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Høring - faglige råd for forhåndssamtaler 

 

Det vises til høringen om faglige råd for forhåndssamtaler fra Senter for medisinsk 

etikk, Universitetet i Oslo med høringsfrist 26. november 2021. Kirkerådet vil på 

vegne av Den norske kirke knytte noen kommentarer til dokumentet.  

 

Kirkerådet mener at Faglige råd for forhåndssamtaler er et godt dokument som kan 

bidra til en mer personsentrert omsorg, og stiller seg bak hovedtrekkene i 

dokumentet. Betydningen av tema som tas opp under overskriften «Det som er viktig 

for pasienten nå og for fremtiden», som mening, trygghet, styrke, forventninger, håp 

og bekymringer, anser Kirkerådet som spesielt viktig. Dette er viktige tema som 

diakoner og prester møter i samtalene med pasienter i helsevesenet. Kirkerådet 

støtter derfor at åndelige behov omtales under overskriften «Hva gir styrke?». 

 

Dokumentet omtaler flere faggrupper som er viktige ressurser i planlegging av 

pasientenes liv, men nevner ikke den spesialiserte tjenesten med åndelig, 

eksistensiell og livssynsrelatert betjening. Prester, diakoner og samtalepartnere eller 

veiledere fra andre tro- og livssyn er viktige faggrupper med nødvendig spesial-

kompetanse i planleggingen og tilretteleggingen av en personsentrert omsorg for 

pasienter før og under behandling. Dette gjelder særskilt i forhold til pasienter i 

palliativ fase. De nevnte faggruppene kan med fordel inkluderes i dokumentet. 

Kirkerådet foreslår å inkludere et eget avsnitt i dokumentet, der pasienters åndelige, 

eksistensielle og livsynsrelaterte omtales sammen med behovet for prester, diakoner 

og samtalepartnere eller veiledere fra andre tro og livssyn. Et positivt eksempel som 

kan brukes, er Oslo universitetssykehus sin prosedyre for åndelige og eksistensielle 

behov hos pasienter og pårørende.  

 

I retningslinjene nevnes kartleggingsverktøyet HOPE. Dette verktøyet inkluderer 

spørsmål om organisert religion/livssyn, personlig praksis og hvordan ens tro eller 

livssyn påvirker behandlingen (effekt). Kirkerådet ber om at det vurderes å ta noen 

av disse aspektene med i samtaleguiden. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aafp.org%2Fafp%2F2001%2F0101%2Fp81.html&data=04%7C01%7Csp259%40kirken.no%7C3874668923db4569a70d08d9a2a527f7%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637719652482405500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DVZ2JByGqO1qhavkNGz0nUwG95%2B%2Fax47%2BfJX21bgCdk%3D&reserved=0
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Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen   
direktør Jan Christian Kielland 
 avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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