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Måndag 8 maj 2017

09.00 – 10.00   Registrering, förmiddagskaffe

10.00 – 10.15  Ordförande i Svensk Kuratorsförening, Britt-Marie Johansson

10.15 – 10.45   Inledningsanförande, Elisabeth Nilsson, Landshövding Östergötland

10.45 – 11.45    ”Viktig juridik för kuratorer i hälso- och sjukvård”, Oscar Höllgren. Oscar är jurist vid 

Institutet för Medicinsk Rätt samt föreläsare och kursledare i medicinrättsliga frågor.

11.45 – 13.00   Lunch

13.00 – 13.45   Oscar fortsätter

13.45 –14.30   ”Sopa under matten eller vässa klorna...om bättre och sämre konflikthantering i 

familjer och med närstående - vuxna och barn”, Barbro Lennéer Axelsson. Barbro är 

universitetslektor i psykologi vid Institutionen för Socialt Arbete, Göteborgs Universitet,  

leg psykoterapeut och författare.

14.30 – 15.00   Kaffe

15.00 – 15.45   Barbro fortsätter

15.45 – 16.45    Årsmöte

19.00    Middagsbuffé Backstage, Linköping konsert & kongress



Tisdag 9 maj 2017

08.30 Välkommen.  

Representant från Danmark.

09.00 – 09.40  ”Krisstöd går det att simulera? En presentation av Emergo Train System”, Valborg Jansson. 

Valborg är socionom och arbetar på Universitetssjukhuset, Region Östergötland. Arbetar 

även som utbildare vid Katastrofmedicinskt centrum i Linköping med fokus på krisstöd samt  

stabs- och ledningsmetodik.

09.40 – 10.10  Förmiddagskaffe 

10.10 – 10.50   ”Kuratorers bidrag och position i bedömningar av barn som far illa”, Veronica Svärd.  

Veronica är socionom, Fil Dr i socialt arbete och arbetar som enhetschef och forskare på  

Karolinska Universitetssjukhuset.

10.50 – 11.45   ”Fokus på hedersrelaterat våld och förtryck”, Maha Eichoue och Anissa Mohammed Hassan. 

Maha och Anissa ingår i det nationella kompetensteamet som på regeringens uppdrag 

arbetar mot hedersförtryck.

11.45 – 13.00     Lunch

13.00 – 13.45  Maha och Anissa fortsätter

13.45 – 14.30   ”Relationell terapi för ungdomar. Hur gör man och vilken effekt har den?”, Rolf Holmqvist. 

Rolf är professor emeritus i klinisk psykologi och leg psykolog och psykoterapeut.

14.30 – 15.00     Kaffe

15.00 – 16.00     Rolf fortsätter

16.00     Avslutning 

 Med reservation för ändringar



Anmälan: 

Anmäl dig till Kuratorsdagarna 2017 via vår hemsida www.kurator.se senast 31 mars 2017. 

Om anmälan går igenom som den ska kommer ett automatiskt e-mail att skickas ut som bekräftelse.

Observera att automatiska mail ibland kan hamna i din skräppost. 

Skulle du inte få någon bekräftelse - kontakta oss så hjälper vi dig! 

Anmälan är bindande.

Faktura mailas ut senast 31 mars och konferensavgiften betalas senast 27 april. 

Först när betalningen är registrerad är din plats på dagarna garanterad. 

Deltagarförteckning skickas via e-post några dagar innan konferensen.

Konferensavgift:

Medlem: 2.500 kronor, deltagande en dag: 1500 kronor 

Seniormedlem: 1.200 kronor, deltagande en dag: 600 kronor

Icke medlem: 3.500 kronor, deltagande en dag: 2.000 kronor 

Konferensavgiften betalas senast 27 april.

Förfrågningar:

Lovisa Gullmar lovisa.gullmar@vgregion.se 

Annette Emilsson annette.emilsson@karolinska.se 

Arrangör: Svensk Kuratorsförening
www.kurator.se
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