Sjukhuskyrkans kompetensprogram
-själavårdsutbildning i fyra steg
Inbjudan till Steg B läsåret 2017 - 2018
Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården, Sveriges
Frikyrkosamråd och Stiftelsen Fjellstedtska skolan inbjuder till själavårdsutbildning med
inriktning på själavård bland sjuka.
Steg B är öppen för anställda i Sjukhuskyrkan som genomgått Steg A.
Steg B
Kursort:
Kursen är förlagd till Fjellstedtska skolan i Uppsala
Kursperioder:
Utbildningen omfattar:
 Introduktionsseminarium den 21 - 22 augusti 2017 (v 34)
 Kursvecka 1: Den 16 - 20 oktober 2017 (v 42)
 Kursvecka 2: Den 19 – 23 mars 2018 (v12)
Mellan kursveckorna har deltagarna kollegial handledning.
Max antal deltagare per kurs är 16 personer.
Behörighet:
Utbildningen står öppen för anställda i Sjukhuskyrkan.
Utbildningens syfte:
Genom att förvärva adekvata kunskaper, analysera egna erfarenheter som
själavårdare i sjukvården samt att bearbeta teorier och förhållningssätt i själavården
är syftet dels att öka kursdeltagarnas kunskaper i själavård och dels att stärka
identiteten som själavårdare på sjukhus. Läs mer i bifogad kursplan!
Högskolepoäng:
I samarbete med Johannelunds teologiska högskola är det möjligt att, för den som så
önskar, genomföra litteraturdelen av Steg B som en kurs som ger högskolepoäng.
Läs mer om detta under särskild rubrik nedan.
Kursavgift: 4 800 kronor per kursvecka. Kostnader för handledning, c:a 4 000 kr
tillkommer liksom kostnader för resor, mat och logi.
Anställda i Sjukhuskyrkan som relaterar till Sveriges Frikyrkosamråd, Stockholms
katolska stift, de ortodoxa/orientaliska kyrkorna har kostnadstäckning. Kontakta
Gunnel Andréasson för information.

Sista anmälningsdag:
Ansökan skall vara inlämnad senast den 12 april 2017 till
Stiftelsen Fjellstedtska skolan,
Linnégatan 1D, 753 32 Uppsala
Tel 018 – 16 11 00
För mer information och upplysningar, kontakta:
Gunnel Andréasson,
Konsulent för andlig vård inom hälso- och sjukvården, Sveriges Frikyrkosamråd /
Handläggare för andlig vård inom sjukvården/SST
Telefon: 08 – 453 68 33 / 08 – 453 68 63
Mobil: 070 – 485 70 20
E-post: gunnel.andreasson@skr.org / gunnel.andreasson@sst.a.se
eller
Åsa Jonsson
Konsulent vid Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och
sjukvården.
Telefon: 018 – 56 40 24
Mobil: 076 – 805 3311
E-post: asa.jonsson@samariterhemmet.se
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