Møte med håp, tro og mening
- den eksistensielle samtalen
01.-02. mars 2018 på Soria Moria, Oslo

NKLF - i samarbeid med universitetene i Oslo og Bergen arrangerer kurs for
leger, psykologer og institusjonsprester.
Åpent også for studenter og andre spesielt interesserte.

Bakgrunn

Omfattende internasjonal forskning viser at pasientens
ekstensielle forståelse har stor betydning for hvordan
sykdom og livskriser håndteres. Eksistensiell forståelse
omfatter håp, tro og mening.
Kurset er utarbeidet av Syddansk universitet i samarbeid med Den danske legeforening, på bakgrunn av
internasjonal forskning og danske legers utprøving.
Kurset har fått svært god evaluering fra danske leger.
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I Norden synes det å være barrierer både hos pasient og
lege/psykolog for å kommunisere rundt slike temaer, selv
om disse kan være svært viktige for pasientens helse og
sykdomsutvikling. Legens/psykologens/prestens egne
verdier viser seg også å ha stor betydning for denne
kommunikasjonen.
Programmet veksler mellom forelesninger, refleksjon og
kommunikasjonsøvelser.

Godkjenning

På kurset Møte med håp, tro og mening - den
eksistensielle samtalen, fokuseres det på å øke fagpersonens kunnskap, ferdigheter og trygghet i samtalen om
eksistensiell forståelse av sykdom og god helse.

Kurset er godkjent av Den norske legeforening som
valgfritt kurs for alle kliniske spesialiteter (videre- og
etterutdanning) med 15 timer.
Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som 15
timers vedlikeholdsaktivitet og som fritt spesialkurs.
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Fastlege, dr. med., spes. i allmennmedisin og samfunnsmedisin,
Lillestrøm legesenter.
Professor, avd. for allmennmedisin, UiO.
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