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KURATORSDAGAR

Västerås
Plats: Elite Stadshotellet, Västerås

26-27 September 2022

Måndag 26 september 2022
09.00 – 10.00

Registrering, förmiddagskaffe

10.00 – 10.10

Ordförande i Svensk Kuratorsförening, Kristina Kolterud

10.10 – 10.40

Inledningsanförande

10.45 – 11.45

”Kraftsamling psykisk hälsa”, Ing-Marie Wieselgren
Ing-Marie är nationell samordnare för psykiatrifrågor vid Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR).

11.45 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

”Att synliggöra motstånd mot våld i mötet med våldsutsatta kvinnor”, Olga Persson
Olga är ordförande i Unizon, ett riksförbund för över 130 kvinnojourer, tjejjourer och
ungdomsjourer i Sverige. Olga har tilldelats såväl Fredrika Bremerförbundets BRA-pris som
Anna Lindhs minnespris för sitt engagemang mot mäns våld mot kvinnor och barn. Olga
har varit sommarvärd i P1 2021.

14.30 – 15.00

Kaffe

15.00 – 16.00

”Mäns våld mot kvinnor - hälso- och sjukvårdens ansvar”, Ivana Bragman
Ivana är socionom med flera års erfarenhet av att arbeta direkt med våldsutsatta kvinnor
och barn. Ivana arbetar nu som universitetsadjunkt och projektkoordinator vid Nationellt
centrum för kvinnofrid (NCK).

18.30

Middag

Tisdag 27 september 2022
08.30 – 08.45

Välkommen

08.45 – 09.30

“Att finnas bredvid - om anhöriga”, Maria Ahlqvist
Maria är socionom och arbetar som möjliggörare/praktiker vid Nationellt
kompetenscentrum anhöriga (Nka). Nka är en nationell samverkansresurs som är med och
utvecklar samhällets anhörigstöd. De vänder sig till alla anhöriga, oavsett ålder, diagnos
eller funktionsnedsättning hos den närstående.

09.30 – 10.00

Förmiddagskaffe

10.00 – 10.45

“Börja bara prata om det - samtal om existentiella frågor”, Camilla Udo
Camilla är leg. hälso- och sjukvårdskurator, docent i socialt arbete vid Högskolan Dalarna
och gästforskare vid Marie Cederschiölds högskola. Hennes forskning rör främst psykosocialt, emotionellt och existentiellt stöd, kommunikation om svåra besked samt psykosocialt
stöd till familjer när en förälder eller ett barn är svårt sjuk.

10.45 – 11.45

”Internetbaserade interventioner inom beroendevård”, Magnus Johansson
Magnus är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator på enheten för eStöd på Beroendecentrum
i Stockholm samt forskare på Karolinska Institutet. Magnus har disputerat inom internetbaserad beroendevård.

11.45 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

”Hälsosamma relationer - om vikten av och hur vi kan skapa nära relationer i våra liv för
att främja fysiskt och psykiskt välmående”, Satu Hirsch Fjellstedt
Satu är leg. psykoterapeut och parterapeut och har bland annat medverkat i tv-programmet
”Gift vid första ögonkastet”.

14.30 – 15.00

Kaffe

15.00 – 15.45

Satu fortsätter

15.45

Avslutning
Med reservation för ändringar

Anmälan:
Anmäl dig till Kuratorsdagarna 2022 via vår hemsida www.kurator.se senast 24 augusti.
Dagarna kommer även att erbjudas digitalt under förutsättning att intresset för digitalt deltagande är
tillräckligt stort.

Konferensavgift:
Avgifterna är exkl moms
Medlem: 2900 kronor, deltagande en dag: 1900 kronor
Icke medlem: 3900 kronor, deltagande en dag: 2900 kronor
Seniormedlem: 1000 kronor, deltagande en dag: 500 kronor

Digitalt deltagande: Halva beloppet av resp. konferensavgift

Förfrågningar:
Vid frågor angående konferensinnehållet:
svenskkuratorsforening@kurator.se

Vid frågor angående anmälan:
kuratorsdagarna2022@meetagain.se

Arrangör: Svensk Kuratorsförening
www.kurator.se
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