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Præsentation af undervisere  

- Formel og personlig hilsen fra underviserne til kursisterne 

 

Annette Langdahl 
Kursusleder og udviklingskonsulent i Dansk kristelig 
sygeplejeforening (DKS), uddannet sygeplejerske, sygeplejefaglig 
diplomeksamen i uddannelse og undervisning, supervisor og 
master i etik og værdier i organisationer. 
 
Annette og åndelig omsorg: 
”Jeg brænder for åndelig omsorg og mener, at alle mennesker har 
behov for at blive mødt som hele mennesker- for at kunne hele. 
Gennem hele mit arbejdsliv, har jeg derfor haft har særlig 
interesse for etik og åndelig omsorg, og har undervist i begge 
emner på temadage, workshops samt grunduddannelserne og 

efteruddannelse. 
 
Jeg vil gerne være med til at viden om åndelig omsorg bliver tilgængelig for flest 
mulige og er bl.a. en af primusmotorerne i DKS’ hjemmeside om åndelig omsorg. 
Sidste år var jeg så heldig at få lov til at være med på sidelinjen i en forskergruppe 
om åndelig omsorg på SDU og har skrevet et kapitel i den nyeste bog om åndelig 
omsorg.  
Jeg har sat mig ind i nogle af de nyeste tendenser indenfor åndelig omsorg og 
glæder mig meget til at dele denne viden med jer.” 

Annette Langdahl 
     

 Rita Nielsen 
Sygeplejerske, tidligere hospicesygeplejerske 
forfatter og master i Etik og Religionsfilosofi. 
 
Rita og åndelig omsorg:  
Jeg har gennem hele min karriere interesseret mig 
for åndelig omsorg, dels i praksis ved samtaler med 
patienter og pårørende og dels gennem læsning af 
den tilgængelige teori på området.  

Jeg har skrevet en del bøger og mange artikler om emnet. Gennem undervisning 
af sundhedspersonalet i åndelig omsorg, har jeg fået en god indsigt i, hvad der 
rører sig i praksis. 
 
Jeg vil gerne være med til at dele min viden og erfaring med andre og samtidig 
være med til at erfaringsudveksle. Jeg tror på, at vi alle gerne vil blive bedre til at 
udøve åndelig omsorg til gavn for patienter og pårørende. Og skal det lykkes, må 
vi først og fremmest sætte os selv i spil. 
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Grete Schärfe  
Pensioneret hospicesygeplejerske og formand for DKS. 
Videreuddannelse på Danmarks Sygeplejerskehøjskole del 1 og 
del 2. Efteruddannelse i personlig og faglig udvikling og 
supervision. 
 
Grete og åndelig omsorg: 
”Åndelig omsorg har været en hjertesag for mig i 50 år. Jeg har 
undervist i emnet på sygepleje- og sosu-skoler samt skrevet 

artikler om det i Sygeplejersken og i læserbreve. Jeg var medinitiativtager til og 
webmaster på Dansk Kristelig Sygeplejeforenings hjemmeside om åndelig 
omsorg. På videreuddannelse i 80’erne lavede jeg en pilotundersøgelse, som 
kom til at handle om sygeplejerskens holdning til patienters åndelige behov, og 
som resulterede i den såkaldte trafiklysmodel – og senere til bogen ”Åndelig 
omsorg – sygeplejerskens rolle? 
 
Det er en kæmpe glæde at opleve, hvordan flere og flere vælger at fokusere på 
den åndelige og eksistentielle del af faget i bachelor- og Ph.d.- projekter. Der er 
dog stadig et stykke vej til, at åndelig omsorg bliver en naturlig del af omsorgen i 
praksis. Det vil jeg gerne være med til at lave om på. Jeg tror, trafiklysmodellen 
kan være en hjælp hertil. Jeg glæder mig til at dele den med jer.” 

Grete Schärfe 
 
 

Vibeke Østergaard Steenfeldt 
Sygeplejerske, Ph.d., forfatter og lektor på professionshøjskolen Absalon  
Forfatter og medforfatter til flere bøger og artikler omkring disse temaer, blandt 
andet bogen Åndelig omsorg, der også inddrages på kurset. 
 
Nærmere præsentation og billede følger  

 
 


