Velkommen til
Nordisk konferanse for prestetjenesten i helsesektoren
Nordisk konferanse for 2020 er lagt til Rogaland og vakre omgivelser ved Solastranden.

Tid: 16.-18. september 2020
Sted: Clarion Hotel Air, i gangavstand fra Stavanger Lufthavn Sola
Tema for konferansen er

«Relasjonsintenst arbeid – hva gjør det med oss?»
Gjennom faglige bidrag, erfaringsdeling og kulturelle innslag vil vi bruke dagene
sammen til å se nærmere på yrkesutøveren, og hvordan møter med pasienter,
pårørende og ansatte påvirker oss. Ett fokus vil være på det å arbeide med
døden. Et annet å arbeide i livssynsåpne institusjoner. Et tredje å stå i
situasjoner som dirrer av etiske dilemmaer. Hvem blir vi i møte med alt dette olje eller sand i maskineriet?
Spennende foredragsholdere som Ole Raakjær, Henrik Syse, Kjetil Moen og Marta Høyland
Lavik blir med. Det vil også bli tid til et besøk til jærstrendene.

Påmelding og informasjon: https://helse-stavanger.no/arrangementer/nordiskkonferanse-for-prestetjenesten-i-helsesektoren-2020-09-16
Early bird-tilbud: Meld deg på innen 1. april og betal kr 5700,- for konferanse m/overnatting
Pris etter 1. april: kr 6100,- for konferanse m/overnatting
Early bird-tilbud uten overnatting: Meld deg på innen 1. april og betal kr 3000,Pris etter 1. april: kr 3400,- uten overnatting
Siste påmeldingsfrist er 15. juni 2020

Prisen dekker alle måltider (inkludert festmiddag), transport og opphold ved Hå gamle
prestegård. Konferansen arrangeres på det moderne hotellet Clarion Hotel Air rett ved
flyplassen: https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sola/clarion-hotel-air/
Pris for parkering:
Utendørs kr 150,- pr døgn/ 15,- pr time. Innendørs kr 180,- pr døgn/ 18,- pr time.

Konferansen er også en del av studiet Spesialprest i livssynsåpent samfunn ved UiO/MF/VID.
Studentene fortsetter med program fram til kl 17.00 fredag.
Konferansen er godkjent som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og
sosialsektor, tellende med 12 kurstimer.
Onsdag 16. september er programmet fram til kl. 16.15 åpent for lokale prester og diakoner.

Vi oppfordrer deltagerne til å velge grønne reisealternativer.

Arrangør: Seksjon prestetjeneste, etikk og livssyn ved Stavanger universitetssjukehus
Ved spørsmål: kontakt ingunn.wetteland.michaelsen@sus.no

