_________
Vägen till kursen

_________
Kursen

1. Förutsättningar

Omfattning

Fortbildningen passar dig som
• är motiverad att lära dig nytt
• vill reflektera kring dig själv och din roll i
samtal
• vill och har tid och möjlighet att delta i hela
programmet (varenda deltagare är en viktig
del av utbildningen och läroprocessen)
• deltar i ett samtal med kursledningen före
kursstart
• praktiserar samtal (ca. 5 timmar/vecka)
under hela fortbildningstiden

Kursens längd är 10 veckor och består av ca. 50
utbildningstimmar, tre enskilda samtal och tre
tillfällen med grupphandledning. Det egna
arbetet omfattar antecknandet av tre samtal,
en intervju och två utvärderingar.

2 Anmälan

Kurslokal

Du ska skriftligt motivera varför du vill gå denna
kurs samt förankra ditt deltagande i din
organisation. Anmälan och motiveringen skickas
till Pia.Hallberg@skane.se. Ange ett
telefonnummer eller en e-postadress där du
kan nås.
Sista anmälan är fredag 27 november 2020.
Kursen startar våren 2021 (starten anpassas till
läget p.g.a. Coronaviruset).

Sjukhuskyrkans lokaler på Skånes universitetssjukhus i Malmö, Cronqvists gata 108

3 Samtal före kursstart
När din anmälan har kommit in blir du inbjuden
till ett samtal med kursledningen. Samtalets
syfte är att se om kursen är rätt för dig och att
sammanställa gruppen.
Kursen är en pilotutbildning och ges för en låg
kostnad på 1 500 kronor. Avgiften betalas när
du hat fått besked om att du är antagen.

Upplägg
Gruppen träffas två gånger i veckan för tre
timmar/gång. I början, i mitten och i slutet av
fortbildningen ligger en kompaktdag (lördag).
Certifikat delas ut efter avsluten kurs.

Kursledning
Kursen leds av två personer, varav minst en har
• samtalsutbildning med klinisk inriktning
(t.ex. samtalsterapi, CPE/CPT)
• flera års erfarenhet av existentiella samtal
inom sjukhus, församling eller frivilligarbete

_________
Kontakt

Sjukhuskyrkan
Skånes universitetssjukhus Malmö
Cronqvist gata 108, 205 02 Malmö
Tel. 070-339 65 67
sjukhuskyrkan.malmo@svenskakyrkan.se
www.sjukhuskyrkan.se
Kursledning
Corinna Friedl
sjukhuspräst (Svenska kyrkan)
dipl. gestaltpsykoterapeut

Co-ledning
Mai Le
frivilligarbetare (Röda Korset)
Skånes Universitetssjukhus Malmö

Medverkande
Alan Delic
sjukhusimam (SST/SMF)
dipl. muslim chaplain

Utbildningens omfattning och upplägg orienterar
sig vid de internationeller riktlinjerna för
CPE/CPT (Clinical Pastoral Education/ Clinical
Pastoral Training) och motsvarar en halv
grundkurs.

existentiella samtal - själavård

frivilliga och anställda

innehållet

kursen erbjuds för…

Samtal

… intresserade från frivilligorganisationer,
sjukhus, samfund och församlingar som redan
arbetar med existentiella eller själavårdande
samtal. Vikten ligger på det gemensamma
existentiella och frågor som kan uppstå i ett
sådant samtal.

Hur ett samtal kan föras, samtalets början och
slut, närhet och distans, projektion, överföring
och motöverföring, den egna uppmärksamheten, samtalets syfte
Erfarenhet
Förnimmelse av sig själv och andra, hantering
av känslor, reaktioner på kriser, bearbetning av
sorg och förlust, biografisk, kulturell och religiös
prägel, tolerans och olikhet, att ta hand om sig
själv, tystnadens betydelse

Existens och själavård
Den egna förankringen i livet, möte med
sjukdom och lidande, tankar kring döden,
upplevelse av skam och skuld, hoppets
betydelse, möte med tro, vad kan vi göra och
vad kan/ska vi inte göra för varnadra?

Existentiella
samtal
Själavård
________

Fortbildningen är öppen för anställda och
frivilliga som har samtal på sjukhus, vårdhem,
äldreboende, hembesök eller i församlingen. En
positiv inställning mot nya erfarenheter och
mot arbetet med sig själv är en förutsättning.
Deltagaren ska inte befinna sig i en aktuell kris.

Fortbildning för
intresserade från församling,
sjukhus och frivilligorganisation

erfarenhet andsjälavård samtal exis
samtal existens erfarenhet själavård
själa våd samtal
erf
metoden…
existens erfarenhet själavård samta
… har en kompakt form och varvar mellan det
praktiska arbetet och undervisning/reflektion.
själavård samtal existens erfarenhet
Gäster från sjukhus och församling medverkar,
erfarenhet
samtal ex
t.ex. vårdpersonal, kurator, imam, diakon eller
psykolog.
samtal existens erfarenhet själavård
Gruppen består av ca.6-10 deltagare.
själavård samtal existens erfarenhet
I undervisningen ingår teori, samtalsmetodik,
praktiska övningar, arbete med fallexempel,
erfa renhet själavård
enskilda reflexionssamtal med kursledningen
och djupintervjuer deltagarna emellan.
samtal existens erfarenhet själavård
själavård samtal existens erfarenhet
själavård
Lkälökölölkölkölk
själavård samtal existens erfarenhet
Skånes universitetssjukhus Malmö
erfarenhet själavård samtal existens

existens

själavård

samtal

e

erfarenhet

