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       Sjuksköterskors tankar kring samarbete  

     med sjukhuskuratorer 
 
                       Av  

                                                Maria Fredholm & Libbie Oldén   
 
 

ABSTRACT 
 

Ämnet för studien var hur sjuksköterskor ser på 
kuratorsfunktionen på sjukhus. Syftet med studien var att 
försöka ta reda på vad sjuksköterskor anser om samarbetet med 
kuratorer, vilka faktorer som ligger till grund för god 
samverkan samt hur sjuksköterskorna uppfattar 
kuratorsfunktionen. Den övergripande problemformulering var: 
Vilka föreställningar och förväntningar har sjuksköterskor av 
kuratorns funktion på ett sjukhus samt hur anser de att 
samarbetet fungerar? Tre teman undersöktes; arbetsuppgifter, 
föreställningar och samarbete. Studien följde en kvalitativ 
metod, där en intervju gjordes med universitetslektor Birgitta 
Wikander om samarbete utifrån hennes nyligen publicerade 
studie samt genom två fokusgruppsintervjuer med totalt sju 
sjuksköterskor. Studiens resultat analyserades med ett 
mångdimensionellt perspektiv, utifrån generell systemteori och 
rollteori. Studiens resultat visade att sjuksköterskorna anser att 
samarbetet med kuratorer överlag fungerar bra och deras 
gemensamma uppfattning var att kuratorsfunktionen är viktig 
och nödvändig på sjukhuset eftersom det finns ett stort behov 
av psykosocialt arbete. Emellertid menade sjuksköterskorna att 
de önskade fler kuratorer anställda för att motsvara det stora 
behovet hos patienterna. En intressant aspekt som kom fram 
var att enligt sjuksköterskorna är samlokalisering en viktig 
faktor för en god samverkan med sjukhuskuratorer, vad 
kuratorerna kände inför det framkom inte.  

 
                 Nyckelord: Samverkan, samarbete, sjukhuskurator, sjuksköterskor.  
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1. Introduktion 
 
..................................................................................................................................……………………………………………………………… 
I detta kapitel framställs en inledning till uppsatsen samt studiens syfte, problemställning, 
frågeställningar, förförståelse och sist i kapitlet beskrivs uppsatsens disposition. 
…………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………. 

1.1. Inledning 
 
Dagligen samarbetar människor inom olika professioner med andra yrkeskategorier. 
Socionom är en akademisk titel som möjliggör arbete inom många olika yrkesområden. Något 
som är gemensamt för de olika yrkesområdena är att socionomen oavsett titel ofta samarbetar 
med andra yrkeskategorier. T.ex. kan en socionom arbeta som kurator på ett sjukhus, där 
arbetet i stor utsträckning baseras på ett väl fungerande samarbete mellan vårdpersonalen, för 
att möjliggöra ett helhetsperspektiv gentemot patienterna (Fredholm, 2005. s.2, & Oldén, 
2005. s.3). 
 
Efter en praktikperiod som kurator på Karolinska Universitetssjukhuset under hösten 2005, 
har vi fått en klar bild av vilka olika arbetsuppgifter en sjukhuskurator kan utföra. Vi fick 
även möjlighet att på var sitt håll studera flera kuratorers arbete vid olika avdelningar/kliniker. 
Det signifikanta var att kuratorer i stor utsträckning samarbetar med andra och ofta använder 
sig själv som arbetsredskap, d.v.s. sin ”egna person” och sin samlade erfarenhet vid sin 
yrkesutövning. En yrkesgrupp som sjukhuskuratorer ofta samarbetar med är sjuksköterskor 
(Fredholm, 2005. s.3, & Oldén, 2005. s.4). 
 
Då ett samarbete mellan sjuksköterskor och kuratorer sker dagligen finner vi det relevant att 
undersöka hur samverkan fungerar mellan de två olika yrkesrollerna samt vad sjuksköterskor 
förväntar sig av och anser om kuratorsfunktionen på ett sjukhus. Vi tror att socionomer 
oberoende av tjänst, kan ha intresse och nytta av undersökningens resultat. Det är naturligtvis 
intressant att få reda på vad en profession som man ofta samarbetar med anser om ens 
funktion, vad de tror man utför och när de anser att tjänsterna behövs. Under vår praktik 
väcktes många funderingar kring samarbete och vi började intressera oss för vilka faktorer 
som vi tror kan leda till en god samverkan och därav en undran över sjuksköterskornas syn på 
kuratorsrollen.  
 

1.2. Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka vad sjuksköterskor anser om kuratorsfunktionen på ett 
sjukhus samt hur de anser att samarbetet mellan dem fungerar och vilka faktorer som kan 
påverka samarbetet. 
  

1.3. Problemformulering 
 
Vilka föreställningar och förväntningar har sjuksköterskor av kuratorns funktion på ett 
sjukhus samt hur anser de att samarbetet med kuratorerna fungerar?  
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1.4. Frågeställning 
 

• Vilka arbetsuppgifter tror sjuksköterskorna att kuratorer har på ett sjukhus? 
• Vilka föreställningar har sjuksköterskorna om kuratorns funktion?  
• Vad anser sjuksköterskorna om samarbetet med kuratorer på sjukhus och hur tycker de 

att det fungerar? 
 

1.5. Perspektiv 
 
I studien har vi använt oss av ett aktörsperspektiv, i fokusgrupperna har deltagarnas direkta 
beskrivningar av sin livsvärld erhållits (Lilja, 2005. s.44).   
 

1.6. Förförståelse 
 
Vår förförståelse baseras till stor del på vår praktikperiod som sjukhuskuratorer. Utifrån den 
tror vi att sjukhuskuratorernas arbete bl.a. innehållandes samarbete med övrig vårdpersonal 
hade underlättats med en grundkurs i psykosocialt arbete i hälso- och sjukvården. D.v.s. en 
kurs utöver den socionomutbildning som kuratorerna har. Vi är medvetna om att det finns en 
magisterutbildning inom detta ämne vid Karolinska Institutet, men vi efterfrågar en mindre 
introduktionskurs till sjukhusvärlden. Vi tror att en sådan utbildning leder till en förståelse av 
medicinska termer samt en ökad insikt om vårdpersonalens arbetsuppgifter och metoder.    
 
Under socionomutbildningen har vi noterat att det är många grupparbeten och det tror vi beror 
på att socionomer på fältet ofta måste samarbeta med varandra och andra yrkeskategorier. 
Därför utgår vi ifrån att det fungerar bra för sjuksköterskor att samarbeta med kuratorer, likväl 
är det ett gemensamt ansvar att bidra till att det fungerar.  
 
Vi tror att sjuksköterskor överlag tycker det är nödvändigt med kuratorer på sjukhuset och att 
de utför viktiga arbetsuppgifter, då sjuksköterskor inte har en utbildning inom psykosocialt 
arbete samt inte har tid för den sortens arbetsuppgifter.      
 
Enligt oss leder en god samverkan till bättre utnyttjade resurser, där helheten är mer än 
summan av dess delar, då vårdpersonalen tillsammans med kuratorn m.fl. professioner, 
tillsammans kan uppnå en korrekt helhetssyn på patienten.  De faktorer som vi tror är 
avgörande för en god samverkan är: tid, ett gemensamt intresse och engagemang från såväl 
ledning som personal.   
 
Utifrån vår förförståelse har vi kommit fram till tre teman som används i studien, de är: 
arbetsuppgifter, föreställningar och samarbete. Studiens tyngdpunkt ligger på temat 
samarbete, de andra två har tillkommit för att få möjlighet till att urskilja vad som påverkar 
samarbetet och för att få reda på hur samarbetssituationen uppfattas av sjuksköterskorna.   
 

1.7. Studiens disposition 
 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel, där det första innehåller en introduktion till vår studie och i 
det andra återges aktuell tidigare forskning. I kapitel tre presenteras en intervju angående 
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samverkan med universitetslektor Birgitta Wikander. I fjärde kapitlet beskrivs metoden och i 
femte kapitlet redovisas de teoretiska perspektiv som används som analysverktyg. Kapitel sex 
innehåller studiens resultat, delanalyser av varje tema samt en helhetsanalys av innehållet i 
alla teman och kapitel sju utgörs av en slutdiskussion. Därefter följer refernslista och en 
ord/begreppsförklaring som förtydligar begrepp som används i uppsatsen samt två bilagor.  
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2. Tidigare forskning 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
I detta kapitel redovisas en sammanfattning av den för studien aktuella forskningen och 
litteraturen som har kommit fram genom litteratursökning. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.1. Forskning inom området 
 
Vi har en förförståelse om att det kan vara svårt att hitta specifik forskning om 
sjuksköterskors tankar kring kuratorsfunktionen och samarbetet med kuratorer. Därför har vi 
även sökt generell information om samverkan, vilket har lett oss till en forskare vid 
Socialhögskolan som har givit oss tillgång till en nyligen publicerad studie där utvärderingar 
av tre familjecentraler har sammanställts till en rapport om integrerad verksamhet.  
 
I en familjecentral arbetar sjuksköterskor, barnmorskor, socionomer och förskollärare under 
samma tak. Rapporten pekar på att helheten är större än summan av delarna, att flera ögon ser 
mer än ett par och att samverkan kan leda till att varje inblandad personal oavsett profession 
kan och vågar se hela problematiken hos en patient. Det är inte enkelt att samverka utan det 
krävs särskild tid för att genomföra fruktbar samverkan och det behövs också en 
begreppsdefinition, eftersom begreppet samverkan har olika innebörd för de olika 
yrkeskategorierna. Det är därför viktigt att tid avsätts för att skapa förutsättningar för 
samverkan (Wikander, 2006. s.116-117). 
 

2.1.1. Sjukhuskuratorer 
 
”Som sjukhuskurator ger du ekonomisk och social rådgivning till patienter. Du ger 
krisbearbetning och stödsamtal till patienter och till deras anhöriga. Du gör utredningar 
kring patienters situation. Det kan gälla rehabilitering men också framtida boende och behov 
av assistens från kommunen när patienten skrivs ut. I arbetet har du mycket kontakt med 
anhöriga till patienterna, vårdpersonal på sjukhuset och socialtjänsten i kommunen” (AMS, 
yrkesbeskrivning/kurator. www dokument. 2006-02-28). 
 
I en enkätundersökning som 143 kuratorer på fyra stora sjukhus i Stockholmsområdet  
besvarat, uppgav mer än hälften att de saknar medicinsk kunskap i sin grundutbildning  d.v.s. 
i sin socionomutbildning. Det är främst kunskap kring död, självmord, patienträtt och 
samtalsmetodik som de saknar (Klinga & Törnqvist, 2003. s.37). I samma undersökning 
framgår det att viss medicinsk kunskap är nödvändig för sjukhuskuratorer, för att ett 
psykosocialt arbete utifrån ett helhetsperspektiv gentemot patienten ska kunna bedrivas på ett 
bra sätt. Det är ofta de yrkesverksamma kuratorerna som själva tar ansvar för nödvändig 
fortbildning inom olika områden, t.ex. betydelsen av att drabbas och leva med sjukdom, 
kunskaper om olika sjukdomar och skadors yttringar (Klinga & Törnqvist, 2003. s.28).  
 
En uppfattning är att människor har en övertro på sjukvården och en övertygelse om att 
doktorn kan lösa alla problem. Därför söker sig människor till vården för olika fysiska 
åkommor som ofta är psykosomatiska och bottnar i olika psykiska besvär, som har uppstått 
under livssituationer som framkallar t.ex. oro eller ångest. Sådana sjukdomssymptom kan inte 
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enbart behandlas medicinskt utan kräver andra åtgärder (Johansson & Widengård-Knutsson, 
1992, s.26.) 
 
Det har observerats att det finns ett behov av psykosocial kompetens på sjukhus och vid 
Karolinska Institutet finns det sedan hösten 2002, en specialistutbildning på magisternivå i 
ämnet psykosocialt arbete i hälso- och sjukvården. Där kan yrkesverksamma sjukhuskuratorer 
få möjlighet till att vidareutveckla sin kompetens med t.ex. grundläggande medicinsk kunskap 
(Klinga & Törnqvist, 2003. s.28).  
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen omfattar det medicinska ledningsansvaret en helhetssyn på 
patientens vård och behandling, varav inte bara biologisk utan även social och psykologisk 
kunskap skall beaktas. I övervägande del av samtliga patientkontakter på ett sjukhus 
samarbetar kuratorer med annan sjukvårdspersonal, främst med läkare och sjuksköterskor för 
målet är att en helhetssyn på patienten ska uppfyllas (Klinga & Törnqvist, 2003. s.37).  
 
Överläkaren har det yttersta ansvaret för den medicinska verksamhet som bedrivs vid en 
avdelning eller mottagning, även sjukhuskuratorer är underställda överläkaren i sitt 
patientarbete och därför har överläkaren det övergripande ansvaret för vad kuratorn gör eller 
underlåter att göra (Olsson, 1999. s.165). Sjukhuskuratorn är skyldig att utföra vissa 
arbetsuppgifter och därvid ta hänsyn till patientens trygghet och behandlingens kvalitet samt 
gällande författningar, hon/han kan ställas till ansvar för försummelser (a.a., s.164-165).  
 

2.1.2. Samverkan  
 
Samverkan är att ”handla eller fungera gemensamt för ett visst syfte” och det innebär inte att 
de olika aktörerna gör samma sak, utan snarare att var och en gör sin sak bättre definierat i ett 
större sammanhang. Samverkan leder alltså inte till att den egna specialistkompetensen ersätts 
av en diffus generalistkompetens utan istället förstärks den egna rollen samtidigt som den 
integrerar i en större helhet (Polisen, samverkan. www dokument. 2006-02-28). 
 
”Idén om det fruktbara i att bryta olika perspektiv mot varandra och att sammanföra olika 
typer av professionell kompetens är i regel det som ytterst legitimerar den samverkan som 
initieras” (Bergmark & Lundström, 2005. s.11).  
 
Pettersson (1999) nämner att det finns några allmängiltiga slutsatser om samverkan, dels att 
det behövs stor lyhördhet inför vad de olika samverkansparterna kan bidra med och att 
engagerad personal är samverkansarbetets största tillgång (a.a., s.61). Den egna 
yrkeskompetensen framstår tydligare när man arbetar nära andra professioner och  samverkan 
bidrar därför till tydligare yrkesgränser, om vem som har kompetens att utföra vissa 
arbetsuppgifter etc. (Svensson, 2000. s.10). 
 
Tre utgångspunkter för samverkan: 
 

1. Kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer. 
2. Formella och informella regler. 
3. Den organisatoriska situationen. 
 

De tre utgångspunkterna måste identifieras, lyftas fram och diskuteras. Ansvaret för 
samverkan ligger inte hos den enskilde medarbetaren utan hos ledningsfunktionen, särskilt när 
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flera huvudmän är inblandade (Danermark, 2000. s.19). Den stora utmaningen är att hitta 
former för integrering av verksamheter som tillåter ett fruktbart samarbete och ändå behåller 
den professionella kompetensen och identiteten hos alla yrkesgrupper (Lagerberg & Sundelin, 
2000. s.336). 
 

2.1.3. Samverkan inom vården  
 
I en undersökning som gjorts med läkare, sjukgymnaster samt kuratorer om samverkan inom 
primärvården, svarade samtliga av de tillfrågade att samverkan mellan dessa grupper var 
önskvärd. Genom samverkan ansåg de att de fick en bättre och tydligare bild av patienten och 
att detta i sin tur bl.a. leder till tidsbesparing. De ansåg att det fanns ett uppenbart behov av 
samarbetet inom primärvården. Trots det är samarbetet bristfälligt och en anledning till att 
samarbetet inte utvecklas mellan dessa grupper tros vara att det saknas en naturlig 
samordnare, en annan anledning som nämns är tidsbrist.  Ett förslag för att underlätta 
samarbetet var att strukturera formerna för samverkan, vilket skulle kunna genomföras genom 
t.ex. inplanerade möten. I undersökningen beskrivs att de samverkansformer som förekommer 
mellan yrkesgrupperna till största delen inte är team- eller kontinuerliga träffar, utan att det 
mer sker i form av “korridorsnack” eller informella möten (Granström, Nilsson & Olsson, 
1993, s.20-21). 
 
Av de tre yrkeskategorierna som tillfrågades var det kuratorerna som upplevde 
samarbetsproblemet som störst samtidigt som läkarna och sjukgymnasterna var relativt nöjda. 
En tänkbar förklaring kan vara att kuratorn är relativt ny inom primärvården och att den rollen 
inte har hunnit etablera sig riktigt ännu (Granström et al. 1993, s.20-21). 
 
Hur kuratorns arbetssituation ser ut beskrivs i magisteruppsatsen Yrkesidentitet och 
profession. Där beskriver 10 kuratorer vad de anser kännetecknar en sjukhuskurators 
yrkesroll, bl.a. beskriver de att beroende på vad för slags avdelning man arbetar på ser 
rutinerna väldigt olika ut. De kuratorer som arbetar med kroniska sjukdomsgrupper har lättare 
att planera sin dag än de som arbetar inom akut verksamhet. Det som är gemensamt för 
kuratorerna är att alla har ett stort kontaktnät, både inom sjukvården med de övriga i 
vårdpersonalen och med andra myndigheter i samhället. Av de intervjuade i undersökningen 
tycker i princip alla att förhållandet är bra eller mycket bra mellan dem och den övriga 
vårdpersonalen som består av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. De 
poängterar dock att samarbetsförhållandet kan skilja sig åt mellan olika personer och 
avdelningar (Nilsson, 2000, s. 15-16). 
 
Att arbeta i team med den övriga vårdpersonalen beskriver de som någonting som ökar 
förståelsen och behovet av varandra samt möjliggör ett gott samarbete med dem. En av 
kuratorerna beskriver: ”Teamarbetet kan man säga är kärnan i verksamheten, det hade varit 
väldigt svårt att arbeta med den här problematiken utan att ha den teckning som ett team ger, 
alltså att man går igenom patientens situation ur alla synvinklarna” (Nilsson, 2000, s. 23). 
 
Emellanåt upplever de tillfrågade kuratorerna att det kan finnas gränsdragningsproblem 
mellan dem och sjuksköterskan eftersom båda yrkesgrupperna numera är inriktade på 
helhetssyn, samt mellan kuratorn och psykologen då de båda arbetar med samtalskontakter. 
De understryker därför vikten av att vara tydlig i sin kuratorsroll (Nilsson, 2000, s. 16) 
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Inom primärvården arbetar man numera efter ett husläkarsystem som har medverkat till att 
helhetssynen på patienten kan förverkligas. Det systemet betonar närhet och kontinuitet 
liksom relationens värde i behandlingen, vilket står i motsats till den sjukvård som är 
uppsplittrad i många specialiteter och kan vara ett hinder för en helhetssyn på patienten. Trots 
att primärvården uttalat arbetar efter en ökad helhetssyn så kan man i studier utläsa att de ändå 
saknar det professionella psyksociala arbetssättet som kuratorer arbetar utifrån (Johansson & 
Widengård-Knutsson, 1992, s.27). Det är viktigt att man inom primärvården redan från början 
bestämmer sig för vilken avgränsning som bör gälla i behandlingsarbetet. En naturlig 
avgränsning ligger i den diagnostiska förmåga som finns representerad vid vårdcentralen. För 
att få en tydlig helhetsbild av patienten bör ett första besök inom primärvården innehålla 
besök hos flera av de olika professioner som verkar inom det område som patientens 
hjälpbehov föreligger (Granström et al. 1993, s.8). 
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3. Grunder för samarbete enligt universitetslektor Birgitta Wikander 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
I det här kapitlet finns en sammanfattning av intervjun med universitetslektor 
Birgitta Wikander angående temat samarbete utifrån hennes senaste studie. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

3.1. Samarbete 
 
Vi intervjuade universitetslektor Birgitta Wikander om samverkan, med utgångspunkt från 
hennes rapport som nyligen blev färdigställd. Den handlar om samverkan mellan olika 
professioner på familjehemscentraler, däribland socionomer.  
 
Birgitta Wikander har en bakgrund som sjuksköterska och lärare. Därefter valde hon att 
studera till psykolog varpå hon började intressera sig för att forska och blev antagen som 
doktorand. Hon skrev en doktorsavhandling vid Karolinska Institutet och kom därefter till 
Socialhögskolan som lektor, där hon nu har varit i 16 år. 

 

3.1.1. Familjecentralen- integrerad verksamhet för barnets bästa 
 

I sin senaste studie har Birgitta Wikander sammanställt tidigare enskilda utvärderingar av tre 
olika familjecentraler, med samverkan i fokus. Den första familjecentralen startades 1993 i 
Stockholmsområdet som ett försök till att samla flera olika professioner under samma tak, 
vilket underlättar för familjerna som besöker centralen att få den hjälp de önskar och behöver, 
med alltifrån vägning och mätning av barnet som utförs av barnsjuksköterskan, till 
information om olika rättigheter i samhället av en kurator. Familjecentralerna består av 
barnmorskor, förskolelärare, barnsjuksköterskor och socionomer, till skillnad mot ordinära 
barnavårdscentraler (BVC) där ofta enbart distriktsköterskor eller sjuksköterskor arbetar 
dagligen (Sjukvårdsrådgivningen, www dokument, 2006-04-29).   
 
Varje profession ”kan inte kunna allting”, är man t.ex. sjuksköterska har man fokus på hälsa. 
Risken på en familjecentral är att det läggs högre krav på professionerna, de ska kunna mer 
och vara uppmärksamma på mer än vid ordinära BVC. T.ex. ska barnsjuksköterskan kunna 
identifiera dålig anknytning och barnmorskan ska utöver sina sedvanliga arbetsuppgifter se 
sociala problem. ”Därför är det oerhört positivt att man har förstått att man behöver få in 
socialt arbete där”, numera finns det även socionomer på familjecentralerna. ”Det som är bra 
med kuratorer där, är att då vågar övriga professioner se vad man ser”, på en ordinär BVC 
ser man kanske att en familj har sociala problem, men man ”vill inte se det” eftersom man 
tänker att det ligger utanför arbetsområdet och därför låter man bli det. Då olika professioner 
jobbar ihop, i samverkan, vet var och en var sin yrkesroll slutar och vågar se det man ser och 
kan lätt kontakta kuratorn då behov finns. Därav tillförs övriga professioner mycket och de 
blir mer vana att se sociala problem och psykologiska avarter. 
 

3.1.2. Definition av god samverkan  
 
En god samverkan uppstår då det på en arbetsplats finns flera olika professioner, där samtliga 
känner till sin egen yrkesrolls gränser och arbetsuppgifter samt övriga professioners gränser 
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och vet vad de gemensamt ska försöka uppnå och hur det ska gå till samt att det finns 
gemensamma mål för verksamheten som kan utvärderas.  
 

3.1.3. Faktorer för god samverkan 
 
För att god samverkan ska uppstå är det viktigt med samlokalisering, vilket innebär att alla 
professioner är samlade på samma våningsplan, i bra lokaler där alla har sitt eget 
undersökningsrum och därutöver gemensamma utrymmen, där alla på ett lätt sätt kan mötas. 
En annan viktig faktor är att gruppen som samarbetar är någorlunda stor, ”man måste ha helst 
minst tre av varje kategori, man måste ha en grupp av varje kategori, så att alla känner 
trygghet hos varandra, så det inte blir så att en av dem hade ingen att prata med för hon var 
ensam och ingen förstod vad hon sa”. När alla olika professioner känner trygghet i sin grupp, 
är det lättare för dem att berätta vad de gör och ta reda på vad andra gör, för att på så sätt veta 
vad alla ska göra tillsammans. ”De olika professionerna har sina saker de ska göra och 
måste göra, traditionerna kan vara hinder för samverkan”. Även målen som de olika 
professionerna har behöver ses över, nedtecknas och ev. omformuleras, så att de som 
samverkar har gemensamma mål och visioner.  
 
I samverkan finns det en ökad möjlighet för att de olika professionerna lär ut saker till 
varandra, t.ex. så lär barnmorskan, barnsjuksköterskan babymassage och då är det viktigt att 
inte bara tekniken lärs ut, utan även teorierna och bakgrunden.   
 
Det är också väldigt viktigt att det finns tid för samverkan ”eftersom samverkan alltid är 
svårt”. Vid samverkan blir ledarskapet också viktigt men svårt, ”ett gott ledarskap ger alltid 
bättre samverkan”. Chefen får försöka stimulera till samverkan, genom att ge tid för 
samverkan som är byggd på demokratisk grund, där alla känner sig delaktiga och där alla får 
stöd och gehör för sina synpunkter. I ledningsgruppen ska helst varje profession finnas 
representerad så allas intressen tas tillvara på och det blir då också lättare att föra ut all 
information till de olika professionerna. Ledningsfunktionen ska se de olika konflikter som 
kan uppstå mellan professionerna och de ska se till att de väldigt olika arbetskulturerna kan 
mötas i samma kultur, där de samverkar, ”så man får det där lilla extra, det integrerade 
arbetet”. 
 
En risk med självständiga duktiga yrkesmänniskor som arbetar på ett sätt där alla sköter sitt 
och gör det bra, där alla kan sitt jobb, kan leda till att chefen kanske lämnar gruppen lite 
obevakad eftersom den uppfattas som självgående. Om det i en sådan situation uppstår en 
konflikt har man inte grunden till att lösa den, då alla har jobbat isolerat. Samverkan måste 
byggas upp och alla behöver ha lika stort ansvar för samverkan, annars finns det en risk för 
det gamla revirtänkandet, ”vi sköter oss och ni sköter ert”. I en sådan situation blir ofta 
”socionomen bara en konsult som det remitteras till och det är inte samverkan riktigt”.  
 

3.2. Socionomer och samverkan 
 
Det är viktigt att socionomerna har goda kunskaper och känner sig trygga med vad de kan, att 
de har en yrkesstolthet, en god självkänsla och inser ”vilka viktiga representanter de är för 
den sociala välfärden”. På en ny arbetsplats är det viktigt ”att titta vilka är det här, hur är 
kulturen här, hur kan jag smälta in i den”, man ska ställa frågor och lyssna. Det är också 
viktigt att integreras i gruppen och att visa vilka saker man kan och vad man kan bidra med 
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till gruppen, ”så ha med lusten att utvecklas och berätta om den”. Samverkan är svårt men 
viktigt och idag finns det överallt.  
 
 
Utifrån intervjun utkristalliserade vi följande faktorer som viktiga för god samverkan: 
 

• Tid  
• Samlokalisering  
• Bra ledarskap 
• Minst tre av varje yrkeskategori 
• Tydliga yrkesgränser 
• Gemensamma mål  
• Alla har lika stort ansvar för samarbetet  
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4. Metod 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
I detta kapitel presenteras studiens design och vetenskapliga position. Vår förförståelse, 
tillvägagångssätt vid litteratursökning, urval av intervjupersoner, även hur insamlandet, 
analysen och tolkningen av informationsmaterialet har gått till. Kapitlet avslutas med att de 
etiska övervägningar som gjorts samt studiens avgränsningar beskrivs.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.1. Vetenskapsfilosofiska positioner och design 
 
I studien har vi använt oss av kvalitativ metod och valet av den kvalitativa metoden har styrts 
av undersökningens syfte och problemställning. Då vi har eftersökt beskrivningar av ett 
fenomen och inte kvantiteter, är den kvalitativa metoden att föredra. Inom den kvalitativa 
forskningen efterfrågas beskrivningar av de intervjuades livsvärld och metoden är lämplig att 
använda för att få kunskap om en individs personliga upplevelser utifrån hennes egna ord och 
uttryck. Undersökarnas uppgift blir att försöka förstå den intervjuades upplevelser utifrån 
hennes livsvärld och sedan analysera de beskrivna upplevelserna utifrån valda teoretiska 
perspektiv (Kvale, 1997, s. 9. & Larsson, 2005, s. 92).  
 
Vår studie utgår från en hermeneutisk forskningsansats, där vårt mål är att försöka förstå och 
hitta mönster i intervjupersonernas verklighet genom tolkning av deras berättelser. 
Hermeneutiken kommer till uttryck i vår studies analyskapitel i samband med att tolkningar 
av intervjupersonernas berättelser görs via den hermeneutiska spiralen (Olsson & Sörensen, 
2001, s. 103). En växling sker mellan tolkning av de enskilda temana och en helhetsanalys av 
innehållet i alla teman (Kvale, 1997, s. 51).  
 
Inom hermeneutiken kan forskningsintervjun ses som ett kunskapande samtal där en viktig 
del är undersökarnas förförståelse och egna värderingar. Syftet är att fånga 
intervjupersonernas upplevelser för att därefter kunna tolka och förstå sammanhang i 
berättelserna (Olsson & Sörensen, 2001, s. 101). Hermeneutisk tolkning innebär att resultatet 
av tolkningen påverkas av uttolkarnas förutsättningar och antaganden om verkligheten. Det är 
viktigt att vara väl medveten om hur dessa förutsättningar påverkar resultatet (Kvale, 1997, s. 
52). 
 

4.2. Förförståelse 
 
Genom att klargöra förförståelsen anges utgångspunkten för tolkningen (Olsson & Sörensen, 
2001, s. 78). Eftersom förförståelsen är central inom hermeneutiken kan det anses vara viktigt 
att den beskrivs i studien. Vi hade innan denna studie inte studerat sjuksköterskors syn på 
kuratorer samt samarbetet med dessa. Vid våra praktikperioder som sjukhuskuratorer har vi 
fått erfarenhet av arbetssituationer där kuratorer samarbetar med sjuksköterskor och har därför 
ett antagande om att sådant samarbete förkommer. Dessutom hade vi en uppfattning om att 
samarbetet sker dagligen samt att det sker relativt outtalat.Vår förförståelse och personliga 
erfarenheter kan ha påverkat studiens utformning gällande vad som hamnat i fokus samt de 
tolkningar som har gjorts. 
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4.3. Litteratursökning 
 
Litteratursökningar har gjorts vid ett flertal tillfällen mellan 30 januari och 9 maj 2006. De 
flesta sökningarna gjordes i Stockholms Universitets biblioteksdatabas Libris och utöver det 
har lämplig litteratur sökts på Karolinska Institutets Universitetsbibliotek. Sökningar gjordes 
också i sökmotorn Google Scholar och i databasen Artikelsök. Sökord som användes var 
sjukhuskuratorer, socionomer, kuratorer, kuratorer på sjukhus, samarbete, samverkan, 
samarbete/samverkan inom vården, socionomer samt sjuksköterskor och samarbete. 
Sökningarna i dessa databaser resulterade i att litteratur och forskning inom området som 
bedömdes vara relevant hittades. Litteratur som inte kunde kopplas till den här studiens syfte 
valdes bort. Det handlade t.ex. om studier ang. kuratorers samarbete med andra 
yrkeskategorier, studier om samarbete inom vården där inte kuratorer omnämnts samt om 
socionomer som inte arbetar inom vårdsektorn. Några övriga avgränsningar som gäller 
forskningens årtal och liknande behövdes inte göras, då mängden artiklar och litteratur inom 
området var överskådlig. 
 
Sökningar efter forskning inom området gjordes även i de internationella referensdatabaserna 
Social Services Abstract och PubMed. Där användes sökord som hospice, counselor etc. I 
denna databas påträffades en del internationell forskning om kuratorer inom vården bl.a. i 
Tyskland och U.S.A. Denna forskning valdes emellertid bort med anledning av att studierna 
bedömdes fokusera på faktorer som inte var jämförbara med den svenska sjukvården och 
därmed den här studiens syfte och problemställning.  
 
Utöver sökningar i databaser upptäcktes ytterligare litteratur som var av intresse för vår 
undersökning genom att vi gick igenom referenslistorna i den litteratur vi redan funnit. Vi fick 
dessutom förslag på litteratur om forskning inom området av en forskare på Karolinska 
Universitetssjukhuset.  
 

4.4. Urval av intervjupersoner 
 
Vi har valt att arbeta med två fokusgrupper samt en enskild intervju. I första fokusgruppen 
deltog tre personer och i den andra fyra. Det var meningen att lika många skulle delta i båda 
grupperna, men en deltagare uteblev utan förvarning från den första intervjun, varav vi inte 
hade möjlighet att erbjuda någon annan den platsen. Deltagarna i första och andra 
fokusgruppen arbetar vid olika sjukhus och deras arbetserfarenhet som sjuksköterska varierar 
mellan 1-30 år.  
 
Fokusgrupper är en forskningsmetod där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne 
som bestämts av forskaren (Wibeck, 2000, s. 23). Urvalet av våra intervjupersoner är 
syftesbestämt och följer till viss del ”snöbollsprincipen” eftersom kontakter har förmedlats av 
en person som känner en annan person o.s.v. (Larsson, 2005, s. 103). För att få tag på 
sjuksköterskor som samarbetar dagligen med kuratorer tog vi kontakt med en ledande person 
inom kuratorernas forskningsgrupp på ett stort sjukhus i Mellansverige. Vi antog att det skulle 
finnas ett intresse från deras sida gällande vår studie, vilket stämde. De hjälpte oss att komma 
i kontakt med sjuksköterskor som var villiga att delta i vår studie.  
 
Vi valde att arbeta med fokusgrupper eftersom vi eftersträvade att få höra tankar och 
funderingar om kuratorns roll på sjukhuset och vi förutsatte att en diskussion skulle ge en 
större bredd på åsikterna än enskilda intervjuer. Genom att kontakterna skedde via en person 
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som arbetar internt på sjukhuset lyckades vi även få en bred spridning på sjukhusavdelningar 
där sjuksköterskorna arbetade. Det ansåg vi vara till studiens fördel eftersom vi inte ville ha 
beskrivningar av enskilda kuratorer utan snarare en generell syn på kuratorsyrket. 
 
Då vi dessutom intresserat oss för området samarbete kände vi att vi ville utöka studien med 
en särskild intervju om det fenomenet. Vi tillfrågade således universitetslektor Birgitta 
Wikander på Socialhögskolan, som precis utkommit med en rapport om temat samarbete. Hon 
var villig att delta i en intervju och den presenteras i ett särskilt avsnitt och vi har valt att inte 
analysera den, men de faktorer som framträdde som viktiga för god samverkan under 
intervjun, utgör en utgångspunkt i helhetsanalysen.  
 
Sammantaget betyder det att totalt åtta personer har deltagit i vår studie. Intervjupersonerna 
uppfyller kriterierna att de är sjuksköterskor samt att de samarbetar med kuratorer, med 
undantaget för Birgitta Wikander som besitter en kompetens om områdets grundläggande 
intressefokus nämligen samarbete. Intervjupersonerna i vår studie kan således förmedla 
beskrivningar utifrån två olika perspektiv, dels som aktörer då sjuksköterskorna beskriver sin 
syn på samarbetet och dels som observatör då Birgitta Wikander forskat inom området utan 
att själv delta.  
 

4.5. Informationsinsamling – intervjuernas uppläggning och genomförande 
 
Inom den kvalitativa forskningsmetoden talar man om informationsinsamling och inte om 
datainsamling som inom kvantitativ forskning (Olsson & Sörensen, 2001, s. 34). 
Insamlingsmetoden i den här studien är intervjuer med två fokusgrupper med totalt sju 
intervjupersoner, dessutom en enskild intervju vars syfte var att användas som 
bakgrundsinformation.  
 
Innan intervjuerna genomfördes formulerade vi studiens syfte och problemformulering. 
Studien indelades i tre teman vilket kan ses som en form av meningskategorisering (Larsson, 
2005, s. 106). Tematiseringen gjordes med utgångspunkt i studiens syfte och problemställning 
samt tidigare forskning inom detta område. Utifrån studiens tre teman utarbetades en 
intervjuguide (se bilaga 1) till sjuksköterskorna och en intervjuguide till universitetslektorn 
Birgitta Wikander (se bilaga 2). Intervjuguiderna är temainriktade och skillnaderna mellan 
dem är att frågorna till sjuksköterskorna är fokuserade på hur de uppfattar kuratorernas 
yrkesroll samt samarbetet med dessa, medan den andra intervjuguiden fokuserar på hur 
socionomer generellt samarbetar i sin yrkesutövning och vad god samverkan är. Båda 
intervjuguiderna börjar med bakgrundsuppgifter om intervjupersonerna, i intervjun som är 
riktad till sjuksköterskorna följer sedan frågor om deras uppfattning av kuratorers utbildning, 
arbetsuppgifter, beskrivning av kuratorer samt föreställningar om dessa och därpå följer 
frågor om samarbetet mellan dem. Intervjun avslutas med en öppen fråga om deras inställning 
till kuratorer har förändrats under intervjuns gång. För att på så sätt få reda på om intervjun 
har satt igång nya tankegångar etc. I intervjun som är riktad till Birgitta Wikander är frågorna 
istället fokuserade på socionomers utbildning och yrkesutövande samt specifika och generella 
frågor om samarbete. 
 
Intervjupersonerna kontaktades via mail då tid och plats för respektive intervju bestämdes. 
Samtidigt fick intervjupersonerna information om studiens syfte och upplägg. I samband med 
intervjun gavs även muntlig information om detta.  De tre olika intervjuerna varade var och en 
i cirka en timme. De två fokusgruppsintervjuerna ägde rum på två olika sjukhus och intervjun 
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med Birgitta Wikander ägde rum på Socialhögskolan. Vid alla platser kunde intervjuerna 
genomföras utan att några yttre störningar påverkade. Intervjuerna spelades in med en mp3-
spelare med inspelningsfunktion. Inspelningar möjliggör att insamlingen av information blir 
mer korrekt och undersökarna kan använda sig av utförliga och ordagranna citat från 
intervjupersonerna (Larsson, 2005, s. 100). Intervjuerna kom inte att bli helt strukturerade på 
så sätt att intervjuguiderna följdes till fullo, utan även följdfrågor och andra frågor kom att 
ställas för att få fram förtydliganden och mer utförliga beskrivningar. De tre intervjuerna gav 
detaljrika och utförliga svar på våra frågeställningar. 
 

4.6. Databearbetning, analys och tolkning 
 
Kort efter att varje intervju hade genomförts så transkriberades materialet i sin helhet 
(utskrifterna är sparade och finns att tillgå hos undersökarna). Transkription innebär en 
bearbetning av informationsmaterialet som efter hand leder till en meningskoncentrering 
(Olsson & Sörensen, 2001, s. 79). Meningskoncentrering innebär att de meningar som 
intervjupersonerna uttryckt sammanfattas mer koncist (Kvale, 1997. s.174). I ett första led av 
analysprocessen sökte vi efter svar som kunde kopplas till vår studies olika teman. Materialet 
avgränsades i och med att endast de beskrivningar som knyter an till uppsatsens 
problemformulering och frågeställning valdes ut. De citat som bäst bedömdes kunna belysa 
ett tema är de som redovisats i resultatkapitlet. Varje tema fick underrubriker som utgår ifrån 
de frågor som fanns i intervjuguiderna.  
 
Intervjusvaren tolkades utifrån den hermeneutiska spiralen, vilket medför en växling mellan 
delarna och helheten i syfte att komma fram till ett tillförlitligt mönster utan logiska 
motsägelser (Olsson & Sörensen, 2001, s.103). Först gjorde vi deltolkningar på respektive 
tema och sedan en helhetstolkning av innehållet i alla tematan. I enlighet med den 
hermeneutiska spiralen framkallar det en växling mellan delarna och helheten, då 
undersökarna redan hade en bild av helheten  i och med att de sedan tidigare genomförde 
intervjuerna och transkriberingen av dessa. Tolkningen av varje deltema kan påverka hur man 
uppfattar den mening som via tolkning tycks framstå när man tar hänsyn till alla de teman 
som intervjun fokuserat på (Larsson, 2005, s. 93).  
 

4.7. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Validitet handlar om i vilken omfattning en studie undersöker vad som var avsett att 
undersöka (Kvale, 1997, s. 85). Inom den kvalitativa forskningen hänger validiteten ihop med 
betydelsen i studiens data samt med studiens föresats. Validiteten kan bekräftas om många 
olika datakällor pekar mot en och samma tolkning och utesluter andra (Ruth, 1991, s. 287). 
För att ha en hög validitet är det viktigt att intervjupersonerna bidrar med rika beskrivningar 
(Larsson, 2005, s. 117) Den så kallade interna validiteten i studien höjs genom att utförliga 
citat uppvisas under respektive tema. Det är även viktigt för studiens validitet att det finns en 
överensstämmelse mellan verkligheten och tolkningen, det vill säga att tolkningarna ska vara 
förankrade i ett empiriskt underlag (Olsson & Sörensen, 2001, s. 65). De tolkningar vi har 
gjort i studiens analyskapitel är baserade på de uppgifter som förekommer i resultatkapitlet. 
Validiteten är beroende av vad som mäts, medan reliabiliteten är beroende på hur det mäts. 
Reliabiliteten handlar om undersökningens precision (Bjereld, Demker & Hinnfors. 2002, s. 
111. & Kvale, 1997, s. 150). Reliabiliteten i en undersökning ökar om undersökarna noggrant 
definierar det problem de vill undersöka, innan de inleder arbetet (Ruth, 1991, s. 283ff). Innan 
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intervjuerna genomfördes var studiens problemformuleringar och frågeställningar färdiga. 
Genom att undersökarna använde sig av uppföljande frågor till intervjupersonerna för att 
bättre kunna förstå vad de menade samt få mer utförliga beskrivningar, ökade 
tillförlitligheten. Att upprepade tolkningar gjordes vid olika tillfällen medför att reliabiliteten i 
studien höjs. Det är även angeläget att det finns ett utförligt och korrekt metodavsnitt i studien 
då det möjliggör för någon annan än undersökarna att kunna göra om samma undersökning. 
Om analysstadiet synliggörs så kan dessutom läsaren instämma i, eller ifrågasätta, de 
tolkningar som undersökarna har gjort (Ruth, 1991, s. 285).  
 
En ständigt återkommande fråga som ställs vid intervjuundersökningar är huruvida resultaten  
är generaliserbara. Det går emellertid inte att göra statistiska generaliseringar utifrån en 
kvalitativ studie som denna, där intervjupersonerna är få till antalet och urvalet inte är 
slumpmässigt, utan syftesbestämt. Det blir i och med det svårt att fastställa hur typiska 
intervjusvaren i den här studien är. Emellertid finns det andra former av generalisering än just 
den statistiska. Den naturalistiska generaliseringen utgår från personlig kunskap om hur saker 
förhåller sig och leder till bedömningar snarare än till formella förutsägelser, då den kan 
verbaliseras och därmed övergå från tyst kunskap till explicit påståendekunskap (Kvale, 1997, 
s. 209f). I den här studien synliggörs kunskap om sjuksköterskors syn på kuratorer och 
samarbetet med dem och en naturalistisk generalisering kan anses äga rum. 
 

4.8. Triangulering 
 
I studien används teoritriangulering i och med att två olika teoretiska perspektiv förekommer 
i analysen av intervjusvaren. Fördelar med teoritriangulering kan vara att en mångfacetterad 
bild ges samt att flera olika synvinklar av ett problem blir belysta. En nackdel med 
teoritriangulering kan emellertid vara att analysen inte blir lika djuplodande som den kunde 
bli om endast en teori hade använts.  
 
En annan form av triangulering, undersökartriangulering, förekommer i studien i samband 
med att materialet tolkas av undersökarna vid flera olika tillfällen. Detta anses öka studiens 
reliabilitet. Att undersökarna dessutom är två, stärker undersökartrianguleringen ytterligare, 
då har två personer tolkat samma material flera gånger vid separata tidpunkter (Larsson, 2005, 
s. 109).  
 

4.9. Etiska överväganden 
 
Studiens upplägg och genomförande följer de forskningsetiska principer som är antagna  av 
Humanistiskt- samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR (Codex, www dokument. 2006-
05-10). Dessa principer poängterar forskningskravet samt individskyddskravet. 
Forskningskravet går ut på att forskningen ses som viktig och nödvändig för både 
individernas och samhällets utveckling. Enligt Kvale (1997) innebär detta att fördelarna att få 
ut ny och relevant forskning, väsentligen ska balansera skaderisken för intervjupersonerna 
(s.100). Forskningskravet kan anses var uppfyllt då forskning inom området kan vara till 
fördel för både sjukhuskuratorer såväl som övriga socionomer då de oftast samarbetar med 
övriga yrkesgrupper oavsett yrkesval. Dessutom kan studien vara av intresse för övrig 
sjukhuspersonal som samarbetar med kuratorer. 
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Det andra kravet, individskyddskravet har fokus på information, samtycke, konfidentialitet 
och nyttjande. Intervjupersonerna fick ta del av information om den övergripande planen för 
forskningen, syftet med forskningen, intervjuernas upplägg och studiens genomförande, vem 
som kommer kunna ta del av studien, att uppsatsen görs som en C-uppsats på Stockholms 
universitet samt att deltagandet i studien är frivilligt.  Genom att intervjupersonerna fick ta del 
av dessa anvisningar innan intervjun kunde ett s.k. informerat samtycke lämnas (Kvale, 1997, 
s. 107. & Olsson & Sörensen, 2001, s. 57). Intervjupersonerna fick även kontaktuppgifter om 
undersökarnas mailadresser och information om att de kunde höra av sig om de hade några 
frågor eller funderingar. De intervjupersoner som haft önskemål om att få tillgång till 
uppsatsen när den är färdig kommer att få den per mail.  
 
Konfidentialitet i undersökningen betyder att privata data som identifierar 
undersökningspersonerna inte kommer att redovisas (Kvale, 1997, s. 142). Namnen på alla 
intervjupersonerna (med undantag för Birgitta Wikander) i studien är fingerade och vissa 
detaljer såsom respektive avdelningar där sjuksköterskorna arbetar, är utlämnade för att 
ytterligare anonymisera deltagarna. Vi har även valt att inte nämna namnen på de sjukhus vi 
har gjort undersökningarna på. Konfidentialiteten i studien garanteras utöver de fingerade 
namnen och de utelämnade detaljerna dessutom av att ljudinspelningarna inte sparas och att 
de rapporterade citaten valts med omsorg för att inte avslöja några identiteter.  
 
Under intervjuerna förhöll sig undersökarna objektiva till intervjupersonernas uttalanden, 
genom att inte ifrågasätta deras utsagor eller motiv i avsikt att inte framkalla några nya 
självtolkningar eller känslomässiga förändringar. Detta hade kunnat leda till att intervjun på 
ett omoraliskt sätt antagit inramningar av ett terapeutiskt samtal (Kvale, 1997, s. 144).  
 

4.10. Studiens avgränsningar 
 
En avgränsning har gjorts till att enbart studera sjuksköterskors syn på kuratorer och deras 
samarbete, med motiveringen att den tidigare forskningen främst berör kuratorer och deras 
syn på samarbetet. Dessutom är studien ytterligare begränsad genom att intervjupersonernas 
antal är litet. Fler intervjuer och intervjuer med människor med andra rollpositioner, som 
exempelvis kuratorer, läkare eller arbetsterapeuter, hade kunnat ge bredare kunskaper och fler 
infallsvinklar. Utöver det är det möjligt att fler teoretiska analysverktyg hade kunnat bidra 
med en ökad förståelse, då fler aspekter av ämnet hade kunnat belysas. De teorier som använts 
klarlade endast några perspektiv av något som ytterst kan ses som en komplicerad fråga, men 
vi ser en fördel med det eftersom det bidrar till att fokus lättare bibehålls och att ett djup 
framträder. 
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5. Teoretiska analysperspektiv 
 

………………………………………………………………………...................................................................................................................... 
I det här kapitlet redovisas de två teoretiska perspektiv som använts i tolkningen, även 
studiens koppling till valda teorier beskrivs. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.1. Val av teorier 
 
I studien har vi använt oss av två teorier, generell systemteori och rollteori.  
 
Vi har valt att använda oss av generell systemteori för att ett sjukhus är ett övergripande 
system som är uppbyggt av delsystem, såsom paramedicin, administration och vårdpersonal 
etc. Av dem har vi lyft fram två yrkeskategorier från två olika delsystem, sjuksköterskor från 
vårdpersonalen och kuratorer från paramedicin. Teorin betonar vikten av att se helheten 
istället för de olika delarna och vi tror att samarbetet mellan olika delsystem, i det här fallet 
sjuksköterskor och kuratorer kan resultera i att helheten blir mer än summan av delarna. I 
studien undrar vi om sjuksköterskorna uppfattar kuratorsfunktionen som betydelsefull samt 
om samarbetet med kuratorer leder till något som är bättre, än om båda yrkeskategorierna 
arbetar på sitt sätt oberoende av den andre.  
 
Enligt rollteorin har en människa flera roller med olika positioner i olika sociala sammanhang, 
t.ex. inom familjen och på arbetsplatsen. Varje roll hör ihop med en position som utgår ifrån 
en given struktur och vi anser det intressant att undersöka vad sjuksköterskor anser om och 
vilka förväntningar de har på kuratorernas position på sjukhuset, utifrån det sociala 
sammanhang som råder där. 
 

5.2. Generell systemteori  
 
Den generella systemteorin kan tillämpas på olika sociala system t.ex. arbetsgrupper, familjer 
och samhällen. Ett system är en helhet som består av olika delar och som fungerar genom det 
ömsesidiga beroende som finns mellan delarna (Payne, 2002. s.193). Systemteorin gör det 
möjligt att byta fokus från helheten till delarna och vice versa (Klefbeck & Ogden, 2003. 
s.93). Teorins grundvärde är att den rör helheter mer än delar eller detaljer av individuellt eller 
kollektivt arbete och att varje del påverkar övriga delar och därmed helheten (Hutchison, 
2002. s.40).  
 
Inom ett öppet system bygger varje nivå på den föregående och har egenskaper som inte 
återfinns på tidigare nivåer. Öppna system ingår som delsystem i ett övergripande system, 
t.ex. kuratorer inom paramedicin och sjuksköterskor inom vårdpersonal, vars system är en del 
av sjukhusets övergripande system (Klefbeck & Ogden, 2003. s.93). I systemet kan energin 
passera systemgränserna som är genomträngliga på samma sätt som en tepåse, där vatten kan 
passera påsen medan tebladen stannar kvar. På så sätt är det troligt att resurser utifrån når 
systemet (Hutchison, 2002. s.41).  
 
I ett slutet system finns det inget utbyte över gränserna, systemet påverkas endast i liten grad 
av omgivningen och inverkar inte på andra system i någon större utsträckning (Payne, 2002. 
s.194). Det gör slutna system okapabla att ta emot behövda resurser (Hutchison, 2002. s.41).  
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Om ett system inte kan skapa nog med egen energi för att vidmakthålla sig själv, måste 
systemet förlita sig på energi utifrån för att systemet inte ska upplösas (Payne, 2002. s.195). 
Inget system kan överleva utan några som helst externa resurser, varför det inte finns några 
system som är helt slutna (Hutchison, 2002. s.41). Dock finns det en risk att isolerade 
individer och miljöer stagnerar, eftersom kontakt och utbyte med andra system ger 
utvecklingsmöjligheter (Klefbeck & Ogden, 2003. s.96).   
 
 
I ett system kan tillståndet definieras av fem kännetecken: 
 

1. Systemets stabila tillstånd, d.v.s. hur systemet vidmakthåller sig själv utifrån sitt 
inflöde och användningen av det.  

2. Homeostas, handlar om systemets förmåga att behålla sin grundläggande natur även 
om inflödet förändrar systemet. 

3. Differentiering, en uppfattning om att systemet blir mer komplext i samband med att 
fler komponenter tillkommer. 

4. Icke-summariskt, d.v.s. att helheten är mer än bara summan av dess delar. 
5. Reciprocitet, uppfattningen om att, då en del av systemet förändras kommer den 

förändringen påverka och därmed förändra alla andra delar (Payne, 2002. s.194-195). 
 
 
Stödsystem 

 
Det sociala nätverket kan vara ovärderligt för människor när det gäller stöd och hjälp i olika 
situationer i livet. Några människor får stöd av informella eller naturliga stödsystem som 
består av familj, vänner och grannar. I andra situationer kan stöd behövas av sociala och/eller  
formella stödsystem som t.ex. myndigheter, skolor och sjukhus (Payne, 2002. s.198). 

 

5.2.1. Studiens koppling till generell systemteori 
 
Utifrån systemteorin kan man se sjuksköterskorna och kuratorerna i deras yrkeskategorier 
som två delsystem, inom sjukhuset som är det övergripande systemet. Varje profession på 
sjukhuset tillhör ett delsystem/verksamhet som t.ex. paramedicin och vårdpersonal. Där de är 
anställda och har sin yrkesidentitet, men när de arbetar på avdelningarna/klinikerna 
interagerar de olika yrkeskategorierna och bildar på så sätt ett gemensamt delsystem.  
 
På sjukhuset måste delsystemen mötas och interagera i en samverkansprocess, då det 
underlättar för samtliga berörda. Vi har valt att se till helheten som dessa två yrkesgruppers 
samverkan leder till, istället för att fokusera på de enskilda yrkesgruppernas insatser. Såväl 
sjuksköterskornas som kuratorernas delsystem tillhör det sociala stödsystemet och bör vara 
öppna system för att båda systemen har till uppgift att stödja/behandla individer utifrån 
yrkeskategoriernas olika arbetsuppgifter, i detta fall sjukhusets patienter och vid behov deras 
anhöriga (Payne, 2002. s. 198). Om samarbetsproblem uppstår mellan sjuksköterskornas och 
kuratorernas delsystem skulle man utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kunna tolka det som 
att de två delsystemen är allt för slutna. Om ett system som måste vara öppet och samspela 
med andra system, sluter sig försvåras samarbetet mellan yrkesgränserna. 
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Samverkan mellan olika delsystem 
 
En sjuksköterska som behandlar en patient som upplevs befinna sig i en känslomässigt svår 
situation, förutsätts kontakta kuratorn om det finns en sådan tillgänglig på kliniken. Kuratorn i 
sin tur vänder sig till vårdpersonalen på avdelningen för att rådgöra med dem, samt för att 
informera dem hur det går i olika situationer. Detta gör att sjuksköterskor och kuratorer 
ständigt möts och måste samverka kring sjukhusets patienter. I några fall kan det även bli 
aktuellt att ta in andra system i samarbetet, såsom socialtjänsten med sina delsystem som bl.a. 
består av socialsekreterare, biståndsbedömare och tolk (Fredholm, 2005. & Oldén, 2005). 
 

5.3. Rollteori 
 
Rollteorin rör människors samspel med andra och hur deras förväntningar och tolkningar 
föranleder dem att reagera på ett karakteristiskt sätt (Payne, 2002. s.221). Rollteorin har 
samband med den strukturfunktionalistiska teorin inom sociologin som säger att alla 
människor innehar positioner i olika sociala strukturer och att varje position är förknippad 
med en roll, som utgör en uppsättning förväntningar eller beteenden som hör ihop med olika 
positioner i olika sociala strukturer. Den uppfattningen går ut på att roller alltid ska ses i 
sammanhang med relationer, då det enbart går att definiera roller utifrån relationer. De roller 
som människor spelar kan härstamma från sina egna eller andras förväntningar och rollerna 
kan vara förvärvade genom att något gjorts, t.ex. som att ha tagit anställning som kurator etc. 
(Payne, 2002. s.222).  
 
För att de sociala sammanhang som människor befinner sig i ska fungera tillfredställande är 
det viktigt att individen är medveten om och kan urskilja de roller som är aktuella för honom 
eller henne (Hutchison, 1999. s. 42). I det sociala samspelet behöver människor ha 
information om varandra för att veta hur de ska agera samt vad de kan förvänta sig i utbyte. 
Den informationen får de utifrån hur de andra personerna uppträder. Det gör det möjligt att 
påverka andras uppfattning om oss själva genom att själv kunna styra den information som de 
andra får om oss (Payne, 2002. s.224-225). 
 
Rollprestationer är emellertid vanligtvis idealiserade på så sätt att den omfattar gemensamma 
sociala förväntningar. Inom organisationer är det vanligt förekommande att människor arbetar 
i lag för att dela på ansvaret för utförandet av socialt accepterade roller, som ex. arbetar 
sjuksköterskorna i lag (team) på sjukhuset (Payne, 2002. s.224-225). 
 
 
Olika rollfunktioner:  
 
Rollkomplementaritet innebär att roller, beteenden och förväntningar stämmer överens med 
varandra och dessutom med omgivningens uppfattningar (Payne, 2002. s.222). 
 
Intra-rollkonflikt är aktuell då olika individers uppfattning om en och samma roll skiljer sig åt 
(Payne, 2002. s.223). 
 
Med rollambiguitet menas rollosäkerhet och det uppstår då vi är osäkra på vad en roll 
egentligen kräver av oss (Payne, 2002. s.223. & Hutchison, 1999. s 42). 
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Rollteorin bidrar till en förklaring av hur sociala mönster påverkar enskilda individer och dess 
strukturfunktionalistiska synsätt. Detta kan således medföra att vi utgår ifrån att roller finns 
och är en nödvändig del av samhällets grundläggande mönster. Därefter kan vi sedermera 
fråga oss om dessa mönster är bra eller om de borde förbättras (Payne, 2002. s.224). 
 

5.3.1. Studiens koppling till rollteori 
 
Vi har använt oss av rollteroin i studien för att den till stor del handlar om beskrivningar av 
hur andra uppfattar en roll, i denna studie har vi valt det perspektivet för att ta reda på hur 
sjuksköterskorna uppfattar kuratorns roll.  
 
Att tillhöra en yrkeskategori innebär att man befinner sig i en position som är förknippad med 
en viss roll. Såväl sjuksköterskor som sjukhuskuratorer har en roll som omgivningen har 
förväntningar på. Därutöver har även olika yrkesgrupper förväntningar på varandra angående 
t.ex. yrkeskunskap och kompetens. De kan även ha förutfattade meningar om hur den andra 
yrkesgruppen arbetar och resonerar. I en samverkansprocess möts de olika rollerna och 
förväntningar, vilket kan leda till konflikter. 
 
Enligt rollteorin formas individens självbild utifrån hur andra bemöter oss samt hur vi själva 
uppfattar vår egen roll, t.ex. kan kuratorns roll formas utifrån vårdpersonalens syn och 
bemötande på dennes roll. Om man är låst i sitt sätt att se på sig själv i en viss roll, kan man 
ha svårt att acceptera att den rollen förändras. I praktiken kan det leda till att man har svårt att 
ta in nya synsätt, se andra lösningar på problemen eller att bemöta ett problem i samverkan 
med andra. Det kan i sin tur innebära att det blir svårt för sjuksköterskor och kuratorer att 
kompromissa eller mötas, eftersom de är fastlåsta i sina yrkesroller.  
 
Sjuksköterskorna kan ha förväntningar på sjukhuskuratorerna som dessa inte uppfattar som 
rimliga i förhållande till deras profession, samt vice versa. I samverkan dem emellan finns då 
risken för en intra-rollkonflikt (Payne, 2002. s.223).  
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6. Resultat och analys 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
I detta kapitel presenteras citat från fokusgruppsintervjuerna. Kapitlet är indelat i tre delar 
efter studiens teman och efter varje redovisat tema följer en sammanfattande delanalys. 
Kapitlet avslutas med en helhetsanalys. 
………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………….... 

6.1. Presentation av intervjupersonerna  
 
Intervjupersonerna som deltog i fokusgrupperna arbetade vid två olika sjukhus, de var i 
åldersspannet 25-60 år och de hade arbetat som sjuksköterska mellan 1-30 år. Det var tre 
deltagare i första fokusgruppen och ingen av dem arbetade i team, men i andra fokusgruppen 
som bestod av fyra deltagare, arbetade tre i team. Vi har valt att fingera namnen på 
intervjupersonerna. 
 
Fokusgrupp 1 
Petra har arbetat i 18 år. 
Malin har arbetat i 10 år. 
Loella har arbetat i 2 år. 
 
Fokusgrupp 2 
Ronja, har arbetat 4 år. 
Karin, har arbetat drygt 1 år. 
Berit, har arbetat 30 år. 
Frida, har arbetat 6 år. 
 

6.1.1. Tema 1 – Sjukhuskuratorers arbetsuppgifter beskrivna av sjuksköterskor 
 
Utbildning 
 
Alla de tillfrågade sjuksköterskorna hade kännedom om sjukhuskuratorernas utbildning och 
samtliga kände till att de är utbildade till socionomer. Ronja: ”De har väl en treårig 
socionomutbildning va? Kurator  är väl egentligen ingen yrkesexamen utan det är väl en 
tjänst som man söker till, att det är en socionomexamen”. 
 
Vad utbildningen har för innehåll var de inte lika säkra på men de flesta hade en relativt god 
uppfattning, bl.a. tror de att socionomutbildningen innehåller mer psykologi än 
sjuksköterskeutbildningen. En annan uppfattning var att socionomer läser socialpedagogik 
och antropologi. Petra: ”Jaa, de är socionomer. Sen måste ni ha psykologi och sen måste ni ha 
väldigt mycket samhällsvetenskap, hur samhället fungerar, väldigt mycket, för det tror jag är 
en grund för att kunna hjälpa andra människor”. 
 
 
Arbetsuppgifter 
 
Den gemensamma åsikten var att kuratorerna med sin annorlunda utbildning har mycket att 
bidra med inom vården. Detta då de har en kompetens beträffande psykosocialt arbete som 
sjuksköterskorna inte besitter. Berit: ”De har ju mycket mer samhällsutbildning så att säga… 

 26



Sjuksköterskors tankar kring                                            C-uppsats                                           Maria Fredholm & Libbie Oldén   
samarbete med sjukhuskuratorer                                       VT-2006                                                    Stockholm Universitet 

vet vart de ska vända sig och så när det gäller kommuner och kan hjälpa patienterna på ett 
helt annat sätt än vad vi kan”. Dessutom var sjuksköterskorna av den uppfattningen att 
kuratorerna var mer insatta i hur lagstiftningen fungerar än vad de själva ansåg sig ha 
kännedom om. Ronja: ”Ja och med socialtjänstlagen för vi har jättedålig kläm på det”. 
 
Utöver att sjukhuskuratorn kan bidra med praktiska göromål såsom bidragsansökningar och 
dylikt värdesätter även sjuksköterskorna kuratorernas terapeutiska kompetens som en viktig 
resurs på sjukhuset. De beskriver det som vanligt att patienterna mår psykiskt dåligt inför 
vissa behandlingar och att kuratorn då kan bidra med stödsamtal. Petra: ”De bidrar med 
väldigt mycket. I första hand det jag märker inom vården… är att patienterna i de flesta fall 
upplever svåra omständigheter när de ska genomgå en behandling. Där kommer för det mesta 
kuratorn in för att ta ett samtal när man ser att patienten inte mår så bra”.  
 
Sjuksköterskorna ansåg att kuratorerna behövs på många områden där 
sjuksköterskeutbildningen inte är tillräcklig. Som exempel nämndes att kuratorerna har större 
kunskap om vad som bör göras i kontakten med sociala myndigheter och på så sätt kan bidra 
med en samhällsorienterande kunskap. Dessutom var åsikten den att kuratorn kan bidra med 
en terapeutisk insats som sjuksköterskorna inte besitter tillräcklig kompetens för samt att 
tidsbrist hindrar sjuksköterskorna att utföra vissa uppgifter som kanske kan leda till ett behov 
på uppföljningssamtal eller dylikt. Ronja: ”Visst jag kan som sjuksköterska ta det mest akuta, 
visst kan jag göra det men jag har ju ingen möjlighet till att de kan få komma tillbaka och 
prata mer eller att de kan gå nåt djupare eller hjälpa till med praktiska saker, olika 
bidragsansökningar och såna grejer det tänker jag mig nog att kuratorerna gör. Jag har suttit 
och klarat lite så nu kom allting här… hihi, jo men att göra de här bidragsansökningarna och 
jag vet någon gång som det kom in en patient som hade kvar husdjur hemma. Som var helt 
överlämnad och liksom ingen anhörig eller nåt. Då fick kuratorn ta tag i det då och 
omhänderta den här katten eller vad det nu var, och det är sånt, där har jag inte en möjlighet, 
jag kan säga så här att det är tråkigt att din katt är ensam hemma i fyra dagar men jag kan 
inte som sjuksköterska börja fixa med, ja jag vet inte hur det blev men med kommunen eller 
att någon tar hand om katten. Där slutar ju mitt ansvar och mina befogenheter, asså det är 
fantastiskt bra men sen är det ju väldig ovanligt”.  
 
Kuratorsinsatserna ser olika ut på de intervjuades respektive avdelningar och vissa var av 
åsikten att ”deras” kurator inte hade tillräckligt med tid till både de praktiska uppgifter hon 
förväntas utföra samt till de stödsamtal som patienterna enligt henne har ett stort behov av. 
Karin: “Ja det är ju en viktig bit, en jätteviktig bit men jag saknar nog mer samtalstid för 
patienterna också, i alla fall är det så på våran klinik. Det är en stor bristvara”.  
 
En av sjuksköterskorna kände igen sig i situationen från tidigare erfarenheter men arbetade i 
dag under andra förutsättningar där kuratorn dessutom ansågs ha en mer självklar roll i 
arbetslaget. Ronja: ”Nä för så tänker jag också, nu jobbar jag med X-patienter och där jobbar 
man mycket mer i team. Sen har jag jobbat på en infektionsklinik och där var det inte alls lika 
lätt att få tillgång till kuratorer, absolut inte! Det var inte det att det inte fanns ett behov hos 
patienterna utan de ville få lasta av sig, jättehårt, jag vet inte hur, det var jättesvårt att få 
kontakt med kurator. Det är nog väldigt olika inom vilken verksamhet”.  
 
På de sjukhus som vi utförde vår undersökning arbetar kuratorerna klinikanslutet men en 
sjuksköterska delar med sig av sina erfarenheter om hur hon har upplevt både flexibilitet och 
tillgänglighet utöver de normativa gränserna i arbetet för att optimera patientens 
välbefinnande. Det gällde en patient som inför operation ville få prata med en speciell kurator 
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som han hade haft kontakt med sedan tidigare Petra: ” Jag kontaktade den kuratorn och i 
mindre än en timme hon var där! Jag tyckte att det var fantastiskt”.  
 

6.1.2. Sammanfattning och delanalys av Tema 1 – Arbetsuppgifter 
 
Sjukhuskuratorns arbete är flexibelt och mångfacetterat och b.la. kan kuratorerna ge 
ekonomisk och social rådgivning till patienter. De ger även krisbearbetning och stödsamtal till 
patienter och till deras anhöriga. Dessutom gör de utredningar kring patienters situation som 
kan gälla rehabilitering men också framtida boende och behov av assistens från kommunen 
när patienten skrivs ut. Sjukhuskuratorerna har mycket kontakt med anhöriga till patienterna, 
vårdpersonal på sjukhuset och socialtjänsten i kommunen (AMS, yrkesbeskrivning/kurator. 
www dokument. 2006-02-28). 
 
Sjuksköterskornas uppfattning om kuratorer och dess arbetsuppgifter skiftar i föreställning 
och troligtvis beror det på vilken avdelning man arbetar på, för rutinerna ser väldigt olika ut. 
Som exempel nämns att de kuratorer som arbetar med kroniska sjukdomsgrupper har lättare 
att planera sin dag än de som arbetar inom akut verksamhet, att åsikterna går isär kan också 
bero på samarbetsförhållandet varierar mellan olika personer och avdelningar (Nilsson, 2000, 
s. 15-16.). Dessutom kan relationen mellan kuratorn och dels den individuella sjuksköterskan 
men även sjuksköterskorna som grupp, påverka hur kuratorn kommer att uppfattas eftersom 
jaget är någonting som kontinuerligt skapas och omskapas genom samspelet med andra 
människor samt genom sociala och kulturella aktiviteter. Om samarbetet är optimalt bör det 
kunna leda till att båda parter presterar bättre i samspelet än vad de skulle göra individuellt. 
 
I undersökningen påvisas relativt tydligt att de sjuksköterskor som arbetar i team med ”sin” 
kurator upplever det som att kuratorn är mer tillgänglig och att arbetet fungerar bättre. I 
tidigare forskning har det beskrivits att teamarbete ökar förståelsen och behovet av respektive 
yrkesgrupp samt möjliggör för ett gott samarbete. I tidigare forskning har en kurator beskrivit 
teamarbetet som kärnan i verksamheten och att den här sortens problematik är svår att arbeta 
med utan att ha den täckning som ett team ger, eftersom man då går igenom patientens 
situation ur flera synvinklar (Nilsson, 2000, s. 23). Med begreppet differentiering menar man 
att ett system blir mer komplext i samband med att fler komponenter tillkommer och detta 
kanske kan vara signifikant för det här fenomenet (Payne, 2002, s. 194-195). 
 
Att sjuksköterskor och kuratorer har olika yrkesinriktningar är en faktor som skulle kunna 
störa samspelet, men sjuksköterskorna i den här undersökningen verkar snarare se det som en 
styrka, att de kan komplettera varandra i sitt yrkesutövande. Även om sjuksköterskorna i vissa 
fall anser sig vara kompetenta till att lösa vissa uppgifter så utröner de om de är kapabla till att 
följa upp uppgiften och utvärderar därefter om det är en uppgift som kuratorn bör ta. Att på så 
sätt kunna gå in i varandras yrkesroller samtidigt som man är väl medveten om vart gränserna 
går måste ses som en styrka som uppstår i samarbetet mellan yrkesrollerna i ett långvarigt 
samarbete.  
 
Kanske är det så att kuratorer och sjuksköterskor ser olika på samarbetet dem emellan för 
tidigare har det beskrivits att tillfrågade kuratorer upplever att det kan finnas en 
gränsdragningsproblematik mellan dem och sjuksköterskorna eftersom båda yrkesgrupperna 
numera är inriktade på helhetssyn, denna gränsdragningsproblematik sägs även uppstå mellan 
kuratorer och psykologer då de båda arbetar med samtalskontakter. De understryker därför 
vikten av att vara tydlig i sin kuratorsroll (Nilsson, 2000, s. 16.) 
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6.2. Tema 2 – Sjuksköterskors föreställningar om sjukhuskuratorer 
 
Beskrivning 
 
I vår studie är det tänkt att sjuksköterskorna ska ge en allmän bild av kuratorn och inte av 
enskilda individer. Därför har vi i vår fråga gällande sjuksköterskornas syn på kuratorer bett 
dem om en allmän bild av kuratorsrollen Föreställningarna som kom fram var bl.a. Berit: 
”Hjälpsamhet.”, Frida: ”Kuratorns sociala bitar”., Berit: ”Gör allt så bra som möjligt för 
patienten.” Vissa av föreställningarna kom emellertid att präglas av mer konkreta 
föreställningar som bygger på egna erfarenheter som sjuksköterskorna har med sig samt av ett 
önsketänkande kring hur situationen skulle kunna vara. Petra: ”Man ser att det är en person 
som hjälper! Man vet att man får ett stöd för patienten”. Karin: ”Jag saknar ju en del just 
eftersom det finns för lite tid. Man kanske också skulle ha lite mer utrymme för samtal”. 
Återigen blev det signifikant att det förekommer olikheter emellan avdelningarna, och vissa 
hade föreställningen att det fanns tillräckligt med resurser för patienterna vad det gäller en 
psykosocial kontakt. Berit: ”Vi har ju både psykolog och kurator hos oss, och de samarbetar 
liksom över gränserna lite grann. När den ena inte kan så kan den andra och så tvärt om”. 
Karin: “Mm det låter som om ni har det bättre”. Berit: ”Ja vi har det faktiskt väldigt, väldigt 
bra! Hon har en väldig empati och är sympatisk. Hon passar verkligen som kurator”. 
 
 
Åsikter om sjukhuskuratorer 
 
Fokusgruppdeltagarna i båda grupperna var av den uppfattningen att deras föreställningar om 
kuratorsrollen stämmer överens med kuratorns egen uppfattning, och att deras förväntningar 
därmed är realistiska i förhållande till vad som kan förväntas. Ronja: ”Jag kan nog få en 
känsla av att en del kuratorer vill ha mer tid för patientsamtal, kan jag få den känslan. Och 
det stämmer ju överens med hur jag skulle vilja ha det också. Hos mig nu där jag jobbar där 
blir de ju akut sjuka, det är pang bom… och så blir de jätte sjuka och så, det blir väldigt 
jobbigt både för patienterna och  anhöriga, och där är ju kuratorn jätteviktig! Verkligen!”. 
 
Kuratorer använder till stor del sin ”egen person” i sitt yrkesutövande och beroende på egna 
erfarenheter hade sjuksköterskorna olika föreställningar kring kuratorns roll och i samband 
med detta så blev förväntningarna därför olika. Karin: ”Ja men jag tror att ni är, det kan nog 
se väldig olika ut hos er. Vissa är nog mer intresserade av lagarna och den typen av, nästan 
mera som en juridikutbildning och sånt, som biståndsbedömare i vissa fall. De riktiga, eller 
hur, paragrafryttarna, medans andra har en stor bit av den här emotionella förmågan också. 
Så jag tror att det är i grunden vad man är intresserad av”.  Petra: ”Jag tror i alla fall att ni i 
alla fall ser att det arbete ni gör är ett fantastiskt arbete, att hjälpa andra människor, jag tror 
att det är därför ni har valt det. Ni vill ju hjälpa andra, jag vet ju inte precis men ibland kan 
man ju känna så att man får fram någonting när man, man får en viss tillfredställelse själv”.  
 
Vi fann det även intressant att få höra hur sjuksköterskorna tror att de uppfattas av 
kuratorerna. Då samarbetet mellan kuratorer och sjuksköterskor ser olika ut på de respektive 
avdelningarna så kom svaren att bli beroende av det och uppfattningarna gick isär. En 
uppfattning är att samarbete alltid förekommer och att de ofta har ett nära samarbete. Utifrån 
det tolkade sjuksköterskorna, att kuratorns uppfattning om deras arbete borde vara realistisk. 
En uppfattning är att kuratorn ofta imponeras av sjuksköterskorna. Berit: ”Fast hos oss så är 
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de ganska så imponerade utav sjuksköterskorna. Hon är väldigt tätt inpå oss hela tiden och är 
faktiskt ganska imponerad. Ja vi har det nog väldig bra”.  
 
Några tror att de två yrkeskategoriernas olika arbetsrutiner kan visa sig på olika sätt. Ronja: 
”Att vi aldrig har tid att prata med dem när de behöver föra ut information eller återkoppla 
eller så, då tror jag att vi upplevs som ganska så på språng”. Frida: ”Ja hon tycker alltid: att 
ni hinner med allting och vad ni kan, hon är väldigt mycket i vår grupp liksom”.  
 
Inom vården ser prioriteringarna olika ut och resurserna med kuratorer kan skilja sig åt mellan 
olika sjukhus. Sjuksköterskorna på det här sjukhuset uttrycker åsikten att kuratorer är absolut 
nödvändiga som profession och att de helst skulle vilja ha en ökad tillgång till kuratorer. 
Ronja: ”På frågan om vi anser det? Absolut! Herregud vi skulle inte klara oss utan! Jag vet 
inte hur det skulle gå då, jag skulle vilja ha fler kuratorer. Asså behovet är hur stort som 
helst! Så upplever jag det”. Petra: ”Ja jag tycker att de behövs. Och de är till stor hjälp, det 
finns människor som inte vet vart de ska vända sig, inte ens för att få sjukpenning. Det finns 
människor som inte vet vad de ska göra och hur de ska göra det”. 
 

6.2.1.  Sammanfattning och delanalys av Tema 2 – Föreställningar 
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen omfattar det medicinska ledningsansvaret en helhetssyn på 
patientens vård och behandling, varav inte bara biologisk utan även social och psykologisk 
kunskap skall beaktas (Olsson, 1999. s.165). Att kuratorer behövs inom vården var de 
sjuksköterskor som deltog i vår studie överens om. Behovet av psykosocial kompetens på 
sjukhus har tidigare uppmärksammats och vid Karolinska Institutet finns det sedan hösten 
2002, en specialistutbildning på magisternivå i ämnet psykosocialt arbete i hälso- och 
sjukvården (Klinga & Törnqvist, 2003. s.28).  
 
Att sjuksköterskorna anser att kuratorer behövs inom vården medför också att de har vissa 
förväntningar på dem och de förväntar sig att kuratorn ska bete sig på ett visst karakteristiskt 
sätt (Payne, 2002, s. 221). De förväntade rollerna går dock enbart att definiera utifrån 
relationer som råder. Rollerna kan innefatta våra egna eller andras förväntningar, och de kan 
vara förvärvade genom att vi har intagit en specifik position som t.ex. kurator (Payne, 2002. s. 
222). Det är emellertid viktigt att den som innehar rollen själv är medveten om vad den 
innebär för förväntningar och kan urskilja de roller som är aktuella för den personen 
(Hutchison, 1999. s. 42). Om kuratorn inte vet vad som förväntas av henne/honom så uppstår 
rollambiguitet som innebär att en rollosäkerhet uppstår (Payne, 2002. s. 223 & Hutchison, 
1999. s. 42).  
 
I undersökningen framkommer det att sjuksköterskorna bär med sig olika förväntningar och 
det är därför viktigt att de meddelar detta till kuratorn för att den i möjligaste mån ska kunna 
förstå hur de förväntas agera samt vad de kan förvänta sig i utbyte av sjuksköterskorna. Oftast 
finns det dock gemensamma idealiserade sociala förväntningar (Payne, 2002. s. 222-225). 
Trots att sjuksköterskornas förväntningar såg olika ut på de respektive avdelningarna så fick 
vi ändå uppfattningen av att roller, beteende och förväntningar stämmer överens med varandra 
och omgivningens uppfattningar på de enskilda avdelningarna. Det skulle kunna visa på att 
rollkomplimentariteten fungerar och att kuratorer och sjuksköterskor har ett fungerande 
system trots att det skiljer sig åt i utformningen mellan avdelningarna ( Payne, 2002. s.222). 
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De gemensamma föreställningarna om kuratorn var att denna är hjälpsam och gör det som är 
bäst för patienten. Det man kan ifrågasätta är om kuratorn kännetecknas som den hjälpsamma 
och snälla människan utifrån den roll som yrket medför eller om hon har valt yrke efter sin 
personlighet? Är det personen bakom kuratorsrollen som är den hjälpsamma eller är det yrket 
som är utformat för att hjälpa andra som leder till den uppfattningen? En av de tillfrågade 
sjuksköterskorna sa att hon tror att vissa människor mår bra av att hjälpa andra och att man 
därför söker sig till ett sådant yrke då det även ger den egna personen en tillfredställelse. En 
annan var däremot av uppfattningen att vissa kuratorer valde en annan inriktning än just den 
hjälpsamma rollen, att de istället eftersträvade en struktur och ordning i yrket. Hon uttryckte 
att vissa kuratorer är s.k. ”paragrafryttare” som inte ser människans behov utan bara följer 
lagtexten. För att förstå det här fenomenet skulle det antagligen krävas en mer djupgående 
analys specifikt kring organisationen i samspel med den enskilda socialarbetaren (Lilja & 
Larsson, 2005. s. 305).  
 

6.3. Tema 3 - Samarbete 
 
Sjuksköterskors tankar om  kuratorer på sjukhus  
 
Sjuksköterskorna anser sig inte ha någon kunskap om vad kuratorer studerar för ämnen under 
sin socionomutbildning, Petra: ”det är svårt att säga, jag kan ju bara ha en ide om vad ni 
läser om”. Trots detta uttrycker de flesta att de känner till att det under socionomutbildningen 
inte finns någon medicinsk kurs och några av dem anser att det skulle underlätta arbetet för 
kuratorer på ett sjukhus om de hade medicinsk kunskap, Petra: ”att ni skulle ha lite mer 
kunskaper om sjukdomar… det kan ju vara bra på så sätt att ni kan förstå bättre patientens 
situation”. Med medicinsk kunskap tror några av sjuksköterskorna att kuratorerna skulle ha 
lättare för att läsa journaler samt förstå terminologin som används på ett sjukhus. Petra: ”Det 
är lätt att prata om samma saker och man kan använde samma termer liksom utan att man 
behöver förklara vad man menar och så”. I dagsläget uppfattas kuratorerna som att de inte 
alltid kan förstå vilken diagnos en patient har fått, Petra: ”När ni läser journaler blir det svårt 
för er”. Loella: ”Ja det kan ju ta tid innan man lär sig det”. 
 
Grundläggande  medicinsk kunskap om olika sjukdomar som är aktuella på den avdelning 
eller klinik kuratorerna jobbar på, skulle vara positivt enligt några av sjuksköterskorna. De 
tror att det skulle kunna underlätta för kuratorerna i sitt arbete och att kuratorerna skulle få 
lättare att förstå olika beteenden som patienter har. En sjuksköterska berättade om ett fall där 
kuratorn ansåg att en patient bara svarade nej, oavsett vad hon sa. Vilket inte var konstigt 
eftersom patienten var en strokepatient med afasi och därav blev begränsad till att bara kunna 
svara nej. Petra: ”Så på så sätt kan man säga att det skulle vara bra om ni fick information om 
sånt”. 
 
Men större delen av sjuksköterskorna ansåg att kuratorerna absolut inte behöver medicinsk 
kunskap, Berit: ”nä för de behöver inte det, de får ju en grundlig rapport på det som de 
behöver”. De anser att kuratorerna kan sitt område och att det är så det ska vara samt att de 
aldrig har upplevt att de behöver förklara saker eller vad de menar till kuratorer som de har 
samarbetat med eftersom de anser att kuratorer och sjuksköterskor har en någorlunda liknande 
grund i sina utbildningar, en grund som är samhällsvetenskaplig och humanistisk. Petra: ”Som 
jag kan känna när jag pratar med andra yrkeskategorier att eftersom det inte finns den här 
inriktningen mot ja samhällsvetenskapen och den humanistiska synen så får man förklara 
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vissa saker och det tycker inte jag att jag har upplevt med de kuratorer som jag har jobbat 
med. Utan där finns den basen, just det där att vi står lite grann på samma bas”. 
 
Samtliga sjuksköterskor verkar ha en positiv bild av kuratorer på sjukhus och anser att de 
tycker det är viktigt med kuratorer för att patienterna ska kunna få god omvårdnad utifrån ett 
helhetsperspektiv, dit inkluderas även deras anhöriga. Petra:”Jag har alltid tyckt att det har 
varit en otroligt viktig roll…”. Loella: ” Jag tycker att de verkligen behövs inom vården”. 
 
 
Olika yrkesroller 
 
Sjuksköterskorna anser att det är stor skillnad mellan dagens sjuksköterskeutbildning och den 
som sjuksköterskor som jobbat länge har. Petra: ”Så har det ju varit över lag att man har gått 
ifrån naturvetenskaplig inriktning mot mer humanistisk inriktning. Förut kanske man 
bagatelliserade mycket den sociala biten, man såg bara den medicinska inriktningen”. 
Sjuksköterskorna tror att den ”nyare” sjuksköterskeutbildningen med en mer humanistisk 
inriktning än förut leder till att sjuksköterskor lättare förstår vikten av att det finns kuratorer 
på sjukhus och betydelsen av deras arbetsuppgifter för patientens välbefinnande. Petra: ”Jag 
tror att man kanske ger mer vikt för erat arbete nu”.  
 
Av sjuksköterskorna framgår det att kuratorer arbetar olika mycket på olika avdelningar 
beroende på hur många timmar respektive avdelning har köpt av kuratorskliniken. Några 
köper fler timmar andra mindre och några av sjuksköterskorna uttrycker en önskan om att det 
alltid ska finnas en kurator som har sitt rum på aktuell avdelning, dels för att patienterna ska 
kunna få optimal vård utifrån ett helhetsperspektiv dels för att kuratorn på så sätt blir en 
integrerad del av vårdpersonalen.  
 
Några sjuksköterskor uttrycker att de önskar att det alltid fanns en kurator som hade sitt rum 
på avdelningen tillgänglig, vilket skulle kunna leda till att kuratorn blir en naturlig del av 
vårdpersonalen. Ronja: ”Jag skulle ju önska att det fanns en kurator på avdelningen hela 
tiden, att hon var en integrerad del i arbetslaget. Som det är nu sitter hon på ett annat 
våningsplan och en sån sak gör att det blir ett längre avstånd rent fysiskt. Man är ju lite lat, 
man tar ju inte gärna de där trapporna upp eller vad det nu handlar om. Jag skulle ju önska 
att han eller hon fanns i närheten, för behovet är jättestort!”. 
 
I stort sett alla uttryckte att de anser att sjuksköterskor och kuratorer kompletterar varandra. 
Petra: ”Vi kompletterar varandras arbete för vi är också sådana där som samordnar väldigt 
mycket, men vi kan inte ta allt. Vi har ju andra områden också”. Sjuksköterskorna tycker att 
de utöver den medicinska behandling de utför på patienterna även får ge lite mentalt och 
socialt stöd, men att de har inte möjlighet till att ge så mycket som behövs varför det finns ett 
behov av kuratorer på sjukhus. Petra: ”Det här med socialt stöd, det kan vi ge lite grann, lite 
psykologi kan vi också ge, men vi har andra uppgifter som är medicinska och andra grejer 
som vi måste göra så vi får överlämna”.  
 
 
Samarbete mellan sjuksköterskor och kuratorer 
 
De flesta sjuksköterskorna anser att ett samarbete mellan dem och kuratorer är nödvändigt och 
de anser att samarbetet i helhet verkar fungerar bra. Loella: ”Att samarbetet är nödvändigt det 
tror jag också”.  Petra: ”Vi samarbetar helt och hållet, vi ger information till er och så ger ni 
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information till oss. Så vi kompletterar varandra”. Malin: ”Min erfarenhet säger att 
samarbetet kan variera väldigt beroende på person och arbetsklimat så det är en viktig fråga. 
Samarbetet mellan kuratorer och sjuksköterskor är verkligen nödvändigt om du frågar mig”. 
 
Några tror att svaret på hur samarbetet fungerar kan variera väldigt kraftigt, beroende på om 
en ”äldre” eller ”yngre” sjuksköterska tillfrågas. Eftersom sjuksköterskeutbildningen och 
därmed synen på patientens behov har ändrats vilket kan medföra att en ”yngre” sjuksköterska 
med senare utbildning har lättare för att samarbeta. Då sjuksköterskor med den ”äldre” 
utbildningen har störst fokus på det medicinska till skillnad mot de med senare 
sjuksköterskeutbildning. Petra: ”Är man utbildad senare då har vi mer den här 
omvårdnadsbiten och då för oss det är helheten som är viktig. De ”äldre” sjuksköterskorna 
har väldigt medicinsk inriktning, vi har det inte. Förr i tiden, hade ju sjuksköterskorna andra 
uppgifter och var inriktade på att ge behandling och att serva doktorn och det gör vi inte. Vi 
jobbar annorlunda”. Malin: ” Jag upplever också att man i dag arbetar utifrån en helhetssyn 
kring patienten och att sjuksköterskorna har frångått den enbart medicinska inriktningen. Det 
kan nog ha försvårat samarbetet tidigare”. 
 
I sjuksköterskornas yrkesroll ingår det att samarbeta med andra professioner, vilket 
underlättar ett samarbete med kuratorer, Petra: ”vi är ganska så inriktade på det här med att 
samarbeta. Vi har samarbetat med massor med grupper så jag tror inte att det är något 
problem ”. Sjuksköterskorna tycker att de är vana vid att samarbeta och därav har fått kunskap 
om vilka arbetsuppgifter olika professioner på ett sjukhus har, Berit: ”vi har ju mycket 
samarbete och vi vet ju det mesta, vad var och en gör så att säga”. Sjuksköterskorna tycker 
också att deras arbetsområde och kuratorernas skiljer sig väldigt mycket åt, varför de kan 
mötas med respekt för varandras yrkeskunskap utan risk för att träda in på varandras 
arbetsområden.  
 
Sjuksköterskorna upplever att de samarbetar med kuratorer dagligen, åtminstone på vardagar. 
Kuratorer arbetar endast på vardagar till skillnad mot sjuksköterskorna och ofta kommer de 
två olika yrkeskategorierna i kontakt med varandra genom att sjuksköterskan ringer till 
kuratorn eller lämnar ett meddelande i dennes ”brevlåda” på avdelningen, kuratorn brukar 
också gå en runda på avdelningen minst en gång per dag, då det också finns chans till kontakt 
om behov finns. Berit: ”Vi har daglig kontakt vi”. Frida: ”Ja och annars så har hon en liten 
låda där som vi kan lägga meddelande i”. 
 
Sjuksköterskorna upplever inte att deras chefer pratar med dem om samarbete med t.ex. 
kuratorer eftersom det är en självklar del av en sjuksköterskas arbetsuppgifter, att samarbeta 
med varandra och med andra professioner. Ronja: ”Cheferna de säger inte direkt, men man 
vet att det ingår i våran profession”. Sjuksköterskorna känner att de gemensamma målen som 
alla professioner har på ett sjukhus behöver förtydligas så att alla vet exakt vem som ska göra 
vad för att uppnå målen. Ronja: ”T.ex. den dagen patienten ska åka hem, vad ska vi göra var 
och en för att hjälpa patienten med sitt på bästa sättet så kan vi som en stor grupp arbeta för 
att patienten ska lyckas med sina mål, eller våra mål som vi har satt för patienten”.  
 

6.3.1. Sammanfattning och delanalys av Tema 3- Samarbete 
 
Ett sjukhus består av flera olika professioner, två av dem är sjuksköterskor och kuratorer som 
tillsammans ska ge den omvårdnad som anses adekvat för sina patienter. På så sätt är ett 
sjukhus som helhet, ett system som består av olika delar och som fungerar genom det 

 33



Sjuksköterskors tankar kring                                            C-uppsats                                           Maria Fredholm & Libbie Oldén   
samarbete med sjukhuskuratorer                                       VT-2006                                                    Stockholm Universitet 

ömsesidiga beroende som finns mellan delarna (Payne, 2002. s.193). På sjukhuset samarbetar 
de olika delarna/systemen för att på bästa sätt ge vård utifrån ett helhetsperspektiv gentemot 
patienterna, vilket leder till ett icke-summariskt tillstånd, där helheten är mer än bara summan 
av dess delar (Payne, 2002. s.194-195). Det som förvärvas genom en god samverkan är mer 
än vad de olika professionerna ger var för sig. 
 
Sjuksköterskorna och kuratorerna är i sina olika yrkesroller två olika delar och system som 
möts på sjukhuset i en samverkansprocess. Sjuksköterskorna är i sin yrkesroll invanda att 
samarbeta med andra professioner och vet att de behöver göra det för att patienterna ska få 
vård ur ett helhetsperspektiv. Det påvisar att de är ett öppet system som kan samspela med 
andra system, att de har sin medicinska grund men är öppna för andra system och deras 
grunder. Samtidigt är det ett stabilt system som vidmakthåller sig själv utifrån sitt inflöde och 
användningen av det (Payne, 2002. s.194-195). Vilket är en bra grund för en god samverkan, 
för i ett slutet system finns det risk för att samarbete mellan olika yrkesroller försvåras, då de 
endast i liten grad påverkas av omgivningen (Payne, 2002. s.194).  
 
Några av sjuksköterskorna anser att kuratorer kan ha nytta av lite medicinsk utbildning då de 
arbetar på ett sjukhus, vilket skulle innebära att de lättare förstår en patients beteende och 
behov samt får lättare för att läsa journaler. Medan andra sjuksköterskor tycker att det räcker 
med den socionomutbildning som kuratorer har och att det medicinska som kuratorer inte 
förstår lär de sig efter att ha arbetat ett tag på en avdelning och att det annars är övrig 
vårdpersonals uppgift att förklara om något är otydligt.    
 
Sjuksköterskorna är positivt inställda till samverkan och anser att kuratorer utför ett viktigt 
arbete för patienternas välmående. De tycker att samverkan är en självklar del av deras eget 
arbete och tror att samverkan tenderar till att fungera olika mellan yrkesrollerna beroende av 
om sjuksköterskan som tillfrågats har den senare sjuksköterskeutbildningen eller ej. Då den 
senare utbildningen har en annan inriktning, mer mot samhällsvetenskap och humanism, den 
fokuserar inte enbart på det medicinska kunnandet och somatiska behoven hos patienter utan 
även det psykologiska och sociala, vilket sjuksköterskorna tror kan innebära att ”yngre” 
sjuksköterskor har lättare för att förstå när en kurator behövs för en patient, varför kuratorn 
behövs samt vilka arbetsuppgifter kuratorn utför. Därför antar sjuksköterskorna att det är 
lättare för att god samverkan ska uppstå mellan ”yngre” sjuksköterskor och kuratorer, de har 
en gemensam grund samt förståelse för varandras arbetsuppgifter och vad de tillsammans kan 
uppnå för patienterna, vilket inte betyder att en god samverkan inte kan uppstå mellan ”äldre” 
sjuksköterskor och kuratorer. 
 
Sjuksköterskorna har daglig kontakt med kuratorer, antingen träffas de på avdelningen då 
kuratorn är där en eller flera gånger per dag eller så ber de kuratorn komma dit vid behov. De 
önskar att det alltid fanns en kurator tillgänglig på varje avdelning som även har sitt rum där, 
vilket skulle leda till att kuratorn blev en naturlig del av vårdpersonalen. I dagsläget köper 
varje klinik det antal timmar de önskar av kuratorskliniken, vilket leder till att några kliniker 
har kuratorer på heltid och andra på deltid. Några kuratorer sitter i en gemensam 
kuratorsklinik och deras arbete utgår därifrån medan andra kuratorer har sitt rum i anslutning 
till den klinik eller avdelning de arbetar vid. 
 
Fastän sjuksköterskor och kuratorer arbetar utifrån olika perspektiv, naturvetenskaplig och 
samhällsvetenskaplig, har olika mål med respektive verksamhet som leder till att de är 
konstruerade på olika sätt verkar detta inte i större utsträckning försvåra en god samverkan. 
Istället verkar sjuksköterskorna göra vad de kan för att en god samverkan med kuratorerna ska 
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uppstå så att patienterna på alla sätt får en god omvårdnad. Kanske kan detta bero på att 
sjuksköterskeutbildningen numera är mer inriktad mot en helhetssyn av patienter och att detta 
bidrar till en ökad förståelse av kuratorns funktion. Av de sju sjuksköterskorna som vi 
intervjuade var sex relativt nyutbildade, vilket kan vara en bidragande orsak till svaren vi fick. 
 

6.4. Helhetsanalys 
 
Studiens tre teman sammanflätas genom tidigare forskning, intervjupersonernas svar, 
expertintervjun samt de teoretiska analysperspektiven i de tre delanalyserna. I detta avsnitt 
återvänder vi till det Birgitta Wikander berättade. På så sätt tydliggörs det genom den 
hermeneutiska spiralen, att de olika delarna/temana relateras till varandra och till helheten 
(Kvale, 1997. s.51).   
 
Utifrån intervjun med Birgitta Wikander utkristalliserades sju relevanta punkter för god 
samverkan. Sex av dem återfann vi genomgående i resultatdelen och därför utgår 
helhetsanalysen ifrån dem. Nedan finns de presenterade i form av rubriker:  
 
 
Tid  
 
Enligt Birgitta Wikander är det viktigt att det avsätts tid för samverkan eftersom det är 
tidskrävande att få det att fungera bra. Sjuksköterskorna anser sig vara tränade i att samverka 
med olika professioner och att deras arbete bygger på att det fungerar. De tror att det därför 
inte avsätts tid för samverkan och diskussioner kring ämnet trots att det antagligen finns ett 
behov av det.   
 
Av de intervjuade sjuksköterskorna var det tre som arbetade i team med övrig vårdpersonal 
på respektive avdelning. Det visade sig att de som arbetar i team med kuratorer anser sig vara 
nöjda med nuvarande kuratorsresurser. Medan de sjuksköterskor som inte arbetar i team,  
nämnde att de önskar att det fanns fler kuratorer att tillgå, då dagens resurser inte fyller 
befintligt behov. Det tror vi kan bero på att det inte avsätts tid för samverkan, vilket leder till 
att resurserna inte utnyttjas fullständigt.  Då man inte till fullo är medveten om varandras 
kapacitet, resurser och möjligheter. Om tid avsätts för samverkan blir helheten mer än 
summan av dess delar, sammansmältning mellan olika professioner leder till att arbetet 
optimeras.   

 
 

Samlokalisering  
 
Undersökningen utfördes på sjukhus där några kuratorer sitter i en kuratorsklinik och andra i 
klinikanslutna rum. Det medför att några är samlokaliserade med övrig vårdpersonal och 
därför har en större fysisk tillgänglighet, medan det finns ett större avstånd till de andra, som 
därför oftare blir kontaktade per telefon.  
 
De sjuksköterskor som var samlokaliserade med kuratorer uttryckte att det fanns en 
tillgänglighet medan de andra sjuksköterskorna vars kuratorer sitter på annat våningsplan 
m.m., känner en stor otillgänglighet. De yttrade att de känner att det fysiska avståndet ibland 
bidrar till att de inte tar kontakt med kuratorn när behov finns. 
 

 35



Sjuksköterskors tankar kring                                            C-uppsats                                           Maria Fredholm & Libbie Oldén   
samarbete med sjukhuskuratorer                                       VT-2006                                                    Stockholm Universitet 

Vi upplever en kluvenhet kring samlokalisering, dels kan det vara bra för kuratorer att sitta 
samlade, då de får en starkare yrkesidentitet, trygghet och samhörighet. Samtidigt kan det 
försvåra samarbetet med övrig vårdpersonal om kuratorn inte blir en integrerad del i 
vårdteamet. Men det borde på något sätt även kunna uppnås utan samlokalisering, men vi har 
inte haft utrymme i denna studien, för att ta reda på hur det skulle gå till.  
 
 
Bra ledarskap 
 
Birgitta Wikander nämnde att ett bra ledarskap är svårt men bör grunda sig på ett 
demokratiskt underlag där allas röst och intressen, uppmärksammas och tillvaratas. På så sätt 
utformas en bra grogrund för god samverkan, där alla olika professioner ska mötas i samma 
kultur.  
 
Sjuksköterskorna var inte missnöjda med sin ”närmsta” ledning (d.v.s. chefsläkare etc.), men 
utifrån vad de vet samarbetar inte deras ledning med kuratorernas, vilket kan vara en 
bidragande orsak till att det inte avsätts tid för samverkan och att det inte heller 
uppmärksammas. Genom detta kan ett revirtänkande uppstå, vi sköter vårt och ni sköter ert, 
då blir det svårt för professionerna att mötas. Detta var emellertid ingenting som framgick i 
intervjuerna med sjuksköterskorna. Det hade dock varit av intresse att få reda på kuratorernas 
syn på det fenomenet, kanske upplever de det annorlunda. 
 
Det är viktigt att ledningen är väl insatt i yrket, med andra ord bör sjuksköterskor och 
kuratorer ha var sin ledning, som har en inriktning inom deras specifika profession. Därför 
anser vi att de bör ha sina separata ledningar men att ledningarna borde samarbeta, vilket 
antagligen skulle leda till ett mer uttalat och uppmärksammat samarbete mellan 
sjuksköterskor och kuratorer.  
 
 
Minst tre av varje yrkeskategori 
 
Det är viktigt att varje yrkeskategori består av minst tre personer, för att varje enskild ska 
kunna känna trygghet i sin yrkesroll och lättare kunna berätta vad de kan göra och bidra med 
i en verksamhet, vilket även underlättar för att information om andra kategorier ska kunna tas 
emot och förvärvas samt leda till en möjlighet för förståelse för varandras olikheter och 
därmed vad man kan uppnå tillsammans i en god samverkan (B. Wikander, personlig 
kommunikation, 2006-04-26).  
 
Sjuksköterskorna befinner sig i en arbetssituation där de ständigt omges av kollegor i samma 
profession och upplever därför inte det problemet. Vi tror däremot att kuratorerna som är 
samlokaliserade med vårdpersonal på en avdelning, emellanåt kan uppleva sig som ensamma 
i sin profession och med sin kunskap, vilket kan leda till en känsla av utanförskap. Då kan 
den enskilda kuratorn ha svårare för att förklara samt få förståelse för sitt arbete, vilket inte 
gynnar en god samverkan.  
 
Tydliga yrkesgränser 
 
Det finns en risk med samverkan, att yrkesgränserna överträds och att professionerna åtar sig 
några av de andras arbetsuppgifter. Faran med det är att vem som helst kan t.ex. lära sig att 
föra ett samtal med en patient på en avdelning, men om den teoretiska förankringen saknas 
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kan det leda till missförstånd då felaktigheter och förvirring kan uppstå, mellan personalen 
och för patienten. Därför bör inte sjuksköterskor och kuratorer åta sig varandras 
arbetsuppgifter. Vår känsla är att det är ”lättare” för sjuksköterskorna att åta sig kuratorernas 
uppgifter än vice versa, eftersom det kan tänkas verka vara lättare att prata med en patient än 
att ta blodprov utan utbildning. Sjuksköterskorna poängterar att de i samband med sin ”nya” 
utbildning numera har ett helhetsperspektiv gällande patienten och att de därför anser sig vara 
mer kapabla att åta sig vissa kuratorssysslor. De uttryckte inte att kuratorerna inkräktar på 
deras vetenskapliga område. Hur kuratorerna ser på detta vet vi inte, då vi inte intervjuat 
dem. 
 
Sjuksköterskorna hävdade att de emellanåt utför kuratorernas arbetsuppgifter (exakt vilka 
uppgifter de menar framgick inte). Vi tror det kan leda till viss irritation hos kuratorerna och i 
värsta fall oreda och oförutsägbarhet, där ingen vet vem som egentligen ska göra vad. I 
slutändan kan det resultera i en försämrad vård för patienterna, för vilkas skull arbetet 
överhuvudtaget utförs. Därför behövs tydliga yrkesgränser, så att alla professioner känner till 
såväl sina egna som de andras gränser.  
 
Ett skäl till att sjuksköterskorna anser att de i viss mån kan åta sig kuratorernas 
arbetsuppgifter kan vara en följd av att deras utbildning har förändrats och numera fått en 
liknande grund som socionomutbildningen, som är samhälls- och humanism inriktad. Vi tror 
det är bra att sjuksköterskorna lär sig om helhetsperspektiv och att det psykosociala arbetet 
inom vården är viktigt, men det rättfärdigar inte gränsöverskridning. Det bästa vore om det 
fanns tydlig dokumentation om respektive arbetsuppgifter som var gemensamt beslutad.  Om 
inte, kan det bli motsägelsefullt att anställa kuratorer på ett sjukhus, när sjuksköterskorna tar 
över deras arbetsuppgifter utan den teoretiska kunskap som krävs.  
 
 
Gemensamma mål  
 
Varje yrkeskategori brukar ha sina egna mål med sin verksamhet, vid samverkan är det 
viktigt att det även finns gemensamma mål. Om det inte finns, innebär det en risk för att 
målsättningarna skiljer sig så pass mycket åt att poängen med samverkan går förlorad.  
 
I samband med helhetsperspektivet så kan man förutsätta att slutmålet är detsamma oavsett 
profession, d.v.s. att patienten mår bättre och kan åka hem. För att nå dit är det viktigt att 
delmålen som de olika professionerna satt upp är införstådda av alla, så man vet vem som ska 
göra vad i strävan mot målet. I annat fall kan man omedvetet motarbeta varandra.    
 
Sjuksköterskorna uppfattar att det finns en risk med ”onödigt arbete” om man inte känner till 
varandras arbetssätt, tankegång och att det finns en medvetenhet om att man har en strävan 
mot samma mål. De nämnde också att det finns vårdplaneringsmöten som är möten där 
samtliga berörda professioner på en avdelning träffas, t.ex. läkare, sjukgymnaster, kuratorer, i 
syfte att alla professioner ska få göra sin röst hörd gällande varje enskild patient, vilket 
möjliggör ett helhetsperspektiv och underlättar för att nå målet på enklast möjliga vis.    
 
Vår uppfattning är att det på ett sjukhus finns en tydlig gemensam målsättning för alla 
professioner och ett bra forum kring den, målsättningen är att patientens bästa alltid står i 
fokus. En gemensam målsättning är en bra grund för samverkan.  
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7. Diskussion 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
I detta kapitel presenteras en kort sammanfattning av studiens resultat och en tolkning av 
resultatbilden. Fördelar och nackdelar med metoden diskuteras och det föreslås förslag till 
fortsatt forskning. 
…………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………  

7.1. Sammanfattande resultatbild 
 
Vår önskan med studien är att undersöka vad sjuksköterskor anser om kuratorsfunktionen på 
ett sjukhus samt hur de anser att samarbetet mellan dem fungerar och vilka faktorer som kan 
påverka samarbetet. 
 
Sjuksköterskornas allmänna uppfattning var att kuratorsfunktionen är viktig och nödvändig på 
sjukhuset eftersom det finns ett stort behov av psykosocialt arbete. De anser att kuratorn med 
sin samhällsvetenskapligt inriktade utbildning behövs då de utför ett arbete där de bl.a. 
orienterar patienterna inom samhällsområden som annan vårdpersonal inte har möjlighet till.  
 
Sjuksköterskorna anser att samarbetet med kuratorer överlag fungerar bra och de mest 
framträdande faktorerna som är avgörande för hur samarbetet fungerar enligt 
sjuksköterskorna är, om sjuksköterskorna har den ”nyare” sjuksköterskeutbildningen med en 
inriktning som är mer riktad mot samhällsvetenskap och humanism än den ”äldre”, kuratorns 
fysiska närvaro d.v.s. om kuratorns rum finns i anslutning till aktuell avdelning samt hur pass 
integrerad kuratorsfunktionen är med övriga på avdelningen.  
 

7.2. Sammanfattande tolkning 
 
I studien har vi följande problemformulering:  
 
Vilka föreställningar och förväntningar har sjuksköterskor på kuratorns funktion på ett 
sjukhus samt hur anser de att samarbetet fungerar?  
 
Vi fann inga skillnader i åsikterna hos intervjupersonerna gällande kuratorns funktion på 
sjukhuset, trots att intervjupersonerna varierade i både ålder och erfarenhet. Sjuksköterskorna 
påpekade att de tror att en avgörande faktor för hur samverkan fungerar är huruvida 
sjuksköterskan har den ”nyare” utbildningen eller inte och därav har en större förståelse och 
medvetenhet om psykosocialt arbete.  
 
Den generella uppfattningen hos intervjupersonerna var att de är övervägande positiva till 
kuratorns funktion på sjukhuset, en anledning som det inte går att bortse ifrån är att 
deltagandet i studien var frivillig och att sjuksköterskor med negativ inställning till kuratorer 
troligtvis inte har ett intresse av att ställa upp. Dessutom kan en bidragande orsak till deras 
positiva inställning bero på att sjuksköterskorna inte verkar uppleva det som att kuratorerna 
överhuvudtaget kan inkräkta på deras arbetsuppgifter.  
 
I stort sett alla uttryckte att samarbetet med kuratorer fungerar bra men det gick ändå att 
urskilja en tendens till att sjuksköterskor som arbetar med kuratorer i team, ännu tydligare och 
med mer kraft bakom anser att samarbetet fungerar till belåtenhet. Det behöver inte betyda att 
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team är det bästa för en god samverkan eftersom studien som har gjorts är liten och då kan 
några få individers personliga åsikter bli signifikanta. T.ex. hade vi två sjuksköterskor med 
liknande yrkeserfarenhet från samma avdelning som deltog i varsin fokusgrupp, deras åsikter 
gick vitt isär och det påvisar hur den egna personligheten kan komma till uttryck, vilket är ett 
exempel på att studiens resultat inte bör generaliseras alltför långt.   
 
I vår förförståelse trodde vi att en grundkurs i hälso- och sjukvård skulle underlätta för 
sjukhuskuratorn i sitt arbete och för samarbetet med övrig vårdpersonal. Det stämde inte 
överens med sjuksköterskornas åsikt, då de tyckte att ”vi sköter vårt och ni sköter ert”. Ändå 
säger de att de emellanåt utför sjukhuskuratorns arbetsuppgifter, vilket de rättfärdigar med att 
deras ”nyare” sjuksköterskeutbildning är av en mer humanistisk inriktning. Det finner vi 
intressant och vi undrar om yrkesverksamma sjukhuskuratorer har uppmärksammat något 
liknande.   
 
Några av sjuksköterskorna uttryckte att de önskar att fler kuratorer anställs för att motsvara 
det stora behov som finns hos patienterna. Kanske är det så att om det finns en kurator 
tillgänglig så uppmärksammas också behovet?  
 
Varje klinik på sjukhuset köper det antal kuratorstimmar som de önskar av kuratorskliniken, 
det är alltså inte kuratorerna som avgör hur stor resurs varje enskild klinik är i behov av. Utan 
det beslutas av ledningen på respektive klinik (Fredholm, 2005. s.1, & Oldén, 2005. s.1). Vi 
undrar om sjuksköterskorna vet vem de ska rikta sin önskan till? 
  

7.3. Metoddiskussion 
 
Syftet med studien har varit att nå ökad kunskap om sjuksköterskors syn på samarbetet med 
kuratorer. Den kvalitativa metoden kan anses ha fungerat väl för att uppfylla studiens syfte. 
Genom intervjuer har beskrivningar kunnat erhållas, vilka har belyst olika aspekter om hur 
sjuksköterskor ser på samarbetet med kuratorerna samt tankar kring deras funktion på 
sjukhuset. Beskrivningarna som vi har fått av deltagarna i fokusgrupperna såväl som av 
Birgitta Wikander har varit detalj- och innehållsrika. De intervjusvar som har belyst studiens 
syfte, problemställning och frågeställningar har valts ut. Studiens resultat går inte att 
generalisera på samma sätt som om vi hade valt en kvantitativ metod.  
 
I en kvalitativ undersökning är undersökarna ett mätinstrument (Larsson, 2005, s. 113). Hade 
andra undersökare valt att studera sjuksköterskors syn på kuratorer hade detta förmodligen 
genererat ett något annorlunda resultat beroende på deras val av metod och 
vetenskapsfilosofisk ansats samt deras referensram och förståelse. Eftersom undersökarna rent 
subjektivt kontrollerar insamlingen och tolkningen av data kan det innebära att undersökarna 
bara släpper fram den information som styrker deras förutfattade meningar. Det finns även en 
risk att man som undersökare kan övertolka data i jakten på en förförståelse som inte 
existerar. För att underlätta replikation och evaluering av studien har undersökarna försökt att 
systematiskt redogöra för studiens metod och tillvägagångssätt.  
 
Efter att ha skrivit en uppsats som bl.a. fokuserar på samarbete känns det viktigt att 
avslutningsvis beskriva hur vårt samarbete fungerat. Vi lärde känna varandra under 
praktikperioden i termin sex, vi märkte att vi kom bra överens och var intresserade av 
liknande uppsatsämne och bestämde oss därför för att skriva C-uppsatsen tillsammans. 
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Dessutom tror vi båda att ett fungerande samarbete leder till något gott samt ett bättre resultat 
oavsett område. Vårt samarbete fungerade bra och har förhoppningsvis lett till en bra uppsats.   
 

7.4. Förslag till fortsatt forskning 
 
Den genomförda studien är begränsad till enbart sjuksköterskor. Det finns en rad andra 
intressanta undersökningar som skulle kunna genomföras: 
 

• Intervjuat övriga yrkeskategorier på sjukhuset som ofta samarbetar med kuratorer. 
• Intervjuat kuratorerna om hur de uppfattar samarbetet med annan vårdpersonal samt 

om de upplever en gränsdragningsproblematik mellan yrkeskategorierna.  
• Frågat kuratorerna om de anser att de behöver en medicinsk grundkurs. 
• Kompletterat studien med en kvantitativ undersökning med frågor om samarbetet till 

såväl sjukhuskuratorer som sjuksköterskor, för att studien skulle få en ökad 
generaliserbarhet.  

• Undersökt om de faktorer som utkristalliserats i studien, är relevanta för allt 
samarbete mellan olika yrkeskategorier. 

• Intervjuat kuratorer om vad de anser om samlokalisering och dess betydelse. 
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Ord/begreppsförklaringar 
 
 
Afasi= är en samlingsbeteckning för språkliga skador som uppstår efter en hjärnskada och 
som kan drabba människor i alla åldrar. 
 
Anknytning= Anknytningsteorin baserar sig på Darwins teori om det naturliga urvalet. Den 
går ut på att vi genetiskt förprogrammerats att söka närhet hos våra vårdnadsgivare, oftast 
föräldrar, vid potentiell fara. Vissa föräldrar besvarar dessa närhetsbehov på ett känsligare sätt 
än andra. 
 
BVC= är en förkortning av barnavårdscentral. På BVC arbetar en specialistutbildad 
sjuksköterska som är nyckelperson i verksamheten. Barnhälsovården skall främja barnens 
hälsa, trygghet och utveckling genom att stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap, upptäcka 
och förebygga fysisk och psykisk ohälsa samt uppmärksamma och förebygga risker för barn i 
närmiljö och samhälle.   
 
Helhetsperspektiv/helhetssyn= Ett helhetsperspektiv på individen innebär att alla 
professioner, utifrån aktuell situation agerar med och runtomkring en patient. 
 
Kroniskt= ett somatiskt tillstånd som inte går över utan är beständigt, som t.ex. förlamning. 
 
Samarbete/Samverkan= gemensamt handlande för visst syfte (i studien används båda orden, 
vi likställer dem). 
 
Sjukhuskurator= en kurator som arbetar på ett sjukhus. 
 
Sjuksköterskeutbildningen= Dagens aktuella utbildning benämns i studien som ”nyare”, 
den omfattar tre års heltidsstudier motsvarande 120 högskolepoäng och leder fram till 
sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad. Det övergripande syftet är att utbilda 
sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i, leda och utveckla framtidens hälso- och 
sjukvård, såväl i ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Omvårdnad är 
sjuksköterskeprogrammets huvudämne och omfattar totalt 60 poäng, inklusive ett 10-poängs 
examensarbete. Men för att kunna bedriva professionell omvårdnad krävs goda kunskaper i 
såväl huvudämnet som i naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Därför ingår 
medicinsk vetenskap (30 poäng) och samhälls- och beteendevetenskap (20 poäng) som viktiga 
delar av utbildningen. De resterande 10 poängen utgörs av teoretiska kurser som valfritt kan 
förläggas inom omvårdnad, medicinsk vetenskap eller samhälls- och beteendevetenskap. 
Härigenom ges studenten möjlighet att själv vara med och påverka utformningen av sin 
utbildning utifrån sin egen individuella intresseprofil. 
 
Tidigare var utbildningen av mer naturvetenskaplig art, som vi benämner som ”äldre” i 
studien, den har sedermera succesivt ändrats till dagens variant.   
 
Socionomutbildningen= Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper 
och färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att 
självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område 
som utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till 
informationsutbyte på vetenskaplig nivå. 
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För att erhålla socionomexamen skall studenten ha: 

•  förvärvat de kunskaper och den praktiska förmåga som krävs för socialt arbete på 
individ-, grupp- och samhällsnivå, 

• uppnått kompetens att medverka i förebyggande socialt arbete och socialt 
förändringsarbete på olika nivåer, 

• utvecklat förmågan att analysera och förstå sociala processer och problem samt kunna 
identifiera och strukturera behov av åtgärder och lösningar på olika nivåer, 

• förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar 
kvinnors och mäns livsbetingelser,  

• uppnått förmåga att relatera olika typer av åtgärder inom verksamheten till de 
rättsregler och till de övergripande principer som styr lagstiftningen, bl a inom det 
sociala området. 

 
Somatisk= fysisk/kroppslig.  
 
Stroke= är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. 
Tidigare sa man slaganfall och det är en av våra stora folksjukdomar. Av de som fått stroke 
har cirka 85 % fått en hjärninfarkt och cirka 15 % en hjärnblödning. 
 
Team= Arbetslag där olika yrkeskategorier uttalat arbetar tillsammans. 
 
Paramedicin= Kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister. 
 
Primärvården= är basen i länets sjukvård och det är hit du ska vända dig i första hand vid 
sjukdom eller om du har frågor kring din hälsa. Inom Primärvården finns husläkar- och 
barnläkarmottagningar etc. 
 
Vårdpersonal= Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor. 
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    Bilaga 1, Intervjuguide 1 
 
 
Bakgrundsuppgifter 
 
Berätta vad ni heter, vart ni arbetar och hur länge ni har arbetat som sjuksköterska. 
 
 
Arbetsuppgifter  
 

1. Känner ni till vilken utbildning kuratorer har och något om vad de lär sig under 
utbildningen? 

2. Vad tycker ni att kuratorer med sin roll och annorlunda utbildning kan ge för speciellt 
bidrag till vården? 

3. Hur har ni fått kunskap om kuratorers arbetsuppgifter? 
 

 
Föreställningar 
 

1. Vilka föreställningar har ni om kuratorsrollen? 
2. Tror ni att era föreställningar på kuratorsrollen stämmer överens med hur kuratorer 

själva uppfattar sin roll?  
3. Vad tror ni kuratorer har för föreställningar om er yrkesroll? 
4. Anser ni att kuratorer behövs som profession på ett sjukhus? 

 
 
Samarbete  
 

1. När, hur och hur ofta kommer ni i kontakt med kuratorer?  
2. Hur påverkar era respektive yrkesroller varandra?  
3. Samarbetar ni med kuratorer? Är ett samarbete nödvändigt? Hur fungerar samarbetet? 
4. Vilka faktorer tror ni påverkar ert samarbete med kuratorer? (t.ex. olika vetenskapliga 

inriktningar, olika regelverk-, samma ledning, gemensamt mål- patientens välmående).  
5. Tror ni att sjuksköterskor och kuratorers olika vetenskapliga inriktningar kan leda till 

missförstånd? 
6. Anser ni att kuratorer saknar något speciellt i sin utbildning för att fungera bra inom 

vården och för att underlätta ett samarbete? 
7. Uppmuntras ert samarbete av era chefer? I sådant fall hur? 
8. Är det något kring samarbetet som kan förändras? 

 
 
Är era tankar kring kuratorer annorlunda nu, än i början av intervjun?  Om ja, varför? 
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Bilaga 2, Intervjuguide 2 
 
 
 
Intervjufrågor till Universitetslektor Birgitta Wikander 
 
• Kan du berätta om din utbildning och din bakgrund? 
 
• Kan du i ”stora drag” berätta om din senaste studie och vad den har gett för resultat? 

 
• Vad är ett bra samarbete/samverkan enligt dig? Vad baserar du det på? 

 
• Vad behövs för att ett bra samarbete ska kunna uppstå? 

 
• Vad tror du ett bra samarbete mellan olika yrkesroller kan leda till för den enskilda 

anställda? 
 

• Finns det några faktorer som kan vara förödande för ett bra samarbete? 
 

• Känner du till om socionomer ofta samarbetar med andra yrkesroller? Om ja, vet du 
något om hur det brukar fungera? 

 
• Under hela socionomutbildningen förekommer det ofta grupparbeten, tror du att det är 

så för att socionomer ofta förväntas samarbeta mycket i sin tjänst?  
 

• Generellt sett, tror du att det borde finnas en valbar inriktning i socionomutbildningen, 
t.ex. mot kurator för att på så sätt underlätta ett bra samarbete (för att socionomen då 
får en ”spets” i sin annars ”breda” basutbildning, d.v.s. kanske lättare vet vad som 
förväntas av sin yrkesrollen)? 

 
• Hur kan chefer underlätta för sin personal att samarbeta mellan olika yrkesroller? 

 
• Vad kan du rekommendera nyutexaminerade socionomer att göra eller tänka på, på sin 

arbetsplats för att lägga grunden för ett bra samarbete? 
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