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Livets afvikling   

- dimensioner af død på et dansk hospice  

	  

Nøgleord 

Dimensioner af død, dødsprocessen, fysisk, psykisk, social og eksistentiel død, palliativ sedation, 

medicin 

 

Abstrakt 

Døden omtales tit i ental med referere til den hændelse som afslutter livet, eller den tilstand som 

følger efter livet. Her introducerer jeg en forståelse af død som en flerdimensionel proces, der griber 

ind i livet. Med afsæt i en længere empirisk beretning giver jeg et bud på, hvordan død består af en 

fysisk, psykisk, social og eksistentiel dimension. De forskellige dimensioner af død kan anvendes til 

at begrebsliggøre den aller sidste tid og dødsprocessens sammensathed. Desuden sætter jeg fokus på 

aspekter ved den medicinske håndtering af død, blandt andet palliativ sedation, og sætter den ind i 

en antropologisk forståelsesramme. Artiklen er baseret på fem måneders antropologisk feltarbejde 

på et dansk hospice og mit efterfølgende kandidatspeciale.i Alle personer optræder under 

pseudonym. 

 

Carls død 

Uret viser fem minutter over halv seks på Carls stue. Han ligger i sengen iklædt hvid Tshirt under 

det hvide sengetøj. Hans snorken fylder rummet. Leonora, hans kone, sidder ved siden af på en stol. 

Hun holder ham i hånden og støtter sin hage på hans arm, så hun er tæt på hans ansigt. Emma, Carls 

datter, sidder i sofaen i den anden ende af rummet med en bog. Hun bliver siddende, da 

sygeplejerskerne Amanda og Susanne kommer ind og gør sig klar til at vende Carl. Leonora går ud 

på badeværelset. 

Sygeplejerskerne kører hovedenden af sengen op, så Carl sidder halvt op i sengen. Hans krop 

hænger slapt til den ene side, og hans mund står åben. Vejrtrækningen ophører, og et øjeblik er 
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rummet stille. Emma kigger op fra bogen. Leonora kommer ud fra badeværelset. 

”Carl, please, - træk vejret! Ikke stop’ med at trække vejret nu,” hvisker sygeplejersken Amanda. 

Carl trækker vejret igen. Larmende og raslende. 

”Han har svært ved at få tungen frem i munden, - det har han ikke kræfter til. Det er en 

refleksiv vejrtrækning, så jeg tør ikke vende ham,” forklarer Amanda og træder lidt tilbage. 

Sygeplejersken Susanne går ud af stuen. Leonora stiller sig ved sengen, dér hvor hun før sad. Emma 

kommer også hen. De står ved siden af hinanden. Leonora ved Carls ansigt. Emma ved hans 

hænder. Leonora kysser Carl på munden. 

”Er det nu?” spørger hun Amanda. 

”Nej, men der går måske ikke lang tid,” svarer Amanda. Hun står bag de to kvinder og har lagt en 

hånd på hver deres ryg. Leonora og Emma taler stille og ømt til Carl. Der kommer en ny pause i 

vejrtrækningen. Rummet er stille. Og så endnu et raslende åndedræt. Det rykker i Leonoras krop: 

”Oh, my God!” udbryder hun. Emma holder fast om Carls hænder og støtter sit ansigt i dem. Carl 

trækker vejret igen. Flere gange hurtigt efter hinanden. Ikke dybt denne gang. Så trækker han vejret 

tungere igen og ånder ud. 

Vi venter, men stilheden varer ved. Det var sidste gang. 

”Er han død? Han ser ud som om, han sover… . Er han her stadig?” spørger Leonora. 

”Nej, han er død,” svarer Amanda. 

 

Død som proces 

Da Carl dør, er det kulminationen på en proces. Forud er gået en tid, hvor han er blevet gradvist 

mere svækket. Det har medført store forandringer i hans livsudfoldelse og i relationen til hans 

nærmeste. En af de sundhedsprofessionelle på hospice beskrev denne proces som en ”afvikling af 

livet”. Det har inspireret mig til at se det at dø som en proces, der griber ind i livet som helhed.  

Den franske filosof og sociolog Jean Baudrillard skriver, at dét at forstå døden som en punktuel og 

biologisk hændelse er særligt for den vestlige kultur. I mange andre kulturer er der en opfattelse af, 

at døden starter inden døden og livet fortsætter efter livet. Det er derfor ikke muligt at adskille liv 

fra død.ii  

Løsner vi os fra den markante adskillelse mellem liv og død, kan det åbne for en ny forståelse af 

den aller sidste tid. I en sådan optik involverer afviklingen af livet, at død bliver en stadig mere 

tilstedeværende del af livet – i takt med at det afvikles. Såvel liv som død bliver i det lys mange 
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facetterede størrelser. Derfor introducerer jeg her en forståelse af død som bestående af flere 

dimensioner. Med afsæt i Carl vil jeg udfolde en fysisk, psykisk, social og eksistentiel dimension af 

død. Her vender jeg derfor tilbage til Carl for at beskrive den proces, der går forud for hans 

biologiske død og efterfølgende uddybe de forskellige dimensioner af død. 

 

Carls dødsproces 

Carl er i 50’erne og har cancer. Han ankommer til hospice på en rullende båre. På stuen, som vi har 

gjort klar til ham med stearinlys og blomster i urtepotte,  løfter falckmændene ham forsigtigt over i 

sengen. Leonora, Carls kone, ankommer kort efter, og sygeplejersken Katja har en længere 

velkomstsamtale med dem. Om Jacob, deres søn som er 11 år, om smerterne og trætheden, der er 

taget til, om de dårlige drømme, sygdommens udvikling, familiens betydning, koden til internettet 

og den manglende appetit, som kun giver lyst til frysepizza fra Brugsen. Hospices læge slutter sig 

til samtalen, som herefter omhandler Carls symptomer og hans ønsker for tiden på hospice.  

Carl vil gerne komme til at gå mere stabilt. Han går besværet med stok, men han har altid bevæget 

sig meget. Først da han ikke selv kunne klatre op ad stigen og tørre sig med håndklædet, holdt han 

op med at gå i svømmehallen. Det næsten daglige spabad på hospice bliver derfor en glæde for 

Carl. Første gang han liftes ned i det lune vand, synger han og tager svømmetag, forundret over at 

smerterne ikke er så mærkbare. Ellers er det svært for personalet at smertelindre Carl.  

En aften kalder Carl på klokken, og jeg går ind til ham på stuen. Han ønsker hjælp til sin computer. 

”Tryk der, skub den herhen, lidt til venstre, hæv sengen, skriv n, tryk enter, skriv --- kode, sæt 

strømforsyningen til”. Det er basket, han vil se. Derfor spurgte han tidligere om, hvilken dag det 

var. Efterfølgende taler jeg med sygeplejersken Dea om, at Carl har haft sit eget IT firma og nu skal 

have hjælp til at tænde sin computer. 

Carl svækkes hurtigt. Efter en uges tid på hospice forlader han kun sengen for at komme i spa. Han 

skal have hjælp til at spise og til al personlig pleje, som også foregår i sengen. Samtidig bliver han 

mere usammenhængende i sin tale og kommer med vredesudbrud. Leonora, hans kone, giver udtryk 

for, at hun har svært ved at kende ham og ser sider af ham, som hun aldrig før har set. Jacob, deres 

søn som ellers har været hos Carl hver dag efter skole, sendes derfor af sted til sine bedsteforældre 

for at tilbringe et par dage. 

Personalet har svært ved at afgøre, om Carls psykiske tilstand skyldes medicinen, træthed, eller at 

canceren har ”spredt sig som metastaser til hjernen”. Der er enighed om, at han virker ”kognitivt 
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forstyrret”, og sygeplejersken Amanda foreslår, at han øges i Prednisolon. I håbet om, at han kan 

blive mere klar i kontakten til Leonora og Jacob. 

”Jeg har sagt, at det ikke er sikkert, det hjælper. Men Leonora siger også, at lige nu handler det 

først og fremmest om Jacob, for Carl skal dø. Og de billeder, han - og hun -  har fået de sidste 

dage, har gjort dem kede af det. Så hvis Jacob kan få nogle gode oplevelser, og det kan blive 

fredfuldt…,” forklarer hun lægen, som er enig i hendes vurdering. 

Det er fredag, og Carl sættes op i Prednisolon. Hvad der sker i løbet af weekenden, får jeg sporadisk 

gengivet om tirsdagen, da jeg møder på hospice igen. Jacob er blevet kaldt hjem fra sine 

bedsteforældre. Og Carl har fået en sederende pumpe. 

”Situationen var svær for Leonora,” fortæller en sygeplejerske. ”Der er kommet mere ro på stuen, 

efter han blev lagt til at sove.”  

Carls stue ligger overfor sygeplejerummet, og jeg kan høre hans snorken gennem den åbne dør. 

”Hvorfor valgte I at give ham en sederende pumpe?” spørger jeg sygeplejersken Amanda. 

”Han har været vant til at kommunikere og have kontrol. Det var lidelsesfuldt for ham at mærke, at 

han ikke var i stand til det længere,” siger Amanda og understreger, at Carl er ”uafvendeligt 

døende”. ”Han skal dø lige om lidt. Man kan sige, at vi tvinger en mere harmonisk afslutning 

igennem…”, fortæller hun. 

Carl dør samme aften. 
 
 

Forskellige dimensioner af død 

Carls beretning viser, hvordan dødsprocessen både er en fysisk og biografisk proces. At Carl er 

døende på flere måder peger på, at død kan forstås som bestående af flere dimensioner. De 

forskellige dimensioner af død skal ikke ses som en specifik hændelse i tid. Derimod optræder de 

som en gradvis proces, der indebærer ændringer i den døendes krop, person, socialitet og eksistens.  

For Carl medfører sygdommen et gradvist tab af kropslige funktioner, kontrol og autonomi. Han 

skal have hjælp til stadigt mere. Til sidst er han så svækket, at sygeplejerskerne må skifte hans ble 

og made ham i sengen. I den aller sidste fase, hvor Carl ikke længere er ved bevidsthed, afspejles 

hans fysiske dødsproces i sygeplejerskernes pleje.iii Han lægges på luftmadras, og for at undgå 

trykmærker, vendes han regelmæssigt. Han får lagt kateter og vaskes med specielle klude varmet i 

mikrobølgeovnen. Hans mund fugtes med vatpinde dyppet i danskvand, og læberne smøres med 

læbepomade for at undgå ”udtørring”.  
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Carls fysiske svækkelse kulminerer i hans biologiske død. En sygeplejerske fortalte om de tegn, 

personalet tog udgangspunkt i, når de skulle afgøre, hvorvidt dødshændelsen nærmede sig: ”De 

bliver kolde, hænderne kan blive blå, marmorerede, næsen spidser ind, de bliver ukontaktbare, 

urinproduktionen ophører, respirationen bliver uregelmæssig, og der kommer pauser.” 

Det er, da der ikke kommer flere åndedrag, at sygeplejersken Amanda kan konstatere, hvilket der 

blev Carls sidste, og hun erklærer ham død. Åndedrættets og hjertets ophør er således kriterier for 

den biologiske død. 

Vender vi tilbage til Baudrillard og hans problematisering af vores punktuelle og biologiske 

forståelse af død, skriver han videre:  ”Vi lever med en evolutionistisk tankegang, som påstår at vi 

går fra livet til døden… Men der er ikke længere et subjekt, som dør i et givent øjeblik. Det er mere 

virkeligt at sige at dele af os selv, af vores kroppe og vores sprog falder fra livet til døden... At 

subjektets identitet kontinuerligt falder fra hinanden”. Det understøtter forståelsen af, at 

dødsprocessen involverer en ”afvikling af livet”, som jeg hørte omtalt på hospice. Og at denne 

afvikling omfatter livet – og mennesket - som helhed. 

I Carls tilfælde indebærer hans dødsproces også store forandringer i hans person. Han taler 

fragmenteret, har svært ved at forstå og kommunikere med personalet, og kommer med pludselige 

vredesudbrud. Dette ophør af sammenhæng optrådte blandt flere beboere i den sidste fase. Her kom 

tanker og oplevelser ofte til udtryk i brudstykker. Og forvirring, tab af tidsfornemmelse og en 

fjernhed i bevidstheden, dominerede kontakten til de nærmeste. Personalet knyttede ofte termer som 

”kognitiv forstyrrelse”, ”hallucinationer” og ”delir” til disse tilstande. Sådanne forandringer i den 

døendes person viser, hvordan det at dø rummer en psykisk dimension. For at anvende Baudrillards 

terminologi kan den psykiske dimension af død forstås som en gradvis opløsning af den døendes 

identitet. 

Flere sygeplejersker på hospice beskrev blandt andet den psykiske dødsproces som en 

tilbagetrækning fra livet: ”Man lukker ned for den kærlige kontakt til sine pårørende og trækker sig 

ind i sig selv”, fortalte én. Også i Carls tilfælde indvirker den psykiske dødsproces på relationerne 

til hans nærmeste. Leonora, Carls kone, giver udtryk for, at hun ser sider af Carl, hun ikke før har 

set, og har svært ved at genkende ham. Denne følelse af manglende velkendthed hos den døende, 

fortalte flere pårørende om. Nogle gav udtryk for en følelse af at have mistet deres kære, selvom 

vedkommende stadig var i live.  Den psykiske og den sociale dimension af død er således tæt 

forbundne. Og dødsprocessen involverer mange tab, både for den døende og for de pårørende.  



	   6	  

Særligt smertefuldt var det i de tilfælde, hvor den biologiske død trak ud. Under mit feltarbejde 

observerede jeg enkelte forløb, hvor dødsprocessen var kendetegnet af stor usamtidighed. Et 

eksempel er Anton, en mand i 60’erne, som har cancer. Anton er ikke markant fysisk svækket. 

Psykisk og socialt har han dog trukket sig langt ind i sig selv. Personalet og hans kone Lene 

oplever, at ”Anton har forladt sin plads i livet, mens han stadig er i live”.  Lene har derfor ”ikke 

kræfterne til at elske ham mere”, som en sygeplejerske udtrykker det. Hun føler sig fanget sammen 

med Anton i et ambivalent rum, idet han hverken kan leve eller forlade livet. Selv giver Anton ikke 

udtryk for, hvad han føler. Lægen på hospice fortæller Lene, at Anton ikke længere er den samme 

person. Hendes ”mand er død, selvom han sidder ved siden af”.iv Med andre ord erklærer lægen 

Anton for socialt død. Det kan ses som et forsøg på at fritage Lene for skylden over ikke længere at 

have de samme følelser for sin mand. Og en måde at give mening til hendes følelse af, at have 

mistet. 

Eksemplet med Anton viser, hvordan dét at forblive i en relation af gensidighed er essentielt for at 

bevare sin sociale identitet. I Antons tilfælde forandres de sociale bånd til hans nærmeste i en sådan 

grad, at den sociale dimension af død går forud for hans biologiske død. Hans dødsproces rummer 

derfor stor usamtidighed mellem de forskellige dimensioner af død. 

Sygeplejersken og sociologen Karen Marie Dalgård anvender begrebet den etisk-eksistentielle død, 

som et udtryk for, at dødens invasion har medført så store identitetstab og begrænsninger i 

livsudfoldelsen, at den døende lever i fysisk, men ikke i eksistentiel forstandv. Vender vi tilbage til 

Carl,  betyder sygdommens udvikling, at hans liv udfolder sig på fundamentalt andre betingelser. 

Han har tidligere haft sit eget IT-firma, men skal nu have hjælp til at tænde sin computer. Tabet af 

kropslig integritet, af evne til at udtrykke sig og være i kærlig kontakt med sine nærmeste, griber 

dybt ind i Carls eksistens. Carls død rummer derfor også en eksistentiel dimension.  

De forskellige dimensioner af død, som jeg har foldet ud, kan adskilles analytisk. I praksis er de dog 

tæt forbundne og - som i Carls tilfælde - del af den samme dødsproces. Hvordan de forskellige 

dimensioner af død indvirker på hinanden, varierer. Som eksemplerne med Carl og Anton viser, kan 

der være manglende samtidighed, idet andre dimensioner af død kan gå forud for den biologiske 

død. Denne usamtidighed er forbundet med stor smerte, både for den døende og de pårørende.  

Hvordan personalet blandt andet forsøger at lindre denne smerte medicinsk, vil jeg nu belyse. 
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En æstetisering af død 

I Carls tilfælde skønner personalet, at dødsprocessen har medført så markante tab, at det er for 

lidelsesfuldt for ham at være vågen. Derfor ”lægger de ham til at sove”. Den sederende pumpe kan 

ses som en måde at skabe samtidighed mellem Carls fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle død.  

Intentionen er at lindre Carl. Men hvorfor opleves dødsprocessens tab så ubærlige, at personalet 

forsøger at medicinere dem bort?vi  

Her kan det vestlige personbegreb anvendes som en forståelsesmulighed. Ifølge sociologen Nicolas 

Rose forstås en person i vesten ofte som et sammenhængende, afgrænset, refleksivt og intentionelt 

individvii. Carls dødsproces viser, at det netop er disse egenskaber, som opløses i dødsprocessen. 

Når personalet vælger at sænke Carls bevidsthedsniveau med beroligende medicin, konfronteres 

Carl og hans nærmeste i mindre grad med hans tab. Det leder mig hen til betydningen af ordet 

lindring, som er kappe eller tæppeviii. I det perspektiv kan medicinen ses som en skærmende kappe 

mod oplevelsen af at være – og være vidne til en person i opløsning. 

Går vi længere tilbage i beretningen om Carls dødsproces, foreslår sygeplejersken Amanda først, at 

han får ”en højdosis Prednisolon”. Håbet er, at det kan afløse de billeder, som hans søn Jacob og 

kone Leonora har fået, med mere harmoniske billeder. Da det ikke er muligt, søger personalet at 

forhindre de smertefulde billeder af den døende Carl ved at gøre ham sovende. Den beroligende 

medicin bidrager på den måde til at skabe og forhindre billeder af beboeren for de pårørende. De til 

tider voldsomme og sorgfulde billeder af den døende som vred, kæmpende, råbende, hallucineret 

eller andre udtryk som kan komme i dødsprocessen, afløses af et mere fredfuldt og roligt billede. 

Med det fredfyldte billede fremstår tilstanden døende mere ”værdig”. Medicinen hjælper på den 

måde til at æstetisere den døende og dødsprocessen.  

Æstetiseringen fortsætter efter den biologiske død, hvor sygeplejerskerne gør den afdøde ”i stand”, 

så vedkommende fremstår fin og fredfyldt hvilende for sine efterladte. 

 

Død som genstand for forhandling 

I Carls tilfælde er personalets medicinske beslutninger centreret omkring et vendepunkt. I første 

omgang optrappes Prednisolonen, hvorefter den nedtrappes, idet lægen skønner at Carl lindres bedst 

med vedvarende sederende medicin. Det medicinske vendepunkt afspejler Carls tilstand. Men 

vendepunktet markerer også et skift i personalets orientering. Fra at rette sig mod livet og søge at 



	   8	  

skabe gode oplevelser for Carl og hans nærmeste, peger de medicinske beslutninger nu mod døden. 

Og mod at skabe så god en livsafslutning som muligt. Personalets fokus glider med andre ord fra at 

skabe livskvalitet til at skabe dødskvalitet. Det peger på, at dødsprocessen ikke er givet. Den formes 

i et net af skøn, beslutninger og hensyn. Og er genstand for forhandling. 

Med den medicinske håndtering får Carl en stille død og hans familie muligheden for en rolig 

afsked. Livsafslutningen bliver dermed mere ”harmonisk” for alle. Selvom det er det enkelte 

menneske, som dør, er det at dø en social proces. Og det er en kompleks proces. Med de forskellige 

dimensioner af død er det mit ønske at tilbyde en forståelse for dødsprocessens sammensathed. At 

dø er karakteriseret ved tab. Inspireret af Baudrillardix synes disse tab måske særligt ubærlige i kraft 

af vores forståelse af det at være en person. Og i kraft af vores forståelse af liv og død som adskilte 

kategorier. At se en tilstedeværelse af død i livets afvikling, lindrer ikke det, som mistes. Men 

måske kan det bidrage med nuancer til forståelsen af det fald fra livet til døden, som den sidste tid 

indebærer. Et fald som munder ud i den biologiske døds ”dødsfald”. 
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Noter: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
i Deltagelse, observation, interviews og sanselig tilstedeværelse er metoder i det antropologiske 
feltarbejde til at skabe viden om det liv (og i dette tilfælde død), som undersøges. 
Beretningen om Carl og dele af den efterfølgende analyse kan også læses i kapitlet ”Livets afvikling 
og den medicinske håndtering af død på hospice” i Antologien ”Hospice – æstetik, eksistens og 
omsorg”, som er under udgivelse (Red. Steenfeldt & Thorbjørn Hansen). Se desuden Hauge 
Kristensen (2013) ”Livets afvikling – dimensioner af død på et hospice i Danmark”, 
Kandidatspeciale ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet  
 
ii Baudrillard, Jean (1993): Symbolic Exchange and Death, s. 159, London: Sage. 

 
iii Denne beskrivelse af sygeplejerskernes pleje af Carl i den aller sidste tid, er baseret på generelle 
observationer. Det var faste ritualer, når en beboer var ”moribund”  (døende). 
 
iv Jeg er ikke med ved samtalen, men får den efterfølgende refereret af lægen. 
 
v Dalgaard, Karen Marie (2011): Den gode død – mellem ideal og virkelighed I: Ved livets 
afslutning –om palliativ pleje, omsorg og behandling, s. 95, Regner Birkelund (red). Århus: Århus 
Universitetsforlag 

 
vi Denne undring er ansporet af den antropologiske litteratur om død, som den erfares og praktiseres 
i andre kulturelle kontekster. De steder, hvor personbegrebet forstås mere flydende og kollektivt, 
fremstår opløsningen af selvet som en mere integreret og acceptabel del af dødsprocessen (Se 
eksempelvis Desjarlais, Robert (2003): Sensory Biographies. Life and death among Nepal’s Yolmo 
Buddhists. Berkely: University of California Press). 

 
vii Rose i Lawton, Julia (2000): The Dying Process. Patient’s experience of palliative care, s. 6,  
London: New York: Routledge 

 
viii Palliation betyder lindring, men ordet stammer fra latin ”pallium”, der betyder kappe, tæppe eller 
kåbe ( http://www.pavi.dk/OmPalliation.aspx) 
 
 
ix	  Her	  refereres	  til	  Baudrillard	  og	  den	  øvrige	  litteratur,	  som	  danner	  baggrund	  for	  analysen,	  
bl.a.	  Rose	  og	  Desjarlais	  –	  se	  evt.	  note	  VI	  og	  VII	  


