Nyhetsbrev fra Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)
FAPH vil gjerne nå alle prester i helsesektoren med informasjon om vårt arbeid. Dette
nyhetsbrevet kan leses på Presteforeningens hjemmeside Prest.no og på helseprestforum på
Facebook. I tillegg blir det sendt som epost til alle vi har adressene til uavhengig av
fagforening.

FAPHs medlemmer 2018 - 2021
Helge Alsaker Solheim, sykehusprest Haukeland, leder FAPH
Håvard Ervik, sykehusprest Molde, sekretær FAPH
Aud Irene Svartvasmo, sykehusprest Diakonhjemmet Oslo
Anne Jørstad, sykehjemsprest Sofienbergsenteret Oslo
Angelika Fjetland, sykehusprest Stavanger universitetssykehus, vararepresentant
Anne Beate Tjentland, rådgiver Pfs sekretariat
Mer informasjon om FAPH finnes på www.prest.no

Questback om lønn, arbeidsforhold og videreutdanning helseprester 2020
FAPH har utarbeidet denne questback sammen med Presteforeningens forhandlingssjef
Kristian Mollestad. Den er sendt til alle helseprester og 26 har så langt svart. Fagutvalget
sender påminnelse.
Vi forventer at questbackundersøkelsen vil gi en god oversikt over våre høyst ulike
arbeidsforhold og våre muligheter og preferanser når det gjelder kompetanseheving. De
innkomne svarene vil gi FAPH en pekepinn på hvor vi skal legge inn arbeidsinnsats.
FAPH ønsker å presentere resultatene på Landskonferansen i september.

Landskonferansen for helseprester 2020
Det planlegges fortsatt å gjennomføre konferansen 16.-18. september 2020 i Stavanger med
tema «Relasjonsintenst arbeid, hva gjør det med oss. Seksjon prestetjeneste, etikk og livssyn
på SUS vil ta endelig beslutning om gjennomføring innen 15. juni.
Helseprestene i Stavanger har laget et spennende program med dyktige forelesere fra egne
rekker og fra ulike forskningsmiljøer. Det blir også flotte kulturinnslag og utflukt.
For helseprester inngår konferansen i del 2 i etter- og videreutdanningen ”Spesialistprest i det
livssynsåpne samfunn”

Tilsynsordning for spesialprester
Tilsynsordninger for spesialprester har vært behandlet i bispemøtet BM45/19. Saken
innebærer tilsyn med alle spesialprester, både de som er ansatt i DnK og prester med andre
arbeidsgivere. FAPH ønsker å være involvert når BM behandler tilsyn for helseprester. PF vil
drøfte med BM hvordan det er planlagt å arbeide videre med dette.

Dokumentasjon og tilgang til journal
FAPH har gjennom flere år arbeidet med hvordan helseprester skal forholde seg til
dokumentasjon og journal i helsetjenesten. På bakgrunn av svar på høstens undersøkelse
«Kartlegging av tilgang til journal» vil vi utarbeide et oppsummerende notat som
grunnlagsmateriale for videre arbeid med dette.
Sykehjemsprester har fra 2019 blitt pålagt å dokumentere i pasientens journal. I Helse Midt er
prestetjenesten involvert i den planlagte lanseringen av «Helseplattformen».
Helseplattformen vil være en ny felles pasientjournal for sykehus og kommuner i Midt-Norge.
Fagutvalget vil arbeide videre med problemstillinger som:
-

-

Prestens taushetsplikt vs dokumentasjon. Hva kan presten dokumentere i journal uten å
utfordre taushetsplikten?
Helseprester får mye informasjon om pasienter uten at dette «spores». I forbindelse med
pasientkontakt settes helsepersonell i en vanskelig situasjon ettersom helseprester ofte
mottar taushetsbelagt informasjon om pasienten uten å være helsepersonell.
Hvordan kan helseprester delta i tverrfaglige team uten journaltilgang?
Hva kan deles (med helsepersonell) fra helsepresters samtale med pasienter?

Kom gjerne med innspill og kommentarer til fagutvalget. Vi nås best på epost:
fagutvalg.faph@gmail.com

