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Seminaret ved Høgskolen i Bergen 25. September
hadde tittelen: «Rett til å være et helt menneske –
rett til å utøve sin tro og sitt livssyn». Seminaret besto
av flere tankevekkende innlegg om utviklings -
hemmedes rett til å utøve sitt livssyn, men det var da
Helge Folkestad i sitt innlegg brukte begrepet
«eksistensiell støtte» at mitt hode begynte å snurre. 

Å ha tanker og spørsmål om egen eksistens, om
mening med livet, om havet, himmelen og kjærlig-
heten, om opplevelser og følelser som setter spor, er
allment og til tider stort og vanskelig. Hendelser der
en føler seg liten i den store skogen, som en kjempe
på fjellets topp, eller opplever hvordan kunst kan
berøre, er ikke avhengig av tro på en høyere makt,
men derimot allmennmenneskelig. Spørsmål om
hvem en er, hvorfor dette skjer med meg, hvor
kommer jeg fra og hva som er min plass i sammen-
hengene, er eksistensielle. For selv om livet i blant
kan oppleves som et sammenhengende krav om
handling, handlinger som skal ha en nytteverdi, så vil
de aller fleste oppleve undring omkring sin eksis-
tens, en opplevelse av å være midt i det levde livet,
av å være livet. Men dersom en ikke hører spørs -
målene eller ser undringen hos den andre tillegger
en kanskje ikke den andre kompetanse til å undre
seg. Folkestad forteller om en utviklingshemmet
mann som hadde et bilde av en skog med grønne

trær. Men fordi bilde var av en slik størrelse at det
vanskelig passet inn i leiligheten, hadde personalet
hengt det opp 90 grader feil, på den måten fikk en
bildet klemt inn mellom to dører. Hvilken evne til
 opplevelse av kunst tilegner en noen når trærne på
bildet ligger vannrett? Hva tenker de som hengte det
opp på denne måten – og de andre som lot det bli
hengende slik – om denne mannens forhold til sine
omgivelser? 

Hvordan kan en som tjenesteyter være til
 eksistensiell støtte? Undring omkring eksistensielle
spørsmål krever ikke at en har svar, men derimot at
en som den svenske religionspsykologen Owe
 Wikstrøm i bladet Omsorg 4/1994 hevder: har en
holdning med bæreevne. For ofte vil denne type
spørsmål oppstå i krisesituasjoner, i møte med sorg
eller sykdom, og det er spørsmål om å være der, og
formidle til den andre at en hører og ser undringen,
spørsmålene eller sorgen. En atmosfære av åpenhet
og empati hvor en undrer seg sammen, kan inviterer
til å ta opp eksistensielle spørsmål. Utgangspunktet
for slikt er en anerkjennelse av at utviklingshemma
har noe å komme med i en slik samtale. Slik atmos -
fære er første steget på vei til å bli til eksistensiell
støtte for den andre.
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