
For prestetjenestene i helsesektoren 

Sommarøy, Tromsø, 15. - 17. oktober 2018

Tema: Smerte og lidelse
Hvordan forholder vi oss til smerte og lidelse i vår helsefokuserte kultur? Er lidelsens opphør målet i

helsevesenet? Hva er prestetjenestens rolle i dette prosjektet? Hva med døden? Vi ønsker på

landskonferansen å samtale om disse spørsmålene med et teologisk, filosofisk og kulturåpent blikk.

Hovedforedragene holdes av Ida Hallgren og Ola Sigurdsson. Hallgren er psykolog og filosof og skal forelese

om hvordan vår samtid forholder seg til smerte og hvordan tendenser i samtiden påvirker oss når vi rammes

av sykdom og ulykke. Sigurdsson er teolog og vil snakke om disse fenomenene ut fra et kristen perspektiv og

gjøre teologiske refleksjoner rundt disse. Vi får responser og bidrag fra deltagere, klinikere, kunstfeltet og

andre fagpersoner. Vi tror og håper at dette innholdet kan være utviklende til våre arbeidshverdager, på

institusjoner, i sykehjem og på sykehus.

Påmeldingskjema ligger på www.unn.no/prest/lk2018. Påmeldingsfrist er 1. juni. På samme adresse vil dere

også finne oppdatert program og praktisk informasjon.

Prisen for konferansen er 5500 hvis påmelding gjøres før 1. april og 5700 etter dette. Den inkluderer

transport mellom Tromsø og Sommarøy, overnatting, mat og konferanseavgift.

Bestill flybilletter så snart som mulig! Det settes opp buss fra Tromsø sentrum mandag 10.30, via flyplassen

10.45, til Sommarøy. På onsdag går buss tilbake etter lunsj, slik at vi er på flyplassen 14.30. Konferansen er

planlagt slik det er mulig å rekke disse tidene fra alle destinasjoner i landet innenfor samme dag. Det er

mulighet for tilknytningsdøgn på Sommarøy hotell, med tilbud om havørnsafari på Sommarøya på søndag.

Dere er også velkommen til å bruke flere dager i Tromsø, ta kontakt om dere ønsker tips om overnatting i

byen og andre spørsmål.

Konferansen byr også på en smak av Nord-Norge, med utgangspunkt i vakre Sommarøya. Oktober måned er

flott for å kunne se nordlyset, men samtidig ha dagslys og mulighet til utflukter og båtturer.

Konferansen søkes godkjent i spesialistøyemed, med 12 timer.

Ta kontakt med innspill og spørsmål. Hjertelig velkommen til landskonferanse, med faglig påfyll, viktig

kollegialt samvær og gode opplevelser i unike omgivelser!

- Prestetjenesten i UNN
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