
Program for konferansen «Chaplaincy på norsk» – 1. februar 2018 

08.15 Registrering, kaffe, te og noe å bite i 

09.00 Åpning  

ved Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) 

og ordstyrer Tor Simen Olberg, kirke- og religionsrådgiver i Feltprestkorpset, Forsvaret 

09.10 Endringer siden forrige konferanse 

ved Lars-Petter Helgestad, rådgiver i Human-Etisk Forbund 

og Anne Sender, spesialrådgiver i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) 

09.25 Erfaringer fra livssynsminoriteter 

 ved Sumeet Singh Patpatia, representant for Gurduara Sri Nanak Dev Ji (sikher) 

 og Egil Lothe, forstander i Buddhistforbundet 

09.40 Er det plass til religion og livssyn i institusjoner? 

ved Vegard Bruun Wyller, medisinprofessor ved Universitetet i Oslo (UiO) og overlege ved 

barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus 

10.00 Tros- og livssynsbehov hos pasienter, soldater og innsatte 

 ved representanter for brukergruppene 

10.30 Pause 

11.00  Eksistensiell usikkerhet og sårbare personer  

ved Sverre Varvin, psykiater og professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus 

11.20 Dialogsamtale  

med innlederne  

og samtaleleder Hanne Bjurstrøm, LDO 

11.50  Introduksjon om dialogverkstedene 

ved Anne Hege Grung, førsteamanuensis ved UiO, Det teologiske fakultet  

12.00 Lunsj 

12.45 Dialogverksteder (parallelt) 

Kompetanse og 
utdanning 
 
Hvilke krav kan og bør 
stilles til ansatte og 
frivillige fra tros- og 
livssynssamfunn som 
bidrar i institusjoner? 
 
 

Forankring og 
representasjon* 
 
Hvordan ivareta 
livssynstilknytning, 
tilsyn, evaluering 
m.v.? 
(*Grupperom i 2. etg. 
uten heis)  
 

I møte med vold og 
ekstremisme 
 
Hvordan håndtere 
voldelige og ekstreme 
holdninger? 
 
 

Felles seremonier og 
tros- og livssynstjeneste 
 
Kan og bør ulike 
religioner og livssyn 
bidra på samme 
seremoni? Hva betyr 
økt mangfold for tros- 
og livssynstjenestene? 

 

14.00 Pause 

14.30 Dialogsamtale om verkstedene og styrket samspill mellom eksisterende og nye tilbud 

med verkstedsledere  

og samtaleleder Ida Helene Henriksen, filosof og feltlivssynshumanist i Feltprestkorpset 



15.15 Pause 

15.30 Politisk paneldebatt 

ved 

Olaug Bollestad (KrF), leder for Helsekomiteen 

Trine Skei Grande, leder i Venstre og medlem i Utdannings- og forskningskomiteen 

Kari Henriksen (Ap), medlem i Familie- og kulturkomiteen 

Bård Folke Fredriksen (H), statssekretær i Kulturdepartementet 

og debattleder Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL 

16.20 Avslutning 

 ved Oddbjørn Leirvik, studiedekan ved UiO, Det teologiske fakultet 

 og Ingrid R. Joys, STL 

16.30 Programslutt og mingling 

(17.00 Lokalet må være forlatt) 

Påmelding: www.deltager.no/chaplaincy2018  

http://www.deltager.no/chaplaincy2018

