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“Psykisk ohälsa - När vi riskerar att
göra livet till en sjukdom”
Sankt Gertrud Konferens, Malmö

Plats: Föreläsningssal Salmson, Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7b, Malmö

Måndag 20 april 2015
09.00 – 10.00

Registrering, förmiddagskaffe

10.00 – 10.15

Ordförande i Svensk Kuratorsförening, Britt-Marie Johansson.

10.15 – 10.45

Inledningsanförande, Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

10.45 – 11.45

”Psykisk ohälsa i det mångkulturella Malmö”, Eva Rosenquist. Eva är socionom och arbetar
som chefskurator och klinisk lärare på Skånes Universitetssjukhus. Hon har under många år
arbetat med traumatiserade flyktingar och vidareutvecklat behandlingsmetoder för denna
målgrupp.

11.45 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

”Stress och den nya ohälsan”, Peter Währborg. Peter är sociolog, psykolog (fil.dr),
psykoterapeut och läkare. Han är även författare till flertalet artiklar och böcker inom
ämnesområdena stress, smärta, psykologi och hjärt- och kärlsjukdomar. Under senare år
har hans forskning alltmer kommit att kretsa kring stressrelaterade tillstånd.

14.30 –15.00

Kaffe

15.00 – 15.30

Peter Währborg fortsätter.

15.45 – 16.45

Årsmöte

19.00

Middagsbuffé på Årstiderna, Kockska huset

Tisdag 21 april 2015
08.30

Välkommen

08.40 – 09.30

”Kvinnors strategier och ambivalens kring beslutet att avstå från mammografiscreening
– ett uppdrag för socionomer inom hälso- och sjukvård?”, Åsa Ritenius Manjer. Åsa är
socionom och doktorand vid Socialhögskolan, Lunds Universitet.

09.30 – 10.00

Förmiddagskaffe

10.00 – 10.50

”Socionomer inom hälso- och sjukvården i Tyskland och Sverige: Much the same but different?”, Manuela Sjöström. Manuela är fil. dr i socialt arbete och lektor vid Göteborgs
Universitet. Hon har erfarenhet av utbildning och praktiskt arbete i socialt arbete i både
Tyskland och Sverige.

10.55 – 11.45

”Implementering av ett evidensbaserat förhållningssätt – från gräsrotsperspektiv”, Marie
Fehre Stenberg, Anders Holm och Fannie Engkvist. Marie, Anders och Fannie är socionomer och arbetar som kuratorer på Helsingborgs lasarett där Marie också är chef på
Kuratorsenheten.

11.45 – 12.50

Lunch

12.50 – 13.30

”Möter du unga eller vuxna som har sex mot ersättning?”, Cristina Josefsson och Olga
Gislén, utredare, Socialstyrelsen. Socialstyrelsen presenterar ny kunskap och ett nytt utbildningsmaterial om sex mot ersättning som riktar sig till socionomer inom alla typer av
verksamheter.

13.30 – 14.30

”Makt och ansvar i mänskliga möten”, Ann Heberlein. Ann är teologie dr och lektor i etik
vid Lunds Universitet. Hon är även verksam som skribent och författare. Hennes senaste bok
är ”Människa, moral och mening - inledning till etik”.

14.30 – 15.00

Kaffe

15.00 – 16.00

Ann Heberlein fortsätter

16.00

Avslutning 

Med reservation för ändringar

Anmälan:
Anmäl dig till Kuratorsdagarna 2015 via vår hemsida www.kurator.se senast 20 mars 2015.
Anmälan är bindande.
Deltagarförteckning skickas via e-post några dagar innan konferensen.

Konferensavgift:
Medlem: 2.500 kronor, deltagande en dag: 1.500 kronor
Seniormedlem: 1.200 kronor, deltagande en dag: 600 kronor
Icke medlem: 3.500 kronor, deltagande en dag: 2.000 kronor
Konferensavgiften betalas senast 31 mars 2015.
Postgiro 197447-6, Svensk Kuratorsförening, organisationsnummer 83 24 01- 4474.
Uppge för vilka personer betalningen gäller.
OBS! Särskild faktura skickas inte ut.

Förfrågningar:
Charlotta Berg 040-33 29 95 charlotta.berg@skane.se
Therese Ljunggren 040-33 36 56 therese.ljunggren@skane.se

Arrangör: Svensk Kuratorsförening
www.kurator.se
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