
”...och ni besökte mig”
– en utbildning med inriktning  

på själavård utanför sjukhusmiljön

Härnösand, 14–15 november 2017  /  6 februari 2018

Stockholm, 15–16 november 2017  /  7 februari 2018

Jönköping, 16–17 november 2017  /  8 februari 2018
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Föreläsare:

Kerstin  
Dillmar är sjuk-
huspräst sedan 2002 
och enhetschef för 
Sjukhuskyrkan på 
Akademiska sjukhuset 
i Uppsala. Hon har 
mångårig erfarenhet 
som församlingspräst 
och är bl.a. medför-
fattare Identitet och 
uppdrag. 
Kerstin benämner sitt 
föredrag ”Kris, rit och 
övergångsställen”

ingegerD  
slätteby arbetar 
sedan år 2000 som 
sjukhuspräst vid 
Universitetssjukhuset 
SUS i Lund. Innan dess 
har hon arbetat både 
som diakon (med so-
cionomutbildning) och 
som församlingspräst 
i många år. Hennes 
nuvarande arbete har 
sin tyngdpunkt i själa-
vårdande samtal med 
patienter, närstående 
och personal. 
Ingegerd benämner 
sitt föredrag ”Själavård 
bland närstående”

Daniel  
brattgårD, VDM 
teolog, f d sjukhuspräst 
vid Sjukhuskyrkan, 
Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset i 
Göteborg, sakkunnig 
ledamot i Statens 
Medicinsk-etiska råd 
1994 – 2011. 
Daniel benämner sitt 
föredrag ”Vad är då en 
människa?”
Människosyn och 
människovärde i det 
själavårdande mötet

leif gunnar  
engeDal, Professor 
emeritus i praktisk 
teolog vid Menighets-
fakulteten i Oslo, f d 
föreståndare vid In-
stituttet for sjelesorg, 
Modum Bad. Modum 
Bad är en rikstäckande 
institution för behand-
ling av psykisk sjukdom 
och ett forskningscen-
trum om själavårdens 
plats och funktion.
Leif Gunnar benämner 
sitt fördrag ”Själavår-
dens teologi”.

esbjörn Hagberg, biskop emeritus, författare  /  joHan sunDelöf, överläkare, programchef 
Betaniastiftelsen  /  Helena Högström, leg psykoterapeut, präst, föreståndare för Lilleskogs själa-
vårdsinstitut  /  CHristina WåHlin, mångårig sjukhuspastor vid Karolinska sjukhuset, Huddinge.
lars frieDner, jurist, f d hovrättsråd och generalsekreterare vid Svenska kyrkan.

anmälan
Anmälan till kursen sker via  
www.betaniastiftelsen.nu under 
fliken utbildningar.
sista anmälningsdag är 15 oktober. 
Anmälan är bindande och betal-
ningen för kursen sker mot faktura 
innan kursen startar.

Kurskostnad
Kursen kostar 1 300:- , all mat 
inkluderad.
Resor och boende är ej inkluderat 
i avgiften.

boende
Var och en som vill bo beställer 
själv rum och uppger kursens namn 
vid beställning.
p  Till Härnösand på konferens@
hfs.se eller telefon 0611-55 85 00
p  Till Södra Vätterbygdens folkhög-
skola på konferens@svfkonferens.
se eller telefon 036-30 69 08.
p  Avseende boende i Stockholm 
finns ett begränsat antal rum 
förbokade på Hotel Birger Jarl 
i omedelbar anslutning till Im-
manuelskyrkan. Kontakta Anders 

Andersson på anders.andersson@
betaniastiftelsen.nu eller telefon 
070- 581 31 09.

för frågor – kontakta: 
p  Anders Andersson, Betaniastif-
telsen tel. 070 – 581 31 09.
p  Åsa Jonsson, Svenska kyrkans 
centrum för andlig vård inom hälso- 
och sjukvården, tel: 018 – 56 40 24.
p  Gunnel Andréasson, frikyrkornas 
konsulent för andlig vård inom 
hälso- och sjukvården, Sveriges 
Kristna Råd tel 08 – 453 68 33.



”…och ni besökte mig”

Varför denna utbildning?
I många församlingar ser man redan det 

som blivit tydligt i sjukvårdens utveckling. 
De förr långa vårdtiderna på sjukhusen har 
ändrats till tidig hemgång och vård, också 
mycket avancerad sådan, i hemmet. 

Hemsjukvård av det slaget innebär en 
förnyad utmaning för församlingarna att 
erbjuda omsorg och andlig vård till sjuka i 
hemmiljö. Samtal med patienter med psy-
kisk skörhet eller i livets slutskede och med 
deras närstående kräver kunskaper, empati 
och självkännedom. Att i en människas 
hemmiljö tala om det som rör liv och död, 
tro och tvivel, hopp och vanmakt är ofta 
långt mer berörande än att göra det i den 
neutrala salen på sjukhuset. 

Diakoner, pastorer och präster har alltid 
gjort sjukbesök i hemmet och på olika sätt 
varit närstående till stöd och avlastning. 
Den alltmer avancerade sjukvården i hem-
men kräver att medarbetare från kyrkor och 
församlingar får fördjupade kunskaper för 
att ett gott arbete skall kunna utföras. Detta 
arbete kräver också förberdelser, tid och 
handledning.

För att möta detta behov inbjuder Be-
taniastiftelsen, Sveriges Kristna Råd och 
Svenska kyrkans Centrum för andlig vård 
inom hälso- och sjukvården till tre utbild-
ningsdagar med rubriken ”..och ni besökte 
mig”. 

”…och ni besökte mig”
till vilka riktar  
sig utbildningen?
p  Kursen vänder sig till 
pastorer, präster och 
diakoner (eller mot-
svarande) som i sina 
församlingar arbetar 
med själavård utanför 
sjukhusmiljön.

vad är innehållet?
p  De ämnesområden 
som tas upp i föreläs-
ningsform är själavår-
dens teologi, etik och 
förhållningssätt, ritens 
och gudstjänstens 
betydelse samt själavård 
bland närstående.

Seminariedagarna 
kommer att föregås av 
att deltagarna tillgo-
dogör sig innehållet 
igenom webbradio vars 
innehåll har inriktning 
på samtal, sekretess och 
vårdkedja. 

Materialet kommer att 
finnas tillgängligt på Be-
taniastiftelsens hemsida, 
www.betaniastiftelsen.nu 

Kursen innefattar sammanlagt tre dagar på varje ort, fördelade 
på två kurstillfällen (två dagar plus en dag)

Dag 1*
12.30 Lunch.
13.30 Inledning.
13.40 Om inslag från webben – Resone-
 mang utifrån i förväg utsända 
 frågor. Hagberg – Högström,  
 Hagberg – Wåhlin.
14.30 Fika.
15.00 Själavårdens teologi  
 Leif Gunnar Engedal.  
17.30 Kvällsmat.
18.30 Gruppsamtal utifrån frågeställ-
 ningar från L G Engedal.
19.30 Gemensam summering 
 – L G Engedal.
20.30 Aftonbön.
21.00 Kvällsfika.

Dag 2*
08.00 Frukost.
09.00 Morgonbön.
09.30 Förhållningssätt – integritetsfrågor 
 – etiska aspekter Daniel Brattgård.
 Samtal där också frågor som bely-
 ses i Lars Friedners webb kan 
 komma med.
12.30 Lunch.

Dag 3*
09.45 Kaffe.
10.15 Om inslag från webben – Sundelöf.
10.45 Själavård bland närstående 
 – Ingegerd Slätteby.  
12.30 Lunch.
13.30 Kris, rit och övergångsställen  
 –  Kerstin Dillmar.
15.15 Kaffe. 

Vi kommer sammanlagt 
att ha fem miniföreläs-
ningar Via webb. 
p  Esbjörn Hagberg – Helena 

Högström: Själavård – möj-
ligheter – avgränsningar – 
ställningstaganden 

 i gränslandet.
p  Esbjörn Hagberg – Christina 

Wåhlin: Om rummets  
betydelse i själavården.

p  Lars Friedner: Om tystnads-
rätt och tystnadsplikt.

p  Johan Sundelöf: Vårdkedjan 
och existentiella behov.

p  Johan Sundelöf: Palliativ vård 
vid demens.

*Dag 1 och 2:
p   härnösand
 Härnösands folkhögskola 
 14 – 15 november 2017
p   stockholm
 Immanuelskyrkan
 15 – 16 november 2017
p   Jönköping
 Södra Vätterbygdens  

folkhögskola  
16 – 17 november 2017

*Dag 3:
p  härnösand
 Härnösands folkhögskola 
 6 februari 2018
p  stockholm
 Immanuelskyrkan 
 7 februari 2018
p  Jönköping
 Södra Vätterbygdens 
 folkhögskola 
 8 februari 2018


