
VEILEDNING
I GÅR – I DAG – I MORGEN

Hvordan møte et samfunn i endring 
– som trenger veiledning?

(vi kaster blikk bakover, her og nå
 og fremover begge dager)

Velkommen til landskonferanse 
i veiledning og 20-års jubileum!

Tid: 25.-26. mars 2019
Sted: Clarion Collection Hotel Gabels hus, 

Gabelsgate 16, Oslo



09.00-10.00 Registrering, Kaffe /frukt/boller el. 

10.00-10.15 Velkommen! Presentasjon av styret. 
  Turid Neverdal Almvik, leder

10.15-10.30 Kulturelt innslag 
  Solosang av Sakarias Tranvåg fra Barrat Due

10.30-11.00 Når, hvor og hvordan startet sykepleiefaglig veiledning? 
  Gry Bruland Vråle, førstelektor/emerita og veileder

11.00-11.15 Hvordan startet faggruppe for veiledere? 
  Frank Oterholt, sykepleier og veileder

11.15-11.30 Pause 

11.30-12.15 «Veiledningens nødvendighet» 
  Gry Stålsett, psykolog 

12.15-13.15 Lunsj 

13.15-14.00 Veiledningens nødvendighet forts. Gry Stålsett forts.

14.00-15.30 Nye trender og forskning på området veiledning 
  Sidsel Tveiten, professor

15.30-16.30 Etter-refleksjon i gruppe

17.00-18.00 Generalforsamling

19.30  Jubileumsmiddag ved Gabels Hus

PROGRAM DAG 1: 25. MARS 2019

KURSAVGIFT: 
Før 11.02.2019: kr. 3300,- for medlemmer av faggruppen (du må logge deg inn 
på Min side i NSF for å få medlemspris), kr. 3600,- for ikke-medlemmer. 
Fra 11.02.2019 blir det en økning på 300 kr. Se også egen kursavgift for 
pensjonister og studenter.

PÅMELDINGSFRIST: 
Early bird innen 11.02.2019, siste frist 11.03. 2019 eller så lenge det er plass. Bindende 
påmelding! Du kan melde deg på her: https://www.nsf.no/lokal-kalender?p_
dimension_id=10521 eller gå inn på NSFs faggruppe for veilederes hjemmeside og 
gå til kalender nederst til høyre på framsiden.

PRAKTISK INFORMASJON:



PROGRAM DAG 2: 26. MARS 2019

09.00-09.30 God morgen! Ettertanker fra i går? 

09.30 -10.30 Veilederkompetanse er gull verdt!
  Skråblikk på helsepedagogikk 
  Sidsel Tveiten 

10.30-11.00 Pause/utsjekking 

11.00-11.30 Leders perspektiv på faglig veiledning
  Arne Værland, sykepleieleder

11.30-12.00 Sykepleiefaglig veiledning når tiden er knapp og  
  behovene store?  
  Bente Rossavik, fagdirektør

12.00-13.00 Lunsj 

13.00-13.15 Hva gjorde veiledningen med meg? 
  En veisøker forteller

13.15-15.30 Sykepleiefaglig veiledning i morgen
  Hvor går veien?
  Åpen samtale
  Inkludert pause 
  Sidsel Tveiten, Arne Værland, Gry Bruland Vråle,   
  Bente Rossavik, veisøker 

15.30  Oppsummering og takk for i dag!  

OVERNATTING: 
Det er reservert rom på konferansehotellet tom. 25. februar 2019. Enkeltrom á 
kr 1240,- pr natt og dobbeltrom á kr 1640 - pr. natt. Dette inkluderer frokost, 
trådløst nettverk, fri adgang til vår relaxavdeling med sauna, steambad og 
treningsrom. Deltagerne kan booke på egenhånd ved å oppgi booking nummer 
1094GR005175 innen 25. februar. Telefon: +47 23 27 65 00 eller på e-post: 
cc.gabelshus@choice.no 

Det vil bli mulighet for faggruppemedlemmer å søke om noe økonomisk 
støtte til arrangementet. Mer informasjon legges ut på hjemmesiden før jul.

(fyldig informasjon om foreleserne finnes på baksiden av programmet)



GRY BRULAND VRÅLE
Veileder, førstelektor/emerita ved Teori og 
metode i faglig veiledning og Etiske 
refleksjonsveiledning ved Diakonhjemmet 
Høgskole, Oslo. Medforfatter i bøkene 
”Sykepleiefaglig veiledning” og ”Mangfold i 
faglig veiledning”.

FRANK OTERHOLT
Sykepleier med embetseksamen i sykepleie-
vitenskap Han har til nylig vært leder av 
Sentralt Fagforum i Norsk Sykepleierforbund. 
Var med og startet Faggruppe for veiledere og 
har vært leder der i mange år. Er medredaktør
 i bøkene «Fenomener i veiledning» og 
«Profesjonell hjelp». Jobber nå som prosjekt- 
leder for etablering av et «Senter for 
fremragende utdanning» ved Universitetet i 
Agder.

GRY STÅLSETT
Spesialpsykolog og har de siste drøyt 20 årene 
arbeidet ved Modum Bad, og drevet 
behandling, forskning, veiledning, fag-
formidling og pasientundervisning. Hun er 
også ansatt i en deltidsstilling ved Menighets-
fakultetet i Oslo der hun blant annet er 

ansvarlig for masterstudiet I religions- 
psykologi. Hun har doktorgrad i eksistensiell 
tilnærming til tilbakevendende depresjoner.

SIDSEL TVEITEN
Professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Hennes doktorgrad fokuserer på veiledning 
av brukere. Hun har også coachutdanning. 
Sidsel Tveiten har lang veiledererfaring og 
har undervist om veiledning mange steder i 
Norge og Norden for øvrig. Hun har skrevet 
flere lærebøker.

ARNE VÆRLAND
Sykepleier og enhetsleder i Grimstad kommune. 
Han er for tiden styreleder i NSFs faggruppe for 
sykepleieledere og har tidligere arbeidet som 
prosjektkoordinator i Sentralt fagforum i Norsk 
sykepleierforbund med fokus på ledelse.

BENTE ROSSAVIK
Sykepleier og NSF godkjent veileder med 
master i profesjonsetikk. Jobber som fagsjef 
for sykepleietjenesten i kirurgisk klinikk ved 
Stavanger Universitetssjukehus. Har jobbet 
systematisk med veiledning og simulering i 
mange år. Opptatt av sykepleiefaget. 

INFORMASJON OM FORELESERNE:

Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS

MELD DERE PÅ TIL TO INTERESSANTE OG MOTIVERENDE DAGER!
Ledere, veiledere, fagutviklere og andre som jobber for at helsetjenesten skal 
ha trygge, modige og kompetente helsearbeidere er spesielt velkommen!


