
 

Call for Paper 
Nordic Network for Narratives in 

Medicine 
Nettverksmøte va ren 2019 

 
 

 

 

Velkommen til nettverksmøte for Nordic Network for Narratives in Medicine den 27-28. 

februar 2018 på Universitetet i Oslo! 

 

Vi imøteser abstracts innenfor alle typer emner i tilknytning til narrativitet og medisin (jmf. 

nettverkets hjemmeside) og etterspør særskilt innlegg som faller innenfor områdene: i) 

helsearbeideres perspektiv og klinisk praksis, ii) utdannelse innenfor feltet, iii) tekstbaserte 

fortellinger og iv) teoretiske perspektiv. 

 

Du kan melde deg på konferansen innen 15. januar 2019 ved å sende abstract omfattende 

maksimalt 200 ord til hilde.bondevik@medisin.uio.no. Tidsrammen for presentasjonen vil 

være 20 minutter.  

 

Det vil også være mulig å melde seg på uten abstract ved å sende e-post innen samme frist og 

til samme adresse som over.  

 

Deltagerne vil selv stå for reise og opphold. Nettverket inviterer til middag 27. mars og lunsj 

28. mars. Tips til hotell vil komme i en senere e-post. 

 

Et foreløpig program med annonsering av gjester følger under. 

 

 

 

En varm velkommen! 

 

Anders Juhl Rasmussen, Jeanette Bresson Ladegaard Knox, Katarina Bernhardsson, Oddgeir 

Synnes og Hilde Bondevik  

 

Nordic Network for Narratives and Medicine: 

https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/ikv/forskning/forskningsprojekter/nnm  

  

 

mailto:hilde.bondevik@medisin.uio.no
https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/ikv/forskning/forskningsprojekter/nnm


 

 

 

 

Foreløpig program 

 

 

 

Sted: Universitetet i Oslo, 27. – 28. februar 
 

 

ONSDAG 27. februar  

| 

13.00 – 13.15   Velkomsthilsen v. Hilde Bondevik 

 

13.15 – 14.15   Key note I: Professor Eivind Engebretsen (Universitetet i Oslo):  

“Cultural Crossings of Care: Evidence-based medicine and the 

irreducible singularity of being – Julia Kristeva’s contribution 

to the medical humanities” 

 

14.15 – 14.45   Kaffepause  

 

14.45 – 15.45 Key note II: Professor Susan Stagno (Case Western Reserve  

University): “Engaging Hearts and Minds: Using literature to 

teach about medical professionalism” 

 

16.00 – 17.00  Opplegg annonseres senere 

 

19.30    Middag 

 

 

TORSDAG 28. februar  

 

  9.00 – 12.00 | Parallelle sesjoner  

 

12.00 – 13.00  Lunsj  

 

13.00 – 14.30   Parallelle sesjonene fortsetter 

 

14.30 – 15.30   Annonseres senere 

15.45 – 16.00  Avrunding og nettverksinfo v. Oddgeir Synnes og Anders Juhl 

Rasmussen 

 



Info om foredragsholderne: 

Eivind Engebretsen: https://www.med.uio.no/helsam/personer/vit/eivinden/index.htm 

Susan Stagno: https://case.edu/medicine/bioethics/about/faculty-staff/susan-stagno 

https://www.med.uio.no/helsam/personer/vit/eivinden/index.htm
https://case.edu/medicine/bioethics/about/faculty-staff/susan-stagno



