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Curriculum Vitae
Camilla Bogarve
Mål
Att verka för ökad kunskap och utveckling på system-, verksamhets- och individnivå med
särskilt fokus på bemötande och stöd till personer med funktionsnedsättning.
Värdegrund
Frihet, solidaritet, hopp, jämlikhet och egenmakt.
Personlighet
Drivande, målinriktad och strukturerad. Jag är självständig, blir lätt motiverad och har hög
arbetskapacitet. Jag är bra på att skapa kontakt och har en tolerant, respektfull hållning
gentemot andra människor.

Arbete
2009 





2009 - 2012


2005 - 2008





2004 –2005




Universitetsadjunkt i socialt arbete
Malmö Högskola, Hälsa och Samhälle
Kursansvarig för Förhållningssätt och etik (15 hp) vid det Socialpedagogiska
programmet (SF 121 A)
Kursansvarig för Teoretisk fördjupningskurs (7 hp), Funktionshinder och socialt
arbete, FÅ, termin 6 (SA 261A).
Undervisar vid andra kurser i ämnena: psykisk ohälsa, att leva med psykiska
funktionsnedsättningar, psykiatrisk rehabilitering, bemötande samt
brukarinflytande.
Ansvarig för momentet Personlig och professionell utveckling (PPU) vid det
Socialpedagogiska programmet.
Ansvarar för HARE-gruppens årliga konferens, Vårkonferensen.
Utbildare och verksamhetsutvecklare
RSMH Riks (Riksförbundet för social och mental hälsa)
Anställd för att utbilda och handleda personal vid RSMH:s återhämtningscenter i
återhämtnings- och rehabiliteringsinriktat arbetssätt.
Projektledare
Rehabiliteringsprojekt i Halland (Milton projekt)
Anställd av Psykiatrin i Halland men också på uppdrag av socialtjänsten i de sex
Halländska kommunerna.
Det saknades hopp om individens möjligheter i den vård och stöd som erbjöds personer
med psykisk ohälsa. Uppdraget var att skapa en förändring i synsätt, en öka kunskapen om
återhämtning samt att etablera en kunskapsbaserad psykiatrisk rehabilitering.
Ansvarade för budget, personal, att samordna och organisera utbildningsinsatser, skapa
samverkansforum, föreläsa, utbilda och stödja verksamheter, implementationsprocesser,
att dokumentera arbetet och skriva slutrapport.
Kurator och biträdande enhetschef
Dubbeldiagnosmottagningen, Beroendecentrum, Psykiatrin i Malmö
Behandling och rehabilitering till personer med samsjuklighet
Tillsammans med övriga i personalgruppen starta och bygga upp en verksamhet.
Utveckla arbetsmetoder, implementera metodiken Integrerad behandling utvecklad vid
Dartmouth University, New Hampshire, USA.
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2003 – 2004



2001 – 2003



1997 – 2002






1994 – 1997

Socionom
Södra Re, Capio i Lund
Skrev social utredning och gjorde bedömning av arbetsförmåga
Arbetade med rehabilitering, grupp och individuellt, till personer med
utmattningsdepression
Rehabiliterare och verksamhetsutvecklare
Vågens Rehabiliteringsteam, Malmö Stad och Psykiatrin i Malmö
Arbetade med rehabilitering enligt den metodik som utvecklats vid Center for Psychiatric
Rehabilitation, Boston Unviersity, till personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Utvecklade verksamheten till en stringent, strukturerad rehabiliteringsverksamhet samt
implementerade nya rehabiliterings metoder utifrån aktuell forskning.
Samordnare och verksamhetsutvecklare
Kansliet för Rehabilitering, Malmö stad och Psykiatrin i Malmö
Kansliet för rehabilitering hade i uppgift att utveckla och implementera förhållningssätt och
metoder för psykiatrisk rehabilitering utvecklade vid Center for Psychiatric Rehabilitation,
Boston University, inom socialtjänsten och psykiatrin i Malmö.
Samordnade arbetsgruppen som bestod av två verksamhetskonsulter (inkl. mig själv) och
sex utbildare.
Samarbetade med Boston University
Konsulterade till verksamheter inom psykiatri och socialtjänst som kom i kontakt med
personer med psykiska funktionsnedsättningar



Samordnare och socialsekreterare
SPS teamet (socialpsykiatrisk samverkan), Malmö stad och Psykiatrin i Malmö
Stimulerade samverkan, både på individ och verksamhetsnivå, mellan psykiatri och
socialtjänst
Arbetade med klienter, i huvudsak med nätverksmöten utifrån Lösningsfokuserad metod




Projektledare
Nova projektet, Malmö stad
Startade, byggde upp samt ledde verksamheten
Arbetade med klienter, behandling i öppenvård enligt TA-modellen



Socialsekreterare
Biståndsenheten för vuxna, Centrumdistriktet, Malmö stad
Klient- och utredningsarbete med vuxna, oftast med missbruksproblematik



Narkotikarådgivare
FMN (Föräldraföreningen Mot Narkotika)
Rådgivning och stödsamtal till föräldrar och hela familjer




Socialsekreterare
Vuxenbasen, Centrumdistriktet, Malmö stad
Skrev social utredningar
Arbetade med samtal i öppenvård för personer med missbruksproblematik



Socialsekreterare
Social sektion, Centrum distriktet, Malmö stad
Skrev utredningar för vuxna med sociala problem



1992 - 1994

1991

1990 - 1991

1989 - 1990

1987 - 1988
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Utbildning
2008 - 2011

Växjö universitet, Magisterkurs i socialt arbete
Teorikurs (2008)
Magisteruppsats (feb 2011):
Bogarve, C. (2011). Paradoxen i att vara träningsklient: brukares erfarenheter i samband med en
personalutbildning i psykiatrisk rehabilitering (LNU).

2000 - 2002

Boston University, Center for Psychiatric Rehabilitation
Utbildning i pedagogik och verksamhetsutveckling för undervisning
och programutveckling inom psykiatrisk rehabilitering

1994 -1998

Boston University, Center for Psychiatric Rehabilitation
Rehabilitation practitioner (rehabiliterare)
Uppdragsutbildning inom Malmö stad och Psykiatrin i Malmö

1989 - 1991

Institutet för Livsterapi i Malmö
Grundutbildning, Transaktionsanalytisk psykoterapi
Utbildningen motsvarar psykoterapiutbildning, steg 1.

1984 - 1987

Lunds universitet, Socionomexamen, Sociala linjen

Kurser
2010

Supported Employment, IPS-modellen (Individual Placement and Support) vid
Dartmouth Psychiatric Research Center and College, New Hampshire, USA
Tre dagars utbildning av Deborah Becker som är en av grundarna till IPS modellen.

2003

Lösningsfokuserad samtalsmetodik, Jehoshua Kaufman

1998

Kommunikation och ledarskap, Dale Carnegie

1995

Grundkurs i lösningsfokuserad terapi och handledning, Harry Korman

Andra meriter
2008, 2011

Internationell erfarenhet
Har vid två tillfällen presenterat utveckling och implementering av Psykiatrisk
rehabilitering i Sverige vid en internationella konferenser i Boston.

2005

Nationell erfarenhet
Har regelbundet samarbetat med Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).
Arrangerade 2008 en nationell tillsammans med David Ershammar (Region Skåne) och
David Rosenberg (FoU Västernorrland) på uppdrag av Socialpsykiatriskt forum,
Socialstyrelsen, RSMH och SKL.
Har tillsammans med David Ershammar och David Rosenberg varit redaktör för en bok om
återhämtning och psykiatrisk rehabilitering utgiven av Gothia förlag 2012.

1998 -

Pedagogisk erfarenhet
Samordnat, planerat, utfört utbildning i olika sammanhang. Undervisning har skett både
genom muntliga och skriftliga föreläsningar, övningsuppgifter, diskussioner, seminarier
och handledning på grupp- och enskilda arbeten.
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1997 - 2002

Skicklighet – pedagogik, implementering och verksamhetsutveckling
Under fem år trainee till Professor Marianne Farkas, Boston University.

1994 -

Internationella kontakter
Samarbetar med Boston University, Dartmouth Research Center and College samt med
Hansa University, Groningen i Holland.

1994 -

Nationella kontakter
Nätverkar med ett stort antal personer på olika håll i Sverige, engagerade i liknande frågor
som jag själv, att verka för utveckling av bemötande och stöd till personer med psykiska
funktionsnedsättningar.

8 år

Psykoterapeutisk egenterapi
 Birgitta Löwegren-Almqvist, leg psykoterapeut, symboldramaterapeut och
handledare, S:t Lucas, Malmö.
 Ylva Lindskog, leg psykoterapeut, Institutet för psykoterapi, Lund.

Publikationer
2012

Bogarve, C., Ershammar, D., Rosenberg, D. (2012). Rehabilitering och stöd till
återhämtning vid psykiska funktionshinder: Möjlighetens metoder för en ny praktik.

Övrigt
2009 -

Delägare i Veckla Re AB
Veckla Re AB är ett utbildningsföretag.

2013

Konsult i ett EU-projekt med fem deltagarländer kring Supported Education.

Referenser

Lämnas på begäran.
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