
Oversikt over kursgodkjenninger – spesialisering for prester i helse- og 

sosialsektor, fra 2013 t.o.m. september 2017 
 

2017 

Kurs i medisinsk og helsefaglig etikk jan 2017 Senter for medisinsk etikk 32 t / 5 stp 

       Univ. i Oslo 

Kurs i veiledning av etikkrefleksjon vår 2017 Senter for medisinsk etikk 28 t + 5 (veil) 

IAPR-konferansen i rel.psykologi aug 2017 Religionspsykologisk senter 24 t (+3 t) 

       Sykehuset Innlandet 

Innføringskurs i sistehjelp  aug 2017 Norsk palliativ forening  7 t 

EVU-kurs: Etikk i helsetjenesten  høst 2017 Senter for medisinsk etikk 26 t (11 t) 

Høstseminar kliniske etikk-komiteer nov 2017 Senter for medisinsk etikk 10 t 

2016 

Lokal omsorg ved livets slutt  mai 2015-april 2016 St. Olav hospital 24 t 

Kurs i veiledning av etikkrefleksjon vår 2016 Senter for medisinsk etikk 33 t + 5 (veil) 

Schjelderupseminaret 2016  juni 2016 Hamar bispedømme, Nansen- 8 t 

       skolen, Rel.psyk senter 

Landskonferansen i palliasjon  sept 2016 Norsk palliativ forening  16 t 

Kurs i klinisk etikk   høst 2016 Senter for medisinsk etikk 27 t (12 t) 

Nordisk konferanse i rel.psykologi okt 2016 Religionspsykologisk senter 12 t 

Høstseminar kliniske etikk-komiteer nov 2016 Senter for medisinsk etikk 12 t 

2015 

Kurs i palliasjon    apr 2015 Norsk palliativ forening  11 t 

Schjelderupseminaret 2015  juni 2015 Hamar BD, Nansen, Rel.psyk.s 8 t 

Landskonferanse for prester i helse- sept 2015 Kurskomiteen   15 t 

sektoren 

Nordisk konferanse i rel.psykologi okt 2015 Religionspsykologisk senter 12 t 

Innføringskurs praktisk etikk i helse- okt 2015 Senter for medisinsk etikk 13 t 

sektoren 

Høstseminar kliniske etikk-komiteer nov 2015 Senter for medisinsk etikk 13 t 

Nasjonal etikk-konferanse  nov 2015 Senter for medisinsk etikk 11 t 

Palliative fagdager   des 2015 Kompetansesenter, lindrande 14 t (2 x 7 t) 

     behandling, Helse vest 



2014 

Landskonferanse i palliasjon  sept 2014 Norsk palliativ forening  15 t 

    Norsk palliativ medisinsk forening 

Landskonf. For prester i helsesektor okt 2014 Kurskomiteen   15 t 

Innføringskurs praktisk etikk i helse- okt 2014 Senter for medisinsk etikk 12 t 

sektoren 

Fagkonferanse i religionspsykologi okt 2014 Religionspsykologisk senter 12 t 

Høstseminar kliniske etikk-komiteer nov 2015 Senter for medisinsk etikk 12 t 

2013 

Fagkonferanse i religionspsykologi okt 2013 Religionspsykologisk senter 12 t 

 

 

 

 


