
 
 

NSFs faggruppe for veiledere i Sør-Trøndelag ønsker alle som er 
interessert i veiledning velkommen til fagdag om

 
 

EKSISTENSIELLE TEMAER I VEILEDNING 
 

Tid:   Fredag 17.november 2017, Kl. 08.30-15.30 

Sted: Øya helsehus, Undervisningsrom U1 (2.et.) 

Som ressurs på feltet har vi fått med oss Øyvind Taraldset Sørensen, hovedprest 
ved St. Olavs hospital og godkjent spesialist i praktisk prestetjeneste i helse- og 
sosialsektoren.  
 
Det legges opp til veksling mellom forelesning, øvelser, arbeid i mindre grupper og 
plenumsdialog. 
 

Påmelding via NSFs kursrom (www.nsf.no/kurs-og-konferanser), medlemmer i 
lokalgruppa må huske på å logge seg inn på NSF før påmeldingen.  
Påmelding SENEST mandag 13.november innen kl. 14.00.  
 
Kursavgifta inkluderer lunsj og betales ved påmelding: 
 - Medlemmer i faggruppa kr 700,-  
 - Ikke-medlemmer kr 1000,-   
 - Studenter kr 500,- (studiebevis) 

 
Si fra ved påmelding om du har behov for tilrettelagt kost.  
Ved spørsmål vennligst ring Margret Gyda Wangen på mobil 416 63 017.  

 
Vel møtt - med vennlig hilsen Styret  

 



 
 
Program for dagen 

08.30 – 09.00 
Registrering.                                                                                                

Velkomst ved lokallagsleder Margret Gyda Wangen 

09.00 – 09.45 

Hva er de eksistensielle områder i veiledning? Hvordan kan veileder/helsepersonell 
fange opp og ta imot veisøkers/pasienters behov for å samtale om eksistensielle 
spørsmål? Hvordan kan veileder/helsepersonell invitere til samtaler om eksistensielle 
spørsmål? Ved Øyvind Taraldset Sørensen 

09.45 – 11.30 

 

Arbeid i grupper og plenumsdialog med innlagte pauser 

 

11.30 – 12.30 Lunsj 

12.30 – 13.15 

Fortsatt - Hva er de eksistensielle områder i veiledning? Hvordan kan 
veileder/helsepersonell fange opp og ta imot veisøkers/pasienters behov for å samtale 
om eksistensielle spørsmål? Hvordan kan veileder/helsepersonell invitere til samtaler 
om eksistensielle spørsmål? Ved Øyvind Taraldset Sørensen 

 

13.15 – 15.00 

 

Arbeid i grupper og plenumsdialog med innlagte pauser 

15.00 – 15.30  Oppsummering, evaluering og avslutning 

 

Aktuell litteratur: 

Lillian Lillemoen (2014). Vanskelige og viktige samtaler. Sykepleien.  
https://sykepleien.no/etikk/2014/05/vanskelige-og-viktige-samtaler 

Morten Magelssen og Olav Magnus S. Fredheim (2011). Kronikk - En åndelig dimensjon er viktig 
for mange pasienter http://tidsskriftet.no/2011/01/kronikk/en-andelig-dimensjon-er-viktig-
mange-pasienter 

Yalom, Irvin D. (2007). Kjærlighetens bøddel og andre fortellinger fra psykoterapien. Pax forlag, 
Oslo. 

 


