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Webinar
Digital Kuratorsdag

6 MAJ 2021

Digital Kuratorsdag - Torsdag 6 maj 2021
09.00 – 09.10

Ordförande i Svensk Kuratorsförening, Kristina Kolterud

09.10 – 09.55

”Yrkeslegitimation inom hälso- och sjukvården ut ett tillsynsperspektiv?”,
Tove Hedåberg och Adam Karttunen Bark. Tove och Adam arbetar med tillsyn av
legitimerad personal vid Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

10.00 – 10.45

”Barnkonventionen som lag - barnets bästa och rätten att komma till tals”,
Barnombudsman Elisabeth Dahlin.

10.50 – 12.00

”Krisstöd - i takt med tiden”, Pernilla Bergman och Caterina Cesaro. Pernilla är legitimerad
psykolog och Caterina är överläkare och specialist i psykiatri. De arbetar båda vid
Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi (RKK), region Stockholm.

12.00 – 12.45

Lunch

12.45 – 13.45

Panelsamtal kring kuratorsarbetet under Covid-19 pandemin - organisation, insatser och
upplevelser.

13.45 – 14.30

”Att förstå sin egen utsatthet och sin egen kompetens – i människovårdande yrken”,
Jakob Carlander. Jacob är legitimerad psykoterapeut, teologie licentiat och författare.

14.30 – 14.45

Kaffe

14.45 – 15.30

Jacob Carlander fortsätter

15.30

Avslutning

15.40 – 16.40

Årsmöte

Med reservation för ändringar

Digital Kuratorsdag - Förinspelade föreläsningar
”Hur känns det? När någon nära dig har fått cancer”, Presentation av ett förbättringsarbete som
del i vidareutbildning för kuratorer i cancervården via Regionalt Cancercentrum Väst.
Anna-Karin Damber, Karin Dahlén Wetter och Angelica Versén. Anna-Karin, Karin och Angelica är socionomer
och legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer. Arbetar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset respektive
Alingsås lasarett.
”Det psykosociala välbefinnandet hos unga vuxna som förlorat en förälder i cancer”,
Tina Lundberg. Tina är socionom och fil.dr. i socialt arbete. Disputerade 2019. Har arbetat på Karolinska
Universitetssjukhuset.
”Familjen kring förälder med livshotande sjukdom”, Anna Patzauer Personne och Malin Lövgren. Anna är
socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Arbetar som kurator på Karolinska Universitetssjukhuset.
Malin är legitimerad sjuksköterska och docent i palliativ vård med inriktning barnfamiljer.

Med reservation för ändringar

Anmälan:
Kuratorsdagen 2021 riktar sig till föreningens medlemmar. Är du legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller
socionom med kurativa arbetsuppgifter verksam inom hälso- och sjukvårdens områden så är du välkommen att
bli medlem. Du ansöker om medlemskap och hittar mer information på www.kurator.se.
Anmäl dig till Kuratorsdagen 2021 via vår hemsida senast 22 april. Antal deltagare är begränsat och
principen först till kvarn gäller.

Konferensavgift:
Dagen är kostnadsfri.

Förfrågningar:
Linda Geupel		

linda.geupel@sll.se

Kristina Kolterud			

kristina.kolterud@vgregion.se
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