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Kursens innehåll
Samtal
Hur ett samtal kan föras, samtalets början och slut, 
samtalets syfte, närhet och distans, projektion, 
överföring och motöverföring, den egna uppmärk-
samheten. 

Erfarenhet
Förnimmelse av sig själv och andra, hantering av 
känslor, krisreaktioner, bearbetning av sorg och för-
lust, biografisk, kulturell och religiös prägel, hante-
ring av likhet och olikhet, tystnadens 
betydelse.

Existens och själavård
Den egna förankringen i livet, möte med sjukdom 
och lidande, tankar kring livet och döden, upplevel-
se av skam och skuld, trons och hoppets betydelse.

Kursen erbjuds dig... 
...som arbetar med samtal och som vill vidare-
utveckla din samtalskompetens. Arbetsområden du 
kommer ifrån kan vara sjukhus, vårdhem, hospis, 
fängelse, andlig vård, religiöst samfund eller 
frivilligorganisation. En positiv inställning till nya 
erfarenheter och till att arbeta med dig själv är en 
förutsättning. Du ska inte befinna dig i en aktuell 
kris.

Metoden som används...
...varvar praktiskt arbete med reflektion.  
Under den praktiska delen för du samtal med 
patienter. I undervisningen arbetar du med dina 
samtal på ett personligt och existentiellt plan. Re-
flexionen sker på flera nivåer: enskilt, i handledning, 
parvis och i en stödjande grupprocess.

Metoden orienterar sig kring CPE (Clinical  
Pastoral Education) eller på svenska KSU (Klinisk 
Själavårdsutbildning). I undervisningen ingår sam-
talsteori och -metodik, praktiska övningar, arbete 
med fallexempel, djupintervjuer deltagarna emellan 
samt meditativa andaktsmoment.
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Kursen

Omfattning
Kursen omfattar 3 veckor på heltid och består av 
50 timmar utbildning och 50 timmar praktik. Det 
egna arbetet omfattar antecknandet av tre samtal, 
en intervju, två utvärderingar och två meditativa 
moment/andakter. Kursen är den första delen av en 
tvådelad grundkurs. Andra delen ges i januari (OBS 
separat anmälan).

Upplägg
Gruppen består av 6 deltagare. Undervisningen 
äger rum fyra förmiddagar i veckan samt på  
lördagar (heldag). Praktiken görs på efter-
middagar och är förlagd till Skånes Universitets-
sjukhus i Malmö. Certifikat delas ut efter  
avslutad kurs.  
 
Kurslokal
Sjukhuskyrkans lokaler på Skånes universitetssjuk-
hus i Malmö, John Ericssons väg 6A.
 

Vägen till kursen

1. Förutsättningar
Fortbildningen passar dig som 

• är motiverad att lära dig nytt
• vill reflektera kring dig själv och din  

roll i samtal
• vill delta i hela programmet
• deltar i ett samtal med kursledningen  

före kursstart
• vill praktisera existentiella samtal/själavård  

på sjukhus. 

2.  Anmälan
Så fort ditt deltagande är förankrat i din organisa-
tion kan du anmäla dig till sjukhuskyrkan.malmo@
svenskakyrkan.se. Ange ett telefonnummer och en 
mejladress där du kan nås. Kursen äger rum i maj 
och juni.
 
3  Antagning och kostnad
När din anmälan har kommit in blir du ombedd 
att skriva om dig själv och om hur du arbetar med 
samtal idag. Du blir inbjuden till ett samtal med 
kursledningen. Syfte är att lyssna om fortbildning-
en är rätt för dig och att sammanställa gruppen. 

Kursen är den första av en tvådelad grundkurs.  
Kostnaden för denna del är 3 500 kronor (ev. rabatt 
är möjlig). Avgiften betalas när du har fått besked 
om att du är antagen. 


