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HVA ER  GOD 
KOMMUNIKAS JON 
I  MØTE  MED DET  

OFFENTL IGE ?

Legg vekt på 
brukermedvirkning

Tydelig(ikke til å 
missforstå)

Åpenhet

Vise til lovverk

Faglig forankret

Utfordre til dialog 
hvis spørsmål



HELSE OG OMSORGSTJENESTELOVEN
BRUKERMEDVIRKNING

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Pasient eller bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Tjenestetilbudet skal så langt 
som mulig utformes i samarbeid med pasient eller bruker. Vektlegges hva brukeren mener jfr Helse og 
omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd, nr 3-6 og 3-8.

Helse og omsorgstjenesteloven 

§ 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner. ” sørge for at brukere blir hørt 
og… etablere samarbeid med frivillige organisasjoner som arbeider med de samme oppgaver som helse- og 
omsorgstjenesten” 



M E N N E S K E R E T T I G H E T S E R K L Æ R I N G E N

Artikkel 18:

Enhver har rett til tanke-, og samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett 
omfatter frihet til å skifte religion eller tro, frihet til enten alene eller 
sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion 
eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer (Vedtatt 
10.desember, 1948 av 58 medlemsland i FN).



B O KA  ” D R I V KR A F T  ”
V E D  DAG F I NN H Ø Y B R Å T E N

• St. Prp.nr 65( 1997-1998) Opptrappingsplanen for psykisk helse 
1999-2006. 

• 24 mrd mer til psykisk helsevern i løpet av planperioden. (Styrke 
forebygging, kommunetilbudet, bedre oppfølging)

• ”En person med psykiske problemer må ikke bare ses som pasient, 
men som et helt menneske med kropp, sjel og ånd. Nødvendig hensyn 
ma tas til menneskets åndelige og kulturelle behov, ikke bare de 
biologiske og sosiale. Psykiske lidelser berører grunnleggende 
eksistensielle spørsmål” 



LOVVERK 
OG 

RUNDSKRIV

• «For mange vil det for eksempel 
kunne være av sentral betydning 
å få mulighet og tilgang til 
samtaler om eksistensielle 
spørsmål». (HOD, Rundskriv i 2009 
som omhandlet rett til egen tros- og 
livssynsutøvelse).

• Prop.15 S Opptrappingsplanen for 
rusfeltet (2016–2020) – Frivillige og 
ideelle spiller en sentral rolle.

• «Mennesker skal i en pasientsituasjon 
kunne få utøve sin tro» vedtatt på 
Stortinget 27.april, 2018



TYDELIG OG 
ÅPEN DIALOG

• Vær tydelig på hvilket verdigrunnlag og 
retningslinjer deres institusjon/sykehus har

• Beskriv det som en ”tilleggsverdi” og 
åpenhet rundt tro

• Beskriv betydningen av psykososial 
oppfølging- herunder åndelige behov

• Vektlegg individuell oppfølging (åndelige) i 
helsevesenet, da det etter vedtak, lovverk 
og rundskriv



FAGLIG FORANKRING

• Invester i: Indre følelser, sosiale relasjoner, hovedaktiviteter og eksistensielle spørsmål(Antonovsky, 
1987). 

• Åndelighet	regnes	som	en	fjerde	dimensjon	i	livet,	og	blant	de	positive	religiøse	
mestringsstrategiene	er	åndelig	støtte,	deltakelse	i	religiøse	møter	eller	ritualer,	hjelp	til	å	tilgi	
og	lære	mestring	av	åndelige	rollemodeller	(Magelssen &	Fredheim,	2011).	

• To av tre svarte at forkynnelsen og samlingene hjalp dem mest (forskningsrapport av KRAFT-
institusjonene,1994)

• Tilgivelse	er	knyttet	til	personlig,	mellommenneskelig	og	sosial	velvære,	samt	å	finne	mening	
midt	i	lidelse	(Sandage,	Worthingthon,	Hight &	Berry,	2000).	

• «Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og 
ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, 
selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i 
eget liv.” (Anthony 1993, oversatt av Solfrid Vatne)



NOEN 
EKSEMPLER 
FRA EGEN 
PRAKSIS

• FRA EVANGELIESENTERET
- En kvinne fikk 1 års garanti på bakgrunn av 

tro
- Ankesak – medhold for et par i Tønsberg 
- Ankesak – medhold og saksgang for en 

mann, som ville ut av LAR. 
• FRA P22
- P22 sitt møte med Holmen
- En kvinne fikk garanti
• FRA KRAFT
- Samtale med Bergen kommune vedrørende 

anbud-livssynsnøytralt? (hva med lovverket 
da).

• FRA KOMMUNE: (Som ruskonsulent)
- Mennesker blir rusfri og får hjelp (kjøp av 

plasser på institusjon)
- Reaksjon fra en leder- hva skjer? 



HVA ER PRAKTISKE 
KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER?

• Å lytte til den andre

• Å skape gode og likeverdige relasjoner 

• Å strukturere en samtale

• Å formidle informasjon og alternative perspektiver

• Å forholde seg åpent til vanskelige følelser og eksistensielle spørsmål

• Å stimulere den andres ressurser og muligheter

• Å samarbeide om å finne frem til gode løsninger

• Å være bevisst på fakta og lovverk når man angripes
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