Sjukhuskyrkans kompetensprogram
-själavårdsutbildning i fyra steg
Inbjudan till Steg D 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 D
Kursorter:
Introduktionsseminarium och internatperioder på Fjellstedtska skolan i Uppsala.
Fokusveckor på eget sjukhus, närliggande sjukhus eller i annat vårdsammanhang.
Kursperioder:
Utbildningen sträcker sig över två terminer och består av följande kursperioder:
 Inledningsseminarium den 30 - 31 augusti 2017 (v 35)
 Fokusvecka 1: Torsdag – fredag samt måndag – onsdag i v. 38 och 39 2017
 Internatperiod 1: 23 - 27 oktober 2017 (v43)
 Fokusvecka 2: Torsdag – fredag samt måndag – onsdag i v. 3 och 4 2018
 Internatperiod 2: 5 – 10 februari 2018 (v6)
 Internatperiod 3: 16 - 18 maj 2018 (v20)
Papers skrivs efter den andra internatperioden med utgångspunkt i tema från
fokusveckorna.
Litteraturkurs
Max antal deltagare per kurs är 12 personer.
Behörighet:
Steg D är öppen för anställda i Sjukhuskyrkan (alternativt med tjänst i öppenvården)
som har gått Del 1 av Sjukhuskyrkans själavårdsutbildning och i stort sett slutfört
15 timmars persongenomgång.
eller
som har gått Steg A, B (alternativt Själavårdsutbildningen Kyrka – Öppenvård)och i
stort sett slutfört Steg C samt erhållit skriftligt intyg från dessa utbildningsdelar.
Sökande till Steg D bör ha minst 20 % tjänstgöring på sjukhus eller i öppenvården i
samverkan med palliativa vårdteam, hemsjukvård eller motsvarande.
Utbildningens syfte:
Kursdeltagarna skall fördjupas dels i sina teoretiska kunskaper, teologiska och
själavårdsmässiga och dels i sin egen praxis, tillsammans med övriga kursdeltagare
och i enskild handledning reflektera över teori – praktik – förhållningssätt. Dessutom
är syftet att var och en av kursdeltagarna skall fördjupas i sin förståelse av sig själv,
som person och som kristen. Läs mer i kursplanen!

Högskolepoäng:
I samarbete med Johannelunds teologiska högskola är det möjligt att, för den som så
önskar, genom föra litteraturdelen av Steg D som en kurs som ger högskolepoäng.
Läs mer om detta nedan.
Kursavgift:
Kursavgiften är 23 000 kronor. Kursavgiften kan för den som så begär, faktureras vid
två tillfällen i samband med kursstarten hösten 2017 och kopplat till den första
internatperioden våren 2018. Kostnader för resor, litteratur, mat, fika och logi
tillkommer.
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
Frikyrkornas konsulent för Sjukhuskyrkan, Sveriges Kristna Råd samt
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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