
 

 
 

                    VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Avseende perioden 2009-01-01 t.o.m. 2009-12-31 

 

Föreningen har under verksamhetsperioden anordnat en fortbildningsdag i kombination med 

årsmöte. Föreningsmedlemmarna Solveig Hultkvist och Susanne Mähler har företrätt oss vid 

möten med Nationella rådet för palliativ vård. Föreningsbrev med information har skickats ut 

vid 4 tillfällen under året 

Under året har föreningen representerats med en poster om Kvalitetskriterierna på European 

Association for Palliative Care:s (EAPC) konferens i Wien 7 – 10 maj Postern väckte ett stort 

intresse från de socionomer som var med på konferensen. Socionomer från Norge, Danmark, 

England, Österrike och till och med från Marocko tog kontakt och några skulle börja göra 

liknande kvalitetskriterier för att kunna beskriva vad kuratorn inom palliativ vård gör.  

 

Föreningen hade under året 2009 47 betalande medlemmar. 

 

Årsmöte 

 

Den 25 mars 2009 träffades vi på Östersunds sjukhus då föreningen anordnade ett årsmöte i 

kombination med en fortbildningsdag.  

Årsmötes förhandlingar leddes av ordförande Helen Carlsson där information från Nationella 

Rådet gavs och den årliga revideringen av Kvalitetskriterierna genomfördes dock utan att 

några förändringar behövdes. Föreningens nya hemsida presenterades av Maria Ståhl-

Brohlén. Beslutade att nästa års studiedag skulle behandlas av styrelsen.  

Val av styrelse genomfördes och Birgitta Lindhé och Barbro Ollen avgick ur styrelsen och 

avtackades. 

Till ersättare för avgående Birgitta Lindhé valdes Helén Carlsson för ett år. Kerstin Karlsson 

omvaldes för två år. Nyinvald i styrelsen på två år blev Karin Jirdén. Maria Ståhl-Brohlén 

kvarstod ytterligare ett år. Inger Benkel valdes till ordförande för föreningen på ett år.  

 

Fortbildningsdag 

Fortbildningsdagen hade temat ”smärta som inte är fysisk” och  innehöll mycket intressanta 

föreläsningar av både Lisa Sand och Per Salander. Lisa talade om när de existentiella värdena 

utmanas och hur patienter använder sig av olika copingstrategier. Per talade om hur en sjuk 

person hanterar en situation när man har fått en obotlig sjukdom och hur andra bemöter den 

som är sjuk på olika sätt. 

 

Styrelsens arbete 

Föreningens styrelse sammanträtt vid 2 tillfälle och har haft 5 telefonsammanträden, samt 

mail och brevkontakter. I samband med årsmötet höll styrelsen ett konstituerande 

styrelsemöte.  



Styrelsens arbete har omfattat planering inför 2010 års studiedag. Arbetet med att utveckla 

hemsidan har pågått under året. 

 

Föreningen som verksamhet har under året ingått i en forskningsstudie som Manuela 

Sjöström, doktorand vid Sociala Institution vid Göteborgs Universitet gör om kurators arbete i 

Sverige och Tyskland. 

 

Solveig Hultkvist hade föreslagit att föreningen ska planera en resa till St Christoffers sjukhus 

i London med de kontakter som knutits via EAPC och med kvalitetskriterierna som ett 

gemensam intresse. Hon kommer att försöka arbeta med detta och knyta andra intresserade till 

sig och bilda en grupp kring det projektet. Finns behov av att ha kvalitetskriterierna på 

engelska  och de skulle behöva översättas. Styrelsen har undersökt hur det ska gå till utan en 

alltför stor kostnad. 

  

Styrelsen haft kontakt med Marianne Olsson som är med dr och forskningsledare på 

Kuratorskliniken på Karolinska angående frågan om vidareutbildning för socionomer inom 

Palliativ vård. Hon arbetar med kursutbud för socionomer och ska se om det går att 

kombinera specialområdet palliativ vård i de kurser som finns eller om det finns andra 

alternativ. Frågan är väckt och vi får fortsätta de diskussionerna.                                           

 

 

 

 

Göteborg 2010-03-19 

 

 

För styrelsen Inger Benkel ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 


