
 

 

NORDISK KONFERANSE FOR PRESTETJENESTEN I HELSESEKTOREN 

CLARION HOTEL AIR, SOLA, 6.-8. SEPTEMBER 2021 

TEMA: RELASJONSINTENST ARBEID – HVA GJØR DET MED OSS? 

 
          Foto: Angelika Maria Fjetland 

 
 
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? Her er programmet (med forbehold 
om endringer): 

 
MANDAG 6. SEPTEMBER 
Kl. 10.30  Registrering og kaffe/frukt 
Kl. 11.30  Åpning v/ledende sykehusprest Helge Hansen, og adm. dir., Stavanger 

universitetssjukehus, Helle Schøyen. Musikalsk innslag ved Milica Staaf 
Kl. 12.00  Kjetil Moen: Relasjonsintenst arbeid – profesjonell praksis med personlig risiko 
Kl. 13.00  Lunsj 
Kl. 14.00  Ole Raakjær: I møte med den lidende – hva er mitt, hva er den andres, og hva 

er vi felles om? 
Kl. 15.00  Pause 
Kl. 15.15  Marta Høyland Lavik og sanger Astrid Kloster: Relasjonsintenst arbeid i møte 

med døden – spiller Bibelen en rolle? 
Kl. 16.15  Pause m/innsjekk på hotellrom 
Kl. 16.40-18.00  

Panelsamtale. Prestens og seksjonens rolle i foretaket – olje eller sand i 
maskineriet? Refleksjoner fra ulike foretak (6-7 min. på hver): (i) Å være 
etikkens fanebærer i foretaket: Hvordan balansere mellom å utfordre og å spille 
på lag? (ii) Får vi kontroversielle deler av virksomheten til å gli der vi egentlig 
burde strødd sand? (iii) Hvordan være en verdistemme i foretaket når man 
samtidig er avhengig av å bli likt for å kunne utføre arbeidet? (iv) Har 
koronapandemien ført til andre forventninger til oss enn tidligere fra foretakets 
side? 
Det åpnes for spørsmål og kommentarer fra salen mot slutten av panelsamtalen 

Kl. 19.00  Middag 
Kl. 21.00  Kveldsbønn i Sola ruinkirke v/biskop Anne Lise Ådnøy og Milica Staaf 



 

 

 
TIRSDAG 7. SEPTEMBER 
Kl. 09.00  Morgenbønn v/Anne Beth Gilja Johansen 
Kl. 09.15  Henrik Syse: Relasjonsintenst arbeid og moralsk stress – å være profesjonell i 

moralske minefelt 
Klinisk vignett ved Arnfinn Fiskå 

Kl. 10.15  Pause 
Kl. 10.30  Prestetjenesten og det livssynsåpne samfunnet: Når vi skal være alt for alle  

– hvem blir vi da? Glimt inn i liturgisk og organisatorisk praksis fra ulike foretak 
(6-7 min. på hver): (i) Lars Helge Myrset, Tasta sykehjem, (ii) Liv Ingrid Svela, 
Haukeland universitetssjukehus, (iii) Karen Lorentzen, Finnmarkssykehuset, (iv) 
Anne Beth Gilja Johansen, Stavanger universitetssjukehus, (v) Ingrid Vassli 
Flateby, Oslo universitetssykehus 
Kritiske innspill fra sidelinjen v/Beret Bråten 

Kl. 11.45  Pause 
Kl. 12.00  Åpent forum v/Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH). Nytt fra ReChap. 

Mulighet for å stille spørsmål og komme med innspill til FAPH 
Kl. 13.00  Lunsj 
Kl. 14.00 Verksteder. Du kan delta på inntil to verksteder. Tidsramme for innledning og 

samtale er totalt 30 minutter: 
1. Etikkrefleksjon, åndelighet og livssyn i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

– hvordan gjør vi det hos oss? Innledning v/Per Arne Tengesdal, Rogaland 
A-senter 

2. Kunnskapsbasert retningslinje om åndelige og eksistensielle behov hos 
pasienter og pårørende – hvordan gjør vi det hos oss? Innledning v/Ingrid 
Vassli Flateby, Oslo universitetssykehus 

3. Pårørendestøtte og ansattstøtte – hvordan gjør vi det hos oss? Innledning 
v/Angelika Maria Fjetland og Helge Hansen, Stavanger universitetssjukehus 

4. Sorggrupper og samhandling sykehus-menighet – hvordan gjør vi det hos 
oss? Innledning v/Anne Beth Gilja Johansen, Stavanger universitetssjukehus 

5. Eksistensielle grupper for pasienter – hvordan gjør vi det hos oss? 
Innledning v/Hilde Frøkedal, Akershus universitetssykehus. Her eller neste 
dag? 

Kl. 15.15 Busstur til Hå gamle prestegard og Obrestad fyr (klær etter vær) 
Kl. 19.30  Festmiddag 
 
ONSDAG 8. SEPTEMBER 
Kl. 09.00  Morgenbønn v/Angelika Maria Fjetland 
Kl. 09.15  Mini-foredrag. Du kan delta på inntil to foredrag. Tidsramme for foredrag og 

samtale er totalt 35 minutter: 
1. Anna Dalaker, Tasta sykehjem: Å være medvandrer når ord ikke gir mening. 

Om sjelesorg i demensomsorgen (35 min.) 
2. Johannes Høyvik og Christiane Weiss-Tornes, Jæren DPS: Å inkludere 

kroppen i en livssynsåpen omsorg: Kan Kristusmeditasjon brukes i arbeidet 
med menneskers gudsbilder? (35 min.) 



 

 

3. Ingunn Wetteland Michaelsen og Marta Høyland Lavik, Stavanger 
universitetssjukehus: Religions- og kulturmøter på sykehus og sykehjem – 
hvor trykker skoen? (35 min.) 

4. Erik Mathisen, Akershus universitetssykehus: Prestens og seksjonens rolle i 
foretaket under koronapandemien – hvilke erfaringer har vi gjort oss? (35 
min.) 

Kl. 10.30  Pause 
Kl. 10.45 Kjetil Moen: Å stikke fingeren i eget jordsmonn: En digital selv-undersøkelse 
Kl. 11.30  Pause 
Kl. 11.45 Ole Raakjær: Institusjonspresten som balansekunstner mellom konkurrerende 

narrativer 
Kl. 12.45  Oppsummering v/Helge Hansen 
Kl. 13.00  Lunsj og avreise 

 
 

PRAKTISK INFORMASJON: 

 Kveldsbønnen mandag er i Sola ruinkirke som ligger i gangavstand fra hotellet. 

 Bussturen tirsdag går til Hå gamle prestegard. Derfra er det mulighet for å gå til 

Obrestad fyr, eller bli værende på prestegården. Spennende utstillinger begge steder. 

For informasjon om disse stedene, se: http://www.hagamleprestegard.no/ 

HOVEDBIDRAGSYTERE: 

 

Ole Raakjær                                                                                                                                   

Cand. theol., master i Humanistisk Palliation, ph.d., prest i Sulsted sogn og på Hospice 

Vangen og Det palliative Team, Nørresundby, Danmark. 

 

Henrik Syse                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Filosof, forfatter og forsker som er ansatt som seniorforsker ved PRIO (Institutt for 

fredsforskning), og som professor ved Bjørknes høyskole. 

 

 

Kjetil Moen                                                                                                                  

Sykehusprest ved Stavanger universitetssjukehus og førsteamanuensis ved det 

helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. 

 

 

http://www.hagamleprestegard.no/


 

 

Marta Høyland Lavik                                                                                       

Sykehusprest og professor ved Stavanger universitetssjukehus og VID Stavanger. 

  

 

 

Ingunn Wetteland Michaelsen 

Kultur-og livssynsrådgiver/tolkekoordinator, Stavanger universitetssjukehus. 

 

Astrid Kloster          

Artist og låtskriver fra Stavanger. Var tidligere vokalist i gruppen Aftenlandet.  

Hun har gitt ut to soloalbum de siste årene.  Pianist: Atle Hundsnes.    

 

 

Beret Bråten                                                                                                                                                                                          

Postdoktorstipendiat ved Helsetjenesteforskningen (HØKH) ved Akershus universitetssykehus, 

og medredaktør i Tidsskrift for kjønnsforskning. 

 

  

Milica Staaf 

Musiker, og organist i Seksjon prestetjeneste, etikk og livssyn ved Stavanger universitetssjukehus. 

Arnfinn Fiskå 
Tidligere sykehusprest ved Stavanger universitetssjukehus, og leder i Kirkens Bymisjon Stavanger. 

Anna Dalaker                                                                                                           
Sykehjemsprest ved Tasta sykehjem, Stavanger. 

Johannes Høyvik 

Sykehusprest og terapeut ved Jæren DPS. 

Christiane Weiss-Tornes 
Spesialsykepleier ved Jæren DPS. 

… og mange flere 

 

Nordisk konferanse for prestetjenesten i helsesektoren 2021 arrangeres av Seksjon 

prestetjeneste, etikk og livssyn ved Stavanger universitetssjukehus. 

 

Vi oppfordrer deltagerne til å velge grønne reisealternativer. 


