
 

 
 

                    VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Avseende perioden 2011-01-01 t.o.m. 2011-12-31 

 

Föreningen hade under året (2011)  32 betalande medlemmar. 

 

Hemsidan stängdes ner och startades upp i oktober med ett nytt namn www.fsip.se   

 

På EAPC:s (European Association for Palliative Care) konferens i Lissabon 18-21 maj 2011 

har ordförande haft en muntlig framställning angående våra kvalitetskriterier och hur de har 

använts.  

 

Styrelsen har haft kontakt med Marianne Olsson som är docent 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.  

 

Föreningsmedlemmarna Solveig Hultkvist och Gunilla Angvar har företrätt oss vid möten 

med Nationella rådet för palliativ vård. 

En grupp tillsattes på årsmötet att arbeta med den existentiella dimensionen i kuratorns 

samtal. Gruppen harbestått av Helen Carlsson, Solveig Hultkvist, Lisa Sand, Helena Forsell 

och Marie Utbult. De kommer att redovisa och leda diskussionen kring ämnet på den ena tid 

vi fått på Nationella Konferensen och gruppen har träffats 2 gånger under året. 

  

Föreningsbrev med information har skickats ut vid 4 tillfällen under året och. Större utskick 

till gamla och nuvarande medlemmar har gjorts för att informera att den nya hemsidan har 

startats upp och en enkät har skickats ut för att se intresset för en speciell utbildningsdag på 

hösten 2012. Det var 8 stycken som svarade och tyckte att det fanns intresse för en speciell 

utbildningsdag och att det visserligen är bra att alternera men att de stora städerna medför 

ökade möjligheter att kunna komma på utbildningsdagen. 

 

Föreningen har avlämnat följande  remissvar: 

Till Socialdepartementet ang  SOU 2010:65 Kompetens och ansvar och förordat en 

legitimation av kuratorer inom hälso- och sjukvård. Feb 2011 

Till Socialstyrelsen ang termer och begrepp i Palliativ vård. Mars 2011 

Till  Nationella Rådet gällande Förslaget om Nationellt Vårdprogram i Palliativ vård Okt 

2011. 

 

 

http://www.fsip.se/


Fortbildningsdag 

Föreningen har under verksamhetsperioden anordnat en fortbildningsdag i kombination med 

årsmöte som genomfördes 11 mars 2011 på Karolinska i Stockholm 

Fortbildningsdagen hade temat  ” Att arbeta i ett multiprofessionellt team” och Sexualitet och 

cancer – en viktig del av livsberättelsen” av Eva Ullman och Karin Bergmark. Eva talade om 

team och vad som kan styra utvecklingen och Karin berättade om hur vi kan närma oss frågor 

kring sexualiteten. Föreningen erhöll ett bidrag på 20 000:- till omkostnader för studiedagen 

från Centralförbundet för Socialt Arbete. 

 

Årsmöte 

 

Den 11 mars 2011 träffades vi på Karolinska Sjukhuset då föreningen anordnade ett årsmöte i 

kombination med en fortbildningsdag med 20 deltagare.  

Årsmötesförhandlingarna leddes av ordförande Inger Benkel där information från Nationella 

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

några förändringar behövdes. Årsmötet beslutade att nästa årsmöte skulle ske i samband med 

att den 2:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård. Vid årsmötet skulle det beslutas om en 

separat studiedag skulle anordnas under hösten. Beslutade att en grupp ska arbeta med Vad är 

ett existentiellt samtal.  

 När det gäller föreningens ekonomi hänvisas till den ekonomiska sammanställningen. 

Val av styrelse genomfördes. Karin Jirdén avgick ur styrelsen och avtackades. Kerstin 

Karlsson omvaldes och Ingrid Lindberg valdes in i styrelsen båda på 2 år. 

Inger Benkel valdes till ordförande för föreningen på ett år. Till revisorer valdes Carina 

Mannefred och Solveig Ekholm på ett år och till valberedning Elisabeth Ekeroth och Marie 

Utbult. 

 

 

Styrelsens arbete 

Föreningens styrelse har sammanträtt vid 2 tillfälle och har haft 6 telefonsammanträden, samt 

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

styrelsemöte.  

Styrelsens arbete har omfattat planering inför 2011 års studiedag samt påbörjat planering för 

årsmöte och ev studiedag 2012. Arbetet med återstarta och vidare utveckla hemsidan har 

pågått under året. Martina Fridén har varit och är ansvarig för hemsidan.  Styrelsen har arbetat 

med de remissvar som under året skickats in. Broschyren om SiP är under omarbetning för att 

kunna tryckas upp och vara aktuell under längre tid än ett år.   

 

 

Göteborg 2012-03-11 

 

 

För styrelsen Inger Benkel ordförande 


