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Abstrakt 

 
Syftet med studien har varit att kartlägga och beskriva primärvårdskuratorns förekomst och 
arbetsuppgifter. För att uppfylla syftet har jag utgått från följande frågeställningar: Hur ser 
historiken ut för primärvårdskuratorer? Vilka ramar styr primärvårdskurators arbete? Vilka 
arbetsuppgifter har kuratorn inom primärvården? Vilken roll har kuratorn i 
primärvårdsteamet? I vilka slags ärenden kopplas primärvårdskuratorn in? Vilken utbildning 
och utvecklingsmöjligheter har kuratorn inom primärvården? 
 
Det empiriska materialet består av tidigare forskning, en litteraturstudie av insamlad empiri 
och två kvalitativa intervjuer med primärvårdskuratorer som arbetar på två olika 
vårdcentraler. Empirin har analyserats utifrån teorin psykosocialt behandlingsarbete.  
 
Resultatet har visat att kuratorns roll i primärvårdsteamet är att besitta kunskap om den 
psyksociala aspekten kring patienten och om hur det sociala nätverket fungerar.  Några av de 
vanligaste arbetsområdena för primärvårdskuratorer i patientarbetet är; kriser, depressioner 
och arbetsrelaterade problem. De ramar som styr primärvårdskuratorernas arbete är främst 
hälso- och sjukvårdslagen, Sekretesslagen och Patientjournallagen. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: kurator, primärvårdskurator, psykosocialt behandlingsarbete, primärvård, socialt 
arbete 
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1. Inledning 
 
Sambandet mellan psykosociala faktorer och hälsa är något som är välkänt för de flesta. Men 
hur kuratorer inom sjukvården arbetar med detta stöd är det inte många som känner till. Ännu 
mindre kunskap finns hos allmänheten om primärvårdskuratorns arbete. Min förhoppning är 
att genom min studie sprida kunskap om primärvårdskuratorernas arbete, kompetens och 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Under de senaste 15 åren har kunskapen om betydelsen av att tillföra en psykosocial 
behandlingskompetens på vårdcentralerna ständig ökat. Människor söker primärvårdens hjälp 
för mycket annat än rent medicinska problem. Enbart medicinskt utbildad personal så som; 
distriktsläkare, distriktssjuksköterskor och mottagningssköterskor har inte den kompetens som 
behövs för att kunna bemöta och behandla dessa problemställningar.  (Web-dokument A:36) 
 
Hälso- och sjukvården har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Antalet 
vårdplatser på sjukhus har minskat kraftigt. Det har skett dels av ekonomiska skäl, och dels på 
grund av medicinsk och teknisk utveckling. Avsevärt fler ingrepp och behandlingar kan nu 
mera ske i poliklinisk verksamhet och patienten kan gå direkt hem istället för att läggas in på 
vårdavdelning för eftervård (Svanqvist, 1997:41f). 
 
Patienter med psykosociala problem är en grupp som växer i omfattning. Stressrelaterade eller 
diffusa symtom som kan uppträda som svar på t.ex. långvarig spänning, otrygghet eller oro 
för framtiden blir allt vanligare. Kravet på att primärvården ska ta hand om dessa problem 
vilka ofta förekommer i kombination med andra symtom eller problem (fysiska och/eller 
sociala) ökar (Linde,1998:8f). Mellan 10-30 % av patienterna på vårdcentral antas ha besvär 
som är av psykosocial karaktär.  Att kunna hantera olika påfrestningar som arbetslöshet, kriser 
i familjen eller i omgivningen kan för människan betyda att den ene får olika symtom medan 
den andre har förmåga att på egen hand hantera sitt liv utifrån nya och andra förutsättningar. 
Kraven som ställs är ibland större än de resurser som människan har. Anpassning till en ny 
teknik och nya organisationer är allt för stor för många av oss. Att leva ”det balanserade livet” 
är för en del människor omöjligt.  Både ur patientens och sjukvårdens perspektiv är det viktigt 
att psykosociala problem kan behandlas så tidigt som möjligt och som en del i den samlade 
vårdinsatsen. (Tegerhult & Ydreborg 2000:7). 
 
Sammansatt problematik kräver för ett framgångsrikt behandlingsresultat samverkan mellan 
olika kompetenser och samarbete utåt inte bara med övrig sjukvård utan även med samhället i 
övrigt. Sjukvården möter alltid människor i kris i samband med sjukdom. Ibland är det tydligt 
att patienterna är i en kris som när man söker läkare för att man inte kan sova efter en 
trafikolycka man varit med om. I bland är det svårare att se samband mellan den 
svårbehandlande astman och moderns dödsfall ett år tidigare, i synnerhet om patienten sedan 
tidigare har en känd- om än ej svårbehandlad astma. Eftersom primärvården sköter vad som 
kallas första linjens psykiatri (dvs. depression av mer komplicerad natur, lättare 
ångestsymtom samt krisreaktioner) hamnar många patienter i gränslandet mellan somatik och 
psykiatri hos primärvårdskuratorn. (Linde, 1998:8f) 
 
En väl utbyggd primärvård är en förutsättning för en god och effektiv hälso- och sjukvård. 
Både ur patientens och sjukvårdens synpunkt är det viktigt att spåra och behandla problemen  
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så tidigt som möjligt parallellt med den medicinska vården eller i förebyggande syfte. 
Kuratorns beskrivning av sin verksamhet visar på deras värde i detta sammanhang. Det har  
visats sig att ”det finns en kostnad förknippad med avsaknaden av relevant terapi eller kostnad 
för att inte behandla. Sådana kostnader kan uppstå till en följd av att effektiv terapi    p g a 
olika anledningar inte sätts in vid rätt tidpunkt eller i rätt omfattning”. (Hallberg, 1998:5)  
 
Bakgrund till kuratorns uppgifter i primärvården 
 
Redan på 1940-talet fanns en tanke på att bygga upp en primärvård i Sverige. Man ville 
inrätta hälsocentraler i bostadsområdena. 1963 påbörjades denna uppbyggnad. Det fanns en 
strävan efter att patienternas samlade behov fysiskt, psykiskt och socialt skulle bedömas och 
tillgodoses i ett sammanhang. Landets första kurator inom primärvården tillträdde i början av 
1970- talet. Trots att det finns flera rapporter, utredningar och enkäter sedan den tiden, som 
drar slutsatsen att det är viktigt med psykosocial kompetens inom hälso- och sjukvård, är det 
svårt för kuratorerna att få utrymme för det psykosociala perspektivet på vårdcentralerna. 
(Hallberg, 1998:1) 
 
Det är svårt att tillämpa en helhetssyn om den psykosociala kompetensen saknas i vårdarbetet. 
Det kan ses som ett skäl till varför kuratorer skulle behövas även i primärvården. Ett annat 
skäl är att primärvården är i behov av social kompetens för att bli effektivare och för att 
minska risken för medicalisering av sociala problem. (Sundh & Svensson, 1996:4) Enligt 
Sundh och Svensson (1996) finns det många fördelar med att ha tillgång till kuratorer på 
vårdcentraler. Läkarna får avlastning. Patienterna får, en för dem, bättre vård p.g.a. att 
kuratorn har en annan utbildning än läkarna. Det finns en möjlighet till ett närmare och tätare 
samarbete mellan personalkategorier runt patienterna. 
    
Primärvårdens företrädare kommer i framtiden att få allt större ansvar för insatser som 
tidigare utförts på sjukhusen. Varje enskild patients vård period i sjukhussäng kommer att 
minska. Vård och behandling kommer istället att ges i öppen vård och i primärvård. Men trots 
allt är ändå människan i sammanhanget den samma. Den faktor i hennes liv som medverkar 
till att framkalla sjukdom finns kvar. Kuratorns insatser är därför betydelsefulla. 
(Svanqvist, 1997:41ff) 
 
I november 2000 bestämde riksdagen att en satsning skulle göras på primärvården. I ett unikt 
avtal tog kommuner och landsting på sig att utveckla primärvården i enlighet med riksdagens 
beslut. De lovade därmed att förbättra tillgängligheten, och verka för att alla invånare får en 
egen familjeläkare och att förstärka vården för de äldre. Familjemedicinska institutet (Fammi) 
kom till som en följd av denna nationella handlingsplan. Fammi ägs av staten, 
Landstingsförbundet och svenska Kommunförbundet och drivs som en ideell förening. På 
Fammi arbetar representanter för de flesta yrkena i primärvården. Fammi kommer så 
småningom att avvecklas. (Web-dokument A:36) 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att kartlägga och beskriva primärvårdskuratorernas förekomst och 
arbetsuppgifter. Vad karaktäriserar primärvårdskuratorernas arbete? 
 

• Hur ser historiken ut för primärvårdskuratorer? 
 

• Vilka ramar styr primärvårdskurators arbete? 
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• Vilka arbetsuppgifter har kuratorn inom primärvården? 
 

• Vilken roll har kuratorn i primärvårdsteamet? 
 

• I vilka slags ärenden kopplas primärvårdskuratorn in? 
 

• Vilken utbildning och vilka utvecklingsmöjligheter har kuratorn inom primärvården? 
 
Begreppsförklaring 

Primärvård 

Primärvård är den del av hälso- och sjukvården som svarar för insatser som inte kräver 
sjukhusens kompetens och resurser eller annan särskild kompetens. Verksamheten är förlagd 
till enheter, vanligen kallade vårdcentraler, med ansvar för befolkningen inom ett visst 
geografiskt område. Till stor del har tidigare separata verksamheter placerats vid 
vårdcentralerna, så t.ex. distriktssköterskemottagningar, mödravård och 
barnavård.(Nationalencyklopedin, 1990) 

Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd så att först redogörs för uppsatsens bakgrund. Sedan beskrivs syfte, 
frågeställningar och definitioner. Efter detta följer den teori som kommer vara till hjälp i 
analysen. Sedan redogörs det för den tidigare forskningen som finns i ämnet. Därefter 
kommer ett metodavsnitt, där tillvägagångssätt för undersökningen beskrivs. Resultaten av det 
empiriska materialet redovisas i kapitel fem, sex och sju. Resultaten av intervjuerna redovisas 
i kapitel åtta. Avslutningsvis analyseras det empiriska materialet med hjälp av den valda 
teorin. Uppsatsen avslutas med en diskussion som omfattar tankar och funderingar som väckts 
hos mig under arbetets gång. 
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2. Teoretiskt perspektiv 
 
I detta kapitel beskrivs det teoretiska perspektivet som är relevant för undersökningen 
 
Psykosociala perspektiv 
 
Teorin psyksocialt arbete/psykosocialt behandlingsarbete kommer att ligga till grund för den 
insamlade empirin. I den följande texten beskrivs några olika svenska forskares syn på vad 
begreppet psykosocialt arbete innebär. I analysen av den insamlade empirin kommer enbart 
Bernler & Johnssons (2001) och Hessles (1985) syn på psykosocialt arbete/psykosocialt 
behandlingsarbetet att beaktas. Begreppet psykosocialt arbete/psykosocialt behandlingsarbete 
introducerades i Sverige i mitten av 1970-talet. 
 
Gunnar Bernler och Lisbeth Johnsson (2001) har angett ett antal begrepp som har betydelse 
för psykosocialt förändringsarbete: De är: socialt arbete, psyksocialt arbete, psykosocialt 
behandlingsarbete och psykoterapi. 
 
Psykosocialt arbete uppfattas av författarna på ett brett sätt, vilket i stort ”innefattar allt 
behandlingsarbete där man tar hänsyn till klientens verklighet”. De menar att nästan allt 
behandlingsarbete, som utförs (inklusive det mesta som rubriceras som psykoterapi) är 
psykosocialt arbete, som både avser mål, metoder och avsedda klientgrupper. Författarnas 
definition av psykosocialt arbete tar utgångspunkten i förändringsarbete, där samspelet 
människa – miljö är grundläggande för såväl utvecklingen av en personlig identitet som för 
skapande och vidmakthållande av psykosociala problem. Psykosocialt arbete är således en del 
av det sociala arbetet. De menar därför att individen måste ses i sitt sammanhang, och att inre 
och yttre faktorer måste ses i ett samspel. Vidare är psyksocialt arbete en målinriktad och 
systematisk verksamhet utifrån en grundläggande teoribildning, som hjälper behandlaren med 
såväl analys som handling. Förklaringar och förståelse av sociala processer och 
förändringsprocessen måste förenas med kunskap om vad förändring är och hur man skapar 
den. Det professionella arbetet kräver särskild utbildning. Det psykosociala synsättet kan inte 
betraktas som psykosocialt arbete i professionell mening förrän arbetet bedrivs som en 
systematisk och målinriktad verksamhet utifrån en grundläggande teoribildning. I  
teoribildningen  är analys och handling interrelaterade, de ingår i en helhetssyn på arbetet. 
(Bernler & Johnson 2001:19f) 
 
Morén (2001) menar att socialt arbete inte enbart är individarbete eller samhällsarbete. Det 
handlar om individer och grupper i sociala/samhälleliga situationer. Livsomgetsaltande socialt 
arbete måste alltid förstås i ett psykosocialt sammanhang. Han anser att Bernler och Johnsson 
(2001:35) motsäger sig själva när de hävdar att ”allt socialt arbete bör präglas av psykosociala 
synsätt” men samtidigt knyter begreppet ”psykosocial” till en viss delmängd av 
förändringsarbetet. De anger också som ett kriterium att psykosocialt arbete präglas av ett 
psykosocialt synsätt. Morén (2001) anser vidare att man inte bör använda termen 
”psykosocial” för att beteckna ett särskilt arbetssätt utan istället hävda att allt socialt arbete är 
psykosocialt till sin karaktär. Han menar att begreppet ”psykosocial” är inte en metod- eller 
verksamhetsbegrepp utan ett (meta) teoretiskt begrepp. Att arbeta psykosocialt innebär ett 
särskilt sätt att förhålla sig till människans vara – i -värld. (Morén, 2001:14) 
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Barbro Lennéer - Axelsson och Ingela Thylefors (1991:12ff) skiljer på psykosocialt arbete, 
psykosocialt behandlingsarbete och psykoterapi. Psykosocialt arbete menar de äger rum i de 
flesta vård- och omsorgsverksamheter som exempelvis skola, socialtjänst och 
barnhälsovården. De delar in det psykosociala arbetet i två olika former, förebyggande socialt  
arbete som främst består av upplysningsarbete och kunskapsförmedling till grupper av olika 
slag. Den andra formen består av individuellt inriktade insatser som bedrivs i kontakt med 
speciella personer. Psyksocialt behandlingsarbete har individuellt inriktade insatser. 
Behandlingsarbetet är mera systematiserat och strukturerat än allmänt psykosocialt arbete. 
Målet för det psykosociala behandlingsarbetet syftar till förändring av personlighet, av 
relationer och/eller av den sociala situationen. Det medför att det psykosociala 
behandlingsarbetet kommer att ligga nära det psykoterapeutiska arbetet. De anser dock att det 
finns en viktig skillnad mellan psykoterapin och psykosocialt behandlingsarbete, att de vänder 
sig till olika grupper av människor. Begreppet psykosocial menar de anger dels synsätt när det 
gäller orsak till mänskligt lidande, att sociala och psykiska problem som samverkar med 
varandra, dels problemlösningsmetoder (a.a)  
 
Sven Hessle (1982:10ff) menar på att det gäller att tänka tvärtom i förhållande till 
psykoterapin. Att målsättningen i psykosocialt arbete bör kunna uppnås inom en begränsad 
tidsperiod med bästa möjliga metodik där problemen uppenbarar sig. Teori valet måste vara 
flerdimensionellt. Dessutom bör det psykosociala arbetet sträva efter öppenhet och ett 
engagemang runt klienten (t.ex. familj, grannar, myndighetspersoner) för gemensam 
konfliktlösning. Han betonar att målet för det psykosociala arbetet är att stärka individens 
motståndskraft mot omgivningens krav, att förändra omgivningen och att förändra samhället 
så att säga inom individen.  
 
Sammanfattning 
 
Begreppet psykosocialt arbete/psykosocialt behandlingsarbete har i texten belysts ur olika 
perspektiv. Bernler & Johnssons (2001:19f) tanke är att nästan allt behandlingsarbete som 
utförs är psykosocialt arbete. Morén (2001:14) menar i stället att allt socialt arbete är 
psykosocialt till sin karaktär. Det är inte ett särskilt arbetssätt. Lennéer - Axelsson och Ingela 
Thylefors (1991: 12ff) skiljer på psykosocialt arbete, psykosocialt behandlingsarbete och 
psykoterapi. Det psykosociala arbetet delar de in i två olika former; förebyggande socialt 
arbete och individuellt inriktade insatser. Det psykosociala behandlingsarbetet anser de har 
individuellt inriktade insatser, men behandlingen är mera systematiserad och strukturerad än i 
allmänt psykosocialt arbete. Vidare menar de att det psyksociala behandlingsarbetet ligger 
nära det psykoterapeutiska arbetet. Men att det finns en viktig skillnad mellan psykosocialt 
behandlingsarbete och psykoterapin, de vänder sig till olika typer av patienter. Hessle 
(1985:10ff) menar att det gäller att tänka tvärtom i förhållande till psykoterapin. Han menar 
att teori valet måste vara flerdimensionellt. Det psykosociala arbetet bör sträva efter öppenhet 
och ett engagemang runt klienten för gemensam konfliktlösning.  
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3. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel kommer tidigare forskning som anses vara relevant för studien att presenteras. 
Fokus har legat på svensk forskning. Detta för att det har varit svårt att hitta internationell 
forskning inom detta problemområde. Spri, bibliotek och utredningsbank i Stockholm har i 
sina samlingar såväl utredningar som uppsatser som behandlar ämnet kuratorns arbete i 
primärvården. 
 
Hagaprojektet 1983 
 
Rapporten från Haga vårdcentral i Örebro visade att kuratorn och socialsekreterare mötte 
människor med olika behov och frågeställningar. Socialsekreteraren hade tyngdpunkten i sitt 
arbete förlagd till sociala biståndsfrågor och kuratorn på sorg och krisbehandling samt i övrigt 
psykosocialt arbete som ingick i kontinuerliga samtalskontakter. (Bjering 1984:187ff) 
 
Kumlaprojektet 
 
En annan undersökning gjord i Kumla visade att kurator på vårdcentral innebar att 
distriktsläkare och distriktssköterskor avlastades så att de kunde arbeta med sina egentliga 
uppgifter. Man såg även att social kompetens vidgade verksamheten och gav ett bättre 
omhändertagande. Samarbetet förbättrades mellan socialvård, arbetsvård och 
försäkringskassa. Undersökningen visade att kurator och socialsekreterare i mycket liten grad 
var parallella resurser, men att behov fanns av båda två.(Bjering 1984:187ff) 
 
SPRI S 101, 1988 
 
SPRI utredningsbanken 1988 konstaterade i ”Primärvård- innehåll och utveckling” angående 
social medverkan i primärvården att socialsekreterare både hade en stödjande och 
kontrollerande roll. De besatt inte den nödvändiga kompetensen som krävdes för att behandla 
patienter med psyksociala problem i samband med sjukdom. Kuratorn hade däremot en 
kunskapsbas som väl passade ihop med övrig personal på vårdcentralen. SPRI ansåg i 
utredningen att en viktig arbetsuppgift för kuratorn inom primärvården var att göra 
kompletterande utredningar till den medicinska bedömningen med psykosociala aspekter. 
(Berglund 1993) 
 
Kuratorn i primärvården – en viktig psyksocial resurs 
 
I sin C-uppsats ”Kuratorn i Primärvården – en viktig psykosocial resurs”, Stockholms 
Universitet institutionen för socialt arbete VT-92 skriver Inga-Britt Eriksson att hon undrar 
över om det kommer att finnas utrymme för att se till individen i sin psykosociala miljö i 
framtiden när det talas så mycket om ekonomistyrning, marknadskrafter, köpa och sälja 
sjukvård, privatisering, effektivitet mm inom den offentliga sektorn, hälso- och sjukvård. Hon 
anser att det är viktigt att kunna påvisa behovet av psykosocial kompetens i en väl utbyggd 
primärvård, vilket ligger inom socionomens/kuratorns arbetsområde, så att den psykosociala 
kompetensen efterfrågas vid planeringen av den nya primärvården.(a.a) 
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Redan i början av 1990 talet drog Eriksson (1992) slutsatsen att ett paradigmskifte från ett 
enbart naturvetenskapligt synsätt till ett humanvetenskapligt synsätt inom primärvården skulle  
kunna innebära att de två vetenskaperna, natur- och humanvetenskaperna tillåts stödja och 
komplettera varandra istället för att vara varandras skenbara polaritet. 
 
Utvärdering av kuratorsverksamheten vid Skelleftehamns vårdcentral  
 
Utvärderingens resultat visar att kuratorsverksamheten i stort definieras av andra än kuratorn. 
Det är delvis en konsekvens av arbetssättet med läkare som remitterar. Men troligtvis har de 
inblandades inställning till kuratorsverksamheten en stor del i det hela. Kanske är det 
symtomatiskt att det inte fanns med som ett uttalat delsyfte, för utvärdering, att undersöka 
kuratorns upplevelser av verksamheten. (Blom 1996:43) 
 
Synen på kuratorns roll inom sjukvården finns inte bara hos interna och externa vårdaktörer, 
utan även hos kuratorerna själva. Ett socionomförbund skriver: ”Kuratorns unika och viktiga 
roll är att vara en länk mellan patienter och övriga tänkbara vårdgivare inom och utom hälso- 
och sjukvården. Kuratorns roll anses vara att agera samordnare av andras insatser för att göra 
vården än mer rationell. (Blom 1996:43) 
 
Ska socialt arbete i primärvården bygga på de medicinska/naturvetenskapliga verksamheters 
premisser försätter man kuratorerna i ett dilemma. De förväntas behandla tillstånd som 
rimligen inte ska eller kan behandlas. Ett sätt att komma undan i dilemmat är att sluta betrakta 
kuratorsverksamheten som ett komplement till den övriga verksamheten. Det sociala arbetet 
har sin egen särart och måste bygga på sina egna premisser. De inbegriper bland annat att 
betrakta människan som social varelse. Att kuratorer bedriver sin verksamhet utifrån det 
sociala arbetets premisser, istället för medicinska premisser behöver inte innebära någon 
motsättning. (Blom 1996:45) 
 
Rapport om kuratorsverksamheten i Kramfors Sollefteå hälso- och sjukvårdsförvaltning 1995-
1997 
 
Det framgår att arbetet var ett projekt som pågick under 2 år. Vid projekttidens slut framhöll 
de övriga vårdgivarna vid vårdcentralen att kuratorns kompetens behövs i primärvården. 
Många patienter har en komplex problematik, både psykisk och fysisk, vilket innebär att 
kuratorns insats är ett viktigt komplement i behandlingen. Hon vågar och kan beröra känsliga 
punkter under behandlingen, vilket de övriga vårdgivarna inte alltid hinner eller orkar med. 
Kuratorns kompetens har varit mycket värdefull i rehabiliteringsteamet dels i arbetet med 
handläggning av patientärenden och dels i kontakterna med t ex försäkringskassan. Ett 
utvecklingsarbete som omfattar handledning i psykosocialt arbete till personalen upplevs som 
mycket viktig men eftersatt i vården. Kuratorns kompetens bör utnyttjas för att bl.a. förmedla 
kunskaper om grupp- processer och konfliktlösning. 
(Jacobsson 1998:27) 
 
Slutrapport  1999 psykologiskt och socialt stöd till patienter i primärvården 
 
Projektet med kuratorer och psykologer, som pågått under två år inom primärvården i 
Nordöstra sjukvårdsområdet, har varit en stor framgång för patienterna,  
husläkarmottagningarna och för hälso- och sjukvårdsekonomin. Patienterna har i samtliga 
enkäter och i sina självskattningar visat att deras psykiska hälsa har förbättrats betydligt, de  
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har i högsta grad blivit hjälpta av den behandling de fått av kurator och psykolog, den har 
tillgodosett deras behov och de tycker att de har lärt sig att handskas med sina problem. 
Husläkarna anser att patienternas sjukskrivningar både på kort och lång sikt minskat och att 
remisserna till psykiatrin blivit färre. (Crafoord, 1999:3) 
 
Patienten: ”Sedan jag började gå hos dig har min doktor blivit mycket lugnare, det verkar 
som om han nu mår riktigt bra.”  
 
Att de patienter som behandlas av kurator och psykolog blivit avsevärt bättre psykiskt och fått 
högre livskvalitet är ställt utom allt tvivel menar Crafoord (1999) Men även för husläkarna 
har projektet betytt drägligare arbetsförhållanden genom samarbetet och genom den 
professionella avlastning de fått. De anser också att de själva har fått ökad kunskap om 
patienter med psykiska, psykosomatiska och psykosociala problem. 
 
Ekonomiskt betyder den kvalitetshöjning som skett både för patienterna och för husläkarna en 
besparing liksom att den snabbt insatta professionella hjälpen till patienterna minskar hälso- 
och sjukvårdskostnaderna för dessa. Med kuratorer och psykologer anställda inom 
primärvården har det således skett en betydande kvalitetshöjning. Både kuratorn och 
psykologen behövs inom primärvården, de representerar olika kunskapsområden och 
kompletterar varandra och det medicinska kunnandet på mottagningarna. (Crafoord, 1999:41) 
 
Rapport från utvecklingsenheten,  Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt 1999  
 
De flesta patienterna kom till kuratorn genom distriktsläkare eller sökte på eget initiativ. Ett 
antal patienter aktualiserandes av mödra- och barnhälsovård. Distriktsköterskor och personal i 
hemtjänsten aktualiserade vissa ärenden. Även anhöriga tog ofta kontakt med kuratorn vid 
vårdcentralen. Externa remisser kom från försäkringskassan, skolhälsovård, socialtjänst, 
social hemtjänst, psykiatrin, somatiska kliniker, privatläkarmottagningar m fl. Kuratorerna 
träffade patienter i alla åldrar från födseln till livets slutskede. I huvudsak mötte kuratorerna 
patienter i åldern 25-65 år.(Hallberg, 1998:2ff ) 
 
Det psykosociala behandlingsarbetet omfattar alla de metoder och insatser som ingår i arbetet 
med patientens/familjens psykosociala problem. I arbetet ingår utredning, bedömning 
behandling/åtgärd. Utredningen kan vara ett led i diagnosarbetet, då sjukdomsbilden tyder på 
att det finns psykosociala faktorer av betydelse i bakgrunden. Vissa kuratorer arbetar även 
förebyggande individuellt eller i grupp. Kuratorerna är ofta rådgivare/handledare till andra 
yrkesgrupper inom och utanför primärvården när det gäller psykosociala frågor. (Hallberg, 
1998:4) 
 
Hallberg (1998) konstaterar i sin utredning att primärvårdskuratorerna medverkan i olika 
utvecklingsarbeten blivit vanligare. Utredningen visar dock på en del problem. 
Primärvårdskuratorerna har inte alltid haft sin arbetsplats på den mottagning de skall arbeta 
för. Närheten till patienter och medicinsk kompetens har då gått förlorad. De har lagt ner 
mycket arbete på rent skrivbordsarbete. Detta har tagit mycket tid och begränsar det antal 
patienter man kan ta emot.(Hallberg, 1998:4) 
 
När det gäller kuratorernas kompetensutveckling bör en kartläggning och framtagning av 
program för denna göras. Kuratorsgruppen behöver också en samordningsfunktion för att bl. a 
bevaka utveckling och forskning och driva det psykosociala arbetet framåt. Hon skriver i sin  
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rapport att det har visats att ”det finns en kostnad förknippad med avsaknaden av relevant 
terapi eller kostnad för att inte behandla. Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund 
har med hjälp av den s.k. ”humankapitalmodellen” visat att mycket stora vinster skulle kunna 
göras genom insatser av t ex psykologer. Man kan rimligen anta att detsamma gäller för 
kuratorsinsatserna i hälso- och sjukvården.. (Hallberg, 1998:4) 
 
Utvärdering av behovet av psykosocial kompetens i primärvården 
 
Resultatet av studien visar att samtliga intervjuade som helhet är mycket positivt inställda till 
att ha kurator/psykologer som tjänstgör på vårdcentralerna. Det är emellertid viktigt att man 
innan man inrättar en kurators-/psykologtjänst tänker igenom vad man vill uppnå med 
resursen, hur den bäst kan utnyttjas. Vilket behov av handledning och fortbildning som finns 
för den person som tillträder tjänsten och för hur detta ska kunna tillgodoses. Att man från 
början planerar in detta är extra viktigt eftersom kuratorer/psykologer är helt ensamma i sin 
yrkesroll på en vårdcentral och de löper annars stor risk för utbrändhet.(Sundh & Svensson, 
1996) 
 
De intervjuer som genomförts med patienter visar att det bland människor i allmänhet finns en 
tveksamhet inför hur man ska bemöta medmänniskor som lider av psykisk ohälsa och/eller är 
i behov av psykosocialt stöd. Det finns också en osäkerhet inför var man som patient ska 
vända sig för att få hjälp om man mår psykiskt dåligt. Många av de intervjuade patienterna var 
mycket skeptiska till att söka hjälp från psykiatrisk mottagning. (Sundh & Svensson, 1996) 
 
Noraprojektet 1996-2000 
 
I Noraprojektet har patienter med psykosociala besvär erbjudits ett otraditionellt 
omhändertagande vid vårdcentralen. Patienterna har efter läkarbesök remitteras till en 
arbetsgrupp som tillsammans med patienterna skapade en vårdplan efter patienternas behov. 
Samtal mellan kurator, psykolog och/eller sjukgymnast och patient har lett till att patienterna 
kunnat förstå sin egen roll i de symtom som man söker vård för. Parallellt med patientarbetet 
har personalen vid vårdcentralen deltagit i seminarium inom ämnesområdet och en kortare 
utbildning i kognitivt bemötande. (Tegerhult &Ydreborg 2000:5) 
 
De arbetssätt som växte fram i Noraprojektet ger läkarna möjlighet att fokusera på de 
patienter som kräver kvalificerad medicinsk kunskap och att använda andra personalgruppers 
kompetens på ett bättre sätt. (Tegerhult &Ydreborg 2000:6) 
 
De slutsatser som kunde dras efter projektet var; psykosocial resurs och fler sjukgymnaster 
med inriktning på sambandet mellan kropp och själ behövs på vårdcentralerna. Handledning 
av flera yrkeskategorier behövs. Samarbetet med andra aktörer utanför vårdcentralen är 
viktigt och bör fortsätta att utvecklas. Genom att använda annan yrkeskompetens kan läkartid 
användas för svårare medicinska problem. Modellen som utvecklats tycks väl värd att prövas 
på andra vårdcentraler. Långsiktigt kan modellen vara lönsam. (Tegerhult &Ydreborg 2000:6) 
 
Sammanfattning 
 
Det psykosociala behandlingsarbetet innefattar alla de metoder och insatser som ingår i 
arbetet med patientens/familjens psykosociala problem. I arbetet ingår utredning, bedömning 
och behandling. Vissa kuratorer arbetar även förebyggande individuellt eller i grupp.  
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Kuratorerna är ofta rådgivare och handledare till andra yrkesgrupper inom och utanför 
primärvården när det gäller psyksociala frågor.(Hallberg  1998:2ff) Synen på kuratorns roll 
inom sjukvården finns inte bara hos interna och externa vårdaktörer, utan även hos 
kuratorerna själva. Kuratorns roll anses vara att agera samordnare av andras insatser för att 
göra vården mer effektiv. (Blom, 1996:43ff) 
 
De flesta patienterna kom till kuratorn genom distriktsläkare eller sökte på eget initiativ. En 
del ärenden aktualiserades genom mödra- barnhälsovård, personal i hemtjänsten och anhöriga. 
Externa remisser kom bl. a från försäkringskassan, skolhälsovården, socialtjänsten och 
psykiatrin. Kuratorernas patienter var i huvudsak i åldern 25-65 år.(Hallberg, 1998:2ff) 
 
Övriga vårdgivare på vårdcentralerna anser att kuratorns kompetens behövs i primärvården. 
Kuratorn vågar och kan beröra känsliga punkter under behandlingen, vilket de övriga 
vårdgivarna inte alltid hinner eller orkar med. Kuratorns kompetens har varit viktig i 
rehabiliteringsteamet, dels i handläggning av patientärenden och dels i kontakten med olika 
myndigheter.(Jacobsson, 1998:27) 
 
Det bör göras en kartläggning och framtagning av program för kuratorernas 
kompetensutveckling. Kuratorsgruppen behöver en samordningsfunktion för att bevaka 
utveckling och forskning och driva det psyksociala arbetet framåt. (Hallberg, 1998:4) 
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4. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet och genomförandet av studien. Den valda metoden 
och förförståelsens viktiga roll förklaras. Urvalet och datainsamlingen beskrivs. Begrepp som 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet kommer att diskuteras. Därefter beskrivs de etiska 
övervägandena. 
 
För att uppnå studiens syfte använde jag mig av flera olika tillvägagångssätt. Litteratur och 
informationssökning samt intervjuer med två kuratorer i primärvården. Den deskriptiva delen 
av syftet hoppas jag att kunna få besvarad genom att vända mig till intresse organisationer så 
som fackföreningar och olika nätverksorganisationer (Svensk kuratorsförening etc.). För att få 
en djupare förståelse för den del av studiens syfte som rör kuratorernas arbetsuppgifter 
genomfördes två kvalitativa intervjuer med verksamma primärvårdskuratorer. 
Meningskoncentrering användes vid analysen av intervjuerna.  
 
Då jag utifrån min förförståelse vet att arbetsbeskrivningarna för kuratorerna inom detta 
område kan variera gjordes ett strategiskt urval på så sätt att en kurator som anställts i 
huvudsakligen arbetsrehabiliterande syfte och en annan kurator som har friare direktiv för 
sina arbetsuppgifter intervjuas. 
    
Litteraturstudier har skett efter litteratursökningar. Sökning av litteratur har skett på 
Stockholms stadsbibliotek, Universitetsbiblioteket, Kungliga biblioteket, Karolinska 
institutets bibliotek och i Libris databas. De sökord som jag valde att använda mig av var: 
kurator/counseler, socialt arbete/social work, social work at hospitals, paramedicin, 
psykosocialt arbete och primärvård.  
 
Förförståelse 
 
Författarens arbete som kurator på KS i Solna under sommaren 2005 har påverkat valet av 
ämne. Intresset väcktes då för att studera hur kuratorer i primärvården arbetar. Överraskande 
nog fanns det inte så mycket utforskat om detta, informationen som fanns till en början var 
mycket begränsad. Det blev därför en utmaning att söka material i ämnet.. Till slut hittades 
tillräckligt med material som innehöll studier med mer eller mindre relevans för uppsatsens 
frågeställningar.  
 
Urval 
 
Sökning av information har ägt rum via databaser (Pubmed, Diva, Artikelsök, Libris och 
Miks) för urval av litteratur på ämnesområdet.  Sökning av information har även skett på 
Stockholms stadsbibliotek, Kungliga biblioteket, och Stockholms universitets bibliotek. 
Målgruppen för intervjun var primärvårdskuratorer som arbetat länge i yrket. Två kuratorer 
valdes ut efter förmedling av kontakter. Efter att ha samlat in namn och telefonnummer på 
intervjupersonerna kontaktades de på telefon och fick en allmän förklaring av syftet med 
uppsatsen. De gav då sitt första samtycke till att medverka i undersökningen. Därefter 
skickades ett e- mail ut till dem med intervjuguiden och information om att de skulle vara  
anonyma i undersökningen. De blev också informerade om att de när som helst kunde dra sig 
ur underökningen om de ville. Ett par dagar senare blev de uppringda för att bestämma tid och 
plats för intervjuerna.  
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Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
När man gör kvantitativa undersökningar brukar man problematisera kring om man mätt det 
man avsett att mäta (Kvale, 1997:15) Att mäta reliabiliteten i en kvalitativ underökning är 
svårt. För att säkerställa reliabiliteten är det viktigt som forskare att vidta en fördomsfri attityd 
gentemot det som undersöks  
 
Då man gör en kvalitativ undersökning undersöker man exempelvis olika fenomen, 
värderingar eller subjektiva upplevelser. Därför blir validitetsdiskussionen annorlunda och 
fokus blir kring om man undersöker det man avsett att undersöka (Kvale, 1997:214f). Då man 
gör en undersökning är det viktigt att välja rätt metod för att besvara frågeställningen. Under 
arbetets gång är det viktigt att kontrollera, ifrågasätta och utifrån olika teorier tolka resultatet. 
Slutligen kan analysen formuleras utifrån ett kritiskt perspektiv, där forskaren försöker ställa 
sig själv utanför och där hon tydligt anger det perspektiv hon använt (a.a) 
 
Det har varit viktigt att inte ställa ledande frågor. Dessa kan i sådana fall få informanten att 
svara som jag vill, vilket påverkar reliabiliteten på undersökningen. Ibland tolkade jag vad 
informanterna sagt och kontrollerade med dem att jag uppfattat det hela korrekt. Detta blev ett 
sätt att testa tillförlitningen på deras svar. Enligt min mening kan forskning aldrig bli helt 
värderingsfri. Vilka vi är påverkar hur vi väljer bland det material som vi får fram och hur vi 
sedan tolkar det. Att vara medveten om att vi inte är värderingsfria  kan leda till mer öppenhet 
för nya tolkningar 
 
I min underökning bestämde jag mig först för vad jag skulle undersöka, det vill säga, syftet 
med studien var att kartlägga och beskriva primärvårdskuratorernas förekomst och 
arbetsuppgifter och vad som karaktäriserar dessa. Jag beslutade mig för att dels göra en 
litteraturstudie och dels intervjua två primärvårdskuratorer. Jag tycker att den metod jag 
använt undersöker det jag tänkt att undersöka. 
 
Kvale (1997:209f) menar att resultatet från ett självvalt urval inte statistiskt sätt kan 
generaliseras till hela populationen. Kvale menar vidare att vi i vardagen generaliserar mer 
eller mindre spontant, vi förväntar oss vad som kommer att hända i liknande situationer eller 
med liknande människor. Eftersom mitt urval var så litet är det svårt att tala om 
generaliserbarhet, uppsatsen är inte generaliserbar i en kvantitativ mening. Intervjuerna som 
gjorts med informanterna kan ge exempel på hur primärvårdskuratorns förekomst och 
arbetsuppgifter kan se ut och vad som karaktäriserar deras arbete. 
 
Databearbetning 
 
Båda intervjuerna spelades in på band. Fördelen med att spela in intervjuerna är att det är 
lättare att finna sammanhanget och lyssna till den som talar. Bandspelaren underlättar även 
genom att man ordagrant får med det som sagt. Efter en intervju har jag direkt satt mig och 
skrivit ut intervjuerna, detta för att jag då kommer ihåg vad som sagt och på vilket sätt det 
sades. Utskriften har gjorts ordagrant, sedan har texten respektfullt omformulerats för att 
kunna användas i löpande text och passa in i skrift språket. 
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Etiska ställningstaganden 
 
Jag har utgått från de forskningsetiska principerna som antogs av Humanistisk- 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) 1990 och reviderades 1999. Dessa principer 
delas in i fyra huvudkrav på forskningen: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
I samband med den första kontakten med informanterna förklarades muntligt och skriftligt 
syftet med uppsatsen. Innan intervjuerna påbörjades gick jag igenom detta en gång till med 
informanterna. I samband med detta förklarades även informanternas egna uppgift i studien 
och vilka villkor som gällde och frivilligheten. Frivilligheten byggde på att informanterna när 
som helst kunde avbryta sin medverkan i studien. De informerades även om att uppgifter som 
kom fram i studien inte skulle användas till annat än syftet med uppsatsen. Båda intervjuerna 
spelades in på band och sparades så länge de behövdes och kasserades sedan. Informanterna 
informerades även om detta. I uppsatsen benämns informanterna ej med namn utan med 
fingerade namn; Anna och Berit. Däremot stämmer den övriga informationen med 
verkligheten. 
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5. Kuratorn inom hälso- och sjukvården -  en kort historik 
 

I detta kapitel beskrivs hur kuratorns yrkesroll i Sverige har vuxit fram och förändrats över 
tid. 
 
Kuratorsverksamheten inom sjukvården har ursprungligen vuxit fram efter den engelska och 
amerikanska modellen. Den svenska läkaren och socialpolitikern H von Koch blev efter en 
studieresa till Amerika vid sekelskiftet övertygad om, att man måste ta hänsyn till patienternas 
sociala situation och att det behövdes medarbetare med specifika kunskaper som ett 
komplement till läkarens kunskaper. År 1920 kom den första kuratorstjänsten inom 
kroppssjukvården. Initiativet till detta togs av Centralförbundet för Socialt Arbete, som 1918 
tillsatte en kommitté för att utreda behovet av kuratorer vid kroppssjukhus. De allra första 
kuratorerna var socialt intresserade sjuksköterskor, utan någon speciell utbildning. Men de 
fick möjligheten att komplettera sin vårdutbildning med en 1-årig kurs vid Socialpolitiska 
institutet, som startades 1921. Detta blev senare Socialinstitutet och 1964 Socialhögskolan. 
(Sjöström & Stigberg, 1992:4) 
    
Under många år var kuratorerna på sjukhusen få till antalet och blev ofta tvungna att prioritera 
eftervårdsproblem. Deras roll var att avlasta läkare och avdelningssköterskor, hjälpa patienter 
till rätta med praktiska och ekonomiska problem, ge stöd vid eller sköta kontakter med 
barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd, socialnämnd och sjukkassa, bereda placeringsärenden 
och ordna hjälpmedel (Sundh & Svensson, 1996:4).  Behovet av kris- och stöd- samtal till 
patienter och deras anhöriga uppmärksammades med tiden allt mer. Denna typ av insatser 
utgör nu tyngdpunkten i kuratorsarbetet, vid sidan av rådgivning och socialrättslig 
information. (Svanqvist, 1997:7f) 
 
Under 1980-talet minskade de kroniska sjukdomarna och en ny sjukdomsbild trädde fram. 
Ohälsa uppstod under denna period p.g.a. ett ”komplex av symtom och sjuklighet som består 
av komponenter av psykologisk, emotionell, social och kroppslig natur”. Många experter på  
området hävdar att samverkansproblem i familjen och samhället ger upphov till ohälsa och 
sjukdom. För att arbeta med ohälsa till följd av detta kan kuratorer spela en viktig roll. (Sundh 
& Svensson, 1996:5) 
 
Sedan 1980-talet har sjukhuskuratorernas yrkesroll varit föremål för en stundvis intensiv 
debatt. Denna har till stor del handlat om kuratorernas placering, deras utbildning och 
arbetsuppgifter och deras ställning inom hälso- och sjukvården.(Olsson, 1999:1) 
    
Stora förändringar har skett både i samhället och inom hälso- och sjukvården. De faktorer som 
under årens lopp har bidragit till att förändra förutsättningarna för sjukhus kuratorernas arbete 
är: 
 

• Utbyggnaden av samhällets sociala skyddsnät genom sociallagstiftning och 
socialpolitiska åtgärder och en ökat professionalisering av det sociala arbetet. 

 
• Integrering av kuratorn inom sjukvården. 

 
• Ett ökat antal läkare, sjuksköterskor, vårdpersonal och sjukgymnaster och uppkomsten 

av nya grupper som arbetar med socialt arbete. T. ex psykologer, psykoterapeuter och 
fritidsledare. 
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• Större utrymme för sociala och miljömässiga faktorer i undervisningen inom olika 
vårdutbildningar i syfte att alla som arbetar inom vården ska kunna tillämpa ett 
helhetsperspektiv. 

(Olsson, 1999:1f) 
 
Vårdarbetet har anpassats till en mer helhetspräglad behandlingsideologi. I hälso- och 
sjukvårdslagen poängteras också detta synsätt, där patientens behov och person står i centrum. 
Samtidigt med denna utveckling har organisatoriska förändringar inom vården tvingats fram 
av ekonomiska skäl. Dessa förändringar tycks inte alltid främja den nya människosynen. I 
syfte att höja effektiviteten ökar kraven på flexibilitet och förändringar. (Ekdahl & 
Gullacksen, 1991:5f)  
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6. Ramar som styr primärvårdskuratorns arbete 
 
I detta kapitel kommer vissa av de ramar dvs. lagstiftning som styr primärvårdskuratorns 
arbete att tas upp.  En kvalitetspolicy för primärvårdskuratorer kommer även att beskrivas.  
 
Lagstiftning som styr primärvårdskuratorernas arbete 
 
Primärvårdskuratorns arbete på vårdcentralen styrs av ett flertal lagar som hälso- och 
sjukvårdslagen, sekretesslagen och patientjournallagen. 
 
Hälso- och sjukvårdslagen(1982:763) 
 
Inledande bestämmelser 
1§ Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder som att medicinskt förebygga, utreda 
och behandla sjukdomar och skador. 
 
2§ Mål för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. 
    Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. De som har det största behovet av hälso- och sjukvården skall ges 
företräde till vården. 
 
2a§ Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god vård. Detta 
innebär att den skall särskilt  

1. vara av god kvalité och tillgodose patienternas behov av trygghet i vården och 
behandlingen. 

2. vara lätt tillgänglig. 
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet 
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen 
 

    Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd 
med patienten. 
    Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart 
obehövligt snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. 
 
2c§ Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till 
hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga 
sjukdom eller skada. 
 
2e§ Där det behövs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den 
utrustning som behövs för att en god vård skall kunnas ges. 
 
Sekretesslagen (1980:100) 
 
7 kap 1§ Sekretess gäller, om inte annat följer av 2§, inom hälso- och sjukvården för uppgift 
om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller honom närstående lider men. Detsamma gäller i 
annan medicinsk verksamhet, såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk underökning, 
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insemination, befruktning utanför kroppen, framställande av könstillhörighet, abort, 
sterilisering, kastrering, omskärelse, åtgärder mot smittsamma sjukdomar, och ärenden hos 
nämnd med uppgift att bedriva patientnämndsverksamhet. 
 
Sekretess enligt första stycket gäller i sådan verksamhet hos myndighet som innefattar 
omprövning av beslut i eller särskild tillsyn över allmän eller enskild hälso- och sjukvård. 
 
Sekretess gäller verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal inom enskild 
hälso- och sjukvård för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. 
Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om uppgiften 
behövs för vård eller behandling och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas. I fråga om 
uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
 
En landstingskommunal eller kommunal myndighet som bedriver verksamhet som avses i 
första stycket får lämna uppgifter till annan sådan myndighet för forskning och framställning 
av statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den 
enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Vidare får utan hinder av 
sekretessen uppgift lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1984:1140) om 
insemination, lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen, lagen (1988:1473) om 
undersökning beträffande HIV-smitta i brottsmål, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård 
och smittskyddslagen (1988:1472). 
 
3§ Sekretess enligt 1§ gäller också i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande 
själv i fråga om uppgift om hans hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården 
eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom. 
 
Patientjournallagen (1985:562) 
 
Inledande bestämmelser 
1§ Vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården skall föras patientjournal. Patientjournal 
ska föras för varje patient och får inte vara gemensam för flera patienter. Med vård avses i 
denna lag även undersökning och behandling. 
 
2§ Med patientjournal avses i denna lag de anteckningar som görs och de handlingar som 
upprättas eller inkommer i samband med vården och som innehåller uppgifter om patientens 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden och om vård åtgärder (journalhandlingar). 
Som journalhandling anses framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, 
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. 
 
9§ skyldig att föra patientjournal är  
3. den som är verksam som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården. Var och en som för 
patientjournal svarar för sina uppgifter i journalen. 
 
Kvalitetspolicy för kuratorer i hälso – och sjukvård 
 
Kvalitetspolicyn för kuratorer i hälso- och sjukvård som antogs 1999 är ett viktigt dokument 
som gäller för alla kuratorer inom hälso- och sjukvården i landet. Det ska inte ha någon 
betydelse i vilken del av landet patienterna bor.  Kvalitetspolicyn tar upp viktiga värderingar 
som ska ligga till grund för arbetet och i bemötandet av patienter. Man kan säkra kvalitén  
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genom att använda sig av olika instrument. Det innebär en trygghet för såväl kurator som för 
patient.  
  
Kvalitetspolicyn är utarbetad av Nationella kvalitetsrådet för socionomer/kuratorer inom 
hälso- och sjukvård och antagen av b. l a Svensk kuratorsförening 1999.  
 
Viktiga värderingar för arbetet i hälso- och sjukvård utgörs av alla människors lika värde och 
grundläggande rättigheter samt integritet. Dessa värderingar leder till ett professionellt 
engagemang och ett förhållningssätt som kännetecknas av: respekt, lyhördhet, empati och 
kritiskt tänkande samt professionellt ansvar, tillgänglighet, kontinuitet och samverkan. 
Kuratorn inom hälso- och sjukvården utför psykosocialt arbete och arbetar utifrån en 
helhetssyn på individens behov samt strävar efter att i varje insats uppnå mål som relateras till 
aktuella behov. (Web-dokument B:36) 
 
God kvalitet i kuratorns arbete inom hälso- och sjukvården förutsätter att de med 
socionomexamen som grund fortlöpande utvecklar sin kompetens och arbetar i enlighet med 
regler och värderingar i styrande dokument samt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Kvalitén säkras genom att de kontinuerligt inventerar behov, formulerar mål, utvärderar 
resultat, utvecklar deras metoder och deltar i kvalificerad handledning. De mål som finns för 
psykosocialt arbete i hälso- och sjukvården är: att stärka individers och gruppers möjligheter 
att hantera inre och yttre påfrestningar samt att arbeta för förändring i den sociala miljön så att 
människors livssituation utvecklas gynnsamt. (Web-dokument B:36) 
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7. Primärvårdskuratorns arbetsområden och arbetsuppgifter 
 
 I detta kapitel kommer kuratorns kompetens, arbetsområden och arbetsuppgifter som det ser 
ut idag att beskrivas.  
 
Antalet primärvårdskuratorer i Sverige har ökat, för närvarande finns ca 550 stycken. 
Kuratorerna i primärvården är fortfarande en liten grupp i förhållande till andra yrkesgrupper 
(Web-dokument, C:36). De har än idag en samordnande roll men arbetar även som rådgivare, 
terapeut och behandlare. Kuratorernas specifika kompetens gör att det är möjligt att växla 
mellan dessa roller, arbetssätt eller uppgifter. Kuratorn fungerar som samtalspartner och 
koordinator för insatser kring individen, utöver den medicinska behandlingen. (a.a) 
 
Primärvårdskuratorernas grundkompetens 
 
Grundutbildningen för kurator är 3,5 års universitetsutbildning.  Denna innefattar 
beteendekunskap, samhällsvetenskap och juridik samt även två terminers praktik. Kuratorn i 
primärvården bör även ha yrkeserfarenhet från hälso- och sjukvård samt genomgått relevant 
vidareutbildning inom kompetensområdet. Exempel på relevant vidareutbildning inom 
kompetensområdet: 20 poäng i socialt arbete för socionomer inom hälso- och sjukvård, 
påbyggnadsutbildning i psykosocialt behandlingsarbete 20 eller 30 poäng, utbildning i 
psykoterapi (grundläggande utbildning 30 poäng, f.d. steg 1, eller legitimerad terapeut 60 
poäng, f.d. steg 2). Psykoterapiutbildningen kan vara med kognitiv, psykodynamisk eller med 
familjeterapeutisk inriktning. För att bibehålla sin kompetens i arbetet krävs det att kurator på 
vårdcentral har möjlighet dels till fortlöpande fortbildning och dels till handledning i sitt 
patientarbete. (Svanqvist, 1997:12f) 
  
Vanliga arbetsområden i patientarbetet: 
 
• Kriser (sjukdom, trauma, livskris, sorg, misshandel, relationsproblem, separation) 
• Lättare depressioner, ångest, oro, sömnbesvär 
• Arbetsrelaterade problem (inkl mobbing/konflikter och långtidssjukskrivning) 
• Alkohol- eller läkemedelsberoende/överkonsumtion 
• Stressrelaterade symtom eller sjukdomar 
• Psykosomatiska tillstånd, t.ex. smärtpatienter 
• utifrån den lokala verksamheten och upptagningsområdet t.ex. förebyggande (MVC, 

BVC) och riskbeteende (rökning, matvanor, stressbeteende m.m.) 
(personlig-epost 05-11-17) 
 
Kurator har det psykosociala innehållet i sjukvården som kompetensområde. Psykosocialt arbete 
skall skiljas från psykosocialt synsätt, som många professioner inom vården har. Begreppet 
psykosocialt arbete är förbehållet professionellt sådant, utfört av därtill särskilt utbildade 
personer, socionomer. För kurator i primärvård ligger tyngdpunkten i arbetet på psykosocialt 
utrednings- och behandlingsarbete. Psykosociala problem kan utgöra bakgrund/orsak, helt eller 
delvis, till symptom/sjukdom eller vara en konsekvens av sjukdom, skada eller funktionshinder. 
(personlig-epost 05-11-17) 
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Primärvårdskuratorn som rådgivare och samordnare 
 
Kuratorerna medverkar i utbildning och fortbildning av primärvårdspersonal. Kuratorn får 
också vara rådgivare till andra yrkesgrupper inom och utanför primärvården när det gäller 
psykosociala frågor av olika slag. Primärvårdskuratorn ger information och handledning till 
annan personal vid vårdcentralen i många fall. Flera kuratorer är handledare för 
socionomstuderanden. Medverkan i olika utvecklingsarbeten har blivit allt vanligare för 
primärvårdskuratorerna. (Hallberg, 1998:4 ) 
 
Primärvårdskuratorn har ofta en roll som företrädare för patienten. Många behöver stöd i 
juridiska frågor, information och socialrättsliga aspekter och hjälp att ta tillvara sin rätt, inte 
minst för att hitta fram till handikappsreformens intentioner och lagtext. Här ingår kontakter 
och samarbete med andra samhällsorgan, såsom försäkringskassa, socialtjänst och 
arbetsförmedling. (Svanqvist, 1997:11) 
 
Primärvårdskuratorn som behandlare 
 
En av kuratorernas arbetsuppgifter är att göra en psykosocial utredning som klarlägger 
patientens tidigare och nuvarande livssituation samt patientens sätt att förhålla sig till denna. 
Denna utredning ger, i samverkan med patienten, underlag till en bedömning av 
patientens/närståendes hjälpbehov och resurser. Kurator arbetar direkt och indirekt med 
patienterna i samverkan med behandlande läkare och övrig aktuell behandlingspersonal. 
(personlig-epost 05-11-17) 
 
De utför även psykosocialt behandlingsarbete med syfte att stödja patienter/närstående att 
hantera praktiska och känslomässiga problem i samband med psykisk ohälsa, 
sjukdom/funktionshinder.  Dessa samtal kan ha olika karaktär pga. syfte och mål, t ex. 
motivationssamtal, krissamtal, stödsamtal och bearbetande samtal. Begreppet står dels för 
metodik, dels för arbetsinnehåll i den praktiska verksamheten. I det konkreta arbetet med 
enskilda individer, familjer eller grupper kan kuratorn använda flera arbetsmetoder på olika 
nivåer. En och samma patient kan alltså under en behandlingsperiod bli föremål för olika 
typer av insatser. (Hallberg, 1999:4f)  
 
Primärvårdskuratorn som terapeut 
 
Många av primärvårdskuratorerna arbetar även som terapeuter. I detta arbete ingår det 
behandling av psykiska och psykosomatiska störningar med psykologisk metod. Psykoterapin 
har flera inriktningar som exempelvis beteendeterapi, kognitiv terapi och kognitiv 
beteendeterapi. Denna typ av behandling är mera djupgående och kräver mera tid. Det ställer 
också större krav på motivation hos patienten och kräver psykoterapeutiska kvalifikationer 
hos behandlaren. Målet är ökad medvetenhet och insikt hos patienten, och på sikt en mera 
genomgripande förändring av hennes personlighet.(Svanqvist(1997:11) 
 
Primärvårdskuratorn i framtiden 
 
Förändringar inom sjukvården sker inte i en isolerad värld utan ingår i ett större mönster där 
samhället förändras på olika sätt. Det geografiska avståndet för diagnostik och enskild 
behandlingsinsatser blir allt mindre viktigt i det framtida samhället. Kunskap och information  
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skickas med lätthet via de kommunikationsnätverk som är under uppbyggnad. Olika 
specialistkompetenser kommer därmed kunna utnyttjas på friare sätt. (Svanqvist, 1997:41) 
 
Den medicinska och tekniska utvecklingen kommer i framtiden att göra framsteg vilket 
sannolikt innebär att ännu fler åtgärder kan utföras i öppenvård, inom primärvård och övrig 
specialistvård och i en utbyggd ”kvalificerad hemsjukvård”. Behovet av den traditionella 
sjukhussängen kommer därmed att ytterligare minska. Primärvårdens företrädare kommer då 
att få ett allt större ansvar för insatser som tidigare utförts innanför sjukhusets väggar 
samtidigt som sjukhusets olika specialister får ett allt större ansvar för insatser utanför 
sjukhuset. Sjukhuset som en fysisk byggnad blir således i framtiden allt mindre viktig medan 
sjukvårdspersonalen kompetens och flexibilitet blir allt mer viktiga. (Svanqvist, 1997: 41-42) 
 
Primärvårdskuratorns arbetsfält måste i framtiden förskjutas, i takt med att allt fler vård- och 
behandlingsinsatser görs utanför sjukhusets väggar i öppenvård och i primärvård. Samtidigt 
kommer vissa länsgemensamma områden också i framtiden att kräva kuratorsresurser. Som 
exempel kan nämnas den samtalsverksamhet som finns inom kvinnokliniken för patienter som 
söker abort. Det är därför viktigt att bedömningen görs av hur stor del av den samlade 
kuratorsresursen som bör ägnas länsgemensam verksamhet och hur stor del som ska riktas 
mot öppenvård och primärvård. Hur kan en förskjutning av kuratorsarbetet från 
länsgemensam specialistvård till arbete i öppen vård och primärvård ske? ur kan denna 
förskjutning ske inom ramen för nuvarande organisation se ut. (Svanqvist, 1997: 43) 
 
För att leva upp till närsjukvårdens värdeord ; tillgänglighet, kontinuitet, helhet, trygghet 
krävs att primärvården förändrar sitt arbetssätt med ökad tvärprofessionell samordning och ett 
ökat strukturerat/organiserat teamarbete. Ökad tillgång till särskild psykosocial 
kompetens/kurator är därför viktig. (Eriksson, 1992:15)  
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8. Intervjuer med två kuratorer som arbetar i primärvården 
 
I detta kapitel kommer en redogörelse för de två intervjuer som gjorts med två kuratorer i 
primärvården. Jag har valt att kalla informanterna Anna och Berit.  
 
Presentation av informanter 
 
Anna arbetar som kurator på en liten vårdcentral i en förort till Stockholm. Hon blev 
färdigutbildad socionom på 70-talet. Några år senare gick Anna en påbyggnadslinje som då 
hette fortbildningskursen. Sedan 2001 har hon arbetat på sin nuvarande arbetsplats.  Anna har 
även en steg ett och steg två utbildning i psykodynamisk terapi. Anna har tidigare inte arbetat 
på någon annan vårdcentral. 
 
Berit tog sin socionomexamen på mitten av 70-talet. Dessförinnan var hon utbildad som 
småskolelärare, och arbetat som det i tio år. Förutom socionomutbildningen har hon gått 20 
poäng handledning och ca fyra veckor lång kurs i kognitiv beteende terapi. Berit började sin 
yrkesbana som kurator inom psykiatrin. Efter det arbetade Berit som personalkonsulent i fem 
år. Sedan arbetade hon på yrkesinspektionen och arbetade enbart med arbetsmiljö, med 
psykosociala frågor och tillsyn på, inom landstingets verksamhet och kommunens 
barnomsorg. Där hade Berit huvudansvaret för den psykosociala arbetsmiljön. Sedan gick hon 
vidare till länsarbetsnämnden. Berit arbetade under många år som primärvårdskurator i Gävle. 
 
Arbetsbeskrivningar och riktlinjer 
 
Anna 
 
Anna berättar att beställarna kommer med olika direktiv på hur hon ska arbeta. Hon berättar 
att hon har en riktlinje som innebär att de kan ha samtal med samma patient upp till tio gånger 
och sedan anses det vara långtidsbehandling. Det finns förhoppningar om att hon ska ha ett 
visst antal besök per dag. Det finns även en arbetsbeskrivning på arbetsplatsen och det förs 
ständigt en dialog mellan de lokala cheferna, verksamhetscheferna och beställarna. I 
arbetsbeskrivningen är förväntningarna väldigt stora, den omfattar väldigt mycket. Hon säger: 
 
”Jag vet att jag har sagt till min chef att det här är ju helt okey, jag tycker att jag gör det här, 
men det är kanske också för att jag är terapeut. Jag är legitimerad terapeut. Vill bestämma  
att man ska gör allt det här som står i, handleda personal, finnas med som expert på sina 
frågor, så är det nog rätt viktigt att man är erfaren och utbildad, och det är man kanske inte 
om man inte är legitimerad eller i alla fall har viss psykoterapeutiska kunskaper”. 
 
Anna anser att fördelarna med att arbeta på en vårdcentral är att hon tillsammans med sin 
lokala chef, på utvecklingssamtal kan diskutera sådana här saker. På så sätt får hon reda på 
vilka förväntningar hon har på sig. Samma upplägg finns i hela distriktet som Anna arbetar i. 
Men i andra delar av Stockholm finns det helt andra upplägg. Där är det personalen som är 
anställda av psykiatrin och psykmottagningar som finns tillgängliga på vårdcentralen en gång 
i veckan. 
 
På Annas arbetsplats förs det statistik gällande antal besök som hon och övrig vårdpersonal 
har per dag. Hon anser att hon har en stor genomströmning av patienter. Hon har även  
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kontakter som är längre än tio gånger. Hon vill gärna ha en del långa kontakter som hon 
finner utvecklande, lärorika och givande. Så länge som det finns plats för nya patienter är det 
ingen som anmärker på när hon har längre kontakter. 
 
Berit 
 
Berit berättar att de riktlinjer som hon har att följa är; landstingets prioriteringsregler, hälso- 
och sjukvårdslagen, avtal med primärvården om verksamheten, vad de ska göra och hur 
mycket. Det finns även handlingsprogram för verksamheten, arbetsfördelning mellan 
primärvård och psykiatri och en gruppbeskrivning om vad kuratorerna producerar jämt emot 
de som köper tjänsterna. 
 
Arbetsuppgifter som kuratorn har inom primärvården 
 
Anna 
 
Den vanligaste arbetsuppgiften Anna har är samtal. Hon fungerar både som konsult och 
handledare i sitt arbete. Främst handleder hon distriktssköterskor. Ständigt behöver läkarna 
konsultera henne angående olika patienter. Hon anser att läkarna ibland har lite för stora 
förväntningar på henne och tycker att hon ska fixa det. Ibland får hon inte träffa patienterna 
förrän läkarna ”bränt” ut alla andra möjligheter och då finns det i princip inget som hon kan 
göra heller. 
 
Anna tycker att det gör väldigt stor skillnad på vilket sätt läkarna presenterar henne inför 
patienterna; som enbart kurator eller som en kurator som är terapeut och som brukar hjälpa 
människor med den typ av problem som de söker vård för. Hon själv brukar presentera sig 
som en kurator/samtalsterapeut inte som en kurator som hjälper att söka fonder, alltså en fixar 
kurator. Men hon vill inte hålla sig för god för praktiska göromål Hon tycker inte att hon är 
speciellt kunnig med det praktiska men vill gärna hjälpa patienterna också med sådana saker.  
Hon anser att läkarna också kan behöva någon på arbetsplatsen som vet hur man ska göra i 
olika situationer, hon brukar då ta reda på det. 
 
Anna arbetar både förebyggande och behandlande. Hon anser att en bra terapeuter arbetar 
med förebyggande arbete. Exempel på sådant arbete som hon gör kan vara att gå ut och 
informera i skolklasser, samtalar med mammalediga på barnavårdscentralen etc. 
 
Berit 
 
Berit anser att hon har arbetat i det här yrket så länge att hon anser sig veta vad en kurator ska 
göra och inte göra. Hennes uppdragsgivare, klinikchefen har tidigare inte haft någon kunskap 
om vad en kurators uppgift är. Detta har gjort att hon har haft möjlighet att arbeta på det sätt 
hon funnit lämpligt. 
 
I början när hon fick anställning ansåg cheferna på vårdcentralen att de egentligen inte 
behövde någon kurator. De ansåg sig ha bra utbildad personal, bra relationer med familjerna 
och inga sociala problem. Nu är det välutbildade människor som anser att  det är ett 
privilegium att gå till kurator. 
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Handledning har funnits kontinuerligt och varit obligatoriskt för Berit. Hon anser att det är 
väldigt skiftande förhållanden på olika platser i Sverige, vissa kuratorer får mycket 
handledning i sitt arbete, andra nästan inget alls. Detta tror hon beror på att kuratorerna inom 
primärvården är så ny kategori och väldigt outvecklad, men de är på gång med stormsteg. 
 
Ett expertområde som Berit har är; hot och våld. Hon har haft informationstillfällen för 
personal på vårdcentralen om vilket hot och våld som kan förekomma på en vårdcentral. 
Hon har då haft hela vårdcentral personalen och pratat om förhållningssätt, hur man ska gå till 
väga osv. Hon har tagit fram ett program för det här till primärvården i Gästrikland. Om det 
har förekommit kränkande särbehandling på en arbetsplats har hon berättat och informerat om 
särbehandling, vad det är för mekanismer som leder till detta. 
 
Samarbetet  
 
Anna 
 
Anna kommer först i kontakt med sina patienter via remisser. Det är meningen att läkarna ska 
skriva remisser för varje patient hon ska träffa. Men ibland blir det en dialog mellan henne 
och läkaren ang. om det är lämpligt att hon ska träffa en patient eller inte. Ibland lämnar 
läkaren ut visitkort till patienten så att den själv kan kontakta Anna. När hon inte får remiss 
från en läkare brukar hon skriva egna remisser. Hennes chef har en viss tendens att bli lite 
förhastad och skicka patienterna till kuratorn i sådana fall där det kanske inte behövs. 
 
Anna anser inte att det ska var nödvändigt för patienterna att de först måste samtala med en 
läkare innan de kan få en remiss och kontakt med kuratorn på vårdcentralen. Anna känner sig 
mycket behövd och uppskattad på sin arbetsplats och tycker att samarbetet fungerar väl. 
 
Berit 
 
Berit anser att samarbetet med den övriga personalen har fungerat väldigt väl. Till en början 
var de lite skeptiska till en kurator. Men efter ett tag fick hon bara positivt bemötande, särskilt 
från läkarna. Det är läkarna som hon har haft mest kontakt med. 
 
Den övriga vårdcentralens personalen har en bra bild av vad en kurators arbete innebär, men 
så var det inte från början. 
 
” i och med att jag varit lite till åren så har jag ju alltid varit äldre än läkarna tex. eller jämn 
bördig, jämn årig och det tror jag har lite betydelse. Sen vad man har för pondus, jag har ju 
varit politiker också så jag är van att hävda saker ett sätt som jag brukar ofta prata med 
mina, kollegor om är att prata om det här att jobba på Vårdcentral. Vissa kuratorer har en 
tendens att stänga in sig i ett rum någonstans och ofta så är kuratorns rum långt in, och så 
sitter man där och pular med sina patienter så går man hem och ingen vet vad hon gör, då 
blir det så mycket rykten”. 
 
”Sedan så kom de ju till mig när det gällde tveksamheter om råd av läkarna osv. Det där är 
mycket personlighet tror jag det här med att man har kunskap om livet utanför vårdcentral 
från arbetslivet osv , ha lite mer kunskap kanske än  vad läkarna besitter kring det , för det är  
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det vi är till för kuratorer. Det här nätverket runt om och omvärlden och så där, och där är de 
ofta i behov av hjälp”. 
 
Hon berättar att i Gävle har de en kuratorsorganisation som är direkt underställd 
primärvårdsledningen. Det innebär att chefen för den psykosociala enheten har samma status 
som klinikchefen på vårdcentralerna. Hon anser att detta är en av de mest välutvecklade 
organisationerna för kuratorer i Sverige.  
 
Berit tycker att samarbetet med arbetsförmedlingen och försäkringskassan har fungerat bra. 
Däremot tycker hon inte att samarbetet med socialtjänsten har fungerat alls. Hon anser att de 
döljer sig bakom sin tystnadsplikt och är ovilliga att samarbeta kring gemensamma 
klienter/patienter. 
 
”jag har aldrig jobbat inom socialtjänsten så jag kan inte uttala mig vad de har för aspekt 
men jag har inte lyckats så bra, jag vet inte om det är någon slags revir, jag vet inte vad det 
beror på men det har inte fungerat”. 
 
Ärenden som kuratorn kopplas in i 
 
Anna 
 
Anna berättar att det är en hel del av patienterna som själva tar kontakt med henne, inte via 
läkarna. Hon brukar alltid försöka ge patienterna en tid hos henne, hon vill inte ha dem på 
väntelistor. Ibland kommer det patienter till henne som sökt akut från psykakuten. Oftast 
skickar psykakuten en lapp till henne, psykiatrin. Psykmottagningarna har ibland hänvisat till 
henne. 
 
Patienterna som hon träffar är allt från 18-90 år gamla. Tonåringar och barn under 18 år 
hänvisar hon till Barn och Ungdoms Psyk. Men det händer i enstaka fall att hon har samtal 
med barn. Ca en tredjedel av patienterna som kommer till henne är män. Hon tycker att det 
har blivit fler och fler män som vill ha kontakt med henne. 
 
De vanligaste problemen som patienterna söker henne för är; kris. någon har dött, blivit 
ensam, partnern har dött eller partnern har blivit sjuk. Ensamhetsproblematik, depression och  
ångest, människor med personlighetsstörningar, och smärtpatienter. Sällan är det människor 
med missbruksproblem som kommer till kuratorn. Anna håller även i stresshanteringsgrupper 
och grupper för människor som har personlighetsstörningar. 
 
Berit 
 
Patienterna som kommer till Berit befinner sig ofta i en livskris, det har hänt någonting eller 
också har de eller någon av deras anhöriga fått en sjukdom. Även många patienter som har 
depressioner träffar hon. Patienterna söker inte för drogproblem med det är sådant som 
kommer fram under behandling. Patienterna söker oftast hjälp för ett problem men det  
 
kommer ofta fram att problemet var något helt annat. Det gäller att inte stanna upp vid ytan 
utan det gäller att fundera vad det kan finnas för bakomliggande orsaker. Och då kan man få 
höra alldeles otroliga saker som man aldrig glömmer i livet. 
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” Det kom en flicka till mig för att hon hade varit utsatt för kränkning, särbehandling ut av 
sin arbetsgivare, chef, präst var han och jag tog tag i det och jag tog in prästens chef, prosten  
eller vad det kallas, jag vet inte vad det heter och förklarade för honom vad det här handlade 
om och så där. Han var väldigt förstående och lyssnade även om han var tveksam till att det 
var så här men han gjorde ändå som jag sa för att jag hade kunskap, det gäller också att veta 
vad man pratar om. Så han flyttade på den här flickan för att jag sa att det aldrig att få någon 
som kränker att erkänna att den kränker. Och så småningom så blev det väldigt bra för den 
här flickan och det hörde till saken att hon hade gått som patient hos en av läkarna på 
Vårdcentralen många år för att hon fick cystor hela tiden i underlivet. Så hon var en kronisk 
patient p. g a det. Efter ett halvår så kom hon tillbaka till mig och så sitter hon i soffan och så 
börjar hon storgråta och börjar berätta att hon hade blivit sexuellt utnyttjad av en morbror 
som barn. Jag drog den slutsatsen att hon fick så mycket förtroende för mig första delen, den 
som handlade om kränkningen så såg hon att mig kunde hon lita på, att jag visste vad jag 
pratade om och att jag kunde få någonting gjort” 
 
Berit får kännedom om patienterna i första hand via remisser. Det händer ibland att 
patienterna tar kontakt själv. Ibland missar hon en del patienter därför att läkarna inte är 
tillräckligt uppmärksamma på patienternas behov. För att försöka lösa det här problemet har 
hon ett papper med information om kuratorssamtal som ligger ute i väntrummet. Det händer 
också att läkarna skriver dåliga remisser som det egentligen inte står något av vikt på. 
 
Alla kuratorer arbetar under en väldig press. Hon har därför gett ett dokument till personalen 
där de ska ta reda på innan de skriver en remiss, t. ex om det är arbetsrelaterat, 
relationsproblematik, om det finns företagshälsovård på patientens arbetsplats så är det dit den 
ska. Är det alkoholproblem så är det till behandlingscentret. Detta gör så att man kan sortera 
bort de patienter som är uppenbart att de inte ska till kuratorn på vårdcentralen. Detta är också 
bra för patienterna så att de slipper hamna hos fel person och kan få den hjälp som de 
behöver. 
 
Psykosocialt behandlingsarbete 
 
Anna 
 
Hon anser att psykosocialt behandlingsarbete är psykoterapeutiska samtal, att det går väldigt 
mycket ihop: 
 
”Och egentligen mer och mer som jag arbetar, att arbeta på en Vårdcentral är ju att arbeta 
väldigt handfast, det är klart att man har sina käpphästar, jag har mina band inspelade, jag 
har dem på cd-skiva också, jag pratar om hur man andas. Jag har, alltså det är ju klart att 
jag har ju kognitiva inslag jag är ju dynamisk utbildad men är det så att de kognitiva idéer 
det här med närvaro, medveten närvaro”. det är ju oerhört användbart så då pratar jag 
väldigt mycket om det, hjälper folk att välja, hjälper folk att se vad de väljer”. 
 
Olika problemområden som hon arbetar med; kriser, t.ex. efter dödsfall, efter sjukdom, eller 
efter att ha blivit övergiven. Ångest, depression och en liten del missbruk är också områden 
som Anna arbetar med. 
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Hon anser att som terapeut har man en vana att göra bedömningar och reflektera över det 
arbete som man utför. Men om man inte har så mycket utbildning kan man mera bli ställd 
inför fakta. Men det här är ju individuellt, det är klart att det finns mogna erfarna personer 
som är känsliga och som kan använda sin känslighet, som är jätte bra på att göra bedömningar 
och tänka efter. 
 
Anna berättar att det inte finns mycket tid för henne att reflektera över sitt arbete under den tid 
som hon har på vårdcentralen. Men genom handledningen som hon har kontinuerligt får hon 
ändå ett visst reflektionsutrymme. Anna tror att om man inte har så mycket utbildning så blir 
man mera ställd inför fakta. Men hon anser att det är individuellt, det finns många mogna 
erfarna personer som är känsliga och som kan använda sin känslighet. Anna menar att man 
inte alltid kan säga att det är det utbildningen som man har som har betydelse utan det handlar 
mycket om personlig lämplighet. 
 
Berit 
 
Eftersom hon är pedagog i botten har hon använt sig mycket av pedagogiska instrument. 
Informera om förhållningssätt så att man inte insjuknar igen så att man kan hålla balansen, att 
man har kontroll. Förklarat vad en kris är och vad som händer och sedan hur behandlingen 
påverkar själva krisförloppet. 
 
Psyksocialt arbete innebär för henne: 
 
”Ja det är samtalet som är instrumentet och det är tiden och det ingår väldigt mycket 
information om utbildning och spegling, bemötande spegling, bekräftelse, det är sådana ord 
som ja, det tycker jag är behandling alltså. Många behöver lyssna, tid att lyssna kan var 
otroligt läkande. Stödjande, information, ja hopp, ge hopp.” 
 
När Berit var nyutexaminerad socionom hjälpte hon patienterna i större utsträckning med 
praktiska saker. Men under senare år har det blivit mest samtal. Hon anser inte att en 
primärvårdskurators uppgift är att hjälpa patienterna praktiskt. Ju mer man arbetar, ju mer 
kompetent man blir desto bättre blir man på att avgöra vad man ska jobba med. Många kanske 
sitter och gör sådant som man kanske inte behöver, man vågar helt enkelt inte sätta gränser 
och då blir det mycket anser hon. 
 
Berit tycker att kuratorer är reflekterande i sin yrkesutövning. De är väldigt måna om att göra 
rätt. Men hon tror att om man håller sig till bara en teori så gör man rätt. Men hon anser att 
man kan inte bara ha en teori utan det måste finnas en överspolning man måste anpassa sin 
behandling efter patientens behov och det gör man inte om man kör strikt enlig en viss teori. 
 
Sammanfattning 
 
Anna och Berit arbetar som primärvårdskuratorer men de har olika kompetensgrund.  Anna 
blev färdigutbildad socionom på 1970-talet. Hon har även steg ett och steg två utbildning i 
psykodynamisk terapi. Berit tog också sin socionomexamen på 1970-talet. Förutom 
socionomutbildningen har hon gått en 20 poäng handledningsutbildning och en fyra veckor 
lång utbildning i kognitiv beteende terapi. 
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Både Anna och Berit berättar om hur olika instanser styr deras arbete. Anna berättar att 
beställarna (landstinget) kommer med olika direktiv på hur hon ska arbeta. Förutom dessa 
direktiv finns det även arbetsbeskrivning för hur hennes arbete ska utföras. Berit beskriver 
utförligt vilka ramar som hon måste följa. Hon nämner; landstingets prioriteringsregler, hälso- 
och sjukvårdslagen, avtal med primärvården om verksamheten, vad de ska göra och hur 
mycket. Det finns även handlingsprogram för verksamheten, arbetsfördelning mellan 
primärvård och psykiatri och en gruppbeskrivning om vad kuratorerna producerar gentemot 
de som köper tjänsterna. 
 
Den vanligaste arbetsuppgiften som Anna och Berit har är samtal med enskilda patienter. Men 
de har även parsamtal och olika patientgrupper. De fungerar både som konsulter och 
handledare i sitt arbete.  Anna handleder främst distriktssköterskor. Ständigt behöver läkarna 
konsultera henne angående olika patienter. Anna arbetar både förebyggande och behandlande. 
Hon anser att en bra terapeut arbetar med förebyggande arbete. Exempel på sådant arbete som 
hon gör kan vara att gå ut och informera i skolklasser, samtala med mammalediga på 
barnavårdscentralen etc. Berit anser att hon har arbetat i det här yrket så länge att hon anser 
sig veta vad en kurator ska göra och inte göra. Ett expertområde som Berit har är; hot och 
våld. Hon har haft informationstillfällen för personal på vårdcentralen om vilket hot och våld 
som kan förekomma på en vårdcentral. Hon har då arbetat med hela personalen på 
vårdcentralen och pratat om förhållningssätt och hur man ska gå till väga i hotfulla situationer. 
 
De vanligaste problemen som patienterna söker Anna och Berit för är; kris. någon har dött, 
blivit ensam, partnern har dött eller partnern har blivit sjuk. Ensamhetsproblematik, 
depression och ångest. Det är sällan människor med missbruksproblem som kommer till 
kuratorn. Patienterna söker oftast hjälp för ett problem men det kommer ofta fram att 
problemet var något helt annat än vad de har sökt för t. ex drogproblem.  
 
Annas patienter är mellan 18-90 år gamla. Många av dem kommer till henne via remisser från 
läkare, men många söker även på egen hand. En del har sökt akut från psykakuten och 
därifrån blivit remitterade till henne. Det händer att hon får remisser från psykmottagningar. 
Berit får kännedom om patienterna i första hand via remisser. Det händer ibland att 
patienterna tar kontakt själva. Berit kan styra vilka ärenden hon ska få genom att hon gett ett 
dokument till personalen där de ska ta reda på innan de skriver en remiss, t ex om det är 
arbetsrelaterat, relationsproblematik, om det finns företagshälsovård på patientens arbetsplats 
så är det dit den ska. 
 
Anna anser att som terapeut har man en vana att göra bedömningar och reflektera över det 
arbete som man utför. Men om man inte har så mycket utbildning kan man mera bli ställd 
inför fakta. Men hon tror att det finns mogna erfarna personer utan en terapeutisk utbildning 
som är känsliga och som kan använda sin känslighet och som är bra på att göra bedömningar 
och tänka efter. Berit tycker att kuratorer är reflekterande i sin yrkesutövning. De är väldigt 
måna om att göra rätt. Men hon tror att om man håller sig till bara en teori så gör man rätt. 
Men hon anser att man kan inte bara ha en teori utan det måste finnas en överspolning man 
måste anpassa sin behandling efter patientens behov och det gör man inte om man kör strikt 
enlig en viss teori. 
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9. Tolkning och Analys 
 
I detta kapitel kommer resultaten tolkas och analyseras utifrån den valda teorin. 
 
Ramar som styr primärvårdskuratorns arbete 
 
De lagar som främst styr primärvårdskuratorns arbete är hälso- och sjukvårdslagen, 
sekretesslagen och patientjournallagen. Förutom lagstiftningen styrs arbetet även av riktlinjer 
och beställarnas krav. 
 
Både Anna och Berit berättar om hur olika instanser styr deras arbete. Anna berättar att 
beställarna (landstinget) kommer med olika direktiv på hur hon ska arbeta. Förutom dessa 
direktiv finns det även arbetsbeskrivning för hur hennes arbete ska utföras. Berit beskriver 
utförligt vilka ramar som hon måste följa. Hon nämner; landstingets prioriteringsregler, hälso- 
och sjukvårdslagen, avtal med primärvården om verksamheten, vad de ska göra och hur 
mycket. Det finns även handlingsprogram för verksamheten, arbetsfördelning mellan 
primärvård och psykiatri och en gruppbeskrivning om vad kuratorerna producerar gentemot 
de som köper tjänsterna. 
 
Bernler & Johnsson (2001:36) menar att kuratorer inom hälso- och sjukvården måste arbeta 
hårt för att påverka sin organisation så att det finns utrymme för det professionella 
psykosociala arbetet. Med dagens krympande resurser ökar också risken för nya 
begränsningar i handlingsutrymmet. Men de anser att organisationen kan aldrig ensam vara 
skyldig för att patienterna inte får den hjälp som de deras problematik behöver. Som den 
behandlande kuratorn har man en skyldighet att både tänja gränser, rasera upplevda, 
föreställda murar och också att tänja organisationer. På så sätt kan ett vidare 
handlingsutrymme för psykosocialt arbete skapas. (a.a) 
 
Arbetsuppgifter som kuratorn har inom primärvården 
 
Enligt akademikerförbundet SSR är kuratorns arbetsuppgifter: att delta i temaarbete och i 
utarbetande av behandlings-/rehabiliteringsplaner, samverka med andra vårdgivare och 
myndigheter, medverka i utbildning och fortbildning av primärvårdens personal, bevakning 
av det socialrättsliga området, psykosocial information och konsultinsatser inom 
kunskapsområdet till patienter och vårdpersonal, psykosocial information och konsultinsatser 
inom kunskapsområdet till patienter och vårdpersonal. 
 
Den vanligaste arbetsuppgiften Anna har är samtal med enskilda patienter. Men hon har även 
parsamtal och olika patientgrupper (t.ex. stresshanteringsgrupp). Hon fungerar både som 
konsult och handledare i sitt arbete. Främst handleder hon distriktssköterskor. Ständigt 
behöver läkarna konsultera henne angående olika patienter. Anna arbetar både förebyggande 
och behandlande. Hon anser att en bra terapeut arbetar med förebyggande arbete. Exempel på 
sådant arbete som hon gör kan vara att gå ut och informera i skolklasser, samtala med 
mammalediga på barnavårdscentralen etc.  
 
Berit anser att hon har arbetat i det här yrket så länge att hon anser sig veta vad en kurator ska 
göra och inte göra. Hennes vanligaste arbetsuppgift är samtal med enskilda patienter och par.  
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Berit fungerar även hon som handledare och konsult. Ett expertområde som Berit har är; hot 
och våld. Hon har haft informationstillfällen för personal på vårdcentralen om vilket hot och 
våld som kan förekomma på en vårdcentral. Hon har då arbetat med hela personalen på 
vårdcentralen och pratat om förhållningssätt och hur man ska gå till väga i hotfulla situationer. 
 
Enligt rapporten från Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt (1999) omfattar det psykosociala 
behandlingsarbetet alla de metoder och insatser som ingår i arbetet med patientens/familjens 
psykosociala problem. I arbetet ingår utredning, bedömning och behandling. Vissa kuratorer 
arbetar även förebyggande individuellt eller i grupp. Kuratorerna är ofta rådgivare och 
handledare till andra yrkesgrupper inom och utanför primärvården när det gäller psyksociala 
frågor. (Hallberg, 1999:4) 
 
Primärvårdskuratorns roll i primärvårdsteamet 
 
Kuratorns roll i primärvårdsteamet är att besitta kunskap om de psykosociala aspekterna kring 
patienterna och om hur det sociala nätverket fungerar. De behöver också ha  mer kunskap om 
omvärlden än vad läkarna och den övriga personalen har. 
 
Utvärderingen av kuratorsverksamheten vid Skelleftehamns vårdcentral visar på att synen på 
kuratorns roll inom sjukvården finns inte bara hos interna och externa vårdaktörer, utan även 
hos kuratorerna själva. Kuratorns roll anses vara att agera samordnare av andras insatser för 
att göra vården mer effektiv. (Blom, 1996:43) 
 
Enligt Bernler & Johnsson (2001:23) har primärvårdskuratorerna såväl kontrollerande och 
resursförmedlande som stödjande och terapeutiska uppgifter. De anser att det är viktigt att 
behandlaren på ett medvetet sätt väljer att agera utifrån den nivå som bäst gynnar patienten.  
Behandlaren måste vara medveten om inte bara de samhälliga begränsningarna för sig själv 
och för patienten utan också för sina egna inre murar. Bara då kan han hjälpa patienten att se 
sina. (Bernler & Johnsson 2001:33) 
 
Genom att arbeta med medvetenhetsskapande tekniker kan man skapa förändring. 
Huvudsyftet med denna förändring är att låta patienten ta ansvar för den själv. Den 
behandlande kuratorn har ansvar för processen medan patienten har ansvar för intentionen och 
handlingen. För att det ska vara möjligt att kunna skapa förändring krävs det att en 
behandlingsrelation skapas mellan kuratorn och patienten. Utifrån denna relation kan 
behandlaren genom samtal och handlingar hjälpa patienten att förändra hans livssituation. 
(Bernler & Johnsson, 2001:22) Hessle (1985:10ff) menar att målsättningen i psykosocialt 
arbete bör kunna uppnås inom en begränsad tidsperiod med bästa möjliga metodik där 
problemen uppenbarar sig. Teori valet måste vara flerdimensionellt. Dessutom bör det 
psykosociala arbetet sträva efter öppenhet och ett engagemang runt klienten (t.ex. familj, 
grannar, myndighetspersoner) för gemensam konfliktlösning.  
 
Ärenden som primärvårdskuratorn kopplas in i 
 
Enligt Akademikerförbundet SSR är de vanligaste arbetsområdena för primärvårdskuratorerna 
i patientarbetet; kriser, depressioner, arbetsrelaterande problem, alkohol- eller 
läkemedelsberoende, stressrelaterade symtom eller sjukdomar, psykosomatiska tillstånd och 
förebyggande arbete. För kurator i primärvård ligger tyngdpunkten i arbetet på psykosocialt 
utrednings- och behandlingsarbete. Psykosociala problem kan utgöra bakgrund/orsak, helt  
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eller delvis, till symptom/sjukdom eller vara en konsekvens av sjukdom, skada eller 
funktionshinder.(a.a) 
  
Annas patienter är mellan 18-90 år gamla. Många av dem kommer till henne via remisser från 
läkare, men många söker även på egen hand. En del har sökt akut från psykakuten och 
därifrån blivit remitterade till henne. Det händer att hon får remisser från psykmottagningar. 
De vanligaste problemen som patienterna söker henne för är; kris. någon har dött, blivit 
ensam, partnern har dött eller partnern har blivit sjuk. Ensamhetsproblematik, depression och 
ångest, människor med personlighetsstörningar, och smärtpatienter är vanliga uppgifter för 
Anna att behandla. Det är sällan människor med missbruksproblem som kommer till kuratorn. 
 
Även de patienter som besöker Berit befinner sig ofta i en livskris. Patienterna söker oftast 
hjälp för ett problem men det kommer ofta fram att problemet var något helt annat än vad de 
har sökt för t. ex drogproblem. Berit får även hon kännedom om patienterna i första hand via  
remisser. Det händer ibland att patienterna tar kontakt själva. Berit kan styra vilka ärenden 
hon ska få genom att hon gett ett dokument till personalen där de ska ta reda på innan de 
skriver en remiss, t ex om det är arbetsrelaterat, relationsproblematik, om det finns 
företagshälsovård på patientens arbetsplats så är det dit den ska. 
 
Enligt ett projekt (1997-200) i Stockholms läns landsting kom de flesta patienterna till 
kuratorn genom distriktsläkare eller sökte på eget initiativ. En del ärenden aktualiserades 
genom mödra- barnhälsovård, personal i hemtjänsten och anhöriga. Externa remisser kom bl. 
a från försäkringskassan, skolhälsovård, socialtjänst och psykiatrin. Kuratorernas patienter var 
i huvudsak i åldern 25-65 år. (Hallberg, 1998:2ff) 
 
Ett bestämt förhållningssätt krävs för psykosocialt arbete. Att exempelvis erbjuda en relation 
inom vars ram förändring kan kommas tillstånd och att invitera patienten att delta i en 
reflekterande process är något som Bernler & Johnsson (2001:35) menar äger rum inom alla 
idag kända professionella organisationer till vilka psykosocialt utsatta och hjälpbehövande 
personer kommer oavsett om dessa organisationer är offentliga eller privata. Hessle 
(1985:10ff) menar att målet för det psykosociala arbetet är att stärka individens 
motståndskraft mot omgivningens krav, att förändra omgivningen och att förändra samhället 
så att säga inom individen.. 
 
Primärvårdskuratorns utbildning och utvecklingsmöjligheter 
 
Vid en analys av intervjuerna med Anna och Berit framkom att de båda arbetar som 
primärvårdskuratorer men de har olika kompetensgrund.  Anna blev färdigutbildad socionom 
på 1970-talet. Hon har även steg ett och steg två utbildning i psykodynamisk terapi. Berit tog 
också sin socionomexamen på 1970-talet. Förutom socionomutbildningen har hon gått en 20 
poäng handledningsutbildning och en fyra veckor lång utbildning i kognitiv beteende terapi. 
 
Enligt Akademikerförbundet SSR är kompetensgrunden för en kurator inom primärvården 3,5 
års socionomutbildning på universitet. Kuratorn bör även ha genomgått en relevant 
vidareutbildning t. ex påbyggnadsutbildning i psykosocialt behandlingsarbete, utbildning i 
psykoterapi eller 20 poäng i socialt arbete för socionomer inom hälso- och sjukvård.  
Facket menar på att för att bibehålla sin kompetens i arbetet krävs det att kurator på 
vårdcentral har möjlighet dels till fortlöpande fortbildning och dels till handledning i sitt 
patientarbete. (a.a) 
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Enligt rapporten om kuratorsverksamheten i Kramfors Sollefteå hälso- och 
sjukvårdsförvaltning (1995-1997) framhöll de övriga vårdgivarna att kuratorns kompetens 
behövs i primärvården. Kuratorn vågar och kan beröra känsliga punkter under behandlingen, 
vilket de övriga vårdgivarna inte alltid hinner eller orkar med. Kuratorns kompetens har varit  
viktig i rehabiliteringsteamet, dels i handläggning av patientärenden och dels i kontakten med 
olika myndigheter. (Jacobsson, 1998:27) 
 
Enligt rapporten från Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt (1999) bör det göras en kartläggning 
och framtagning av program för kuratorernas kompetensutveckling. Kuratorsgruppen behöver 
en samordningsfunktion för att bevaka utveckling och forskning och driva det psyksociala 
arbetet framåt.(Hallberg, 1998:4) 
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10.  Avslutande diskussion 
 
I detta kapitel kommer resultaten att diskuteras, värderas och tolkas. Det kommer också att 
föras en kort diskussion kring den valda metodens för och nackdelar och på vilket sätt det kan 
ha påverkat resultatbilden. Undersökningen har väckt nya frågor och funderingar. Dessa nya 
frågor kommer endast att omnämnas men ej besvaras. 
 
Genom intervjuer och litteraturstudier i ämnet har de frågeställningar som finns besvarats. 
Övergripande har syftet besvarats men inte ingående. Det skulle krävas en större underökning 
för att kunna besvara syftet och frågeställningarna mera ingående.  
 
Utbildning och utvecklingsmöjligheter 
 
Enligt akademikerförbundet SSR ska en kurator inom primärvården ha en grundutbildning 
som socionom på 3,5 år och en relevant vidareutbildning. Förutom det är det bra om man har 
erfarenhet inom hälso- och sjukvård. Anna har både en socionomutbildning och en steg ett 
och två utbildning i psykodynamisk terapi. Dessutom har hon en tidigare erfarenhet inom 
hälso- och sjukvård. Berit däremot har endast en socionomutbildning och en 
handledarutbildning. Båda informanterna har handledning regelbundet där de möjlighet att 
diskutera och reflektera kring sina patienter och sitt arbete.  
 
Socionomutbildningen anser jag är bra i grunden. Men för att utföra ett bra arbete som kurator 
krävs det att man håller sig informerad om vad som händer ute i samhället, om när lagstiftning 
och andra ramar som styr arbetet förändras.  
 
Ramar och riktlinjer 
 
Olika typer av lagstiftning, beställarna (riktlinjer), övrig personals förväntningar styr 
primärvårdskuratorns arbete. Man kan fråga sig t. ex om kravet på ett visst antal besök per 
dag inte fanns, skulle då primärvårdskuratorerna arbeta ännu mera med behandlingsinriktat 
arbete och förebyggande vård än vad de gör idag. Berit nämner många olika riktlinjer och 
lagar som styr hennes arbete. 
 
Arbetsuppgifter och ärenden 
 
Informanternas arbetsuppgifter inom primärvården har bestått av olika delar, allt ifrån 
praktiska göromål t.ex. fondansökningar till krissamtal. Berit anser att det inte ingår i hennes 
arbete som kurator att även hjälpa patienter med praktiska frågor utan endast samtal. Anna 
däremot som har terapeutisk utbildning anser att det ingår i hennes arbete.  
 
Jag anser att kuratorns arbete skiljer sig från psykologers/terapeuters arbete genom att 
kuratorn arbetar såväl med de praktiska frågorna som med samtal. Den praktiska hjälpen kan 
många gånger vara en inkörsport till att kunna behandla patienter i djupare samtal. Kuratorn 
är den person som har kunskap om betydelsen av det sociala nätverket och hur detta påverkar 
patientens hälsa och liv. Genom att inte ta vara på denna specifika kunskap som finns hos 
kuratorerna finns det inte någon anledning för arbetsgivarna att anställa en terapeut istället för 
en kurator. Jag tror att konsekvensen av att flera kuratorer vidareutbildar sig som terapeuter 
och arbetar mer och mer med behandlingsarbete kan vara att de lättare kan bytas ut mot  
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exempelvis en sjuksköterska med terapeut utbildning. För arbetsgivarna blir det en ekonomisk 
vinning att anställa en sjuksköterska med terapeutkompetens som även kan behandla det 
medicinska än att anställa en kurator. Jag tror därför att det är viktigt för kuratorerna att 
framhäva sin specifika kompetens.  
 
Det skulle vara intressant att genom att göra flera kvalitativa intervjuer och en enkätstudie ta 
reda på hur och med vilka andra ärenden andra primärvårdskuratorer arbetar. 
 
 De vanligaste anledningarna till att patienter söker kuratorskontakt på primärvården är enligt 
informanterna att de befinner sig i någon sorts kris, någon har avlidit, patienten eller dennes 
anhörig har drabbats av sjukdom etc. Enligt informanterna är det ingen större skillnad på 
varför patienterna söker sig till primärvårdskuratorn jämfört med tidigare. Anna kan dock se 
en tendens till att flera män söker kontakt med henne jämfört med under tidigare år. Hon tror 
att det kan bero på att hon har visat en större öppenhet för att också män har behov av att 
samtala med någon i svåra situationer. 
 
Den valda metodens fördelar är att man genom både litteraturstudie och kvalitativa intervjuer 
med två primärvårdskuratorer kan se hur det kan se ut i praktiken jämfört med i teorin.  Med 
enbart en kvalitativ metod kanske man skulle kunna göra en kartläggning av hur det ser ut i 
hela landet vad det gäller primärvårdskuratorernas arbete. 
 
Frågan är om denna undersökning ger en rättvis bild av primärvårdskuratorernas arbete eller 
om resultatet påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor. Detta är något som är svårt att 
svara på men viktigt att ta i beaktande. Urvalet i underökningen är för litet för att man ska 
kunna dra några generella slutsatser, men man kan ändå se skillnader i hur de olika 
informanterna arbetar. Det skulle därför vara intressant att kunna göra en kartläggning över 
landets primärvårdskuratorer och deras arbete i en större studie. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 
När inrättades första tjänsten som kurator på din arbetsplats. Hur många kuratorer på 
vårdcentralen finns det. Från början och idag.  
 
Styrande ramar 
Lagar. Regler. Riktlinjer. Arbetsbiskrivning. 
 
Arbetsuppgifter 
Vid starten. Direkt patientarbete. Hembesök.  
Handledning. Konsultation. Förebyggande arbete. Behandlingsarbete. Informatör.  
Praktikhandledare. Utbildare. 
I vilken omfattning förekommer de olika arbetsuppgifterna. Kostnad för patienterna. 
Samarbetet 
Med övrig personal på vårdcentralen, socialsekreterare, försäkringskassan, arbetsgivare, 
hemtjänst, sjukhuset, andra primärvårdskuratorer, psykmottagning eller annat. 
Tycker du att du som kurator har en stark position på din arbetsplats? Jämför med annan 
primärvårdspersonal. 
                                                                                                                                                                              
Ärenden 
Vad söker patienterna för. Vilka remitterar och vem remitteras. Vilka söker själva direkt. På 
vilket sätt får du kännedom om patienterna? Jobbar du med hela familjer, par eller bara den 
person som det gäller? 
 
Utbildning och utvecklingsmöjligheter 
Socionomutbildning. Påbyggnad 
Egen handledning. Egen terapi. Forskning. Övrigt. 
 
Teori 
Vad innebär psykosocialt behandlingsarbete för dig?  
Kan du arbeta på det sätt du önskar eller finns det några hinder som gör att du måste arbeta på 
ett annat sätt? 
Ge exempel på olika typer av problemområden som du arbetat med. Är det någon skillnad på 
problem som du arbetar med nu jämfört med tidigare? Berätta! 
Reflekterar du över vad du gör och varför i din yrkesutövning? Tycker du att kuratorer i 
allmänhet är bra på att reflektera över sitt arbete? 
 
Övriga synpunkter 
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