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Sorgen og gleden de vandrer til hope

Alle ting har sin foranderlig lykke,

lykke og ulykke ganger på rad.

alle kan finne en sorg i sin barm.

Medgang og motgang hverandre tilrope,

Ofte er bryst under dyrebart smykke

solskinn og skyer de følges og ad.

fulle av sorger og hemmelig harm.

Jorderiks gull

Alle har sitt,

er prektig muld,

stort eller litt.

himlen er ene av salighet full.

Himlen alene for sorgen er kvitt.

Thomas Kingo

Det lange løpet før man er en sykehjemsbeboer
 Legevakt, (ØDH), sykehus, mottaksavdeling, korttidsplass. 1 eller flere runder, før
man til slutt har en langtidsplass.
 Gjennomsnittlig 8 diagnoser

 Den spesielle situasjonen på sykehjem:
•
•

Over 80 % har en grad av demens
Gjennomsnittlig botid: 2 år. (Sykehus 4 dager)
Beboer eller pasient?

Alle nasjonale og lokale planer for geriatri og palliasjon er forankret i en HELHETLIG PLEIE / OMSORG.

HELHETLIG OMSORG

ÅNDELIG OMSORG

«Spiritual care»
Åndelig eksistensielle behov.

Åndelig religiøse behov.

Åndelig kulturelle behov

HOD rundskriv 2009: Rett til tros- og livssynsutøvelse
• «Alle som er avhengige av kommunale helse- og omsorgstjenester skal få tilrettelegging og bistand for å kunne utøve sin tro
og sitt livssyn.»
• få mulighet og tilgang til samtaler om eksistensielle spørsmål.
Personalet har ansvar for:
• å sette seg inn i livshistorien og legge til rette for den enkelte.
• sikre tilrettelegging av et omsorgstilbud der også kulturelle og åndelige behov blir ivaretatt i samsvar med den enkeltes
ønske, bakgrunn og tilhørighet.

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon:
•

Åndelig omsorg skal inngå som en del av den helhetlige omsorgen til pasienter og pårørende, og skal kartlegges på forsvarlig måte på
linje med øvrige behov.

Sykehjemsbeboeren: I en palliativ fase.

HELHETLIG OMSORG

ÅNDELIG OMSORG

Verdighetsgarantien: Forskrift om en verdig eldreomsorg
Kgl. Res. 12.111. 2010
§ 2 Tjenestens verdigrunnlag
De kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte
tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov.

Omsorg med kunnskap: Plan for helseinstitusjoner og boliger med
heldøgnsbemanning i Bergen kommune 2016 – 2030
5.8 ÅNDELIG OMSORG
Åndelig omsorg skal være en del av den personsentrerte og helhetlige omsorgen beboerne mottar på sykehjemmet, uansett
tro og livssyn. For noen handler det åndelige om tro på en gud, mens for andre handler det om å søke håp eller styrke. For mange
kan dette være noe av det aller viktigste i en del av fundamentet i livet, og det er derfor viktig at personalet har høy kompetanse på
å ivareta beboernes åndelige behov. Ved å bli lyttet til og vist respekt for tro, livssyn og meninger, for sine verdier, tanker og
følelser, blir den enkelte sett og anerkjent.
Ved å avdekke den enkeltes behov og ivareta dem, kan vi i en svært sårbar livsfase bidra med det som gir håp, glede og mening
hos den enkelte sykehjemsbeboer.
God åndelig omsorg er viktig for at beboerne skal oppleve sykehjemmet som et trygt og godt sted å være.
Uavhengig av livssyn og religiøs tilhørighet skal alle sikres mulighet til å motta åndelige eller eksistensielle samtaler når man har
behov for dette.

Bergen kommune vil:
- styrke kompetansen hos de ansatte innen åndelig omsorg gjennom undervisning og veiledning ledet av prestetjenesten.
- at ulike tros- og livssynssamfunn skal ha lik tilgang til sykehjemmene.

PERSONSENTRERT PLEIE
Nasjonale faglige retningslinjer om demens:
«Virksomheten skal legge til rette for at helse - og omsorgstjenester som ytes, er personsentrerte.» (pkt. 4.1)
Personsentrert omsorg er ikke en form for behandling, men et grunnleggende prinsipp. Det handler om å ta utgangspunkt i
den enkelte person og utforme tiltak etter det.
Det er knyttet en del metoder til personsentrert pleie, som f.eks. VIPS praksismodell (Verdi, Individuelt, Perspektivet,
Støttende) og Marte Meo metoden
Personsentrert omsorg handler om å se og møte bl.a. behovene for tilhørighet og mening hos personen med demens,
tilrettelegge omsorgen slik at personens perspektiv på situasjonen blir sett, forstått og ivaretatt.
Mannen som ikke ville sove.

En plan kan være så mangt, men når den er god, og ikke havner i skuffen, er den en viktig veiviser som hjelper oss
fremover, og som inspirer oss til arbeide oss fremover mot målet.
«Åndelig omsorg skal være en del av den personsentrerte og helhetlige omsorgen beboerne mottar på
sykehjemmet, uansett tro og livssyn.»

Det finnes mange veier til Rom. Det finnes mye faglig tilnærming innenfor geriatrien, som styrker åndelig omsorg.

Hvordan står det til med åndelig omsorg på
sykehjemmene?
Hvordan er realitetene?

Være realistisk! Verken skjønnmale eller svartmale.
Det utøves mye åndelig omsorg på sykehjemmene,
noen ganger bevisst, men mange ganger uten at
pleierne tenker over at det er åndelig omsorg de utøver.
MEN forskning både i Norge og i utlandet peker på det
samme:
• Hører ikke med til den profesjonelle pleie.
• Mange pleiere føler usikkerhet og ubehag ved å skulle forholde seg til åndelig omsorg.
• Mange opplever å mangle kompetanse omkring åndelig omsorg.
Følgene av usikkerhet og manglende kompetanse, er at mange av våre
sykehjemsbeboere ikke får den hjelp og ivaretakelse de trenger for å
styrke livsinnhold, mening, tro, trygghet, glede, håp og mestring.

Hvordan styrker vi åndelig omsorg på sykehjemmene?


På overordnet plan:
 Sette åndelig omsorg på dagsorden bl.a. ved å få det inn i førende planer.
 De siste 4 årene: Planen Omsorg med kunnskap er fulgt opp med kr. 500.000,- i
budsjettet til styrking av åndelig omsorg.



Styrke kompetansen gjennom undervisning og veiledning av ansatte:
•
•
•
•



Undervisning på sykehjemmene. Fortløpende tilbud. Nytt: Heldagsundervisning.
Egen Fagdag (tirsdag 7.12)
Tema på sykehjemskonferansen i 2018 (Grieghallen) og 2019 (Forum)
Nettbasert kurs i palliasjon for helsefagarbeidere som i utgangspunktet består av 4 moduler
(Helsedirektoratet). Bergen kommune har laget en 5. modul med tema Åndelig omsorg.

På sykehjemmene:
• Ha gode rutiner for å kartlegge åndelige behov gjennom å kartlegge livshistorien.
Inntakssamtalen / årlig oppfølgingssamtale. Gyldne øyeblikk i pleien.
• Ha gode rutiner for å ivareta det åndelige når livet går mot slutten (Livets siste dager)
Mannen som ikke var klar for å dø.

• Ha gode rutiner for tilkalling av prest/imam eller andre representanter fra tros- og livssynssamfunn.
Kontaktliste som oppdateres årlig, og som er tilgjengelig for ansatte.
• Ha et nært og godt samarbeid med STL Bergen: Kontaktlisten. Fagdag. Prosjekter.
• Våketjenesten. Kursing av nye frivillige og utrulling av tjenesten på flere sykehjem.
 Hjelpemateriell på Allmenningen:
• Kristen omsorg på rommet
• Sanger og dikt fra HEF
• Videoandakter fra Dnk
• Her kan det legges til mer fra andre trossamfunn
 Sykehjemsprest-tjeneste på 9 sykehjem. 3 ½ time hver uke.
Primært et tilbud om samtale / individuell ivaretakelse.
Sykehjemsprestene har videreutdannelse i samtalekompetanse (PKU). Sykehjemsprestene vil ofte med sitt
nærvær skape bevissthet hos de ansatte om åndelig ivaretakelse av beboerne, og også kunne fange opp
behovet til beboere som tilhøre andre tros. og livssynssamfunn.

"You matter because you are you,
and you matter to the end of your life.
We will do all we can not only to help

you die peacefully,
but also to live until you die.“

Cicely Saunders, sykepleier, lege, og grunnlegger av
hospice bevegelsen (1918 - 2005).

• Klart og tydelig fokus på Åndelig Omsorg.
• Vi ønsker å bli bedre og vi er på saken!

