
Prefekten informerar
• Medarbetarfronten. Fakultetsstyrelsen beslutade 8/6 att anta Lisa Wallander som docent i socialt arbete. Stort grat-

tis! Sofie Magnusson kommer fr.o.m. i höst tillsammans med Mats arbeta med våra ekonomiska frågor. Lotti lämnar 
oss för Malmö högskola. Lämnar oss gör också Marlise. Stort tack för era insatser och ett stort lycka till framöver!

• Löneramen i årets (2017) lönerevision är 2,2% Tider för lönesamtal erbjuds från mitten av augusti. För SACO-med-
lemmar ges även tider för ett obligatoriskt s.k. lönesättande samtal. Mer info om allt detta före midsommar.

• Personaldagar i Höllviken 22-23/8.  Fokus ligger på den genomgång av socionomprogrammet som drar igång på 
allvar nästa år. Anmäl dig!

• Arbetsmiljöenkät 2017.  22-23/8 Enkäten är utskickad. Snälla, ta er tid att besvara den.
• Ekonomi. De månadsvisa uppföljningarna under våren indikerar att vi vad gäller utbildningen i stort sett följer pla-

nen eller m.a.o. budget. På forskningssidan går vi bättre än budget. Obudgeterade externa bidrag in lyfter. Toppen!
• Lokaler. Inredningsarkitekternas förslag presenterades förra veckan. Möbler, val av färger och material ser fint ut. 

Kopior av förslaget läggs ut i lunchrummen i augusti.
• Stimulansmedel för forskning. Socialhögskolan har fått 278 000:- i stimulansmedel för forskning. Medlen är öron-

märkta och måste användas under året. Målgruppen är lektorer utan egna forskningsanslag men även du som har 
sådana kan nu ansöka med vissa restriktioner). Mer info. kommer i veckan. Stimulansmedlen är en unik möjlighet 
som vi hoppas att många kommer att ta tillvara.

   Ha en skön sommar alla så ses vi i augusti!

Sjukhuskuratorernas historik i Malmö synas
Det har inte funnits speciellt mycket 
skrivet om de första sjukhuskurato-
rerna och deras arbetsvillkor, men nu 
kommer en undersökning om hur det 
såg ut inom Malmö sjukvårdsförvalt-
ning från att den första kuratorn an-
ställdes 1935 och framåt.

 Bodil Stenshed är adjunkt vid Socialhögsko-

lan och arbetade i 25 år som sjukhuskurator 

i Malmö. Nu har hon dykt ner i arkiven och 

skrivit om uppkomsten och utvecklingen 

av kuratorsarbetet inom Malmö sjukvårds-

förvaltning med fokus på kuratorns roll i 

förhållande till patienten, sjukvården och 

samhället. Johan Cronehed, redaktör för 

Working Paper-serien, menar att det är ett 

unikt arbete:

”Jag är fortfarande i ’själ och hjärta’ just 
en sjukhuskurator, skriver Bodil Stenshed i 

inledningen av sitt Working Paper. På ett 

likaledes personligt och mycket väl initierat 

sätt redogör hon för sjukhuskuratorernas 

historik i Malmöregionen och i synner-

het för den som är gällande för Malmö 

Allmänna Sjukhus, nuvarande Skånes uni-

versitetssjukhus. Med ett unikt arkiv och 

intervjumaterial tar Bodil med läsaren på 

en intresseväckande, faktaspäckad tidsresa 

som sträcker sig från tidsperioden omkring 

förra sekelskiftet 1900 in i vår tid.”

Hela WP:et finns på: http://www.
soch.lu.se/forskning/publikationer/
working-papers
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Lärare och doktorander kan fortsatt 
söka till vissa av fakultetens högsko-
lepedagogiska kurser i höst. Detta 
oavsett om sista anmälningsdatum 
har passerat eller inte.

Kurser som hålls öppna för anmälning är:

• Genus och mångfald i undervisningen, 

2 veckor (SV)

• Learning and teaching in higher educa-

tion: a web-based introduction, 2 veckor 

(ENG)

• Forskarhandledning – introduction, 2 

veckor (SV)

• Open Networked Learning - ONL, 2 

veckor (ENG)

• Att leda utbildningsutveckling, 5 veckor 

• Den goda föreläsningen (LTH), 2 alt. 3 

veckor (SV)

• HT Högskolepedagogisk introduktions-

kurs, 2 veckor (SV)

Kursplaner, scheman, anmälningsblankett 

osv: http://www.sam.lu.se/anstalldsidan/

for-fakultetens-personal/kurser-for-dokto-

rander-och-larare/hogskolepedagogisk-1

OBS! Om en anmäld kursdeltagare inte tar 

erbjuden plats i anspråk, och avanmälan 

inte har skett till fakultetskansliet senast 

14 dagar före kursstart, och kansliet före 

kursstart inte hittar en ersättare, då faktu-

reras institutionen för kurskostnaden.

Plats till lärarkurser vid S-fak

Intresset var stort när doktorander i 
socialt arbete presenterade sina pro-
jekt för medarbetare på socialförvalt-
ningen i Lund.

Stina Balldin berättade om en forsknings-

översikt om videofeedback-program hon 

gjort tillsammans med två andra forskare. 

Videofeedback är när interaktion mellan 

barn och vuxen (oftast en förälder) filmas 

och den vuxne därefter reflekterar över 

filmen tillsammans med en terapeut. Slut-

satsen av genomgången av 29 olika stu-

dier visade att videofeedback främjar barn-

föräldrarelationen och att inget program 

verkade fungera markant bättre än någon 

annan.

David Hedlund pratade om management-

filosofin ”Lean” och socialt arbete. Han vi-

sade, utifrån en litteraturöversikt, att Lean 

används som en ”floating signifier”, alltså 

att det godtyckligt ges en betydelse av den 

som använder begreppet. Det används lite 

när och hur man känner för det. 

Teres Hjärpe skriver en avhandling om mät-

ningar och statistik i socialtjänsten. Hon 

pratade om sifferpraktiker - vad vi gör med 

och kring siffror. En implikation av siffrornas 

status är att förebyggande arbete blir ned-

prioriterat eftersom det är svårt att mäta. 

Teres ska i nya fältobservationer undersöka 

vilken roll siffror spelar i socialtjänsten, hur 

de används och vad siffror gör med det 

praktiska sociala arbetet. 

Varför forska i socialt arbete
Dagen anordnades av Harald Gegner som 

arbetar som utvecklingssekreterare inom 

socialförvaltningen i Lunds kommun och är 

antagen som doktorand i socialt arbete vid 

Malmö högskola. Inledningsvis betonade 

han hur spännande det är att se bredden 

inom socialt arbete, något som doktoran-

derna själva återkom till efter presentatio-

nerna, när frågan om varför forskning i 

socialt arbete är viktigt lyftes.

Läs mer på: http://www.soch.lu.se/
article/pagaende-forskning-presente-
rades-for-kommunen

Aktuell forskning presenterades för kommunen

Svara på arbetsmiljöenkät 2017
Som ett led i institutionens syste-
matiska arbetsmiljöarbete vill led-
ningen be dig att besvara enkäten 
om hur du upplever den psykosociala  
arbetsmiljön vid Socialhögskolan. 
Enkätfrågorna är de samma som vi använ-

de i motsvarande enkät 2013 (och i viss 

utsträckning även 2012). På så sätt kan vi 

jämföra resultaten över tid.

Enkätsvaren är anonyma och resultatet 

kommer att sammanställas och presente-

ras för alla. Arbetet med detta kommer att 

ske under hösten.

Följ länken för att komma till enkäten: 

http://www.soch.lu.se/internt/form/enkat-

om-den-psykosociala-arbetsmiljon

Sista dag för att besvara är den 30 
juni.

Kalendarium
PERSONALDAGAR
All personal 
Tid: 22-23 aug 

Plats: Falsterbo kursgård 

INSKRIVNING 1:A TERMINENS  
STUDENTER 
Tid: 28 aug, kl. 09:00-14:00

Plats: Lund: sal 28. Helsingborg: C163

INSKRIVNING/INFO FÖR MASTER- 
STUDENTER 
Tid: 28 aug, kl. 09:00-12:00

Plats: Lund: sal 12, Bredgatan 26

SEMINARIUM: SOCIAL WORK  
RESEARCH
Christian Spatscheck, Peter  

Raeymaeckers, Johan Boxstaens 
Tid: 8 september, kl. 09:15-16:00 

Plats: Sal 22 + fler, Bredgatan 26

AU-MÖTE 
Tid: 12 september, kl. 9:15-12:00 

Plats: Konferensrummet, Bredgatan 13

JUBILEUMSFEST, LU 350 ÅR 
Tid: 15 september, kl. 17:00 

Plats: Lundagård

POLICYDISKUSSION OCH  
STYRELSEMÖTE 
Tid: 20 september, kl. 9:00-17:00 

Plats: Ej info.

PERSONALLUNCH, EV TEMAMÖTE 
All personal 
Tid: 26 september, kl. 13:00-16:00 

Plats: Sal 12

FORSKNING PÅGÅR - SEMINARIUM

Malinda Andersson: Mångfaldens ansik-
ten: Konstruktioner av kultur och kompe-
tens i det sociala arbetets praktik
Tid: 28 september, kl. 13:00-15:00 

Plats: R148, Gamla kirurgen

STUDIEADMINISTRATIVT MÖTE
Tid: 29 september, kl. 09:15-12:00 

Plats: Konfersrummet, Bredgatan 13

KURSFÖRESTÅNDARMÖTE 
Tid: 3 oktober, kl. 13:00-16:00 

Plats: Sal 12

MELLANSEMINARIUM
Stina Balldin 
Tid: 5 oktober, kl. 13:15-15:00 

Plats: R148 Gamla kirurgen

DISPUTATION
Vanna Nordling 
Tid: 6 oktober, kl. 10:15-12:00 

Plats: Edens hörsal, Paradisgatan 5

AU-MÖTE 
Tid: 10 oktober, kl. 9:15-12:00 

Plats: Konferensrummet, Bredgatan 13

Detaljerat kalendarium finns på: www.soch.lu.se/internt/events

Studierektor Leili Laanemets och Mar-
cus Herz från Institutionen för socialt 
arbete på Malmö högskola berättade 
om ett planerat samarbete på masters 
nivå under ett evenemang vid Lunds 
kommun i maj.

Båda lärosäten planerar att koordinera när 

olika masterskurser ges. Detta för att ge 

studenterna möjlighet att läsa kurser på 

båda orter. 

Syftet är att bygga upp en masterkultur i 

socialt arbete. Samarbetet drar igång till 

våren 2018.

Mastersamarbete med MAH
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