
 

 
 

                    VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Avseende perioden 2010-01-01 t.o.m. 2010-12-31 

 

Föreningen har under verksamhetsperioden anordnat en fortbildningsdag i kombination med 

årsmöte. Föreningsmedlemmarna Solveig Hultkvist och Gunilla Angvar har företrätt oss vid 

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

vid fyra tillfällen under året. 

Under året har föreningen representerats med en poster om Kvalitetskriterierna på 6:th 

Conference in Social Work in Health and Mental Health i Dublin 28/6 – 2/7  2010. Postern 

väckte ett stort intresse från de socionomer som var med på konferensen. Kvalitetskriterierna 

är numera översatta till engelska och har mailats till Pam Firth, socionom inom EAPC:s 

styrelse som arbetar med att finna en samsyn av socionomens arbete inom palliativ vård i 

Europa. 

 

Föreningen hade under året ( 2010) 51 betalande medlemmar. 

 

Årsmöte  

Den 19 mars 2010 träffades vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset då föreningen anordnade 

ett årsmöte i kombination med en fortbildningsdag med 47 deltagare.  

Årsmötesförhandlingar leddes av ordförande Inger Benkel där information från Nationella 

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

några förändringar behövdes. Föreningen hade fått kvalitetskriterierna översatta till engelska 

och det beslutades att de skulle skickas ut på remiss till alla medlemmar. Årsmötet beslutade 

att nästa års studiedag skulle förläggas till Stockholm mars/april 2011 och  i övrigt 

behandlas/planeras? av styrelsen. (men att den ska vara i Stockholm någon gång i mars 

april 2011. ) 

Val av styrelse genomfördes. ( och) Maria Ståhl-Brohlén avgick ur styrelsen. Helen Carlsson 

omvaldes för två år och Martina Fridén valdes in i styrelsen på 2 år. 

Kerstin Karlsson och Karin Jirdén kvarstod ytterligare ett år. Inger Benkel valdes till 

ordförande för föreningen på ett år. 

 

Fortbildningsdag 

Fortbildningsdagen hade temat ”Mötet med den döende människan i livets slutskede och  

innehöll mycket intressanta föreläsningar av Eva Körner och Egon Rommedahl. Eva talade 

om hur barndomen påverkar när livet bedöms vara ändligt och lyfte upp hur barndomens 

utveckling och bemötande kan påverka en människa i ett palliativt skede. Egon lyfte in 

bemötandet av människan och hur det kan påverka oss som personal.  Föreningen erhöll ett 

bidrag från Cancerhjälpen på 25000:- till omkostnader för studiedagen som täckte arvode för 

föreläsarna. Föreningen har fått ett bidrag från Centralförbundet för Socialt Arbete på 

20 000:- till 2011 års studiedag. 



 

Styrelsens arbete 

Föreningens styrelse har sammanträtt vid två tillfällen och har haft fyra 

telefonsammanträden, samt mail och brevkontakter. I samband med årsmötet höll styrelsen ett 

konstituerande styrelsemöte.  

Styrelsens arbete har omfattat planering inför 2011 års studiedag. Arbetet med att utveckla 

hemsidan har pågått under året. Maria Ståhl-Brohlén är ansvarig för hemsidan och Martina 

Fridén är behjälplig i det arbetet. Under året har ordförande haft kontakter med EAPC som 

visar ett stort intresse för kvalitetskriterierna. 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 har kombinerat specialområdet 

palliativ vård i de kurser som finns och som kan nås via hemsidan. Fortsatta diskussioner får 

göras om fördjupningskurser kan finnas tillgängliga på fler institutioner för socialt arbete ute i 

landet.   

 

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 

gemensamt intresse. Hon försöker arbeta med detta och knyta andra intresserade till sig och 

bilda en grupp kring det projektet.  

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ”Utforma ett nationellt kunskapsstöd för 

god palliativ  vård”. Föreningen har genom medlemmar deltagit i olika delar som 

Socialstyrelsen arbetar med. Solveig Hultkvist deltar i en arbetsgrupp som belyser 

Verksamhetsanalys, Inger Benkel har fått möjlighet att lämna förslag på frågeställningar som 

bör belysas inom palliativ vård och får även information om det fortgående arbetet.                                          

 

 

Göteborg 2011-03-11 

 

För styrelsen  

 

 

 

Inger Benkel, ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 


