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Phd-nettverk religionspsykologi

• MF
• Diakonhjemmet, UiO, Høyskoler, Modum 
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• Formalisert samarbeid med Uppsala 
universitet



  

Prosjekter ved RPS
• Minnegudstjenester ved store ulykker og 

katastrofer. Lars J. Danbolt / Hans Stifoss-
Hanssen.

• Åndelige erfaringer, religiøsitet og livssyn relatert 
til psykosebehandling. Hilde Hustoft. 

• Livssyn, helse og mestring. Helseundersøkelsen i 
Nord-Trøndelag (HUNT). Torgeir Sørensen. 

• Religiøs mestring hos pasienter med Hodgkins 
sykdom. Tor Torbjørnsen. 

• Åndelig omsorg i sykehjem. En teoretisk og 
empirisk studie med fokus på åndelige behov hos 
personer med demens. Liv Ødbehr. 

• Eksistensielle temaer hos eldre med kreft – 
erfaringsnære og behandlingsrelaterte 
perspektiver. Sigrid Helene Kjørven Haug. 



  

Prosjekter

• Etterlattes opplevelser av kontakt med døde. 
Anne Austad

• Å være et Jehovas Vitne, emosjonelle og 
eksistensielle aspekter. Hege Ringnes

• Den vanskelige samtalen. Om sykepleieres 
åndelig-eksistensielle samtaler med pasienter. 
Kirsten Tornøe.

• Mellom øyeblikkets intensitet og refleksjonens 
distanse. En studie av menneskers forhold til 
seg selv, til hverandre og til Gud. (Attachment og 
mentalisering.) Kari Halstensen



  

Åndelig-eksistensiell 
omsorg i helsetjenesten

• En studie av utøvelse, forståelse og 
opplevelse av åndelig-eksistensiell omsorg 
innen helsetjenesten på spesialist- og 
kommunenivå og av samhandling på dette 
feltet mellom tjenestenivåene.

Lars J Danbolt / Hans Stifoss-Hanssen
MF – Diakonhjemmet – RPS (ev flere)



  

Forskningsspørsmål: 

• Hvordan forstås, utøves og erfares 
åndelig-eksistensiell omsorg i spesialist- 
og primærhelsetjenesten? 

• Hvilken betydning har åndelig-eksistensiell 
omsorg for behandling og pasienters 
helende prosesser (de primære 
målsettingene for helsetjeneste i sykehus 
og kommuner)? 



  

Forskningsspørsmål, forts

• Hvilke sammenhenger er det mellom 
brukeres erfaringer med åndelig-
eksistensiell omsorg på kommunenivå 
(menighetsritualer, livsriter) og 
spesialistnivå (sjelesorg, ritualer osv 
relatert til sykdom)? 

• Hva er sammenhengene mellom åndelig-
eksistensiell omsorg i normale 
livssammenhenger og spesielle 
situasjoner som sykehusinnleggelse osv? 



  

Tjenestenivåer

• Tenke sammenheng over tjenestenivåer, 
korte liggetider på sykehus og mye 
oppfølging i kommuner. 
Samhandlingsreformen.



  

Sjelesorg – ritualer

• Se sjelesorg og ritualbruk i sammenheng, 
jf livsriter og menigheters livsriterelaterte 
sjelesorgpraksiser som er en del av 
personers normalerfaringer med åndelig-
eksistensiell omsorg. 

• Altså ikke bare diskusjonen terapi-
sjelesorg, men sjelesorg relatert til 
ritualisering.



  

Behandlingsrelatert 
åndelig-eksistensiell omsorg

• Betydning for behandling, helende prosesser 
(subjektivt og ev objektivt)

• Integrering i helhetlig tjenesteyting i spesialist- 
og kommunenivå (tilgjengelighet, rutiner for 
tilkalling av prest.) 

• Integrert i behandling eller pleie, stell osv der et 
annet fokus er det primære. 

• Faglighet, formell / uformell kompetanse. 
• Strukturelle, ressursmessige, ideologiske 

begrensninger.



  

Sentrale begreper

• Åndelig-eksistensiell omsorg (spiritual / existential care)
• Åndelige behov
• Eksistensielle utfordringer
• Religion
• Livssyn
• Livssynskompetanse
• Ritualer / ritualisering
• Sjelesorg
• Sjelesorg og ritualisering som kategori innen åndelig-

eksistensiell omsorg
• Primær-, spesialisthelsetjeneste



  

Teoretisk forankring

• Coping, åndelighet som ”search for 
significance…”

• Riteteori 

• SOC

• Eksistensiell terapi
• Existential epidemiology, WHO-

definisjoner av spirituality, well-being, QoL, 
menneskesyn 



  

Utvalg

• Yrkesgrupper i spesialist- og 
kommunenivåer (prester, diakoner, leger, 
psykologer, sykepleiere, sosionomer, 
fysioterapeuter osv), 

• Brukere / pasienter 



  

Kvantitativt

• Omfang og integrering av åndelig-
eksistensiell omsorg fra 
• helsepersonell (sykehus og kommuner). 
• prester / diakoner (sykehus, sykehjem, 

menigheter). 

• Måle helseeffekt av åndelig-eksistensiell 
omsorg? For QoL, tilfriskning, resultater av 
ulike typer behandling? 



  

Kvalitativt

• Intervju med 
– helsepersonell, 

– prester / diakoner 
– brukere (pasienter) 

om åndelig-eksistensiell omsorg i teori og 
praksis, og om deres erfaringer og 
refleksjoner om betydning. 



  

Nordisk ?

Kunne et forskningsprogram om 

åndelig-eksistensiell omsorg i 
helsetjenesten være et nordisk 
samarbeid?



  

Nordisk samarbeid?
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