
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeg vil, jeg vil, 

men tiden strekker ikke til.. 

 

NSFs landskonferanse i veiledning 2017 



 

 

 

 

NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. 

Temaet for dagene er; «Hvordan kan vi i veiledning arbeide med moralsk 

stress, profesjonalitet og etiske utfordringer»? 

Velkommen til alle veiledere, ledere, øvrig helsepersonell og andre som er 

interessert i veiledning og godt arbeidsmiljø! 

 

Tid: 24. og 25. april 2017 

Sted:  Ambassadeur hotell, Strømsø Torg 7, Drammen 

Påmeldingsfrist: Early bird innen 1.3.2017, siste frist 1.4.2017 

Kursavgift: før 1.3.2017: kr. 3200,- for medlemmer av faggruppen (du må logge deg inn 

på Min side i NSF for å få medlemspris), kr. 3600,- for ikke-medlemmer. Etter 1.3.17 blir 

det en økning på 300 kr. 

Overnatting: Det er reservert rom på konferansehotellet, men deltagerne må bestille rom 

selv (slippdato for rom er 27. 3.17). Ved bestilling på telefon: 31012100, henvis til 88043. 

Enkeltrom: kr. 995,- og dobbeltrom: kr. 1195,- inkl. frokost. 

 
 

 

 

Invitasjon – Landskonferansen 2017 

 



 

Program 24. april 2017 
 

 

Tidspunkt Tema Foreleser/ansv. 
   

10.00 – 10.15 Velkommen!   

   

10.15 – 10.30  Velkommen til Drammen Tore Opdal Hansen 
Ordfører Drammen 

   

10.30 – 11.00 Veiledning i et fag- og helsepolitisk perspektiv 
 

Kari Bugge 
NSF 

   

11.00 – 12.00 Rådet for sykepleieetikk  
Er det behov for veiledning og etisk refleksjon i 
sykepleien? 

Arne Okkenhaug 
 

   

12.00 – 13.00 Lunsj  

   

13.00 – 14.00 Parallellsesjon 1- 
Er jeg den jeg skal være? Profesjonalitet og 
selvforståelse i lys av arbeid med refleksjonsgrupper 
 

Øyvind Taraldset Sørensen 
 

   

14.00 – 14.30 Pause  

   

14.30 – 16.30 Parallellsesjon forts. med workshop  

   

13.00 – 14.00 Parallellsesjon 2 –  
Veiledning og videorefleksjon 

Hilde Eide 
 

   

14.00 – 14.30 Pause  

   

14.30 – 16.30 Parallellsesjon forts. med workshop  

 

Generalforsamling fra kl. 17.00-18.30  

 

Nettverksmiddag kl. 19.30, Ambassadeur hotell 

  



 

Program 25. april 2017 
 

Tidspunkt: Tema Foreleser/ansv. 
   

09.00 – 09.15 Kulturelt innslag  

   

 Velkommen til dag 2  

   

09.15-10.15 Hvordan er det mulig å lære seg å håndtere 
redsel, moralsk ansvar og skam, gjennom 
handling? 
 

Elisabeth Severinsson 

   

10.15 – 10.30 Pause  

   

10.30–11.30 Parallellsesjon 1 –  
En for deg og en for meg. Om selvomsorg  

Marit Hvidsten 
 

   

11.30. – 12.30 Lunsj  

   

12.30 14.00 Parallellsesjon forts med workshop  

   

10.30 – 11.30 Parallellsesjon 2 –  
Om å komme i skvis og å komme seg ut av 
den. 

Gry Bruland Vråle 
 

   

11.30 – 12.30 Lunsj  

12.30 – 14.00 Parallellsesjon forts med workshop  

   

14.00-14.15 Pause  

   

14.15-15.15 Jakter vi på dømmekraft? 
 

Marie Aakre 
 

   

15.15-15.30 Takk for nå!  

 

  



 

 

 

Forelesere -  landskonferansen 2017 

 
 

Marie Aakre er foredragsholder og veileder i sykepleie, ledelse og etikk. Etter mange år som leder 

ved Kreftavdelingen hvor hun var med å bygge opp Seksjon lindrende behandling, har hun de siste 

årene før hun ble pensjonist vært seniorrådgiver ved St. Olavs Hospital. Marie Aakre er Ridder 1. 

klasse av St. Olavs Orden 2007 og mottok Livsvernprisen i 2004. Fra 2013 har hun vært æresmedlem 

i NSF. 

Arne Okkenhaug er utdannet psykiatrisk sykepleier og veileder, og arbeider som rådgiver i 
forskning- og fagutviklingsenheten ved psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger, HNT HF. Han er 
medlem i Rådet for sykepleieetikk og har dessuten hatt flere lederverv i NSF, blant annet som leder 
av Landsgruppa for psykiatriske sykepleiere og fylkesstyremedlem i Nord-Trøndelag. 
 

 

Øyvind Taraldset Sørensen har tidligere vært menighetsprest, siden 1992 har han vært 
sykehusprest ved St. Olavs hospital. I de siste årene har han vært leder/hovedprest for 
Prestetjenesten ved sykehuset. Han er også spesialist i praktisk prestetjeneste innen helse- og 
sosialtjenesten. 

 

Marit Hvidsten, Modum Bad, Kildehuset. Psykiatrisk sykepleier/Klinisk spesialist i kognitiv terapi/ 
Godkjent veileder. 

 

 

Gry Bruland Vråle, Godkjent sykepleiefaglig veileder, pensjonist/ førstelektor VID vitenskapelige 
høgskole, Oslo. Forfatter av boken ”Veiledning når det røyner på…”. Leder for Nordisk Forum for 
faglig veiledning, Hun har erfaring fra det kliniske arbeidet, og har i flere år vært ansatt som 
førstelektor innen videreutdanning i psykisk helsearbeid og veiledning. 

 

Elisabeth Severinsson, Professor - Fakultet for helsevitenskap. Institutt for sykepleievitenskap – 

Høgskolen i Sørøst-Norge .Dr.PH, Director of Research, Centre for Women's, Family & Child Health, 

Senior Professor, Faculty of Health Sciences. 

 

Hilde Eide - Professor i kommunikasjon og helseveiledning og forskningsleder ved Vitensenteret 

helse og Teknologi, Fakultet for helse - og sosialvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge 


