håbet om at nå eller opnå 
noget bestemt.

at håbe

• Livshåb bæres oppe af livet selv, f.eks. 
erfaringer af kærlighed, indtryk fra natur, 
kunst etc.).
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Frit efter Gabriel Marcel, 1951 



Håb som fokus ved livstruende sygdom

• Empiriske studier peger på:
• Håb handler ikke alene om konkrete 

fremtidsrettede mål.
Der er en håbsdimension, som bedre 
kan forstås som en indstilling til livet.

(Benzein, Norberg & Saveman 2001; Garrard
& Wrigley 2009; Olsman et al. 2015; Graven 
2015, 2020)
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Det konkrete fremtidsrettede håbs 
skrøbelighed
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Det kan hjælpe med til at bære igennem dér, hvor 
trængslerne er størst, og håbløsheden truer. Men det er 
også skrøbeligt og kan let skuffes.
Graven & Olsen 2014



Håb og livstruende sygdom
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• ”Døden har forvandlet sig fra en bøddel 
til en fængselsvagt. (…) Døden 
indfinder sig ikke længere ved livets 
afslutning: den er der lige fra 
begyndelsen, og den vogter nidkært 
over os. Døden holder øje med os, når 
vi arbejder, når vi spiser, når vi elsker, 
når vi sover. Via sine mange 
stedfortrædere hersker døden over livet. 
Det er meningsløst at kæmpe mod 
døden, men at kæmpe mod dens 
årsager bliver til selve livets mening” 
(Bauman 2006: 131).
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Rehabilitering og palliation mellem 
eksistentielt og medicinsk håb

• Eksistentielt håb 

• At bære håbet oppe i livet 
med livstruende sygdom.

• Medicinsk håb

• Kontrol over den livstruede syge 
krop.

Graven & Timm 2020

Håbets gudinde
Bertel Thorvaldsen



Realitet og håb

• ”Vi kan tro, at vi formidler håb ved at 
skjule virkeligheden og i stedet tale om 
fremtiden som mulighedernes sted (…) 
Fremtiden er ganske vist det sted, hvor 
håbet kan fødes på ny, men vi er nok 
aldrig så langt fra virkeligheden, som 
når vi prøver at trøste ved hjælp af 
fremtiden. Fremtiden ved vi ikke noget 
om. Virkeligheden er det eneste, vi har 
viden om.” 
(Bjørklund 2018)
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Når forskellige håb støder sammen

13

Livshåb 
modtaget fra 
håbsbærende

rum

Medikaliseret
håb om bedst 

mulig 
livskvalitet



Håbsarbejde

• Optimisten – ”taleskriveren”

• Et udefra-perspektiv på tilværelsen:

• Det skal nok gå alt sammen!

• Du skal nok blive rask

• At understøtte livshåb -

• Et involveret og ydmygt perspektiv:

• Hvad har været vigtigt i mit liv?

• Hvad er vigtigt lige nu?
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Frit efter Marcel 1951



Håb og sociale aspekter

• Sociale aspekter er vævet ind i det 
samlede lidelsesbillede. 

• I den rehabiliterende og palliative 
indsats er det vigtigt at have øje for, 
hvilke håbsrum der er tilgængelige eller 
kan tilpasses, og om nye kan åbnes.
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Foto Jan Brødslev Olsen



”Den sociale død”

• Den sociale position kan være af 
betydning for, hvordan man forholder sig 
til sig selv, sin sygdom og værdien af 
det liv, som måske snart er slut. 

• Ensomhed, skyld og skam kan forstås i 
sammenhæng med begrebet ”den 
sociale død” forstået som ophøret af 
social samhørighed med andre 
mennesker (Jacobsen)

• Med den afhængighed, der følger med 
sygdom, kan social isolation og 
eksistentiel ensomhed træde frem med 
al tydelighed, 

• Selvværdet og livshåb kan udfordres.
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Fysiske håbsrum
• At føle sig hjemme i sit hjem

• Væresteder - at blive værdsat som 
medmenneske.

• Jeg plejer at kalde det et helle, det er folk, 
der er hjemløse eller funktionelle 
hjemløse, og ikke kan bruge deres hjem, 
som andre bruger deres hjem, og vi bruger 
jo vores hjem som helle, det er der, vi 
slapper af. 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 (…) 

jeg kender en del, man kender hinanden 
allesammen dernede. Det er jo et 
stamværtshus.
(”Julemanden”)

17

Foto Jan Brødslev Olsen



Håbsbærende steder

• Der sker én eller anden transformation 
med mig og min sjæl. Jeg bliver helt 
rolig. Det er det eneste sted, tror jeg, jeg 
bliver helt rolig, for jeg er en 
sprællebasse. Men det er jeg ikke 
dernede (…) det bringer mig i en eller 
anden tilstand, hvor jeg får fred. Jeg har 
slet ikke behov for at sige noget sjovt. 
(…) Jeg får fred, pause, tror jeg. Altså 
rummet, det taler til mig, der behøver 
ikke være et menneske, der taler til mig, 
det er rummet, der gør det

• REHPA notat nr 16:36
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Æstetiske rum
• Æstetiske indtryk kan på vidt forskellig vis 

”løfte” perspektivet og give resonans til 
vores stemninger –bevæge vores 
stemning. 

• Indtrykket kan føre modtageren tilbage i 
tiden til minder og stemninger. Det kan 
tilføre øjeblikket glæde, vemod, ro. Det 
kan pege frem mod drømme og ukendte 
steder og på den måde stadfæste en 
forbindelse til livet i dets videste forstand. 

• 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”. 
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Fotos Jan Brødslev Olsen



Det religiøse håb

Vær mig nær, thi uden dig
ensomhed mig truer;
vær mig nær thi uden dig 
jeg for mørket gruer!
Hold mig med din 
faderhånd,
så jeg dig fornemmer; 
fri mig ud af mørkets bånd,
så min frygt jeg glemmer!
(Jacob Knudsen)
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Omsorgsrum og håb – at dele byrden

• Næstekærlighed

• At være værd at drage omsorg for.

• Tillid 

• Åbenhed
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• Vores kroppe kan få deres 
fundamentale integritet bekræftet 
selv i svaghed og afhængighed af 
andre. 
Cicely Saunders
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En indsats, der hviler på en omsorgsetisk tilgang 
bidrage til at bryde ensomhed og vække håb 
gennem erfaringer af at blive anerkendt, 
respekteret og mødt som et med-menneske, der 
har en værdi.

Fotos Jan Brødslev Olsen



Glimt af håb

• Selvom man har en negativ, depressiv, trist 
person, så har vi alligevel en opgave. Man kan 
måske stadigvæk få øje på nogle ting. Ikke det 
store lysende håb måske, men håbet kommer 
alligevel i glimt (…) Håbet har jo været der, og 
det kan godt være, at det bare er glimt, men 
dem kan vi jo så også finde. Og det kan være, 
at man kan få en hel god dag ud af det 
(Sygeplejerske i Graven 2015:177).
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Håbets mysterium

Håbet er et mysterium og 
ikke et problem. Det må 
snarere opdages end 
bearbejdes 
(Marcel 1951:35)
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Håb og mål

• Håb

• Giver livskraft og fundament for 
forandring

• Håbet gennemborer tiden – forankret i 
fortid, nutid og fremtid.

• Mål

• Giver retning

• Er fremtidsrettet
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Håb og forbundethed
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• Ingen kan bære sig selv
ingen
når kræfterne slipper op
må selvfølelsen
forankres udenfor
hos en anden
som kan bære den et stykke vej
bevare den
til
kraftesløsheden er hørt op
(Bjørklund 2018:63)
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