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Deltagelse i Landskonferensen for socionomer i somatiske sykehus  7. – 9.september 2017 i Lillestrøm, 
Norge. 

Titlen på konferensen var: Fremtidsrettet socialt arbeid i somatisk sykehus. 

Arrrangør: Socionomtjenesten ved Akershus universitetssykehus  

Konferensen blev åbnet af Øystein Mæland, direktør på Ankerhus universitetssykehus, der blandt andet 
talte om, at socialrådgiverne bidrager til at patienterne kan mestre sygdommen og deres livssituation bedst 
muligt.  Han udtrykte, at han er klar over, at det er krævende opgaver, der forudsætter engagement og 
faglig viden. 

Herefter var der indledning ved  Bente Stein Mathisen medlem af Nordisk Råd og medlem af Stortinget.  
Bente Stein fremhævede, at socialrådgiverne har en vigtig rolle i forbindelse med efterbehandling,  og at de 
burde løftes frem, og blive mere synlige. 

Hun fremhævede vigtigheden af det tværfaglige samarbejde, og efterlyste argumenter, hun kunne 
medbringe til det kommende møde i Reykjavik. 

Bente Stein talte også om vigtigheden af den fællesnordiske aftale, der skal sikre, at, de nordiske 
statsborgere kan rejse frit mellem de nordiske lande, og samtidig være sikret behandling i sygehusvæsnet 
på lige fod. 

Det var en forrygende start på konferencen, hvor der ud over os, også var en repræsentant fra de svenske 
socialrådgivere. 

Herefter var emnerne følgende: 

”overser Helsevesenet flokken” ved Professor Marit Haldar  

” Hvordan synliggjøre socialt arbeid i somatisk sykehus i media” ved Socialrådgiver Tove Bring Solum   

”Perspektiver på kunnskapsgenerering i medisinsk socialt arbejd” ved Gry Velvin PhD- socianom og 
Ingeborg Lidal, PhD- overlæge 

”Dokumentationsutveckling och dokumentationsstudie om kuratorarbejdet inom onkologi” v.Marie 
Nilsson, PhD- kurator og forsker  

” Dette bør sosionomer vite om seksuell helse” ved Jannike Vikan, socionom og stipendiat og Yvonne 
Dolonen – brugerkonsulent og forsker 

”Alkoholintervensjon i sykehus – Ruskonsulentordningen ved Stavanger Universitetssjukehus” v. Hege 
Tvedt – socionom 

” Selvhjelpsgruppe – en god arena for egenkraftmobilisering” v. Kari Witsøe – socionom og daglig leder 
afdistriktskontor Hordaland/Sogn og Fjordane 



”Ny Nasjonal traumeplan – socionomens rolli i utvikling” v. Per Oretorp socionom og assisterende 
generalsekretær , Personskadeforbundet 

Afslutning v. Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen 

”Sorgstøtte i lys av historien – Hvor går veien videre” v. Knut Anderson, Socionom, Akershus 
Universitetssykehus 

Alt sammen spændende og inspirerende emner, som vi kunne kan tage op. I pauserne fik vi kontakt til vore 
nordiske kolleger og udvekslede erfaringer fra arbejdet. 

Vore norske kolleger er i samme situation som os, det vil sige, at de er udsatte, hver gang, der skal spares. 
Situationen i Sverige er meget anderledes. 

Vi tog hjem fulde af nye idéer både på indhold men også på formen for konferencen og på vores faglige 
udvikling. 

 

Sigrun Frank og Kirsten Møller 

 

 


