Lover, forskrifter og rundskriv o.l. som omhandler retten til tros- og
livssynsutøvelse:

►Pasient- og bruker rettighetslovens
§§1-1, 2-1a, 2-5, 3-1 og 4-1
►Helse og omsorgstjenestelovens
§§ 1-1, 3-1, 3-10 og 4-1

Til mottakere av helse- og velferdstjenester og
deres pårørende
Informasjon om tros- og livssynsutøvelse

►Helsepersonelloven § 4
►Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
§§1, 2 og 4
►Kvalitetsforskriften §§ 1 til 3
►Verdighetsgaratien § 1-3
►Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie §§ 1-1,4-4, 4-6
►Forskrift om habilitering og rehabilitering Individuell plan og koordinator
§§ 1,2,4,16,17
► Internkontrollforskrift i helsetjenesten
§§ 1,2,3,4,5
► Rundskriv I-6/2009 «Rett til egen tros- og livssynsutøvelse»..
►Rundskriv I 5/2007 «Aktiv omsorg-sentral del av et helhetlig omsorgstilbud
► «Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og trosog livssynssamfunn.» Veiledningshefte utgitt av Samarbeidsrådet for tros- og
livssynssamfunn i samarbeid med Helse-direktoratet, 11/2013.
►Veiledningsheftet «Retten til å praktisere tro og livssyn» - Hvordan kartlegge
tjeneste-mottakers ønsker og behov. Mai- 2014

Felles prosedyre «Brukermedvirkning»

«Det er viktig for meg å leve mitt liv i samsvar med mine verdier
og behov, også når jeg trenger bistand fra helse- og velferdstjenester. Det handler om respekt for den jeg er og for mine
livsvalg. Livet settes ikke på vent selv om jeg har behov for
bistand - jeg vil leve og glede meg over livet gjennom hele livet!»

Du bestemmer!






Du skal selv bestemme hvordan du ønsker å leve livet ditt.
Du bestemmer selv hvem du vil være sammen med.
Du bestemmer selv hvordan du ønsker å prioritere tiden.
Du bestemmer selv hvilke aktiviteter du ønsker å delta i/på.
Du bestemmer selv hvilke verdier som skal prege livet ditt.

Målsetting i Fredrikstad kommune er:





At alle som mottar helse- og velferdstjenester også skal ha
mulighet til utøve sin tro og sitt livssyn slik det er naturlig for
den enkelte.
At i samarbeid med den enkeltes tros- og livssyns-samfunn,
prøve å legge til rette for dette.
Å tilstrebe at den enkelte skal kunne fortsette å leve det livet
en levde før en trengte bistand.

Helse og velferdstjenesten




Skal gi nødvendig helsehjelp.
Skal forholde seg til hele mennesket, med dets fysiske,
psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige behov.
Skal ha fokus på den enkeltes behov for å kunne praktisere
sin tro og et livssyn.

Hva kan du forvente?




I samfunnet vi lever i




Er det flere religioner og livssyn som er representert i vårt
nærmiljø.
I helse- og velferdstjenesten har vi også både tjenesteytere
og tjenestemottakere med forskjellig tro og livssyn.
Har vi mangfold og har respekt for «annerledeshet».

En samtale om tros- og livssyns-praksis inngår som en del av
den ordinære «førstegangssamtalen»
Kartlegger hva den enkelte ønsker og er opptatt av, men
også hva hun eller han ikke ønsker å delta i.
At ansatte stiller spørsmålet «Hva er viktig for deg?»

