
Curriculum Vitae

Stillinger
01.01.2010 Olavstipendiat
01.10.2008 Sykehjemsprest på Sofienbergsenteret 

Kulturarbeider ved Paulus sykehjem, sluttet 01.08.09
01.02.2007 Sykehjemsprest ved Sofienbergsenteret og Paulus sykehjem 
01.09.2000 Sykehjemsprest ved Østerås og Capralhaugen bo- og behandlingssentra og Villa Maria 

Aldershjem 
01.12.1993 Kapellan i V oksen menighet, Vestre Aker prosti, Oslo Bispedømme  
01.08.1991 Vikarprest i Hadeland, Land og Toten prostier, Hamar Bispedømme  
01.01.1991 Korttidsstipendiat og lærer ved Det teologiske Fakultet, UiO
Høsten 1990 Praktikum ved Det praktisk-teologiske seminar, UiO 
Våren 1990 Cand. theol. ved Det teologiske fakultet, UiO

Andre faglige kvalifikasjoner
1985 - 1987 Filosofi mellomfag fra UiO

Annen nyttig kvalifikasjon/ erfaring
1994 - 1996 Redaksjonsmedlem i St. Sunniva, Norsk kvinnelig teologforenings tidsskrift. 

Jeg tok initiativ til at et lite informasjonsskriv ble utviklet til et tidsskrift. Jeg var 
ansvarlig for lay-out og ga tidsskriftet en fast og gjenkjennelig mal.

Videreutdanning
Våren 2003 Pastoral-klinisk utdanning ved Helseforetaket Buskerud, veileder Tor Trydal, 20 sp  
2005 - 2006 Videreutdanning i Aldersdemens ved Diakonhjemmets høyskole, 30 sp 
2007 - 2009 Videreutdanning for prester i helse- og sosialsektoren ved Det teologiske 

menighetsfakultet, 20 sp.

Videreutdanningen for prester var jeg selv med å utvikle da jeg satt i prosjektgruppa som lagde og 
gjennomførte den. Ved at jeg var med, sørget jeg for at aldring og demens kom på agendaen. Samtidig 
var jeg student på kurset.

Relevant formidling
Mars 09 «Glemsk, men ikke glemt» Tre tirsdager om demens på Engelsborg eldresenter. 

Jeg var med å planlegge dagene og hadde selv to foredrag. 
17.03.09 «Gylne øyeblikk - glimt fra tro og liv på sykehjemmet» 
23.03.09 «Demens - et tabu?» sammen med sykehjemsprest Olga Tvedt

14.10.08 Undervisning på Videreutdanning for prester i helse- og sosialsektoren:
«Den syke og demente eldre» sammen med sykehjemsprest Olga Tvedt

11.09.08 Presentasjon på Fagkonferanse i religionspsykologi. Aldring, religiøsitet og helse. 
Hamar «Sjelesørgerisk samvær med eldre i lys av Martin Bubers Jeg-Du filosofi»

Okt. 06 Presentasjon / foredrag på Oslo biskops fagdager på Sundvolden «Å forkynne for 
eldre med demens


