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NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn – En helhetlig tros- og livssynspolitikk 

Statens seniorråd viser til departementets høringsbrev av 11. februar 2013 og 
Stålsettutvalgets utredning om statens tros- og livssynspolitikk. Utvalget tar til orde for det 
livssynsåpne samfunn – et samfunn som stiller seg åpent til og støtter opp om 
innbyggernes rett og behov for å praktisere en tro og et livssyn - men også retten til å la 
være.  

Statens seniorråd vil, med utgangspunkt i et seniorperspektiv, konsentrere vår 
tilbakemelding på to områder. Dette er tros- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner 
og organiseringen av gravferdsområdet. 

 

Tros- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner 

Vi støtter utvalget i at tros- og livssynsfriheten skal gjelde for alle – også mennesker som 
er innlagt på sykehus, beboere på sykehjem, mennesker med demens og andre med stort 
omsorgsbehov og personlig assistanse. Omsorgen i disse institusjonene skal ivareta hele 
mennesket, også åndelige og eksistensielle behov. Dette krever imidlertid varsomhet, 
respekt og kunnskap. Som utvalget påpeker, har kommunene et ansvar for å følge opp de 
føringene som framgår av helse- og omsorgsdepartementets rundskriv om rett til egen 
tros- og livssynsutøvelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og som også 
framgår av sykehjemsforskriften § 4-6. Slik vi ser det innbefatter ivaretakelse av eget 
livssyn og religiøse behov i døgnbaserte institusjoner også praktiske tilpasninger knyttet til 
for eksempel mat.  

Etter hvert som vi får en større andel beboere i sykehjem og omsorgsboliger med 
innvandrerbakgrunn, vil det være behov for økt kunnskap om ulike kulturer og 
religioner/livssyn blant de ansatte. I vårt handlingsprogram - Seniorpolitiske utfordringer - 
har vi pekt på at det er behov for at religion- og kulturforståelse blir en del av pensum i 
grunnutdanningen til de ulike helse- og omsorgsyrkene. Vi har også pekt på behovet for at 
det utarbeides en nasjonal veileder om temaet til bruk i den kommunale omsorgstjenesten. 

Selv om det er slik at tro og livssyn blir viktigere for mange med alderen, vil vi likevel 
påpeke at dette ikke gjelder alle. Det er derfor viktig at institusjonene er forsiktige med å 



 

 

 

bruke fellesarealer til religiøse arrangementer som av noen beboere kan oppfattes som 
uønsket. 

Når det gjelder i hvilken grad tro- og livssynsbetjeningen skal være en integrert del av 
helse- og omsorgsinstitusjonenes virksomhet, vil vi anta at dette i stor grad vil måtte 
tilpasses lokale behov og ressurser ved hver enkelt institusjon. Det vil fortsatt være behov 
for at pasientenes og beboernes ulike tros- og livssynssamfunn stiller opp.  

 

Organisering av gravferdsområdet 

Statens seniorråd støtter utvalgets forslag om å overføre dagens gravferdsforvaltning til 
kommunene. Vi er enige i at dette bør være en allmenn, kommunal oppgave som det vil 
være like enkelt for alle å forholde seg til – uavhengig av livssyn. 
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