PALLIATION I ALMEN PRAKSIS

HÅB
Håb er formodentlig et af de mest centrale begreber for alvorligt syge patienter, for de pårørende og
for lægen og for de øvrige behandlere. Håbet gør, at man kan holde ud at være i en verden af
sygdom. Omvendt er perioder med følelse af håbløshed ofte de mest martrende og lidelsesfulde for
patient og pårørende.
Også behandlere kender til følelsen af håbløshed, når de står over for magtesløse og desperate
patienter og pårørende (despera = [af-håbet], [uden håb]). Håbet vil ofte være et vigtigt aspekt af
betydning for patientens livskvalitet.
Patienter "pendulerer" ofte mellem på den ene side realisme, angsten og håbløsheden og på den
anden side håb om muligheden for, at sygdommen kan bedres, eller for at lægen i sidste øjeblik
finder en ny behandling, eller at der kan ske et mirakel.
Hospitalspræst Christian Busch, RH

Tro og håb styrker helbredet og livskvaliteten
Religiøse mennesker lever længere end ikke religiøse. Og det er ikke fordi, de bliver sundere
af at gå frem og tilbage til kirken. Selv om åbenlyse faktorer som mental sundhed, bedre
netværk og sundere livsstil blandt religiøse har stor betydning for helbredet, kan det ikke
forklare tendensen alene.
Religiøse har bedre helbred
At der er en sammenhæng mellem religiøsitet og helbred, blev slået fast af psykolog og præst Peter
la Cour, Afdeling for Sundhedspsykologi på Panum Instituttet. Han henviste til flere udenlandske
undersøgelser, der viser, at religiøst aktive mennesker ikke bare lever længere, men også er indlagt i
færre dage og ikke lider af forhøjet blodtryk og depressioner i samme grad som mindre religiøse
mennesker.
Når det gælder kræft, er det endnu ikke vist, om religiøse mennesker håndterer en kræftsygdom
anderledes end ikke-religiøse mennesker, men ifølge Peter la Cour kan religiøsitet fungere som en
vigtig ressource.
- Det etablerede system bliver nødt til at se religionen som den enorme ressource, det er. Det er ikke
spor alternativt, det er ren og skær snusfornuft, siger Peter la Cour.
At det er ren og skær fornuft, viser en undersøgelse fra 1996, hvor patienterne på en kræftafdeling
blev spurgt, hvordan de havde haft det de seneste to dage. Samtidig skulle de svare på en række
spørgsmål omkring deres fysiske, sociale, psykiske og eksistentielle liv. Det, der viste sig at have
mindst betydning for, hvordan patienterne havde det, var deres fysiske velbefindende, mens det der
betød mest var den eksistentielle dimension - om deres liv blev oplevet som fuldt af mening eller
det modsatte.
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Derfor er det et stort problem, at der i lægeverdenen er der meget stor tavshed omkring åndelige
spørgsmål, mener Peter la Cour. Ifølge ham har sundhedspersonalet været lidt for hurtige til at
komme ud af lokalet, hvis eksistentielle problemer kom op.
Veksler mellem angst og håb
På Rigshospitalet har patienterne mulighed for at tage eksistentielle spørgsmål op med
hospitalspræst Christian Busch. Hans arbejde går ud på at støtte mennesker og fremme deres håb, så
det forbedrer deres livskvalitet her og nu.
- Håb er en af de ting, som er af allerstørst betydning for patienterne. Der er vældig stor forskel på
mennesker, der er præget af håbløshed, og mennesker, der har et håb, selv om situationen ser meget
alvorlig ud, sagde Christian Busch.
Håb er ikke kun knyttet til helbredelse. Håb findes også hos mennesker, der skal dø, men det kan
være nødvendigt at skifte håbet om at overleve ud. Måske skal det i stedet erstattes med et håb om
at få næste sommer med eller barnebarnets barnedåb.
Ifølge Christian Busch fylder håbet om en personlig fremtid mere, jo yngre man er. Men for meget
syge mennesker kan håbet udvikle sig til at blive et håb om indre parathed.
- Der hvor håbet rører sig er ofte der, hvor der ikke er plads. Håbet lever, selv om man er realistisk,
og ved at man har en dødelig sygdom, siger Christian Busch.
Noget af det der kan være med til at styrke håbet er at blive værdsat og at fortælle om sine
erindringer.
Nærvær og omsorg gør en forskel
Musikeren Lars Muhl arbejder som healer og var den sidste oplægsholder. Han er selv en af de
mange danskere, der tror på noget større end ham selv uden at bekende sig til en enkelt religion.
De kræftpatienter, der opsøger Lars Muhl, står ofte på den yderste post, og det er derfor svært at
fremvise gode resultater.
- Man kan ikke give nogle garantier for helbredelse eller noget som helst, og det skal vi heller ikke.
Men jeg kan med sikkerhed sige, at det hjælper. Det giver en bedre livskvalitet, sagde Lars Muhl.
Når samtaler og healing virker, er det ifølge Lars Muhl, ikke fordi han har en speciel kraft, men
fordi han kan åbne op for den kraft mennesker selv har. Han kan hjælpe patienterne til at få sat ord
på nogle ting, som de ikke før har haft mod på at få talt om.
- Nærværet og omsorgen kan skabe en lavine af følelser. Bare det at blive rørt ved og få lov til at
fortælle sin livshistorie kan have en helende effekt. Ofte er det mennesker, der ikke har haft den
nære kontakt med andre, sagde Lars Muhl.
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Note om samtale og håb
Samtalen om sygdom og liv mellem patient og læge er virksom terapi men kan også have sine
bivirkninger. Samtale forudsætter samvær, som meget vel kan være hemmeligheden i lindringen af
uhelbredelig sygdom. Det kræver personligt mod og styrke at være sammen med alvorligt syge
mennesker som er i lidelsens greb og ser ingen muligheder. Men det går ikke an at blive udenfor.
Dame Cicely Saunders, grundlægger af den moderne hospicebevægelse, lader de uhelbredeligt syge
sætte kravene til de professionelle: Hjælp mig. Lyt til mig. Bliv hos mig. Håb opstår gennem
skabelse af muligheder, ikke for at leve længe alligevel men muligheden for at leve endnu nogle
gode dage, at opleve også den bryllupsdag, at få den gode samtale med de kæreste, at mærke
smerterne glide bort nogle timer, at leve i det sidste liv.
Det er en rød tråd, at ikke al sygdom og skade kan helbredes. Men alle patienter kan hjælpes.
Og med dem deres pårørende. Den første hjælp er at støtte patienten i at forstå, det som sker ud fra
sine forudsætninger. Ikke som professionel ved at meddele medicinske kendsgerninger igen og
igen, men ved at lytte til patientens fortælling og på den måde anerkende det er patientens liv med
sygdommen, det gælder.
I samværet mellem patient og læge mødes to eksperter, patienten på sig selv og sit liv, lægen på
sygdommen og dens virkninger. De to eksperters opgave kan formuleres at skabe livsmulighed på
trods af sygdommen. Lindringen af lidelsen er at skabe muligheder og dermed håb. Vi har alle set
mennesker leve på trods af realistiske og dystre spådomme om snarlig død. De kan fortælle og
beslutte de vil lever tre måneder mere og være med til datterdatterens bryllup. Og de gør det, ikke
på grund af mirakuløs behandling men fordi de magter at mobilisere deres indre ressourcer, som
giver dem styrke til at stå imod og holde ud.

Ivar Østergaard, 2008
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