Samtalskonst II
Kursen är en fördjupoande kurs som riktar sig till dig som vill öka
dina kunskaper och förståelse kring samtalskonst och mötet med
människor i svåra situationer.

Kursdatum
28-30 nov 2022
Längd: 3 dagar

Kontakt
0494-797 00
info@liljeholmen.nu
Plats: Rimforsa, Östergötland

Ansök och mer information

www.liljeholmen.nu

Samtalskonst II
En kurs i det svåra samtalet

Kursupplägg

Steg II är en fördjupning av Samtalskonst för
vårdpersonal. Du förväntas ha med dig en upplevelse
från ditt arbete: ett svårt möte/samtal som vi tillsammans går igenom. Utifrån ditt och de andra
kursdeltagarnas erfarenheter formar vi kursinnehållet
och kursen kan ses både som fördjupning och till viss
del handledning.

Kursen är tre dagar. Schema dag 1 kl. 10.00-17.00,
dag 2 kl. 8.30-17.00, dag 3 kl. 8.30-15.00.

Kursens innehåll
•
•
•
•
•

Vi reflekterar över kunskaperna från
Samtalskonst för vårdpersonal
Existentiella samtal - att ge stöd vid
existentiell kris
Hur orkar jag i mina möten
Självkännedom och professionalitet
Handledning i samtalskonst med
utgångspunkt från deltagarnas egna ärenden

Ekonmiskt stöd från Cancerfonden
Cancerfonden kan ge ekonomiskt stöd för personal
som jobbar med cancerpatienter. Fonden gör en
individuell prövning av varje ansökan. Man kan ansöka
om kostnaderna för kursen exklusive kost.

Kursens lärare
Kursvärdar och föreläsare på dessa kurser är Birgitta
Lundborg och Annika Lager Watrous. Birgitta är
beteendevetare/kurator och har har grundläggande
utbildning i psykoterapi. Annika är folkhögskolelärare/
kurator och har under många år undervisat i ämnet
samtalskonst.
Kurskostnad Samtalskonst II
Då priserna förändras hänvisar vi till vår hemsida för
korrekt och dagsaktuell information.
www.liljeholmen.nu

Ansök idag!
På hemsidan kan du läsa mer och ansöka.

Deltagare berättar
Jag har inte minst fått mod att sätta ord på det svåra och på något lustigt sätt har jag
blivit stärkt. Jag har lärt mig konsten att kunna återspegla det som sägs och låta saker
få ta tid. Jag är numera inte så nervös om det blir tyst.
Vår arbetsgivare bestämde att de var obligatoriskt för alla sjuksköterskor att gå
Samtalskonst för vårdpersonal. Det har gjort oss tryggare, vi har fått brottas och
fundera själva över dessa frågor. Vi har vågat stanna kvar och vågat lyssna mer än
LISA STARK, SJUKSKÖTERSKA MÖNSTERÅS

