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Studenter som var på Palle Storms disputation
Tiden räcker inte riktigt till för att skriva så mycket här idag,
men en del saker behöver komma ut på en gång
(undersökningen som finns i en notis nedan) så det får bli
som det blir.
Veckans stora händelse är att Palle Storm nu har blivit
filosofie doktor. Eftersom studenterna på termin 6 kan gå på
disputationer som del av examinationsuppgifterna på
uppsatskursen var det många studenter som också kom och
lyssnade. En av dem var Sandy Halabi (ni ser henne på
bilden), som just nu skriver sitt examensarbete tillsammans med kursaren Natalie Al
Tariq. De skriver själva om flyktingar och integration, men tog tillfällig paus från det
för att se hur en doktorsdisputation går till. En av de saker Sandy tog med sig var
opponentens arbete – hur man kan ge konstruktiv kritik. Hon berättar också att hon
tyckte det var spännande att höra om Palle Storms resa i fyra år, hur saker och ting
skilde sig mellan Sverige och Kanada samt hur man disponerar sin tid för att det ska
resultera i bra forskning.
Linnea Ljung är en annan student som också var där, och en av de sakerna hon tog
med sig var att den svenska äldreomsorgen kanske är så dålig som mediabilden målar
upp. En annan termin 6-student, Zita Alves, gillade speciellt att Palle var så öppen och
ärlig när han berättade om sin forskning och att disputationen inte var en helt igenom
gravallvarlig tillställning.
Kul att så mångas studenter hittade till disputationen! Mer sånt!
Apropå studenter vill jag göra litet reklam för ett par socionomstudenter från
Linköpings universitet, Jim Engstrand & Jonas Bogren. De håller på att göra en
undersökning av studenters upplevelse av stress och vill gärna att ni svarar på den.
Gör det gärna nu på en gång, för sista svarsdag är imorgon (det är inte deras fel att ni
fått enkäten så sent).

Delta i undersökning om stress för socionomstudenter
Hej!
Vi är två socionomstudenter som precis påbörjat vår kandidatuppsats och behöver din
hjälp för att genomföra den.
Vi vill ta reda på socionomstudenters stress under sin utbildning samt er syn på stress
i det sociala verksamhetsfältet. För att få svar på detta har vi konstruerat en enkät
som tar cirka 5-10 minuter att besvara.
Din medverkan i enkäten kommer att vara fullständigt anonym och den data som
samlas in kommer endast användas i vår kandidatuppsats. Genom att skicka in din
enkät ger du ditt samtycke till att vi får använda oss av dina svar.
Vi hoppas att ni vill delta i vår studie!
Svara på enkäten här

Institutionen byter namn
Nu har rektor fattat beslut i frågan om vårt namn. Vi heter nu
Institutionen för socialt arbete (vid Stockholms universitet).
”Socialhögskolan” finns således inte längre kvar i vårt officiella
namn. Beslutet föregicks av en anhållan från vår
institutionsstyrelse om att få stryka Socialhögskolan, därtill
tillstyrkte Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vår
anhållan.
Det nya namnet innebär att vi slipper den tvetydighet som förut funnits; vi har ju
sedan 1977 varit en universitetsinstitution med utbildning på alla nivåer (grund-,
avancerad- och forskarnivå). Beteckningen högskola antyder dels att man inte
bedriver utbildning på forskarnivå, dels att vi på något sätt skulle vara självständiga i
förhållande till Stockholms universitet, vilket vi ju på intet sätt är.

Förbund bildat för Sveriges socionomutbildningar
Fredag den 23 mars 2018 bildades Förbundet Sveriges Socionomutbildningar (Fssoc).
Förbundets syfte är att främja samverkan mellan Sveriges socionomutbildningar och
stärka utveckling av forskning, utbildning och praktik i socialt arbete.
Förbundet vill vara en aktör i samhällsdebatten. Vi vill vi också stärka det sociala
arbetet genom att samordna och utveckla erfarenhetsutbyte mellan olika nätverk,
säger Helena Johansson, förbundets ordförande.
Vi ser också ett behov av att samverka vad gäller vidareutbildningar på avanceradoch forskarutbildningsnivå.
Det konstituerande mötet hölls vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs
universitet.
Förbundet är bildat av det som tidigare kallades Nationella samarbetskommittén för
Sveriges socionomutbildningar.
En interimsstyrelse har utsetts och består av:
Helena Johansson, ordförande, Göteborgs universitet
Thorbjörn Ahlgren, Jönköping University
Katarina Hjortgren, Örebro universitet
Kristina Gustafsson, Linnéuniversitetet
Katarina Piuva, Stockholms universitet
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Johansson, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet,
helena.johansson@socwork.gu.se

Blodbussen kommer till institutionen
Bussen står framför stora entrén måndagen den 23 april
kl.8.30-15.30. De har lunchstängt kl.11-12.

How it is to work at WaterAid – an international
independent organization?
WaterAid works to change people’s lives by improving access
to clean water, toilets and hygiene in the world’s poorest
communities. Louise Ulveland, Program Officer at WaterAid,
and Sofia Jörgensen, Project Manager Face2Face will tell us
about WaterAids activities and how it is to work at WaterAid - a rewarding and
international work with several opportunities to grow.
Careers Services, Student Services
08-16 28 45 karriarservice@su.se su.se/karriarservice
Studenthuset, house Beta, Ekosalen
Date: April 25
Time: 3–4.30 pm
Location: Frescati, Studenthuset, Universitetsvägen 2B, house Beta, Ekosalen
Sign up: Please sign up at Stockholm University careers portal
MyCareer: su.se/mycareer/events

Workshop i karriärplanering VT 18
Karriärservice ger en workshopserie med tre tillfällen. Genom
praktiska övningar, reflektioner och diskussioner får du
verktygen till att öka självinsikten kring din kompetens och
potential inför steget ut på arbetsmarknaden.
Workshop innebär att vi aktivt jobbar med övningar och
diskussioner då vi ses.
Innehåll:
27/4 Tillfälle 1 - Beskriv dig själv
Vad innebär egentligen kompetens? Du får olika verktyg och övningar som kan hjälpa
till att bena ut vad dina olika erfarenheter utifrån studier, arbetsliv och fritid gett dig.
4/5 Tillfälle 2 - Kartlägg din kompetens
Vi går vidare med inventeringen och övar i syfte att kunna presentera sig och sina
kompetenser både skriftligt och muntligt, vilket är nödvändigt när du ska ut på
arbetsmarknaden.
18/5 Tillfälle 3– Kartlägg din arbetsmarknad

Hur kontaktar du arbetsgivare på ett bra sätt? Öka förståelsen för arbetslivet och lär
dig nätverka genom informationsintervjuer och framgångsberättelser. Du övar på att
kortfattat och tydligt lyfta fram dina kompetenser i kontakter med arbetsgivare.
För vem?
Du som är student på Stockholms universitet och som är nyfiken på din framtida
arbetsmarknad.
Tid: fredagar kl. 9-11
Plats: Ekosalen, Hus Beta, Studenthuset
Anmälan: Via universitetets karriärportal: su.se/mycareer eller via e post:
studentavdelningen@su.se
OBS! Begränsat antal platser
Karriärservice på SU - Vi som håller i träffarna är studie- och karriärvägledarna
Maria och Aysha

TJÄNSTER OCH UPPDRAG
Sommarjobb hos Vinnova
Finns det någon studerande eller nyutexaminerad som är
intresserad av något av följande områden?
• Internationella EU-samarbeten i ditt nätverk (sista ansökningsdag 29 april)
• Hållbar utveckling och Agenda 2030 (sista ansökningsdag 29 april)
• Policyfrågor och verksamhetsutveckling på Vinnova (sista dag för ansökan 22 april)
Länk för mer information och anmälan:
https://www.vinnova.se/m/arbeta-hos-oss/lediga-tjanster/

Olivia omsorg söker sommar- och timvikarier
Olivia omsorg driver LSS-verksamheter som erbjuder omsorg
med hög kvalitet och skapar förutsättningar för människor med
beviljad insats enligt SoL eller LSS att leva ett självständigt liv i samhället utifrån sina
behov och förutsättningar.
Hos oss står den enskildes behov i fokus och vi söker därför sommar- och timvikarier
med kunskap om socialt arbete och en känsla för gott bemötande och pedagogik.
Vår värdegrund
O mtanke – om att resurser skapas och hanteras ansvarsfullt
M od – att trampa upp nya stigar, att stå upp för våra idéer och våga ompröva beslut
S amverkan – med brukare, medarbetare och uppdragsgivare möjliggör
gemensamma mål
O likhet – får plats, värnas om och uppmuntras
R espekt – för att vilja och förstå andras och egna behov, perspektiv och beslut
G lädje – över att förtroende inspirerar oss att se möjligheter och anta utmaningar
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med att stödja människor till
ett stimulerande liv. Som vikarie är du ett stöd för den enskilde i det dagliga livet, i
hem- och fritidssysslor. Du samverkar bland annat med anhöriga, daglig verksamhet,
gode män och hälso- och sjukvård. Du arbetar efter den enskildes genomförandeplan
och dokumenterar fortlöpande. Du är en del av en personalgrupp där du får möjlighet
att påverka och att självutvecklas i din yrkesroll.
Om du är ute efter ett stimulerande arbete där du kan göra skillnad för människor tror
vi att du kommer att trivas hos oss. Gå in på vår hemsida www.oliviaomsorg.se för att
läsa mer och ansöka om våra lediga tjänster.

Två tjänster på Läkare i Världen
Praktikanttjänst Volontärsamordning Läkare i Världen
HT 2018
Läkare i Världen arbetar för alla människors lika rätt till hälsooch sjukvård. Nu söker vi en praktikant till vårt kansli i
Stockholm, för att arbeta heltid under höstterminen 2018.
Som praktikant hos oss arbetar du under stort personligt
ansvar. Du kommer att arbeta med Läkare i Världens volontärsamordnare och avlasta
hen med arbetsuppgifter rörande framförallt volontärsamordning, klinikutveckling och
administration.
Om Läkare i Världen
Läkare i Världen är ett nätverk av internationella humanitära organisationer. Vårt syfte
är att hjälpa människor i utsatta situationer, främst genom hälso- och
sjukvårdsinsatser. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och har idag kontor i 15
länder. Tillsammans driver nätverket över 300 hälso- och sjukvårdsprojekt i mer än

70 länder. Stora delar av verksamheten baseras på ideellt arbete. Läkare i Världen
driver en medicinsk klinik i Stockholm där vi erbjuder vård till personer som saknar
tillgång till subventionerad vård i Sverige. Vi har också en juridisk asylrådgivning och
psykosocial mottagning.
Om praktiktjänsten
Som praktikant på Läkare i Världen får du prova på många olika typer av
arbetsuppgifter. I tjänsten ingår allt från politiskt researcharbete till direktkontakt
med papperslösa och migranter i behov av vård. I de administrativa uppgifterna ingår
bland annat att bearbeta statistik, sköta schemaläggning, svara på mejl och
kommunicera internt. I tjänsten ingår även praktiskt arbete med logistik och
samordning. Som praktikant på Läkare i Världen finns stora möjligheter att ta egna
initiativ och bidra till att utveckla vårt arbete. Vi är en liten organisation med en
omfattande verksamhet som är livsavgörande för många. Behoven är stora,
resurserna begränsade.
Om dig
Vi söker dig som delar Läkare i Världens värderingar om att alla människor ska ha
tillgång till vård och som har ett stort engagemang för mänskliga rättigheter och
rättvisefrågor. Du tar eget ansvar, är noggrann och har förståelse för att på en liten
organisation som Läkare i Världen kommer både kvalificerade och mindre
kvalificerade arbetsuppgifter att ingå i praktiktjänsten. Du trivs med att jobba i team
och är van att möta människor i alla åldrar och med olika bakgrund.
Så ansöker du
Låter tjänsten intressant och tror du att du skulle trivas hos oss? Skicka din
ansökan, inklusive personligt brev och CV till: ansokan@lakareivarlden.se
Praktikanttjänst Kommunikation Läkare i Världen HT 2018
I denna praktiktjänst ingår många olika typer av arbetsuppgifter och kräver stort
personligt ansvar. Du kommer att arbeta med Läkare i Världens
kommunikationsansvariga.
Exempel på arbetsuppgifter är exempelvis politiskt researcharbete, sammanställa
nyhetsbrev, extern kommunikation (sociala medier, hemsida). I tjänsten ingår även
arbete
med insamling och opinionsbildning.
Vi söker dig som
– har erfarenhet av researcharbete
– är bra på att skriva intressanta texter
– studerar journalistik eller kommunikation
– kunskap om EU-rätt, folkrätt, mänskliga rättigheter, hälso- och sjukvårdslagen är
meriterande
– kunskap om bildredigering, layout och trycksaksproduktion är meriterande
– språkkunskaper är meriterande
Generella önskemål för tjänsten
Vi söker dig som delar Läkare i Världens värderingar om att alla människor ska ha
tillgång till vård och som har ett stort engagemang för mänskliga rättigheter och
rättvisefrågor. Du trivs med att jobba i team och är van att möta människor i alla
åldrar och med olika bakgrund. Du tar eget ansvar, är noggrann och har förståelse för
att på en liten organisation som Läkare i Världen kommer både kvalificerade och
mindre kvalificerade arbetsuppgifter att ingå i praktiktjänsten.
Så ansöker du
Låter tjänsten intressanta och tror du att du skulle trivas hos oss? Skicka din
ansökan, inklusive personligt brev och CV till: ansokan@lakareivarlden.se

Det här är ett veckobrev som skickas ut till alla registrerade kursdeltagare vid
institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Redaktör för veckobrevet är
Sanna Tielman. Om du vill få med information i veckobrevet kan du maila till
info@socarb.su.se
Foto: Porträtt av Sandy Halabi, egen bild.
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