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Inbjudan till 

Fortbildningsdag för kuratorer 
inom cancervården – 
Livsomställningen efter en 
cancerdiagnos  
Välkommen till en fortbildningsdag som kommer att handla om 

hur livet kan förändras efter en cancerdiagnos och kuratorns 

roll i cancerrehabiliteringen.  

Patrik Göransson har lång erfarenhet som behandlande psykolog, 

patientprocessledare, handledare/utbildare och 

verksamhetsutvecklare inom cancerrehabilitering och arbetar idag i 

Region Skåne. I klinisk verksamhet, handledning och utbildning 

utgår han från gedigen Acceptance and Commitment 

Therapy/Training-grund (ACT) där han har både nationell och 

internationell utbildning och träning.  

Patrik kommer inledningsvis att fokusera på cancerrehabprocessen, 

kuratorns roll, inlärnings- och modern kristeori. Eftermiddagen 

ägnas åt en 3 timmars grundläggande workshop i ACT. 

Elisabet Sernbo, är socionom och har en masterexamen i socialt 

arbete. 2019 disputerade hon på en avhandling med titeln "Med 

avstegen som arbetsplats - En etnografisk studie av hälso- och 

sjukvårdskuratorns arbete". Hon arbetar nu som lektor på 

institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Elisabet 

kommer att berätta resultaten från sitt avhandlingsarbete. 

 

Inbjudan vänder sig till dig som arbetar som kurator inom 

cancervården i Västra Götalandsregionen och Region Halland. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

Datum: Torsdagen den 7 november 2019 

Tid 8.45 – 16.00 

Lokal: Resenären 

Plats: VGR:s konferenscenter Stationshuset, 

Bergslagsgatan 2, Göteborg 

Anmälan: Anmäl dig senast den 28/10 genom att 

klicka HÄR 

 

Antal platser är begränsat till 50 

 

http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents/6FC3858245D0E61CC125847E00217CA5?opendocument&preview=1
http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents/6FC3858245D0E61CC125847E00217CA5?opendocument&preview=1
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  Program 
   

  08.45–09.15 Registrering och fika 

 

  09.15–09.20 Inledning 

 

  09.20–10.00 ”En kurator för dem alla” 

 Elisabet Sernbo  

 

10.00–11.00 Cancerrehabiliteringsprocessen 
och kurators roll 

  Patrik Göransson. 

 

11.00–12.00 Livsomställning efter 
cancerdiagnos – perspektiv från 
inlärningsteori och modern 
kristeori 

  Patrik Göransson. 

 

12.00–13.00  Lunch 

 

13.00–15.55 Workshop - Acceptance and 
Commitment Training för personal 
inom cancervården. 

 Patrik Göransson  

 

14.30–14.45  Fika 

 

14.45–15.50  Fortsatt workshop 

  

15.55–16.00  Avslutning  

 

 

 

 

 


