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Måndag 24 april 2023

09.00 – 10.00   Registrering, förmiddagskaffe

10.00 – 10.10  Ordförande i Svensk Kuratorsförening, Kristina Kolterud

10.10 – 10.30   Inledningsanförande, Anders Ahlsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm.

10.35 – 11.45    ”Krisstöd vid svåra händelser - vad får människor att stå ut och må bra när det  

ofattbara händer?”, Sara Johansson.  

Sara är beteendevetare och tidigare rådgivare vid internationella Röda Korset. Hon är 

medförfattare till boken ”Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser” och har 

nyligen gett ut boken ”Förenligt med liv: Berättelser om krisstöd”.

11.45 – 12.00   Presentation av deltagare

12.00 – 13.15   Lunch

13.15 – 14.30   ”Vad skapar mening i livets slutskede? Vill alla prata om döden - och hur gör man? 

Skuldfrågor som källa till lidande”, Peter Strang.  

Peter är onkolog och professor inom palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Han är också 

författare till ett flertal läroböcker, existensiella tankeböcker och romaner.

14.30 – 15.00   Kaffe

15.00 – 15.45   Peter Strang fortsätter

15.45 – 16.45     Föreningens årsmöte

19:00     Middag i Livrustkammaren, Kungliga slottet



Tisdag 25 april 2023

08.30 – 08.40  Välkommen 

08.40 – 09.30  Uppdatering kring legitimationen, styrelsen för Svensk Kuratorsförening  

 

”Presentation av ny antologi om hälso- och sjukvårdskuratorns mångfacetterade  

arbete”, Joakim Isaksson.  

Joakim är docent och lektor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Han har bland 

annat forskat om kuratorn inom cancersjukvården och undervisar på hälso- och 

sjukvårdskuratorsprogrammet.

09.30 – 10.00  Förmiddagskaffe 

10.00 – 10.50   ”Erfarenhet av vården och psykosociala konsekvenser hos patienter som vårdats för  

Covid-19”, Tina Lundberg.  

Tina är socionom och fil.dr. i socialt arbete. Hon har en anställning som kurator på  

Karolinska Universitetssjukhuset och är postdoktor vid Marie Cederschiölds högskola.

10.55 – 11.45   ”Personer med neuropsykiatriska diagnoser - att mötas i samtal”, Diana Lorentz.  

Diana är leg. hälso- och sjukvårdskurator, dipl. grupphandledare i psykosocialt arbete och 

författare. Hon är verksam inom Tema Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset.

11.45 – 13.00     Lunch

13.00 – 14.30  “Smärtparadoxen - om jakten på smärtfrihet”, Åsa Nilsonne.  

Åsa är psykiater och professor emeritus i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet i 

Stockholm samt författare. Hon har i sitt psykoterapeutiska arbete, mest med självmords-

nära emotionellt instabila kvinnor, utvecklat en integrativ modell med utgångspunkt i DBT, 

med tillägg av det vi nu vet om hur hjärnan skapar de känslor och tankar som människor 

som söker hjälp inom psykiatrin har svårt med.

14.30 – 15.00     Kaffe

15.00 – 15.30     Åsa Nilsonne fortsätter

15.30     Avslutning 

 Med reservation för ändringar



Anmälan: 

Anmäl dig till Kuratorsdagarna 2023 via vår hemsida www.kurator.se senast 23 mars. 

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 respektive konferensavgift

Vid anmälan senast 23/2 rabatteras anmälningsavgiften med 10%.

Förfrågningar:

Vid frågor angående konferensinnehållet: 

svenskkuratorsforening@kurator.se

Vid frågor angående anmälan:

kuratorsdagarna2023@meetagain.se

Arrangör: Svensk Kuratorsförening
www.kurator.se
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