
PRAKTISK INFORMASJON

Tid: 1. oktober, 29. oktober og 3. desember kl. 09.00 - 15.00 alle dager.
Sted: Høgskolen i Ålesund
Pris: 2 600,- kr for hele kurspakken.

FAGLIG ANSVARLIG

Sølvi Røsvik Vågen, Høgskolelektor Høgskolen i Ålesund. 
E-post: sva@hials.no

PÅMELDING 

Påmeldingsskjema finner du på: www.hials.no/etiskrefleksjon
Frist: 1. september 2015

VIL DU LÆRE MER?

Vi anbefaler den tverrprofesjonelle videreutdanningen «Etikk i praksis». Studiet 
er samlingsbasert, og vil gi deg både en teoretisk plattform og en praktisk 
innføring i systematisk etikkarbeid. I tillegg tar vi opp hvordan en kan drive 
holdningsskapende arbeid i egen virksomhet. Se www.hials.no/etikk
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KURS: ETISK REFLEKSJON

En kurspakke på 20 timer som gir opplæring i å etablere og lede etiske 
refleksjonsgrupper i egen virksomhet. Organiseres som tre kursdager 
med fire ukers mellomrom slik at deltakerne har mulighet til å starte 
opp arbeid lokalt mellom samlingene.

INNHOLD

Kursdagene veksler mellom teori og praktiske øvelser. På hver samling får dere 
være med i refleksjonsgrupper som vil gi dere erfaring både som deltagere og 
ledere av slike grupper.  

Kursdag 1 

• Hvorfor satse på etikk? 
• Gjennomgang av etisk refleksjonsmodell.
• Hvordan etablere refleksjonsgrupper i praksis.

Kursdag 2

• Gruppeprosesser og kommunikasjon. 
• Hvordan stimulere til kritisk refleksjon?
• Bevisstgjøring av verdiene som påvirker vår praksis. 

Kursdag 3

• Etikkveilederens rolle og funksjon.
• Gjennomgang av etisk begreper, teorier og prinsipper.
• Hvordan vedlikeholde et systematisk etikkarbeid?
• Deltageren etablerer nettverk, og legger plan for videre satsning i egen 

virksomhet.

FOR HVEM?

Ansatte i helse- og sosialtjenesten som vil lære mer om hvordan etiske 
refleksjonsgrupper kan etableres og drives i praksis.
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KURS: ETISK REFLEKSJON
som verktøy for et godt tjenestetilbud  
og et godt kollegialt samarbeid

HØGSKOLEN I ÅLESUND
Larsgårdsveien 2
6025 Ålesund

Tlf: +47 70 16 12 00
studentservice@hials.no www.hials.no


