
Kuratordage i Linköping 8.-9. maj 2017  
 
To fra faggruppen sygehussocialrådgivers bestyrelse har 
deltaget i Landskonference hos de Svenske kuratorer: 
 
Her er referat og betragtninger efter deltagelse i Landskonference hos de 
Svenske kolleger.  
 
I faggruppens bestyrelse arbejder vi på at udvikle faget i regionsregi og gennem 
årene har vi også udvekslet erfaringer med vores norske og svenske kolleger. 
Vi inviterer og bliver inviteret til at deltage i de respektive lands/årsmøder og 
vores landsmøde havde i år besøg af repræsentanter fra både Norge og Sverige. 
To bestyrelsesmedlemmer var i Linköping i starten af maj måned og andre to 
deltager i Norges landskonference i september. 
 
Kuratordagene i Linköping havde overskriften ”Barn- og ungdomsperspektiv i 
kuratorsarbete” 
Landshøvdingen (regionsformanden) introducerede dagene og signalerede klart 
en politisk anerkendelse af fagets berettigelse i sundhedssektoren og takkede de 
fremmødte for deres indsats.  
Organisatorisk er kuratorer ansat indenfor ”hälso- och sjukvård”, og det omfatter 
sygehuse, lægepraksis og sundhedscentre. Opgaverne er også behandling 
(psykoterapi) i primærsektoren. 
Her kan vi og vores politikere hente inspiration til borgernær forebyggelse. 
 
Oscar Höllgren, jurist med speciale i medicinretslige spørgsmål, fastslog bl.a. at 
der ikke er nogen lovfæstet ret til behandling/sundhed, det er et tilbud til 
befolkningen. Hos os er der ret til lige adgang til sundhed, de tilbud om 
behandling som er politisk bestemte og lægeligt mulige. Meget interessant i 
perspektivet og visionerne om patientinddragelse og retten til en second opinion, 
hvortil der ikke er tilknyttet klagemuligheder. 
Barbro Lenéer fortalte om sit arbejde, som konfliktmægler rundt om i verden og 
meget inspirerende omsatte hun det til de familiekonflikter vi, som 
kuratorer/socialrådgivere, ofte er vidner til. Overskriften på hendes indlæg var 
”Sopa under matten eller vässe klorne”. 
Det sidste nye fra Katastrofemedicinsk Centrum blev præsenteret og 
æresrelaterede forbrydelser blev meget frontalt og tankevækkende beskrevet af 
en somalisk kvinde, Anissa Mohammed Hassan. Rolf Holmquist var sidste 
oplægsholder og afsluttede med endnu et super relevant tema om relationel 
terapi for unge. 
 
Forskellen mellem Danmark og Sverige er forsvindende lille på vores fagområde; 
problemerne er meget ens, men svenskerne er længere fremme med den 
tværfaglige integration af vores fag. 
Det blev annonceret ved afslutningen af dagene, at der netop var indgået en 
aftale om en specialistuddannelse for kuratorer indenfor hälse- og sjukvården. En 
aftale som vi bestemt kan skele til i vores bestræbelser på, i højere grad at blive 
integreret i behandlingen på sygehusene.  
 
Når vi sammenligner Norge, Sverige og Danmark, er der i Danmark og Norge 
omkring 200 socionomer og socialrådgivere ansat inden for det somatiske 
sygehusvæsen. I Sverige er der ca. 2000 kuratorer ansat indenfor hälse- og 
sjukvården. De er autoriserede med en uddannelse der svarer til vores 
socialrådgiveruddannelse og flere med efteruddannelse som terapeuter. De ca. 
2000 kuratorer er også ansat i den primære sundhedssektor og meldingen til os 
var, at de også er truet på deres ansættelser på sygehusene. Der er besparelser 
over hele området, i lighed med Norge og Danmark.  



Vi bliver misundt vores fagtitel socialrådgivere. Det er nemlig det vi gør - rådgiver 
om den sociale lovgivning, ligesom vores nordiske kolleger.  
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