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Fagseminar 1. oktober i Ålesund:  
 

Samtalemetodikk ved livskriser,  
sorgarbeid og tunge stunder 
 
Eva Bratland Ramberg fikk mye oppmerksomhet på foredraget hun holdt 
for 350 fagutøvere sammen med Per Fugelli på helse - seminar i Ålesund i 

april. 
Flere kommuner og mange fagutøvere fra ulike miljøer har ønsket å høre 

Eva pånytt. 
1. oktober gjennomføres derfor et praktisk og konkret fagseminar i 

Ålesund for deg som arbeider med barn, unge og voksne der livet har 

”trøblet” seg til. Sammen med Kjetil Ramberg vil Eva skape refleksjon, gi 
konkrete råd og inspirere!  

Vi i Bratland helsekompetanse og Motiva inviterer deg med dette til et 
spennende fagseminar.  
 
Hvem handler fagseminaret om? 

”Å møte veggen” er etter hvert blitt et vanlig uttrykk for å beskrive en 
spesielt krevende situasjon man har kommet opp i. Konferansen handler 

om mennesker; unge og eldre med problemer i hverdagen, både med og 
uten diagnoser, samt de som får belastninger som pårørende. 
 

Hvem passer fagseminaret for? 
Seminaret passer for deg som arbeider i skolen/SFO, i barnehage, på 

helsestasjon, som helsearbeider, i barnevern, sosial arbeid, i NAV – 
systemet, innen barne – og ungdomspsykiatrien, på familiesenter/kontor, 

kirkelig ansatte og helsepersonell av alle kategorier i kommunen, på 
sykehus, i institusjoner og politiet/fengselsvesenet. 

 
Hvilke metodiske områder vil vi fokusere på? 

Vi vil fokusere på metodikk innen løsningsfokusert veiledning, 

kollegaveiledning, positiv psykologi, tverrfaglig samhandling og håps-
teorier. Helsesamtalen, også med pårørende, står helt sentralt. 

Målrettet kommunikasjon og kommunikologi, med spesiell vekt på 
endringsprosesser, har avgjørende plass. 
 
Hvordan er seminaret lagt opp? 

Seminaret er lagt opp med forelesningersom. Det legges opp til refleksjon 
i par og drøfting i plenum. Tematikken blir presentert konkret med case. 
 

Hva er gevinsten for deg ved å delta på fagseminaret? 
Dette seminaret er praktisk og konkret lagt opp. Det presenteres verktøy 

og kloke grep som er anvendbare i daglig jobb. Ved å presentere mange 
ulike eksempler fra hverdagen, vil tematikken være gjenkjennbar og 

overføringsverdien stor. 
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Spesielt tror vi presentasjonen av hvordan man kan hjelpes til å endre 

sine tanker og følelser, vil være faglig engasjerende og spennende! 
 

Programmet: 

 
09.30 - 10.00: Hva er sorg og krise?  

* hvilke symptomer er det på sorg? 
* hvilke sorgreaksjoner er vanlig og hva slags faser er typiske? 

* hva er forskjellen på barn, voksne og pårørende i sorg? 
10.00 - 10.30: Hva er innholdet i samtaleveiledning? 

* hva kjennetegner løsningsfokusert endringskommunikasjon? 
* hvordan lykkes med prioritering og fokusering? 

* hvordan veilede ut fra enkelhetsprinsippet? 
10.40 - 11.25: Hva kjennetegner den gode helsesamtalen?  

* vi gjennomfører alle helsesamtaler: hva skal til for at disse blir 
vellykkede?  

* hvilke ulike samtaleteknikker er mest hensiktsmessig? 
* hvordan få det narrative perspektiv konkret og praktisk? 

11.25 – 12.10 LUNSJ 

12.10 - 13.00: Hva slags samtaleveiledning styrker selvfølelsen? 
* hvordan skape selvtillit for å styrke selvfølelsen? 

* hvordan gjennomføre styrke – og ressursbasert veiledning? 
* hvordan skape mestringstro for å bedre helsesituasjonen? 

13.10 - 14.45: Hvordan skape motivasjon i krevende 
livssituasjoner? 

* hvordan finne den indre motivasjonen? 
* hvordan gå fra isolasjon til interaksjon og brikke til aktør? 

* hvordan skape medvirkning som motiverer? 
14.55 - 15.30 : Hvordan orke å stå i krevende prosesser over tid 

som fagutøver? 
* hvordan skape selvtillit og motivasjon i en krevende arbeidsdag? 

* hvordan få energi i fagutøverrollen? 
* hvordan få overblikk og kontroll gjennom refleksjon og veiledning? 
 

Hvem er foreleserne? 
 

Eva Bratland Ramberg leder Bratland Helsekompetanse. 
Hun er utdannet spesialsykepleier i onkologi eller kreftsykepleie. I tillegg 

har hun utdanning i Personalledelse, Sosialpedagogikk og 
veiledning/coaching. 

Hun har i en rekke år jobbet på Høgskolen i Vestfold, fakultet for 
helsevitenskap som høgskolelærer. 

Eva har jobbet både som leder, prosjektleder, saksbehandler, 

spesialsykepleier og kreftkoordinator i en rekke år.  
Hun utviklet kompetanseprogrammet Lindring for fagutøvere i Vestfold 

fylke. Programmet hadde ca 300 deltagere i en kursrekke med 12 
samllinger totalt. 

Hun brenner for fagfeltet kommunikasjon og kreftrammende familier med 
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fokus på familieperspektivet, hvor barn og unge som pårørende står 

sentralt. I 10 år har Eva jobbet som kreftkoordinator i kommunen. Dette 
innebar blant annet sorg- og krisearbeid for alvorlig syke pasienter og 

deres familier. 

www.bra-helsekompetanse.no 
 

Kjetil Ramberg er daglig leder i MOTIVA. Virksomheten leverer produkter 
og tjenester innen prosess-, prosjekt – og kompetanseutvikling. Kjetil har 

høgskole – og universitetsutdanning innen samfunnpolitikk, offentlig 

forvaltning, pedagogikk og kommunikasjonsfag. Flere tusen fagutøvere 
har deltatt på hans åpne seminarer om selvfølelse og selvtillit. 

Kjetil arbeider mye med ressursavklaring og ressursankring. Han 
underviser på Høgskolen i Vestfold, fakultet for helsevitenskap. 

Han har gitt ut boken ”Mentale løft” – løsningsfokusert tenkning og 
kommunikasjon. Kjetil har også vært medforfatter på boken ”Motvind er 

til for å seile” og ”Oppdag talentene”. 
www.motiva.as 

 
Når, hvor og hvordan påmelde? 

 
Seminaret arrangeres 1.oktober kl 9.30 – 15.30 i regi av Bratland 

Helsekompetanse. 
Seminaret gjennomføres i Ålesund, Rica Parken Hotell. 

Informasjon om seminaret får du ved å henvende på telefon 452 379 64, 

Eva Bratland Ramberg.  
 

Påmelding skjer til e-postadresse: post@bra-helsekompetanse.no  
Du oppgir navn, arbeidssted, e-postadresse, telefonnummer og 

fakturaadresse. 
Prisen er kr. 1390,- pr. person. Prisen dekker deltageravgift, 

kursmateriell, kaffe/te, lunsj. 
Frist for påmelding er 18.september. 

 
Da ønsker vi deg velkommen til et spennende fagseminar! 

 
Vennlig hilsen  

Eva Bratland Ramberg og Kjetil Ramberg 

http://www.bra-helsekompetanse.no/
http://www.motiva.as/

