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Forskningsmiljø i eksistentiel sundhedskommunikation på Aalborg Universitet –
når natur, kunst og filosofi spiller sammen og inspirerer til nytænkning omkring bære- og 
væredygtighed i sundhedsektoren

Professor 2 (Agder Universitet, Norge) og leder af international forskningsgruppe omkring  re-humanisering inden 
for sundhed, uddannelse og velfærd (2018-2021). Ny bog på vej. 

v PhD-kurser i Phenomenology of Wonder og Existential Health Care Communication and Phenomenology (Aalborg 
Universitet og Care Ethics at University of Humanistic Studies, Utrecht, Holland)

v Forskerklynger i Environmental Humanity (Væredygtighed og naturforbundethed) og Health, Art & Humanity 
(Nordjydst Center for Sundhed og Kultur: NOCKS). To forskningsseminarer i oktober og November 2021.

v Ph.d-afhandlinger: 
“Skønne øjeblikke i sygeplejen: En kilde til innovation” v. sygeplejerske og Førsteamanuensis Sine Maria 
Herholdt-Lomholdt, Nord Universitet, Bodø (Norge) PhD-afhandling fra 2018. 
”Hospice- og hospitalsfilosof i praksis” v. filosof og phd.-studerende Simon Berg, Anker Fjord Hospice og 
Hospitalsenheden Vest (Herning). 
”Dialogiske væremåder i socialpsykiatrien” v. idéhistoriker og ph.d.-studerende Bjarne Vind, Værestedet, 
København Socialpsykiatrien. 

v Eksternt finansierede flerårige aktionsforskningsprojekter: 

1) At innovere med hjertet: Eksistentiel entreprenørskabsundervisning på sygepleje- og pædagoguddannelsen på VIA 
University College (2012-2014)
2) Den filosofiske undringssamtale i eksistentiel sundhedskommunikation på hospice (Anker Fjord Hospice, 2011-
2014)
3) Humaniseret kvalitetskultur på hospitaler (Silkeborg Regionalhospital, 2017-2020)
4) Kunstnerisk følgeforskningsprojekt via Statens Kunstfond (2019-2021) = Lydbilleder og Undringsværkstedet på
Psykiatriens Hus i Aarhus (2022-)



Natur, kunst og filosofi kan ‘noget’, som er sjælsnærende og helende:

”Det Uudsigelige, som vi kan komme i kontakt med bl.a. ved oplevelser af naturen 
og kunsten og ved at kigge ind i en nyfødt babys øjne, er både kendetegnet ved at 
være umuligt at beskrive udtømmende og fuldstændigt (der er altid et eller andet i 
kanten af perspektivfeltet, vi ikke helt kan indfange) og ved at besidde en stor fylde, 
både af meningsfuldhed og forbindelse med verden; dvs. andre mennesker, det 
levende som sådan, formål med livet osv. 

En heling – en recovery – fra kriser og psykiske lidelser er for mange afhængig 
af den form for fylde. Det at skabe rum og arenaer for ikke kun at nærme sig de 
oplevelser ved at tale om dem, men også invitere det indenfor ved at opsætte et 
lydværk, betragte stor kunst, være i den vilde natur osv. – og være der også 
sammen som borgere og fagpersoner – er af stor betydning for den enkelte med 
psykiske lidelser. 

Derfor knytter kreativiteten og kunsten sig tæt sammen med undringen; det er at 
give det optimale betingelser, og det nye fagsprog, vi søger at opbygge og lære, må 
gå hånd i hånd med sådan noget som fx lydbilleder.”

Jens Lundgaard Thomsen, Socialpsykiatrien, ledende figur i Åben Dialog 
Uddannelsn, Aarhus Kommune, Psykiatriens Hus. 

Hør om Lydbilleder og Undringsværkstedet og om samarbejde mellem Carte 
Blance og FTH/AAU via seminaret Mysteriet lyser: https://youtu.be/a2Lwo630Fds

https://youtu.be/a2Lwo630Fds


https://www.youtube.com/watch?v=y1j3kxWT8ow

OMSORG I
SUNDHEDS
VÆSENET
Redegørelse

https://www.youtube.com/watch?v=y1j3kxWT8ow
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Er scientisme, grådighed og eksistentiel 
rastløshed den måske væsentligste 
årsag til den globale klimakrise?  

§ Videnskabens kontrolmani og den kapitalistiske (og åndløse) vækst- og
accelerationskultur har bragt os ud af resonans med verden

§ Nu skal verden gøres brugbar (Available), tilgængelig (Accessible) og
opnåelig (Attainable) = rådrift på menneskets indre natur (Burnout) og
den ydre natur (Global Klimakrise). Det Antropo-centriske verdensbillede
versus det Bio- eller Thauma-centriske verdensbillede.

§ Steen Hildebrandt: “FN mangler et 18’ Verdensmål for kultur- og
åndslivets betydning for bæredygtighed!” (AAU, 25. November 2021) 

§ Være- og bæredygtighed hænger sammen

§ Fra 1.bølge-bæredygtighedstænkning til 2. bølge-bæredygtigheds-
tænkning

§ Eksistentiel bæredygtighed er noget andet end social bæredygtighed. 
Det har med eksistentiel responans og værensdimensionen at gøre. 

§ Environmental Humanitites (miljøhumaniora) er tæt knyttet til Medical 
and Health Humanities (sundhedshumoniora)! NOCKS.

§ Hvordan skabe rum for væredygtighed eller eksistentiel resonans? 
Hvordan vil en væredygtig ledelse, et væredygtig arbejdsmiljø og en
væredygtig omsorgsprofession se ud? 



z

v Rutiniseret omsorgsservice som arbejde versus autentiske omsorgsrelationer som kald

v Den ontologiske spænding mellem omsorgens væsen som et fænomen med en eksistentiel 
mening, og praktisk omsorgsarbejde der bygger på socialisering og social konstrueret mening

v ‘The Meaning-Making Paradigm’ (eksistentialisme, Sartre og konstruktivisme Lave & Wenger) 
versus 
‘The Meaning-Receiving Paradigm’(dialog- og værens- og livsfilosofi, Buber, Heidegger, Løgstrup)

v System-led, Task-led, Human/Person-based and Phenomenon-led/Wonder-inspired Health Care 
and ‘Fundamentals of Care’ (Hansen & Jørgensen, 2020, 2021). 

v Fra gøre- til være-mode, 

v Fra teknologi- og videns-orienteret 1.bølgetænkning til visdom- og værens-orienteret 2. 
bølgetænkning

Den eksistentielle og værensmæssige dimension og 
betydning i omsorgsarbejdet og for arbejdsmiljøet 



Fagets Stemme
VIDEN/Teori

TASK-led Health Care

Den Personlige Stemme (Jeg)
KUNNEN/praksis

PERSON-led Health Care

Systemets Stemme (Det)
Det givne inden
for paradigmet

SYSTEM-led Health Care

Sagens Stemme (Du)
Det ukendte uden

for paradigmet
PHENOMENON-led Health Care

Copyright: Finn Thorbjørn. Hansen, Kan man undre sig uden ord? (2014) og At møde verden med undren (2018)

DET TEORETISKE RUM
Teknikeren

Reflektere med, indenfor og over/om noget
DET VI VED, AT VI VED

DET INNOVATIVE RUM
Kunsthåndværkeren

Reflektere på tværs, i kontrast og ud over noget
DET VI VED, AT VI IKKE VED

DET PRAKTISKE RUM
Håndværkeren

Reflektere-på-og-i-noget
DET VI IKKE VED (teoretisk), MEN KAN (i praksis)

DET KUNSTNERISKE RUM
Kunstneren

Undre-sig-i-og-ud-fra noget
DET VI IKKE VED, AT VI IKKE VED, MEN 

ER ELLER KALDES TIL AT BLIVE

De Fire Stemmer i professionsudøvelsen og arbejdsmiljøet



Nogle eksempler:

1. Anker Fjord Hospice: At finde en ny sproglighed for værensdimensionen og den 
eksistentielle sundhedskommunikation blandt hospices-personalet  via filosofiske 
undringssamtaler (”At blive små sammen omkring de store spørgsmål” og 
‘undringsværkstedet’ hver 14. dag)

2. Silkeborg Regionalhospital: motivation og praktisk-etisk dømmekraft bliver skærpet med 
øget forundringssans (at høre kaldet både for arbejdet og i den konkrete situation)

3. Fra bæredygtig til væredygtig ledelse – samarbejde med Center for Bæredygtige 
Hospitaler, Maria Gaden: Fra plastichandsker til ændret menneske-og-natursyn: 
”Hvis ’væredygtighed’ handler om ’indre omstilling til bæredygtighed’, så kunne casen i sig selv være, hvordan man 
kommunikerer om den indre omstilling, hvordan stimulerer vi den indre omstilling hos vores 30.000 ansatte via 
kommunikation? Kan man lave en kampagne om det? Eller er det et budskab vi bringer ud sammen med f.eks. 
handskerne, implicit, i dialogerne rundt omkring? De har jo travlt, der er corona osv. Hvilket rum kræver det at 
kommunikere om dette? Kræver det et rum?”

4. Fra bæredygtige til væredygtige arbejdsmiljøer:  Samarbejde med chefjordmoderen på 
Aalborg Universitetshospital: 
”Vil et nyt begreb om ‘væredygtighed’, i betydningen indre omstilling til bæredygtighed, kunne benyttes i projekt ‘Grøn 
Familiestart’? Hvordan vil en væredygtig samtale og organisering af arbejdet på afdelingen mon se ud? På hvilken 
måde vil en væredygtig tilgang (indre omstilling af livs- og natursyn) kunne styrke bæredygtigheden (den ydre 
omstilling af adfærd, der er miljøvenligt?)?”

5. Hvordan forsker i væredygtighed og ‘de skønne øjeblikke’ i sundhedsvæsenet?
Ph.d.-afhandling ‘Skønne øjeblikke i sygeplejen: en kilde til innovation’(Herholdt-Lomholdt, 2018)

6. Fra Forundringsrum og Lydbilleder til Undringsværksted og Undringskompasset: 
Psykiatriens Hus i Aarhus (se tidligere slide med citat af Jens Lundgaard Thomsen)



Væredygtige arbejdsmiljøer: fra det meningsfulde til det sjælfulde arbejde

”Et konstruktivt bud på hvorledes omsorgsudøvelse kan ’komme på skemaet’ kan 
findes i afhandlingen Skønne øjeblikke i sygepleje – en kilde til innovation. Beretningen 
i kapitel 1 om sygeplejersken Lises oplevelser med Peter på Hospice Limfjord i Skive 
må formodentlig beskrives som netop en sådan meningsfuld oplevelse. Skønne 
øjeblikke er meningsskabende oplevelser, som kan have en særlig meningsfuld, 
helhedsskabende og derfor motiverende karakter. (…) 

Interessen for skønne øjeblikke handler om hvordan man bevidst kan arbejde med 
at bringe forøget sanselighed ind i arbejdet som sundhedsperson og dermed potentielt 
kan skabe forandringer i praksis. Forandringer, som både kan føre til en større 
oplevelse af meningsfuldhed for den enkelte sundhedsperson og dermed revitalisere 
arbejdet, og som samtidig kan medvirke til en bedre behandling af de enkelte 
patienter.” (Etisk Råd, Omsorg i sundhedsvæsenet: en redegørelse (27.2.2022), s. 
79-80.



z
Ind i undringens landskab
eller gives der et ‘gylden snit’ for den 
dybe kontemplative undren?

§ Impulsen: Mødet med en underfuld erfaring
(sanselig-stemt og Fænomenologisk forundring) 

§ At se med ‘Astronautens blik’ (kosmo-undren): 
Mødet med Menneskehedens Store Fortællinger
og Undringer (Hermeneutisk undren) 

§ Forvandling/dannelse: Mødet med den man ‘er’ 
(livsundren) (Eksistentiel undren)

§ Resonans: Mødet med det Andet/den 
Anden/Mysteriet, der kalder (Værensundren) 
Etisk og apofatisk forundring
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Undringsværkstedet – The Wonder Lab
De fem resonans-momenter

1. Det fænomenologisk moment: den levede erfaring (noget kalder): ”egne oplevelser” 

2. Det hermeneutiske moment: den sokratiske hestebremse og en begyndende personlig 
filosofisk undren viser sig (hvad hører vi?):”passende forstyrrelser”

3. Det horisontudvidende og udforskende moment: filosofiens og kunstens 
erfaringsformer og Store Fortællinger og Undringer (hvad resonerer det med?): ”skab rum 
for dialog”, ”tilrettelæg UV som udforskning”

4. Det eksistentielle moment: at ‘grounde’ de store tanker i eget liv og hverdag, dvæl ved et 
godt eksempel fra eget liv (hvordan resonerer jeg med det, der kalder?): ”tag udgangspunkt 
i det gode eksempel”

5. Det phronesiske moment: hvilken praktiske visdom lærte vi sammen af denne filosofiske 
undringsrejse og hvilke nye handlinger og udvikling kan det føre til i vores organisation og 
profession? (hvad kaldes vi nu konkret til at gøre?): ”Underviser og stud. samarbejder om 
læreprocesser”

Kilde: Hansen, F.T. (2018). At møde verden med undren. Hans Retizel. +Thorsted, A.C. & Hansen, F.T. (2022). At tænke med hjertet: En 
grundbog i eksistentiel praksisfænomenologi. Klim. 



“For at undre sig må mennesket – og måske hele folkeslag 
– vågne op. Videnskaben er et middel til atter at få det til 
at slumre ind.” (Wittgenstein, 1991, s. 19) 

“I undren er vi i en anden udveksling med verden. I 
religion og videnskab er der en bestemt koregrafi for 
forbindelsen, men i undren er der ingen koregrafi. Man 
oplever sin fødselsret. Det er sådan, det er! Nå, sådan! Ny 
forbindelse til verden. Når undren indfinder sig, så skifter 
spillepladen. Jeg forbinder undren med under! Det 
mirakuløse, et kort moment af sitren. Vi forbindes med 
verden på ny og på en anden måde. Der er en oplevelse 
af resonans.” (deltager på undringsseminar, AAU, den 
22.8.2013) 

“I undringen oplever vi det som at være under indtryk af 
noget ufatteligt og dybt gådefuldt og samtidigt 
mærkværdig genkendeligt. Undringsøjeblikket er et fint og 
skrøbeligt øjeblik, der med ét er væk igen, når ens 
refleksive bevidsthed rettes imod det, men samtidig står 
man ofte tilbage med efterklangen af at have erfaret 
noget vigtigt, noget underfuldt, der har talt til én på et 
sjæleligt plan. Det er, som var vi i berøring eller dialog 
med noget, som vi har længtes efter.” (Hansen, 2016, s. 
108)

Undren og det 
underfulde



zKan man måske tale om en vis 
progression fra nysgerrighed til undren 
and beyond?

§ Problem/Videns-horisont (fra nysgerrig, 
interesseret, undersøgende, kritisk
reflekterende, tvivlende til overrasket
Forhåndenværende-Vedhåndenværen
Den Reflekterende Praktiker

§ Værens-horisont (forbavset, forbløffet, 
bjergtaget)
Tilstedeværen/Væren/Intethed(nothingness)
Den Filosoferende Praktiker

§ Mysterium-horisont (forundret og undrende, 
ærbødig, taknemmelig)
Værensmysteriet (No-thingness)
Den Kontemplative Praktiker



Krop
(levet erfaring)

Bevidsthed
(Selvet)

Ånd
(Værdier)

Mysterium
(Fænomenet selv)

Undringens Fire Verdenshjørner
(‘undringskompasset’)

V Ø

N
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“Fortæl om en konkret begivenhed,
som gjorde et særligt indtryk på dig”

“Hvilke værdier knytter du til dette indtryk?”

“Hvem er du selv i forhold til dette indtryk
og i forhold til disse værdier? Hvilke 
antagelser om livet, mennesket og det 
gode liv” tager du tavst for givet i det 
sagte?

“Hvad er kilden til dette indtryk? 
Hvad kalder dette indtryk dig til?
Hvad er den dybeste værdi knyttet til dette 
Indtryk. Og hvad forundres du mest over 
ved dette fænomen og denne værdi? ”

© Hansen, FT (2022 –forthcoming). Eksistentiel sundhedskommunikation som en filosofisk praksis. Aalborg Universitetsforlag.

(Almenmenneskelige
Temaer)

(Filosofiske 
grundantagelser)
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Forskningslitteratur om eksistentielle tilgange til
sundhedskommunikation i et væredygtighedsperspektiv

§ Hansen, F.T. (2016). At undre sig ved livets afslutning: Om brug af filosofiske samtaler i palliativt arbejde. København: Akademisk forlag

§ Hansen, F.T. (2017). Undringssamtaler i omsorgsarbejde. In: Steenfeldt, V. Ø. & Hansen, F.T. (2017)(red). Hospice: Æstetik, eksistens, omsorg, s. 93-104. København: Munksgaard. 
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(Special Issue). Pp: 1797-1807 
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Lexington Books. 

§ Hansen, F.T. (2022 – forthcoming). Fra bære- til væredygtig ledelse i sundhedssektoren. In: Lone Hersted (red.), Ledelse I et resonansteoretisk perspektiv. Roskilde: Samfundslitteratur. 

§ Hansen, F.T. (2022 - forthcoming). Eksistentiel sundhedskommunikation som en filosofisk praksis. Aalborg Universitetsforlag.  
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