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Et alternativ til sykehuspresten 

De aller fleste av oss blir syke en gang i blant. Det kan føre til innleggelse på sykehus. Eller så er vi 

pårørende til en sykehuspasient som det kanskje feiler noe alvorlig, eller som ikke har lang tid igjen. 

Da kan vi ha behov for noen å snakke med om de ikke-medisinske sider av saken. Vi trenger rett og 

slett et medmenneske som kan lytte til det vi har å si av privat og eksistensiell art, og som tåler å dele 

den uvisshet og uro og fortvilelse vi måtte gi uttrykk for.  

Den som tradisjonelt har tatt seg av dette, er sykehuspresten. Oslo universitetssykehus (OUS) holder 

seg med et dusin av dem, som etter sigende har mye å gjøre. Men OUS (som består av Ullevål 

sykehus, Aker sykehus og Radiumhospitalet) har tatt inn over seg at stadig flere av Oslos befolkning 

tilhører andre tros- og livssynssamfunn enn Den norske kirke.  

Derfor har sykehusledelsen i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn opprettet 

et supplerende tilbud, med samtalepartnere fra omlag tolv ulike tros- og livssynssamfunn. Her finnes 

imamer og buddhister og frikirkelige med mer – samt tre deltakere fra Human-Etisk Forbund, 

deriblant undertegnede (de øvrige er Kjellaug Myhre og Randi Nielsen). Vi er blitt kurset og sertifisert 

til å samtale med pasienter og pårørende som vil snakke med noen fra sitt eget tros- eller 

livssynssamfunn i stedet for sykehuspresten. 

 

Blir ikke nok brukt 

Den brokete gjengen av samtalepartnere er ikke ansatt på OUS eller noen av de øvrige sykehusene 

som har blitt med på ordningen, nemlig Rikshospitalet, Lovisenberg, Diakonhjemmet, Sunnaas og 

Ahus. Vi gjør dette på frivillig basis, og har kun adgang til sykehusene når vi får samtaleoppdrag.  

Dermed blir vi heller ikke tilkalt i særlig grad. Det har mye å gjøre med at vi, til forskjell fra fast 

ansatte sykehusprester, ikke får gå rundt i korridorene og opparbeide personlige kontakter med 

helsearbeidere på de ulike avdelinger. Mens prestene har et ansikt, er vi samtalepartnere kun er et 

telefonnummer til OUS’ seksjon for likeverdig helsetjeneste. Det viser seg ikke å være nok. Vi har 

derfor gjort sykehusledelsen oppmerksom på at det å opprette et alternativt samtaletilbud ikke er 

tilstrekkelig for at det også benyttes, selv om det finnes mange pasienter og pårørende som kunne 

hatt bruk for oss.  

 

Sykehusrutiner følges ikke opp 

Ved innleggelse skal det finnes rutiner for å spørre om pasientens tro eller livssyn, med tanke på å 

tilkalle en passende samtalepartner, skulle det bli aktuelt. Men det hender nok ganske ofte at 

rutinene ikke følges. Det gjelder særlig når pasienten er etnisk norsk, noe de fleste humanetikere er. 

Da er det fort gjort å anta at presten er rette vedkommende. Eller kanskje heller at religion og livssyn 

ikke er så viktig, slik at man godt kan la være å spørre om det.  

Dessuten har helsearbeidere tradisjon for å tenke at sykehuspresten er som poteten – at han er så 

allsidig at han meget vel kan samtale med pasienter og pårørende utenfor Den norske kirke, også 

med humanetikere. Prestene har jo sluttet å misjonere, de vet å holde Gud og Jesus utenfor så lenge 



pasienten ikke selv bringer noen tro på bane. Dette er mer og mer blitt regelen, og ikke unntaket. De 

fleste samtaler sykehusprestene nå har, er av ikke-religiøs art og omhandler livsnære, 

fellesmenneskelige emner. Det medgir sykehusprestene selv. Hvorfor de da skal ha monopol på 

fortrolige samtaler, blir desto mer forunderlig. Og urimelig. 

 

Humanetikere flest holder kjeft 

Det finnes kanskje humanetikere som avfinner seg med sykehuspresten når denne kommer i sivil og 

kun vil være et medmenneske. Men veldig mange uten gudstro føler nok et ubehag ved å vite at man 

snakker med en prest, hvor tilbakeholden presten enn er med å flagge sin tro. Noen av oss har 

dessuten en uvilje mot prester, ut fra personlige erfaringer.  

Selv hadde jeg holdt «guarden» oppe, mentalt sett, skulle en prest ha satt seg ned ved min sykeseng. 

Bevisst eller ubevisst ville jeg være på vakt mot å få mine private tanker fortolket og reflektert 

innenfor et kristent verdensbilde. Og slikt orker man aller minst når man er på sitt mest sårbare og 

har mer enn nok med å være syk. 

Humanetikere er da heller ikke kjent for å etterspørre fortrolige, eksistensielle samtaler når de er 

innlagt på sykehus. Og det er nok ikke bare fordi presten inntil nylig har vært det eneste alternativet. 

Jeg vil tro at humanetikere flest er mønsterpasienter, ved at man lydig følger behandlingsregimet og 

ikke bryr legen og sykepleieren med utenom-medisinske anliggender.  

I tråd med helsevesenets rådende ideologi ser nok mange humanetikere på sykdom som noe rent 

kroppslig, dersom det ikke handler om psykisk sykdom. Det er jo det vi er blitt opplært til å mene, vi 

som stiller oss på legevitenskapens side mot alskens tvilsomme behandlingsformer uten 

dokumentert effekt. Av ren lojalitet godtar vi at leger nesten utelukkende fokuserer på vår fysiologi, 

og setter den mentale og eksistensielle siden av saken i parentes. Det vi måtte tenke og føle og lure 

på rundt vår sykdom eller skade, er liksom ikke relevant, verken for legen eller for oss selv. 

 

Å sette hele mennesket i sentrum 

Men relevant er det like fullt. Om helsevesenet hevder å sette pasienten i sentrum, er det langt unna 

det å sette hele mennesket i sentrum. Noe som faktisk er et humanistisk anliggende, siden vi er mer 

enn en kropp som kan fikses på, slik man reparerer en maskin. «Hva gjør et menneske til et 

menneske?» spør vi i konfirmantundervisningen, og sikter med det til at mennesket er noe mer enn 

et artsvesen eller en fysiologisk innretning. Det er i tråd med den folkelige visdom om at kropp og sjel 

henger sammen, uten at vi må legge noe religiøst i det. 

Heldigvis lar stadig flere leger og andre helsearbeidere denne åpenbare sannhet synke inn. De føler 

et ubehag ved at de knapt gir seg tid til å lytte til det pasienten har på hjertet, så snart dette er på 

siden av de medisinske spørsmål man skal krysse av på et skjema for. Fokuset er i stedet på en stadig 

større medisinsk spesialisering, også blant sykepleiere.  

Men det er unektelig slik at sykdom og skade ikke er noe rent kroppslig som kun kan avhjelpes med 

farmakologi eller kirurgi. Hva vi mennesker tenker om vår sykdom, vår helse og vårt liv i det store og 

hele, innvirker på tilfriskningsprosessen i større eller mindre grad. Ergo er dette medisinsk relevant. 

Det gjelder særlig ved de mange sykdomstilstander som er sammensatte, og som det ikke finnes 

noen enkel medisinsk kur for. 



 

Bruk oss! 

Humanetikere som legges inn på sykehus, bør derfor ikke sjenere seg for å få tilkalt en humanistisk 

samtalepartner, skulle behovet for et medmenneske å prate med oppstå. Nå som tilbudet finnes på 

et knippe sykehus, er det bare å be den sykepleier eller lege man forholder seg til, om å ringe 

koordinatoren for samtaleprosjektet, slik at han kan formidle kontakt til en humanetiker som er med. 

Da blir du kontaktet av en av oss, som trolig kan stille innenfor et døgns varsel, eller enda raskere 

hvis mulig, dersom det er krise.  

Jo mer vi samtalepartnere brukes, jo mer sannsynlig er det at ordningen overlever startfasen ved å 

bli tilstrekkelig kjent blant både helsearbeidere og publikum. Da blir det på sikt også påkrevd å 

omgjøre prestekontoret til et kontor for såvel prester som samtalepartnere fra andre tros- og 

livssynssamfunn. Statskirkeordningen må også avvikles på sykehus og i helsesektoren for øvrig.  

Like viktig er det å få avviklet den reduksjonistiske, fysiologisk funderte ideologien som har preget 

helsevesenet siden femtitallet, og som vi ikke må støtte bare fordi vi er for legevitenskap. Også her 

kan vi som pasient gjøre vårt ved å ta tilstrekkelig hensyn til egne mentale og eksistensielle behov, og 

ikke bare gjøre oss selv til et objekt for medisinske undersøkelser og behandling. Det er slik vi 

fremstår som et helt menneske, og fremmer vår verdighet som pasient og som pårørende. 


