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Sammanfattning 
 

Syftet med studien är öka kunskapen om sjukhuskuratorns profession och kurativt arbete 

inom geriatrisk vård. För att uppfylla syftet har jag utgått från följande frågeställningar:  

Vad kännetecknar kuratorns arbete inom geriatrisk vård, vilken kompetens behövs för kurativt 

arbete inom geriatrisk vård, hur upplever sjukhuskuratorn sin yrkesroll i teamwork, och vilka 

faktorer gynnar känslomässiga svåra situationer. Studien bygger på kvalitativ metod med fem 

individuella intervjuer med sjukhuskuratorer verksamma inom geriatrisk vård. Intervjuerna 

gjordes utifrån en semistrukturerad frågeguide som utgick från teman.  

     Resultatet visar att vara kurator inom geriatrisk vård innebär egentligen att arbeta med 

hela samhället. Det är ett enormt brett och tungt arbete men också med mycket glädje. Det 

som kuratorsarbetet syftar till, är att stödja patienten och de anhöriga genom att försöka förmå 

den äldre patienten och de anhöriga att orka leva så normalt som möjligt.  

    Det är viktigt att kuratorn känner sig delaktiga i ett teamwork. Personalen som består av 

olika professioner arbetar i team. Kuratorn utgör den psykosociala kompetensen inom teamet, 

med kunskaper rörande samspelet mellan äldre patient och anhörigas psykiska och sociala 

situation. Kurator ansvarar för att dessa aspekter hos patienter och anhöriga intresserades och 

på lämpligt sätt utföras i geriatriska vården. Kuratorns utvecklingsmöjligheter finns det men 

beroende på i vilken organisation man tillhör har avgörande roll. Det är en fördel att arbeta 

som kurator med äldre patienter är att kuratorn har största möjliga tillgång till livsberättelser 

från levande människor. 
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1. Inledning 

I detta kapital framstår Inledning, bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar, 

disposition, teorival med teoretiska perspektiv, tidigare forskning och källkritik. 

Inledning  

Anledningen till att jag valde detta ämne är att jag träffade flera inspirerande kuratorer på  

mitt tidigare fältarbete och under min tid som praktikant på Karolinska Huddinge 

universitetssjukhus höstterminen 2010. Kuratorerna pratade varmt om sina jobb med patienter 

som hade en dödsdom hängande över sig. I arbetet som kurator på Karolinska 

universitetssjukhuset sker dagligen möten med kritiskt sjuka personer och kring en sjuk 

människa finns ofta också närstående som påverkas känslomässigt. Kuratorns arbete syftar till 

att stödja hela familjen genom att försöka förmå den sjuke och de närstående att orka leva så 

normalt som möjligt.  Som ett steg i att öka min kunskap om kuratorn yrkesprofession och 

deras arbete inom geriatrisk vård vill jag med denna uppsats beskriva och analysera deras 

erfarenheter av att arbeta som kurator.  

     Förutom att kuratorn har samtal med patienter och anhöriga så sker ett samarbete mellan 

kurator och andra yrkesgrupper internt samt även ett samarbete med olika myndigheter 

externt. Under min praktik väcktes många funderingar kring kuratorns betydelse inom 

sjukvården. Då insåg jag att det är relevant att göra denna studie genom att undersöka kurators 

yrkesprofession och deras arbete inom geriatrisk vård. Blomqvist (2004, s. 35) Ohälsan är mer 

tydlig bland de äldre som har en negativ upplevelse av att vara äldre. Ofta upplever de att de 

blivit drabbade av dålig hälsa som inte går att påverka. Avsaknad av sociala relationer beror 

också på att den äldre saknar fysisk ork att göra det de önskar, vilket orsakar otrygghet då det 

gäller känslor. Hagberg (2004, s.67) menar att äldres coping är varierande beroende på dennes 

livstillfredsställelse och situation. Äldre som har en god livstillfredsställelse handlar utifrån 

aktiv coping medan den som upplever låg livstillfredsställelse agerar utifrån passiv coping 

Undvikande coping förekommer oftast när äldre utsätts för sociala förändringar. Geriatrik och 

kuratorstermerna kan verka bekanta för oss alla. Även om termerna verkar kända, anar jag att 

det finns oklarheter om innebörden av kuratorns psykosociala arbete inom geriatrisk klinik. Så 

därmed vill jag öka kunskapen om betydelsen av kuratorns profession och yrkesroll inom 

geriatrisk vård.  
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Bakgrund 

Kuratorn är en person som arbetar med patienters psykosociala situation som på grund av 

sjukdom eller en annan grund för ohälsa har förändrats. Förutom samtal kring den 

förändrande livssituationen, ingår det även i kuratorns arbete att hjälpa till med ekonomiska, 

juridiska och socialrättsliga frågor. Dessutom ingår deltagande i patienters och närståendes 

samtalsgrupper samt att informera och föreläsa (Lundin, 2009, s.40). Kroniskt sjuka äldre 

patienter och deras anhöriga kräver särskilda insatser från kuratorer. Kuratorer presenterar 

komplexa samverkande mediciniska och psykosociala problem som är förknippande med 

åldrandet (Berkman, 2000, s.10). Det innebär att sjukhuskurators arbetsuppgifter kan skilja sig 

mycket från klinik till klinik, detta eftersom utgångspunkten finns i patienternas psykosociala 

behov. Behoven kan se mycket olika ut mellan olika patientgrupper. Arbetsuppgifterna utgörs 

ofta av krissamtal, stödsamtal, motiverande samtal och informationssamtal. En annan viktig  

del av kuratorns jobb är att stödja patienter i kontakten med myndigheter, med att bevaka sina 

rättigheter och med att få rätt hjälp från rätt instanser.   

     ”Ökad kompetens inom geriatrik och gerontologi– strategiskt viktiga problem och förslag 

till åtgärder” (2011), uppfattar Svensk Kuratorsförening att kring äldre patienter, även inom 

vård i livets slutskede, finns det ett ökat behov av samtalskontakt med kurator (Socialstyrelsen, 

2011, s 7). Socialstyrelsen bedömer dock att god geriatrisk och gerontologisk kompetens är 

nödvändigt inom samtliga yrkeskategorier såsom läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, 

vårdbiträden, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och kuratorer i ett fullständigt team 

(a.a.). 

 

Problemformulering 

Jag har genom arbete i hemtjänst i flera år och under denna praktikperiod träffat många 

multisjuka ensamma äldre människor. Jag har efter tidigare kurser inom min utbildning 

deltagit i socionomprogrammet, med inriktning mot äldre, erhållit en viss teoretisk förståelse 

kring äldre och deras psykosociala problematik. Det är främst de allra äldsta med dålig hälsa 

som upplever ensamhet. Ensamhet har visat sig ge ett ökat vårdbehov och ett ökat beroende 

av andra. Dessa människor känner sig tröttare och sjukare, vilket gör att de ofta äter mer 

lugnande mediciner och dessutom blir det fler läkarbesök (Larsson, 2003, s.50).  

      Thorslund (2002 s.74) menar att oavsett om man utgår ifrån patientens behov eller 

yrkesutövarens omdöme och oavsett om man har som utgångspunkt, normativa eller relativa 

bestämda nivåer, är äldres behovsuppfattning ofta olika. Dessutom finns stora skillnader kring 

olika äldregrupper. Min reflektion har varit att hur kuratorn arbetar inom geriatrisk vård, för 
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att uppfylla den äldres önskan, så valde jag för att utveckla och skapa goda förutsättningar att 

fördjupa mina kunskaper genom att söka ytterligare information om kuratorsprofession och 

yrkesroll inom geriatrisk vård.  

Syfte  
Syftet med uppsatsen är öka kunskapen om sjukhuskuratorns profession och arbete inom 

geriatrisk vård. 

Frågeställningar  
1. Vad kännetecknar kuratorns arbete inom geriatrisk vård? 

2. Vilken kompetens behövs för kurativt arbete inom geriatrisk vård? 

3. Hur upplever sjukhuskuratorn sin yrkesroll i teamwork i geriatrisk vård?  

 

Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd enligt (Backman, 2006, s.61), det vill säga att den traditionella lineära 

strukturen med en logisk formulering. Inledningsvis framgår en sammanfattning, ett förord 

och en innehållsförteckning. Därefter framkommer en presentation med tre huvudkapitel: 

Inledning, metod och resultat. För att strukturera och tydliggöra studien så bra som möjligt, 

består denna av en del kompletterande av samtliga kapitel med underordnade kapitel.  

     Så studiens inledning motsvarar Backmans introduktion. Detta kapitel består av inledning, 

bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar, disposition, teorival med teoretiska 

perspektiv, tidigare forskning samt källkritik. Därefter följer kapitel två bestående av; 

Metoddel med metod, urval, intervju genomförande, artikel och litteratursök, konsultation, 

etiska överväganden, förståelse, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och analysmetod. 

Slutligen kommer det sista kapitlet det vill säga att resultatdelen, som innefattar resultat av 

empiri med olika avsnitt, analys, slutsats, diskussion och forskningsfråga och till sist ingår 

litteraturlista och bilagor. 

Teorival 

I min teoretiska referensram väljer jag tre perspektiv som kan förklara studiens syfte och 

frågeställningar. Dessa är profession, roll och yrkesroll samt samarbete och samverkan. 

Svensson (2008, s.33) menar att ett och samma begrepp kan ha olika innebörd, beroende på 

vilka olika organisationer som använder detta. Det vill säga, inga fasta gränser finns som 

säger att de inte kan existera parallellt. Skillnaden ligger i vilka principer för att utföra socialt 

arbete, som används och hur dessa är arrangerade. Eftersom teoretiska perspektiven ger en 
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heltäckande bild av allt socialt arbete, oavsett vad socialarbetaren har för yrkesroll, väljer jag 

att definiera nedanstående teoretiska perspektiv utifrån en allmän förklaring av begreppen.  

Profession  
Det finns olika synsätt på vad en profession är inom professionsforskning. De två synsätt som 

grundar urskiljningen är den essentialistiska och den processuella synsätten. Utöver dessa 

synsätten kan det även urskiljas professionalisering på kollektiv eller individuell nivå 

(Svensson, 2008, s.75). I det essentialistiska och normativa synsättet försöker man med hjälp 

av vissa bedömningsgrunder fastställa vad som är en profession.  

Så som akademisk utbildning, organisatoriska strukturer, etisk kod och legitimerande prov, 

att professionen är friare på så sätt att man inte är beroende till en viss organisation. Det 

proessuella synsättet studerar man professionaliseringsprocessen i relation till de samhälleliga 

sammanhang inom vilka professioner formeras. Man studerar de strategier som professioner 

använder sig av för att expandera och stänga ute andra professioner med syfte att legitimera 

sin egen profession (a.a. s.88). Professionella socialarbetare finns i varje sida av samhällslivet: 

i social barnavård, skolor, sjukhus, social omsorg, försörjningsstöd, fängelser, utbildning och 

forskning, företag och i ett flertal offentliga och privata organ med mera som tjänar enskilda 

och familjer i behov (a.a.113). 

När patienter är i svårigheter eller farhåga, har socialarbetaren möjlighet för ambition att 

vara god, att stödja patienten. Socialarbetaren som visar vänlighet mot andra utifrån empatisk 

förmåga kommer att upptäcka att lyckan omger sig från alla håll (a.a. s.72). Socialarbetares 

arbetsområde är bland annat psykosocialt arbete. Kunskapsområdet psykosocialt arbete 

helhetssyn, kännetecknas av synen på människan som fysisk, psykisk, social och ekonomisk 

helhet i ett hälsoperspektiv. Socialarbetare arbetar ofta nära individen. Därför måste man ha 

ett stort människointresse, empati, tålamod och förmåga att förstå individens situation. En 

viktig uppgift var man än jobbar är att stödja det friska hos individen. Det innebär att man ska 

ge dem stöd och uppmuntran att göra det de själva kan klara av. Ett bra bemötande mot 

patienter/klienter och anhöriga är alltid viktigt. I jobbet ingår att samarbeta och samverka med 

olika yrkesgrupper och samhällsorganisationer (a.a.149-151). 

     Socialarbetarens professionella kompetens utgår ifrån kunskap, yrkeskunnande, 

problemkännedom samt om att kunna identifiera och handla för att därmed kunna ge stöd åt 

människor som är socialt utsatta. Tjänsten är att socialarbetaren måste ha en insikt om sina 

egna värderingar och attityder för att kunna utveckla ett professionellt förhållningssätt 

gentemot patienten/klienten (Börjeson 2008, 17-19). 



 

 9 

Att kunna vara en professionell medmänniska är ett krav för arbete inom vård/omsorg. 

Socialarbetaren skall bland annat bemöta äldre i olika livssituationer och verksamhetsformer 

på ett professionellt sätt. Socialarbetaren kan vägleda, inspirera och stödja äldre att bemästra 

sina liv utgående från den äldre personens egna behov och resurser. Socialarbetaren 

samarbetar och inser värdet av samarbetet med anhöriga och professionella yrkesgrupper 

inom området. Socialarbetaren främjar även de äldres deltagande (a.a. s.160).  

     Svensson (2008, s.89,101) förklarar på ett jämförande vis socionomtitelns yrkesidentitet i 

jämförelse med andra arbetsområden, exempelvis lärare och sjuksköterskor, som har 

motsvarande utbildningslängd och lönenivå, men som vid examen får skyddad yrkestitel eller 

legitimation, något socionomer saknar. 

Meeuwisse (2006) diskuterar kring att socionomer saknar makt och status i jämförelse med 

andra professioner. Detta kan gälla exempelvis lärare och sjukvårdspersonal. Detta sägs även 

till stor del bero på socialarbetarens brist på autonomi gentemot politiska och ekonomiska 

intressen. Trots att denna långvariga diskussion har pågått i många år, finns det ingen 

legitimation för socionomer eller kuratorer idag (Meeuwisse, 2006, s397). Det finns, som sagt, 

idag ingen legitimation för socialarbetare, men socialarbetaren har också nu en läxa kring den 

professionella legitimitetsfrågan att övervinna (Börjeson, 2008, s.82). 

Roll och Yrkesroll 
Svensson (2008) menar att en yrkesroll har som innehåll profession, organisation, klientel och 

individuella egenskaper. 

 

 
 
 
Figur 5:1. ”Hur yrkesrollen präglas dels av spänningen mellan professionen och de individuella 
egenskaperna, dels av den mellan organisationen och klienten” (Svensson, 2008, s.95).  
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     Svensson (2008) menar att en yrkesroll är i själva verket en socialt relaterad definition, 

som förhåller sig till individens roll som i sin tur anknyter till det sociala systemet kring 

rättighet och skyldighet. På ett individuellt plan kan denna roll variera från individ till individ 

och från grupp till grupp i olika sociala sammanhang. Detta liksom en och samma individ kan 

ha olika roller, beroende på var individen befinner sig, liksom en kvinna kan ha t ex en roll 

som fru, mamma, kvinna, klient eller yrkesinnehavare. En yrkesroll konstitueras av samspelet 

mellan organisationen, professionen, målgruppen och egna personliga erfarenheterna. Därmed 

blir denna olika både i olika organisationer och för olika personer (a.a. s.95 ).  

Enligt Svensson (2008) utgår den rollteoretiska modellen ifrån ett växelspel mellan de fyra, 

ovan beskrivna faktorerna, och dessa faktorer tillför yrkesrollen olika möjligheter och 

begränsningar. Detta innebär att en och samma yrkesroll, med en och samma profession som 

utgångspunkt, kan utformas mycket olika beroende på av vem och för vem den utövas samt i 

vilken organisation. Innehavaren av en yrkesroll har en nyckelposition i denna process. Det är 

ju egentligen yrkesrollinnehavaren som bildar sig en uppfattning om de möjligheter och 

begränsningar som utövning av ett visst yrke, i en viss organisation med en viss patient/ett 

visst klientel och så vidare, som blir resultatet i kombination med hennes/hans individuella 

egenskaper och det är denna uppfattning som hon/han sedan omsätter i ett yrkesbeteende. 

Begreppet rolltolkning syftar till denna process. För att bli framgångsrik i sin rolltolkning, 

måste innehavaren av en yrkesroll ha en vilja och en förmåga att läsa av de förväntningar som 

riktas mot henne, detta som innehavare av en yrkesroll, samt även kunna hitta fungerande 

lösningar på dessa. Vid tolkningen av en yrkesroll integrerar yrkesrollinnehavaren de 

skiftande förväntningarna från de fyra källorna i sitt yrkesbeteende. Processen kan ofta kantas 

av spänningar (a.a. s.96-100).  

     Svensson (2008) menar att yrkesrollen skapas av samspelet mellan organisationen, 

professionen, målgruppen och de personliga aspekterna i hög grad liksom ett ofta mer 

teoretiskt begrepp såsom erfarenheter. Detta innebär att yrkesrollen är personlig och varierar 

mellan såväl verksamheter som individer. I vardagligt språk görs sällan skillnad mellan 

yrkesroll och yrkesidentitet. Dessa två begrep är närliggande och skiljer sig genom att 

yrkesrollen i högre grad är knuten till funktion och grupp (a.a. s.101).  

     Svensson (2008) menar det finns två handledningsformer de är individuell handledning 

och grupphandledning. Individuell handledning ges dels av social arbetare för att stötta 

patenten. Handlednings mål är att försäkra klientens/patientens trygghet, stödja samt 

uppmuntra till den konstruktiva lösningen för individen. Den andra individuella 

handledningen kallas intern handledning. Ett annat sätt att skilja på olika former av 
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handledningar är utmärkelsen mellan extern och intern handledning. Intern handledning ges 

av en arbetsledare som har sin anställning på den egna arbetsplatsen och extern handledning 

ges istället av en konsult eller handledare som anställs utifrån. Svensson anser att 

grupphandledning är ett stöd för den enskilde samt i sin tur ger en känsla av att inte vara 

ensam i sin situation. Svensson argumenterar sig om grupphandledning som en känslomässig 

näringsrik miljö för gruppmedlemmars mognad och minskar stressen och utbrändhet (a.a. 

s.109-110).  

Samarbete och samverkan 

Samarbete och samverkansaspekter samt olika processer kan betraktas som positiva 

handlingskrafter. Samarbete betyder, som det låter, att arbeta tillsammans, men samarbete är 

även en standardfras, som yttras i de flesta sammanhang utan att någon uttrycker tvivel om 

detta. Samverkan har ett samarbetsmotiv, men även en önskan om samordning och 

koordinering. Samarbete och samverkan anträffas i samspelet mellan individer och finns 

också i samspelet mellan organisationer och verksamheter.  

     Samverkan har olika aspekter, den viktigaste aspekten kan utgå ifrån en gemensam uppgift, 

en gemensam vision eller en gemensam målgrupp, som till exempel är i behov av stöd från 

flera verksamheter och organisationer. Från att inkludera all form av kontakt i och mellan 

olika organisationer, innebär samverkan i andra sammanhang, att organisationer tillför sina 

specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper och gör detta till en gemensam uppgift. 

Samverkan kan även tolkas som ett sätt för en yrkesgrupp att särskilja sitt ansvarsområde och 

sin kompetens genom mötet med andra yrkesgrupper. Socialarbetaren har en central roll i det 

hela och socialarbetaren har ofta en roll som ”spindeln i nätet” (Svensson, 2008, s.181-183).  

     Samverkan kan skapas på olika sätt, dels mellan organisationer och dels inom samma 

organisation mellan olika professionella grupper (a.a. s.185). Däremot i ett multiprofessionellt 

team handlar samspelet mest om samarbete. I teamet ingår olika yrkesgrupper med olika 

experter, men de har gemensamma slutmål. Exempelvis kan här nämnas detta med att 

genomföra en bedömning av en patients situation. I denna typ av ett team av experter kan 

vissa vara utbytbara mot andra experter, som har motsvarande kunskap och kvalifikationer 

(a.a. s.187). 

Tidigare forskning 
I följande avsnitt redogör jag för en svensk som berör sjukhuskuratorns tillväxt i ett historiskt 

perspektiv och tre utländska tidigare forskningar som berör psykosocialt arbete inom geriatrisk 

vård. Dessa studier, forskningar handlar om kuratorns yrkesroll inom geriatrisk vård, 
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samarbete med andra professioner samt kunskapsbehov. Vidare använder jag mig av en 

svensk-brittisk studie som bygger på brukarperspektiv. Denna studie visar på kuratorns roll 

hos äldre mångbesökare på akutmottagningar. I min forskning kring detta inom Sverige 

använder jag mig också av relevant litteratur. 

Sjukhuskuratorns tillväxt i ett historiskt perspektiv  

Olssons (1999) akademiska avhandling Kuratorn förr och nu; Sjukhuskuratorns arbete i ett 

historiskt perspektiv beskriver hur kuratorsrollen har utvecklats över tid. Olssons historiska 

perspektiv har bistått mig i mina studier genom att jag blivit bättre insatt i sjukhuskuratorns 

verklighet förr och nu.  

     Olsson beskriver att kuratorns roll och funktion från början, redan under tidigt 1900-tal och 

allt sedan dess, handlat om att anpassa sig efter patienternas behov och sjukhusets 

organisation (Olsson, 1999, s.81). Lundin (2009) beskriver att den första kuratorns roll och 

funktion klargjordes redan år 1914 i Sverige. Lundin menar att då fanns det ingen social 

utbildning och att den första kuratorn Gertrud Rodhe var en slöjdlärarinna (Lundin, 2009, 

s.12-13). Olsson menar att under 1970-talet tillväxte kuratorsverksamheten i Sverige kraftigt 

och blev därmed ett mer integrerat och naturligt inslag inom sjukvården (Olsson 1999 s.122). 

Enligt Olsson medför den breda utbildningen en unik möjlighet för kuratorerna kring att 

lämpa sig för sitt arbete efter de växlande behoven inom hälso- och sjukvården (a.a. s.189).  

     Enligt Lundin (2009) är Hälso- och sjukvården ett brett arbetsfält. Kuratorns 

arbetsuppgifter varierar beroende på vilken verksamhet som kuratorn är verksam inom. 

Kuratorn bedriver även ett arbete på olika nivåer; individ-, grupp- och/eller samhällsnivå 

(Lundin, 2009, s.36). Lundin (2009) menar även att kuratorn ofta är den enda yrkeskategorin 

som har en samhälls- och beteendevetenskaplig yrke. Kuratorns arbete är att utföra 

psykosocialt arbete som omfattar individens sociala situation, det vill säga att kuratorn ser 

patienten i hela sitt sammanhang. De sammanhang som betonas i det psykosociala arbetet är 

de olika system och nätverk som patienten ingår i och de olika roller och relationer som 

patienten har (a.a. s.125). 

Kompetens och teamwork 

I en australisk artikel av Prouse (2011) diskuteras resultatet av den första australiska 

tvärvetenskapliga "Geriatric onkologi Service" som etablerades i ”The Royal Adelaide 

Hospital Cancer Center”. Det handlar om att integrera geriatrisk kompetens i den allmänna 

onkologiska vården. Prouse menar att det geriatriska onkologiteamet har som uppgift att 
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optimera den fysiska hälsan, det känslomässiga välbefinnandet och det sociala stödet för äldre 

cancerpatienter i åldern över 70 år och deras vårdare, detta genom att erbjuda stödjande 

interventioner.  

     Den andra relevanta faktorn med detta team är att det säkerhetskontrolleras kring alla nya 

medicinska onkologipatienter med hjälp av en postenkät samt även en självadministrerande 

geriatrisk bedömning. Därefter diskuteras inom teamet om olika stödjande insatser som anges. 

Exempel på sådana insatser är remisser till palliativ vård, kurator, klinisk vård, psykologi, 

dietister, arbetsterapi, farmakologi samt översyn av ytterligare geriatriska bedömningar. På 

det viset erbjuder teamet insatser och kuratorn som tillhör i teamet och de gör viktiga åtgärder 

för patienter såsom psykosociala behov liksom samtal, vårdfrågor och boende, ekonomisk oro 

och transportbehov (Prouse, 2011, s.34-35). 

Kunskap och yrkesroll  

En amerikansk studie av McCallion (2010) rapporterar bristen på tillräckligt evidensbaserad 

praxis kring kuratorsarbete inom geriatrik. Snarare än farmakologiska och medicinska bevis 

har det funnits ett växande intresse bland kuratorer kring bevis som skulle stödja metoder 

vilka är inriktade på emotionella, psykologiska och sociala aspekter gällande till exempel 

åldrande, sjukdom och vård. Evidensbaserad praktik i kuratorsarbete har tenderat att bli 

fokuserad på psykosociala frågor, då dessa intressen är mycket bredare och de förändringar 

som behövs i livet för patienter ofta innebär områdena miljö, folkhälsa, politik samt 

hälsoproblemenssystem. Det är därför ett viktigt föremål kring att bygga bevis för fall, vård, 

administration och multimodala insatser samt även att utvidga ansvarsområdet för sådana 

insatser. Men en resursinriktning för vetenskap om det lokala genomförandet och även en 

översättning behövs för att kunna åstadkomma fullständiga och fler traditionella 

forskningsinsatser ( McCallion, 2010, s.70). 

      Beckman (2000) framhåller i en artikel i ”Social work Gerontological Practice” vikten av 

att betona att det finns ett trängande behov av att uppgradera gerontologiska kunskaper och 

färdigheter för att kunna utöva kuratorsarbete. Geriatrik och gerontologi, som specialiserade 

kunskapsområden, har inte varit tillräckligt integrerade i formella akademiska 

utbildningsprogram. Kuratorer som jobbar inom geriatrik bör vara särskilt väl lämpade att 

arbeta kring frågor som påverkar äldre klienter och deras familjer. Äldre personers dagliga 

behov, som är komplexa och dynamiska, omfattar biologiska, sociala, psykologiska, 

miljömässiga och ekonomiska frågor. Även om alla kuratorer är utbildade för att integrera 

dessa domäner, har kuratorers omsorg för äldre vuxna ofta haft liten eller ingen förberedelse 
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utifrån ett geriatriskt perspektiv. Kuratorer behöver speciella pedagogiska erfarenheter kring 

detta.  

     Det är uppenbart att de som praktiserar inom gerontologisk vård, i enlighet med vad 

läroplanens innehållsområden visar, förstås måste kunna praktisera en blandning av kulturella, 

sociala, psykologiska, miljömässiga och biologiska mått av social funktion. Summan av det 

hela är att en effektiv kurator med arbete som specialist inom gerontologi är en person som 

inte så lätt bör överväldigas av en komplicerad organisation och som dessutom är kunnig och 

sofistikerad kring denna specialistvård, och som även ska kunna vara flexibel, kreativ och 

ledande (Beckman, 2000, s.15-16). 

Kuratorns roll hos äldre mångbesökare  

McLeod (2006) meddelar om utifrån en kvalitativ studie av kuratorsarbete på olika 

akutmottagningar i Storbritannien och Sverige, hur kuratorer har ansetts ha en avgörande roll i 

att "föra olika saker" åt ett annat och bättre håll då det gäller äldre från akutmottagningar. 

Studiens centrala intresse riktas mot att äldre mångbesökare på akutmottagningar i Sverige 

och i Storbritannien inte ska behöva göra icke akuta återbesök eller bli inlagda på akutsjukhus 

på grund av brister i den sociala omsorgen. Så studien bygger egentligen på uppföljning 

utifrån brukarperspektiv. Detta har visat på akutmottagningarnas viktiga roll inom 

psykosocialt arbete i Europa. Det kan även gälla kuratorers insatser på sociala grunder, 

patientmottagandets roll på akutmottagningen samt också att man bör uppfylla de äldre 

akutbesökarnas psykosociala vårdbehov. Detta gäller alltså socialt arbete i en speciell miljö i 

respektive land. Man kan dock inte påstå att just detta är representativt för praxis inom alla 

olika områden. I både Sverige och i Storbritannien kan man se lokala skillnader i organisation 

och praxis på de respektive akutmottagningarna (McLeod, 2006, s.156 ). 

 

Zimsen (2006) beskriver samtalet som ett verktyg och påtalar skillnaden kring att tala med en 

vän eller familjemedlem. Då man talar med en vän eller familjmedlem om dennes problem, 

brukar man som regel även delge sina egna erfarenheter och bekymmer. När man däremot 

professionellt skall hjälpa en människa sätter man personen i fokus och lyssnar till dennes 

känslor kring sitt problem, samtidigt som man håller tillbaka sina egna bekymmer. Syftet med 

ett professionellt samtal är att man ägnar sig helhjärtat åt patientens problem, att samtalet är 

målinriktat för att kunna främja de mål man tillsammans satt upp och att man stöttar och 

vägleder. Detta för att fånga de känslor som något som man gömmer sig bakom, men i ett 

professionellt samtal är det ofta inte orden utan känslorna som är viktiga (Zimsen 2006 s.41).       
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Lundin (2007, s.16) menar att vård skall bedrivas utifrån vetenskap och beprövad 

erfarenhet, vilket alla yrkeskategorier som verkar inom vården skall följa. Lagen ställer krav 

på god vård och den tydliggör kommuns och landstings ansvar. Målet är god hälsa och vård 

på lika villkor utifrån varje individs behov. Den som har störst behov av vård ska gå före och 

respekt skall finnas för den enskilda människans värdighet. Den behandling som patienten 

sedan får skall, om rimligt, planeras tillsammans och i samråd med patienten. Enligt HSL är 

alla vårdgivare skyldiga att hela tiden kvalitetssäkra och ständigt utveckla vården.  

Källkritik 
Jag har ansträngt mig om att få en gällande grund till min tidigare svenska forskning och 

materialet med förhållande till mitt ämnesområde. Vid val av tidigare forskning har jag dels 

tagit hänsyn till hur relevant artikeln är angående mitt syfte. Även jag har hittat fyra relevanta 

tidigare forskningar på engelska använder jag mig som svensk tidigare forskning kurslitteratur.  

2. Metod 
I detta kapital framstår metod, urval, Intervjuernas genomförande, artikel och litteratursök, 

konsultation, etiska överväganden, förståelse, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och 

analysmetod. 

Metod 

Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med abduktiv ansats och med en hermeneutisk 

synsätt. Dalen (2008) förklarar att abduktiv metod ger forskaren mer frihet än att logisk 

tillämpa deduktiv eller induktiv metod. All empirisk observation blir meningsfull först när jag 

har ordnat det observerade på ett visst sätt (Dalen 2008. s.121). Inom hermeneutiken finns 

rimliga tolkningar av världen, oberoende av omständigheter (Sohlberg, 2009, s.58). 

     Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer, 

där jag delat in frågorna efter teman (Dalen 2008, s.31). Detta innebar varken ett öppet samtal 

eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Semistrukturerade intervjuer gav mig möjlighet att 

ställa följdfrågor, hitta på egna frågor allteftersom samt hoppa mellan frågorna. Jag upplevde 

att semistrukturerade intervjuer gav mig en bra balans mellan struktur och frihet. Jag har varit 

intresserade av individers subjektiva erfarenhet i form av tankar och åsikter och därmed 

använt mig av den kvalitativa forskningsansatsen (Backman, 2006, s. 33, 53). Intervjun är det 

vanligaste kvalitativa forskningsinstrumentet. Intervjufrågor omarbetades och materialet gicks 

igenom flera gånger med syftet att ändra och bygga ut frågor för att säkerställa att frågorna 
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skulle bidra till att studiens frågeställningar blev besvarade (a.a. s.59). Jag hade i förväg 

utarbetat en intervjuguide (se bilaga 2). 

Urval  
Alla mina informanter är kuratorer som ingår i olika geriatriska kliniker inom Stockholms län. 

Att bestämma urvalet i denna studie var inte så svårt - tvärtom kändes det självklart. Enligt 

Dalen (2008) är detta en viktig fas i urvalet, detta för att man ska finna informanter som är 

lämpliga för undersökningen och genom vilka man kan belysa det eller de problemområden 

man vill studera (Dalen, 2008, s.56). För att jag skulle få en så fullständig bild som möjligt av 

det som jag avsett att studera, krävdes att kuratorer deltog i intervjun. Bland de intervjuade 

kuratorerna finns enbart kvinnor representerade.   

Intervjupersonerna hittades via deras chefer. Vars telefonnummer gick att finna på Internet. 

Därefter skrev jag ett informationsbrev till kuratorerna (se bilaga 1). Så mejlade jag till deras 

chefer med bifogat informationsbrev. Kuratorerna som ville ställa upp på en intervju fick 

informationsbrevet på det viset. En del kuratorer hade jag direkt telefonkontakt med. Jag 

valde att ta med sex kuratorer för intervju men eftersom några hade arbetsmässiga skäl för att 

inte medverka, var det nödvändigt att dra ner på antalet informanter. Att det blev just fem 

personer berodde främst på en upplevd tidsbrist från min sida. När urvalet var genomfört, 

kontaktade jag dem via telefon och mejl, och därefter gav informanterna sitt muntliga 

samtycke.  

Intervjuernas genomförande 
Jag har intervjuat fem kuratorer som arbetar på olika geriatriska kliniker. Jag använde mig av 

ljudinspelning under mina intervjuer i form av diktafon. Jag valde att börja intervjun kring 

temabakgrund, eftersom jag tyckte att dessa frågor gav en allmän och bred öppning av intervjun 

för att sedan med hjälp av de andra teman successivt närma mig frågor som handlar om 

informanternas egna erfarenheter kring psykosocialt arbete inom geriatrisk vård. Dalen (2008, 

s.39) menar att den mänskliga interaktionen mellan intervjupersonen och intervjuaren är en 

mycket viktig aspekt av den kvalitativa intervjun. Enligt Sohlberg (2009) handlar detta 

egentligen utifrån individens upplevelser, erfarenheter och perspektiv. Deras individuella 

åsikter är en sanning för var och en och som inte går att mäta eller jämföra mot varandra 

(Sohlberg, 2009, s.35-36). Jag genomförde intervjufrågorna med informanterna på lämplig tid 

och plats på deras kontor, där vi fick vara ostörda. Eftersom jag använde mig av 

ljudupptagning/diktafon hade jag en strävan kring att kunna koncentrera mig på själva 

intervjun och även detta att inte behöva oroa mig över att missa något viktigt svar på mina 
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frågor. Under intervjuernas gång hade jag med mig en halvstrukturerad och utformad 

intervjuguide baserad på frågor, som är kopplade till det syfte och de frågeställningar jag hade. 

Denna intervjuguide har använts vid samtliga intervjutillfällen (se bilaga 2). Varje intervju 

avslutades med att informanterna tillfrågades om det fanns något mer de ville tillägga. 

Artikel och Litteratursök 
Backman (2008) menar att för att hitta relevant tidigare forskning kring valda områden och 

för att därmed klarlägga kunskapsläget har jag gjort sökningar via databaser (a.a.). 

Databaserna som jag gjort sökning i, är bland annat Academic search premier och Socindex 

with full text med sökord såsom curative, geriatrics med mera. Detta utan relevant resultat till 

studien, men slutligen med sökord "Medical social worker” hittade jag relevanta och 

intressanta forskningsresultat från världens olika hörn och kunde därefter koncentrera mig på 

artiklar som berör psykosocialt arbete inom geriatrik och äldre med hjälp av sökord som 

Medical social worker med tillägg av ord som elder, elderly och geriatrics, på så sätt hittade 

jag utländska tidiga forskningar.  

          För att hitta relevant litteratur kring det valda området och för att därmed kartlägga 

kunskapsläget har det bland annat utförts söktjänster på Libris vid ett flertal tillfällen med 

olika sökord såsom kurator, psykosocialtarbete. Utöver dessa databassökningar har jag också 

använt mig av det Backman (2006 s.150) kallar manuell sökning vilket innebär att 

källhänvisning i annan text leder fram till ytterligare referenser. Litteratur har även sökts i 

olika bibliotekskataloger, då efter passande litteratur för studien och därtill inköpt viss övrig 

litteratur. Jag har även använt mig av kurslitteratur som jag haft under min utbildning kring 

metodböcker. Nationalencyklopedins Internettjänst har varit användbar för att hitta rätta av 

kurator och geriatrik.  

Konsultation 
Det var tyvärr svårt att hitta något svenskt forskningsresultat som rör just kuratorsarbete inom 

tillgängliga databaser. Backman (2006) menar att kommunikation med experter i form av 

etablerade forskare inom ett visst område är viktig, eftersom dessa har full överblick över sitt 

område (Backman, 2006, s.150). Konsultationsmetoden var en viktig del i mitt sökande efter 

tidigare forskning. Därför vände jag mig till Marianne Olsson, forskningsledare, Med dr, 

docent samt sektionschef för sektion för psykosocialt arbete vid Institutionen Neurobiologi 

vårdvetenskap och samhälle på Karolinska Huddinge Universitetssjukhus. Detta för att jag 

ska hitta rätt forskningsmaterial och även råd. Konsultation gjordes även med handledaren 

Anna Whitaker, samt jag fick tips från en kurator i samband med intervjun, som hon tyckte 
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var viktig för kuratorsarbete. 

Etiska övervägande  
Min studie omfattades inte av lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor. Trots detta har det varit mycket viktigt att känna till den och göra etiska 

överväganden för att skydda informanterna. Jag tog hänsyn till de etiska aspekter som bör tas 

hänsyn till vid forskning utifrån de etiska grundprinciper som beskrivs i § 16, och § 17 om 

etikprövning som syftar på människor (Vetenskapsrådet, 2005). I enlighet med de etiska 

grundprinciper som beskrivs i § 16, informerade jag informanterna skriftligt i 

informationsbrevet (se bilaga 1) om vem jag är, vid vilken högskola jag studerar och i vilket 

syfte undersökningen gemomförs och om att uppgifterna i materialet inte kommer att 

användas för något annat syfte än för denna c-uppsats. Jag förklarade vad intervjun handlar 

om och de etiska aspekter som jag skulle hålla mig till.  

I informanternas general informerade jag om att inga namn på intervjupersonerna eller 

deras arbetsplats kommer att uppges för någon. Intervjupersonernas anonymitet skyddas från 

obehöriga genom avidentifiering av materialet och den inspelade och transkriberade 

materialet kommer att förstöras efter det att C-uppsatsen godkänd och examinerad. Jag 

förklarade att uppgifterna inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

icke vetenskapliga syfte. Enligt § 17 informerade jag intervjupersonerna om samtyckeskravet 

och att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan i 

studien eller stryka ur uppsatsen. Efter respondenternas godkännande, vid intervjutillfället 

träffade jag respondenter och presenterade mig samt nämnde jag de etiska aspekter som jag 

skulle hålla mig till. Jag informerade även informanterna om anonymitetens svårigheter 

internt kring dem som arbetade på samma klinik. Deltagandet har inte skett anonymt inom 

respektive klinik, detta på grund av att situationen i sig själv gör att det kan bli svårt att hålla 

parterna anonyma gentemot varandra. För att garantera kuratorernas anonymitet externt står 

inte klinikens namn med i texten. 

Förförståelse 
Författaren har som hennes bakgrund beskrivit, själv gjort sin terminslånga praktik inom 

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, vilket bidragit till valet av ämne. Denna 

förståelse har dessutom bidragit till att författaren ifråga har kunnat väcka intresse kring att öka 

kunskapen om informanternas arbetssituation samt bidra till kunskap i arbetssammanhanget. 

Thurén (2007, s.62) menar att forskarens egen förståelse ofta präglar dennes synsätt mer än 

vad forskaren själv är medveten om. På det viset leder forskarens förståelse till möten med 



 

 19 

nya kunskaper, vilket i sin tur blir en sorts ny förståelse. Thurén (2007) nämner en 

hermeneutisk cirkel eller spiral, som menar att större erfarenhet leder till bättre förståelse och 

även till en utväg för att kunna se omvärlden i fler nyanser (a.a.60-61). Forskaren har därför 

på grund av detta valt en hermeneutisk forskningsinsats, som betonar tolkningens betydelse 

och där fokus ligger på att få en ökad och mer noggrann förståelse om ämnet (a.a. s.95).  

Validitet 
Enligt Thurèn (2007, s.26) innebär validitet att man verkligen undersöker rätt sak vid rätt 

tillfälle. För att uppnå en övertygande validitet i min kvalitativa studie med tanke på mitt syfte, 

försöker jag göra rätt urval och finna rätt metod. Så för att komma fram till bästa resultat 

vänder jag mig till rätt profession, såsom kuratorer som arbetar inom geriatrik klinik, detta 

med min väl bearbetade intervjuguide. Jag valde denna metod eftersom jag ville ta reda på 

mina informanters egna åsikter, erfarenheter och perspektiv på det jag undersöker. 

Empirin är byggd på naturligt samspel utifrån en intersubjektiv process som skapats mellan 

mig som intervjuare och mina informanter (Dalen 2008, s.116). Intersubjektivitet handlar om 

att redogörelser ska stå i ett oberoende förhållande till forskaren (Sohlberg, 2009, s.98). Detta 

innebär att jag undviker att fastna i subjektivitet i min forskarroll under genomgång, tolkning 

och teoretisering av det samlade intervjumaterialet. Med detta menas att om någon annan 

forskare studerar med min datainsamling skulle han eller hon komma till liknande resultat och 

slutsats.   

Reliabilitet  
Enligt Thurén, (2007, s.26) innebär reliabilitet att jag har genomfört undersökningen på ett 

korrekt och tillförlitligt sätt. I en kvalitativ studie består reliabiliteten av kvaliteten i 

forskningsprocessen, kring forskarens förmåga att göra observationer om följsamhet gentemot 

data förståelse, handling och användning om teknisk utrustning såsom exempelvis 

bandspelare framförallt meddela analysmetods användning under bearbetning datamaterialet 

(Dalen, 2008, s.114). Jag genomför intervjufrågorna ansikte mot ansikte med informanterna 

på lämplig tid och plats på deras kontor där vi får vara ostörda. Reliabiliteten blir hög också 

genom analysen. Vid intervjuanalysen har jag strukturerat empirin genom att jag har 

analyserat materialet utifrån en kodning analys metod. I analysarbetet har utgångspunkten 

varit mitt syfte och mina frågeställningar och jag ska ha försökt besvara dem genom att 

sammankoppla empiri och teori. Intersubjektivitet handlar om att redogörelser ska stå i ett 

oberoende förhållande till forskaren. Harnow (2006, s.197) menar att objektivitet är starkare 
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begrepp än intersubjektivitet men med intersubjektivitet kan man göra nyttig och pålitlig 

analys. 

     Med beaktande av vad jag tidigare har meddelat på del etiska övervägande angående 

anonymitets svårigheter internt har jag funderingar om ifråga om det kan på så vis ha påverkat 

kuratorernas svar. Samtidigt uppfattar jag att det kanske inte är största hindret för att få ett 

uppriktigt svar från kuratorer därtill att garantera en hög reliabilitet, då informanterna berättar 

sin professionella arbetserfarenhet. 

Generaliserbarhet 

Backman (2006, s.70) menar att generalisering, kring vilken en övertygelse återfinns i en 

studie, kan gälla en hel population av personer, miljöer eller procedurer. Min kvalitativa 

studie bygger på fem kuratorers berättelser om sina arbetserfarenheter i den geriatriska vården. 

Det finns dock ingenting som tyder på att informanterna eller resultaten står för något större 

undantag, men det anses svårt att tala om generaliserbarhet, så uppsatsen är egentligen inte 

generaliserbar i en kvantitativ mening. 

Analysmetod 

Transkribering av intervjuer gjordes ordagrant efter varje intervju. Efter transkriberingen 

påbörjade jag analysen. Jönson (2010, s.56) menar att med hjälp av kodning skapar forskaren 

en viss ordning i materialet .  

I analysarbetet har utgångspunkten varit mina frågeställningar och jag har försökt besvara 

dem genom att sammankoppla empiri och teori med kodning. Detta skedde först genom att 

avläsa en fråga åt gången, detta för att få ett helhetsintryck av svaren. Möjligheten har också 

funnits att hela tiden gå tillbaka till råddata vid behov.  

Jönson (2010) skriver att datakvaliteten blir låg om man sätter sitt material på spel med 

enkla kodningar. Vidare menar Jönson att man bör vara mer seriös i sin behandling av data, 

relatera kodningen med annan kodning (a.a.57). Efter första kodningen övergick jag till att 

avläsa kodningens meningar, mening för mening, för att sedan kunna koda till ytterligare 

annan kodning. Denna kodningsmetod ger mig möjlighet att upptäcka intressanta 

sammanhang för vidare analys. För att studien ska bli trovärdig, tar jag med citat samt 

beskriver händelseförlopp så neutralt som möjligt (Dalen, 2008, s.105).  

Dalen (2008 s.13) menar att kännedom bestäms av förförståelse och vidare menar hon att 

forskaren måste tolka den information som skaffas eftersom det krävs mottagarens, forskarens, 

tolknings förmåga att inte direkt tar emot det som sägs. Jag har börjat tolka min intervju 
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material redan vid transkriberingen. Vid kodning och genomgående materialet upprepade 

gånger försätter jag att observera på olika berättelsers meningar likhet och skillnader. 

Börjeson (2008 s.333) menar att en god tolkning i en kvalitativ analys beror på forskarens 

förmåga att hitta på inlevelse och sin teoretiska förförståelse på resultatrikt förfarande. Då jag 

genomfört min analys och har sammanställt mina tolkningar av data så att det centrala i 

resultatet framkommit. Slutligen analyserar jag empirin med hjälp av tidigare forskning och 

teoretisktperspektiv.  

3. Resultat 

I det här kapitlet redovisas det resultat av empiri med olika avsnitt, analys, slutsats, diskussion, 

forskningsfrågor och författarens reflektioner.  

Empiriska material 

I denna del redovisar jag mitt sammanställda empiriska material och därefter redovisar jag 

materialet som består av fem transkriberade intervjuer gjorda med informanter som arbetar 

inom geriatrisk vård. Redovisningen av intervjumaterialet görs med hjälp av olika 

tematiserade resultat för att göra det så tydligt och begripligt som möjligt. Inledningsvis 

kommer en kort presentation av mina informanters bakgrund och därefter redovisas empirin 

indelad i teman. Resultatet kring empirin utgörs av fem huvudteman och fem subteman. Det 

första huvudtemat, Arbetsuppgift, innefattar fyra subteman som beskriver samtal med patient, 

samtal med anhöriga, administrativt arbete och speciellt med arbete på geriatrisk klinik. De 

andra framhävda huvudtemana är; kompetens, teamwork, känslomässiga upplevelser och 

handledningens betydelse. 

Informanternas bakgrund 

Alla fem informanterna är kvinnor och jobbar som kuratorer inom olika geriatriska kliniker i 

Stockholm län. Jag kommer inte att presentera informanternas ålder här men det kan vara 

intressant att veta vilka åldersgrupper de tillhör. Samtliga informanter är över 35 år. Närmare 

beskrivning av klinikerna och avdelningar har valts att inte göras, för att utesluta risk för att 

härleda till informanterna på något sätt. Tidigare arbeten var bland annat som undersköterska, 

biståndsbedömare, socialsekreterare med mera.  

… på det sättet så var det liksom en bra utbildning då så sen tänkte jag nog att jag ville bli kurator 
men jag har inte alls jobbat länge som kurator utan jag jobbat den mesta tiden som social 
sekreterare. Så det blev inte så för jag tänkte att jag aldrig skulle jobba som social sekreterare 
utan jag skulle bara vara kurator hela tiden från början sen så jobba jag 16 år som 
socialsekreterare … 
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Informanterna har valt yrket av olika anledningar. Samtliga är socionomer och en del har 

vidareutbildning såsom masterexamen samt flera olika utbildningar, och alla hade haft något 

annat eller några andra arbeten tidigare.  ”Jag är socionom i grunden sen är jag vårdlärare sen har jag 

en magister i pedagogik och så har jag en steg ett i psykodynamisk, det är väl det viktigaste just nu”. 

Arbetsuppgift 

Detta tema beskriver informanternas arbetsuppgifter. Samtliga informanter utrycker att deras 

arbetsuppgifter är breda och allsidiga. Kuratorer arbetar utifrån sina riktlinjer/arbetsbeskrivningar 

och samtliga kuratorer berättar om vilka arbetsuppgifter de har. Det är bland annat kontakt med 

patienter, anhöriga, kontakt med olika myndigheter, att se till att patienten ska ha god man, eller 

förvaltare, färdtjänst, fondansökningar, minnesutredningar, journalanteckningar samt kontakt med 

frivilliga organisationer med mera. Informanternas arbetsdag är inte sig lik från den ena dagen till 

den andra. Arbetsdagen varierar mycket beroende på patienternas psykosociala tillstånd och vad 

som ska prioriteras. En kurator beskriver arbetsuppgiften så här: 

…jag kan nämna väldigt kort på den frågan då att vi jobbar med sociala frågor och då kan jag 
säga exempel på det när vi träffar patienter att det handlar mycket om boendeförhållande de har, 
vilken närmiljö de har, relationer med anhöriga och närstående, om de har sysselsättning 
intressen ekonomin hur den ser ut våld i hemmet, alkoholvanor, men det checkar vi av sen har vi 
psykologiska existentiella frågor det är ju väldigt vanligt frågor om liv och död självförtroende 
kognitiva strategier. Sen är det ju samtalet med patienterna som ligger här det ser ju olika ut det 
gör det alltid när man jobbar inom socialt arbete jobbar med olika individer men samtalet är 
centralt så att säga... 

 
 Nedanför ser man en annan alternativ arbetsuppgift som en kurator har beskrivit:  

 
… avdelningen skickar ju en första bedömning om de tycker att en kurator ska vara med eller att 
det behövs en kontakt med kurator så skickar man remiss till mig och det kan röra sig om allt höll 
jag på att säga i stort sätt allt från att någon vill prata med någon till att livet är kaos förfallet 
man lever i socialmisär så det är ju ett ganska brett spektrum vad man får hjälp med. Det kan ju 
också vara anhöriga som brutit ihop, som behöver stöd och hjälp. Ofta är det väl också 
information om kommunens insatser hur får jag hjälp när jag kommer hem… 

 

     På frågan om patienternas vanliga psykosociala problem svarar en kurator ”ensamhet är 

nog allra vanligaste”. Förutom dementa patienter, är de psykosociala problemen ”allt mellan 

himmel och jord” säger två kuratorer. De vanligaste problemen är ensamhet, depression, 

nedstämdhet, relationsproblem, misshandel, ekonomi, bostad och även akut suicid risk. De 

intervjuade beskriver flera faktorer som kan inverka på att äldre patienter drar sig undan från 

omvärlden och känner sig ensamma. Att dra sig undan från socialt umgänge kan bli även en 

naturlig följd av att man helt enkelt inte orkar med att träffa andra eller inte har någon anhörig. 

En av kuratorerna menar att de äldre patienternas sjukdomar förvärras vid problem med 

ensamhet, depressioner, oro eller ångest.  
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Det är depression faktiskt. Det är depression ensamhet och det kan ju vara att man fått en 
depression utav ensamhet att nätverket har blivit mindre. Det är också naturligt när man blir äldre 
att minska sina vänner du har ju inte lika många vänner när du blir äldre inte bara för att de har 
dött utan för att det också tillhör hela transcendensen, men ensamhet är en jätte faktor Jag träffar 
många gånger mångbesökare som kommer in en eller två gånger i månaden och då märker ju vi 
många gånger den här sjukdomen som man har man har hjärtsvikt det förvärras ju av ångest. 
Exempelvis kol förvärras av ångest vilket gör att man får åka in till akuten men det kanske inte är 
hjärtat som krånglar utan man är ju ensam. 
 

Samtliga intervjuade kuratorerna anger att en ökad arbetsbelastning har stor inverkan på 

upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Att kunna utföra sitt dagliga arbete som man förväntas 

göra är frustrerande, en kurator förklarar det såhär   

Ja jag har mycket egenmakt i mitt arbete och mitt stora problem är att jag får för många remisser. 
Jag har inte den tiden jag kan inte ta hand om alla på det sättet jag skulle vilja. jag får nu till 
exempel 22 remisser på fyra dagar och det är därför jag håller på att boka fram här i maj nu för 
jag har ganska långa väntetider… 

Det finns även kuratorer som tar emot patienter utan remiss 

… jag remiss eller de ringer på telefonen eller knackar på dörren eller haffar mig i korridoren och 
patienten den och den vill prata med dig och då blir det inga bekymmer sen blir det kanske ibland 
så är det personalen som tycker att patienten behöver prata med kuratorn och då blir det … 

• Samtal med patient 

Samtliga kuratorer upplever att förutom demenspatienter, har patienterna i allmänhet ett stort 

behov av att dela med sig av existentiella upplevelser. I ett patientsamtal ingår exempel vis 

berättelser om barndom, livet, aktuella händelser, sjukdom, oro, relationsproblem, misshandel, 

alkoholproblem, ekonomiproblem med mera. Samtalen handlar egentligen om ett sorts 

livsloppsperspektiv, det vill säga att patienterna är inte bara äldre utan det följer deras tidigare 

och nuvarande livssituation. En kurator beskriver ett samtal med patienten så här. 

Ja nämen det är ju på många sätt är det jätte fantastiskt jobb just att man får tillgång till så många 
människors berättelser om sina liv och så och att det tänker så här att människor har varit med om 
så många hemska jobbiga situationer och många är uppväxta i en tid då livet var så svårt och att 
de liksom ändå har tagit sig igenom det och ändå liksom är 80 år och 90 år och ligger här och har 
verkligen kämpat att så oerhört mycket kan man inte fatta så att ja man fick barn och inte var gift 
eller relationer och äktenskap som var jätte dåliga som man ändå tvingades livet var så mycket 
svårare att de ibland fick va på spädbarnshem och fick lämna bort sitt barn för det fanns inget 
annat alternativ och då känns det jätte konstigt tycker jag men krokigt tid och då tänker jag att 
människor har haft det… 

• Samtal med anhöriga  

Kuratorerna menar att de både samarbetar med och stödjer anhöriga. Med samarbete menas 

att kuratorer utbyter tankar och argumenterar kring saker och ting kring till exempel anhöriga 

med givna mål, som är för patientens bästa. En kurator berättar om samarbetet mellan 

Huddinge kommun och Kuratorskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 

Universitetssjukhus etc. Hon menar bland annat att många personer har äldre anhöriga som 

vårdas på Karolinska, Huddinge samt även att de har möjlighet till fortsatt stöd, detta såsom 
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att anhöriga inte riskerar att hamna mellan stolarna, och att de får det stöd de behöver även 

efter patientens sjukhusvistelser. Då har de anhöriga överföringsmöjligheter via 

anhörigcentralen i Huddinge kommun och därmed även via kuratorsklinik. Det förekommer 

svåra situationer vid äldres sjukdom och det är inte enbart anhöriga som drabbas utan hela 

familjen, menar en kurator:  

… jag får vidare rapportera till primärvården för att de är sönderstressade så man liksom får lyfta 
ur omvårdnaden. Det är ju inte bara gott att hjälpa sina föräldrar utan det kanske står 15 åring 
bredvid. En äldres dotter alltså barnbarn säger mamma är aldrig hemma längre om hon inte 
jobbar så gör hon det här och det här eller ta hand om mormor, så det blir fel i alla ändan… 

I geriatrisk vård är det inte bara den äldre patienten som kan hamna i ett psykiskt 

kristillstånd, utan också anhöriga. ”… att geriatriken tillhör en akutdivision det betyder att det 

finns avdelningar som har direktintag vilket gör att det kan bli hastigare hastiga kris samtal 

med anhöriga…” menar en kurator. Många anhöriga upplever ångest och nedstämdhet därför 

att de anhöriga behöver information om patientens situation och dess följder för den enskilde. 

… för patientens skull och ibland så möter man, när jag har ett individuellt samtal med en anhörig 
så möter man faktiskt en anhörig som är helt har tappat bort sig själv som anhörigstödjare. Då 
kan det bli att jag också motiverar anhörige att backa lite där man kanske tar hjälp utifrån där, 
tycker jag också att det ändå är för patientens bästa så att man kan hjälpa patienten så ibland kan 
man tycka att man gör. 

• Administrativt arbete  

Kuratorerna beskriver det administrativa, praktiska avseendet av deras arbete med att de i 

mångt och mycket besitter funktionen som en koordinator. Kuratorer tillsammans med 

patienten eller anhöriga samtalar och identifierar aktuella problemet för att vända sig till 

myndigheter som har resurs för detta. Detta gör kuratorn för att gemensamt hitta lösningar för 

patienten med ansvariga myndigheter. Kuratorerna har därför mycket kontakter med olika 

myndigheter. Kuratorerna berättar också att de även informerar och hjälper till med 

ansökningar så som färdtjänst, fondmedel med mera. 

     … jag tycker den tiden börjar mer och mer ätas upp utav administrativa göromål tyvärr. Det 
är väldigt mycket myndighetskontakt det går inte en dag utan kontakt med förvaltare, tingsrätten, 
polis med mera. Jag har många ärenden som har mycket karaktär av missbruk och socialmisär, 
även mycket misshandel… 
 

     De olika geriatriska klinikernas verksamhet och organisering i fråga om det praktiska 

arbetet är ungefär liknande men kring praktiska arbetsmängd skiljer det sig i delvis åt. 

… men praktiska hjälpen sjukhuskuratorer förut va jag förstått har varit mer inriktade på den här 
praktiska hjälpen och den finns kvar till visst mål. Den praktiska hjälpen vi gör idag vi tittar ju på 
helheten på patienten vad de har för behov, när de kommer hem eller när de är här och vanlig 
praktiskt hjälp är att man gör en utredning med god man eller förvaltare och då säger vi till 
läkaren håll ihop det blir iväg skickat sen ska man skicka den direkt till tingsrätten men Stockholm 
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och storstäderna har vi tradition att man skickar till överförmyndaren men egentligen så är tips 
att slipper man långa, långa, långa, långa väntetiden i visa kommunen de sitter på dubbla stolar 
det kan vara bra att veta… 

 

     Samverkan är tidskrävande och när det inte går så som det skulle blir det som en negativ 

upplevelse för kuratorerna. En av de intervjuade nämner också hur försäkringskassan ställer till 

med allvarliga problem för många av deras patienter.   

De negativa aspekter känner jag är ju när jag måste skälla på myndighet, försäkringskassan som 
inte förstår hur våra patienter har det och om man tänker så har vi ju samma bakgrund, samma 
utbildning och har skiljda sätt att se på saker och ting så det kan jag tycka är negativt och 
frustrerande. 

• Speciellt med arbete på geriatrisk klinik 

Samtliga kuratorer menar att det fanns en benägenhet att vara positiv i sin upplevelse till äldre 

patienter, nedanstående citat utgör exempel på: 

… Det är att du jobbar så nära livet och döden på något sätt det är så väldigt påtagligt i livet 
skicklighet det är så påtagligt att nej men du blir så berörd av att livet är så mångsidigt och oftast 
kommer det in någon med en sjukdom men när man börjar prata så är det sjukdomen bara en liten 
parentes i det hela kanske De har överlevt koncentrationsläger, kanske har varit torterad vart 
misshandlad förlorat barn eller överlevt alla för de är ganska gamla, vi lever så länge idag när 
man väl kommer in här så kan du ju ha 10 olika sjukdomar, det är så bräckligt…  

 

     Alla kliniker är inte forskningsinriktade, när det finns möjlighet så gläds kuratorerna av det. 

En kurator berättar så här:  

… för mig är det speciella och jobba här är ett att det är otroligt forskningsinriktat det tycker jag 
är viktig därför att det känns att man är en del i en utveckling mot bättre omhändertagande sen är 
det ju otroligt fantastiska medarbetare en jättebra och trevlig atmosfär det finns mycket kärlek 
bland de anställda här…  

Kompetens  

”… jag tror att man ska vara trygg i sig själv det är den bästa kompetensen … Man blir aldrig 

full lärd” säger en kurator ”Man blir aldrig full lärd ” säger en annan kurator. Ytterligare en 

annan kurator menar att det är en känsla man har, att man känner sig kunnigare och duktigare 

på det man gör och har högre kompetens men ibland känner man sig otillräcklig. Under 

frågestunden framkommer en stark önskan om mer kunskap kring olika område i samhället. 

Samtliga kuratorer tycker kompetens utveckling är jätte viktigt för deras arbete. Kuratorerna 

menar att i geriatrik vården så behöver man alltid uppdatera sin kompetens för att få en 

bredare psykosocial grund att stå på så som samhällsstruktur, juridisk, med mera.  

… bred kompetens höll jag på att säga att man måste kunna allt, en bättre översikt på samhälles 
strukturer och försäkringskassan vilka stöd man kan få från kommunen socialstöd ekonomiskstöd, 
god man, förvaltare hur det fungerar hur överklagar man beslut i kommunen asså ha egentligen 
koll på allting för att veta liksom hela strukturen för att veta vart man ska dra någonstans när man 
får problem eller var man ska ringa och fråga det är väldigt bred kompetens man behöver sen 
behöver man ju också en samtalskompetens, hur lyssnar jag och vad bekräftas sånt också … 
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En kurator som har läst samtalsmetodik på egen hand säger så här: 

 
det finns ju kompetenser i stort det finns ju den teoretiska kompetensen det är ju självklart att ta 
del så mycket så möjligt att förstå livsloppet och jag skulle nog tycka att det är väldigt bra att ha 
samtalsmetodik tyvärr blir färre och färre samtal med äldre för att är när de kommer in till 
geriatriken så är de väldigt sjuka det kanske är en på tio som jag har samtal med men däremot  
deras anhöriga så  

 

Även om kuratorerna är intresserade av att studera är det inte alltid som man får den 

möjligheten då det är kliniken som bestämmer.  En kurators beskrivning är 

nedanstående: 

 
Ja just det är kompetens, det är så här tror jag att ibland så flyter allt ganska bra men jag är 
ganska bra men sen så vissa dagar så är det ilska bara … nej jag behöver verkligen mycket mer 
kompetens och utbildning så att det klart att jag menar t.ex. att ha steg 1 utbildning skulle jag 
tycka skulle var bra men min arbetsgivare tycker inte alls att det är nödvändigt så att det är liksom 
lite så det är väl vad man själv känner att man skulle behöva eller vilja ha ibland eller på nåt sätt 
utvecklas för det som är jobbigt med att vara ensam är ju att .. att jag ska utveckla mig själv på nåt 
sätt  
 
 

Teamwork  

I kuratorernas arbetsuppgifter ingår även att delta i ett flerprofessionellt team. Den 

gemensamma insatsen i teamet är egentligen en tanke om att kunna erbjuda patienten en vård, 

som tar hänsyn till såväl sjukdomens fysiska, medicinska, psykiska samt sociala faktorer. 

Kuratorns funktion i detta sammanhang består i att företräda det psykosociala perspektivet 

och att utreda patientens psykosociala situation samt även bedöma om det föreligger något 

behov av kuratorsinsatser.  

… i början som jag inte märkte det var ganska svårt att komma in i jobbet och det är mycket 
temaarbete. Man kan diskutera med läkarna och sjuksköterskorna om vad ska det bli utav detta, 
vad tycker du nu vet vi att läkaren vet att hon har de här och de här sjukdomarna och någon 
psykolog sitter med och hon har sagt det här och det här och vad vet du så att man det blir som ett 
pussel ett helt pussel utav allting alla bitars bidrar och man diskuterar vad är bäst för den här 
patienten och vad kan vi göra och vad behöver vi göra härifrån och vad gör man därifrån. 

 

     En kurator menar att alla yrkesgruppers utförande har varsin viktig pusselbit i arbetet, 

vilket gör samarbete givande men det krävs flexibilitet och följsamhet från kuratorernas sida 

… det jag har prioriterat. Jag är med på det vi kallar personalrond en förmiddag i veckan tre 
timmar på avdelning … det heter socialrond så att de begränsar det medicinska till en viss roll och 
där tycker jag att jag är till nytta själv och att jag också får ta del utav vad som händer kring 
patienten för patienten har oftast frågor och kommer inte ihåg. De kan säga att de aldrig har 
träffat en läkare de har träffat läkare väldigt ofta när jag då undersökt saken det är vanligt för 
många har problem med minnet så det kan jag hantera bättre 
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    Den kurator som har sitt arbetsrum på geriatrisk klinik delar lokaler med kollegor från 

medicinska och paramedicinska professioner. Kuratorn har då möjlighet att bekanta sig med 

andra professioner på ett lättare sätt, medans de som arbetar i anslutning till enbart kuratorer 

mer sällan möter de medicinska och paramedicinska professionerna. Detta menar en kurator 

som är ansluten till kuratorskliniken. Kuratorns yrke är ofta ett ensamt arbete, eftersom de 

som har kurator kollegor runt omkring sig, tycker det är bra att man kan diskutera saker och 

ting med de andra kuratorerna. Samtidigt tycker kuratorer ofta att det känns som att de är 

gästarbetare på den geriatriska kliniken.  

det är både positivt att kurator klinik finns i det stora hela men det negativa kan också va att det 
blir lite fristående öar det kan bli en dubble känsla det finns en fara i det för jag tänker på att det 
är nog ganska många som känner att det är ganska svårt att komma in i teamet och det finns en 
fara i det att det blir de här fristående öarna jag tänker på alla dessa terapeuter på geriatriken de 
har ju sina schemalagda arbetstider 8-3 på avdelningarna men de har ju sina arbetsterapier också 
men det finns på avdelningarna också och går ner och äter lunch på arbetsterapin eller med 
personalen där uppe och då blir du mer given i teamet du förstärker ju teamet för det är ju teamet 
som gör att vi kan utföra nåt bra tillsammans för en äldre utan teamet skulle det inte funka det är 
ju negativt i den bemärkelsen det är både för och nackdelar… 

 
      Kuratorn, som är ansluten till en geriatrisk klinik, och på det viset har möjlighet till direkt 

närhet till både kuratorskollegor och arbetsteam, svarar så här på frågan om positiva aspekter:  

Ja personal situationen kan jag berätta om att det är väldigt många man förhåller sig till det är ju 
jätte intressant bara det är ju personal olika yrkeskategorier. Vi har olika roller det är bra sen är 
det skönt att ha arbetskompisar två kuratorer som har samma jobb så personal mässigt…  

 
Kuratorer emellan har en förståelse för varandras arbete då man delar liknande erfarenheter. 

Detta bidrar till att de hellre söker sig till en kuratorskollega än en kollega från en annan 

profession när de känner behovet av att samtala med en kollega. En kurator talar om både för- 

och nackdelen såhär: 

  … det är för och nackdelar men det ibland är det jobbigt och inte ha någon som inte har samma 
synsätt som jag men ibland kan det vara ganska skönt när det bara är jag får då har jag ju chans 
och föra fram det och ojdå jaha det har vi inte tänkt på och då blir det liksom ganska roliga 
samtal och så lite blandat 

 

Handledningens betydelse 
Handledning bidrar till kuratorernas utveckling såväl personlig som professionell, vilket 

skapar trygghet i den egna yrkesrollen. Om kuratorn har handledare roll får kuratorn 

handledning på handledning  

 

,… jag har ju lite olika handledningar jag har ju först den vanliga här och det har jag varannan vecka eller 
10 gånger på en termin kan man säga att det är det är lite kort tycker jag för vi slutar redan i maj och jag 
jobbar ju ändå juni-juli också. Sen har jag min terapi handledning och sen har jag min superhandledning 
asså handledning på handledning eftersom jag har också mina handledar uppdrag så jag är väl 
tillgodosedd med handledningar kan man säga  
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Eftersom handledningen sker gruppvis utgör handledning också till ny kunskap och ett stöd 

för kuratorer menar kuratorn.  

All betydelse, eftersom jag anser att det är en kvalitetssäkring det är patients säkring det är liv 
och ett arbete och vi kan inte vara utan den vi kan ju inte sätta ut våra patienter för hemska saker 
om vi inte har handledning för att vi inte tänker klart eller att den inte ser klart eller att vi inte får 
hjälp med våra egna känslor och arbete så jag tycker att det borde va ett krav obligatoriskt … 

 

Analys 
I detta avsnitt presenteras den analys och tolkning som gjorts av empirin. Jag kommer att 

använda mig av den valda teoretiska tolkningsramen och även tidigare forskning för att 

beskriva kuratorns profession och kurativt yrkesroll och arbete inom geriatrisk vård. 

Arbetsuppgift 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om sjukhuskuratorns profession och kurativt 

arbete inom geriatrisk vård. Intentionen med uppsatsen kan anses vara uppfylld, då jag har 

lyckats med att besvara studiens frågeställningar. För att redovisa kuratorns arbetsuppgifter 

inleder jag med att använda mig av nedanstående citat, som kan känneteckna kuratorns 

arbetsuppgift: 

… jobbar ju här stödsamtal till anhöriga, krissamtal vid diagnos, jag har några i psykodynamisk 
terapi. Jag är ute och informerar mycket föreläser sen så har jag en del patient samtal och då 
handlar det ju om motivera kanske till daglig verksamhet eller att acceptera, god man eller så på 
avdelningen kan det ju vara mera akuta saker som att hemförhållandena kan vara en sanitär 
olägenhet. Man behöver kontakta socialtjänsten eller hemlösa och de som jabbar med oss och se 
till att de får tak över huvudet för det är ju inte alla som har det så bra som kommer in på 
avdelningen så man gör mycket sociala utredningar 

      

     Kuratorerna har som arbetsuppgift samtal med patent, anhöriga och journalanteckning 

samt samarbetar och samverkar med olika verksamheter så som Socialförvaltning, frivilliga 

organisationer, försäkringskassan, polismyndighet, pensionsmyndighet med mera för att 

utredning, uppföljning ärande dagligen. Dessutom kan kuratorn ha som arbetsuppgift som 

handledning, föreläsning.  

Ovanstående sjukhuskuratorns arbetsbeskrivning överensstämmer med studiens utvalda 

teoretiskperspektiv och McCallions (2010), McLeods (2006) tidigare studie. Meningen med 

god kontakt med patienten är att man ägnar sig helhjärtat åt patientens problem, att samtalet är 

målinriktat för att kunna främja de mål man tillsammans satt upp och att man stöttar och 

vägleder. Detta för att fånga de känslor om något som man gömmer sig bakom, men i ett 

kuratorssamtal är det ofta inte orden utan känslorna som är viktiga (Svensson, 2008, s.150).  

Enligt Börjeson (2008) Att kunna vara en professionell medmänniska är ett krav för arbete 
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inom vård/omsorg. Socialarbetaren skall vägleda, inspirera och stödja äldre att bemästra sina 

liv utgående från den äldre personens egna behov och resurser (Börjeson, 2008, s.160). 

McCallions (2010) studie visat att det är viktigt föremål kring att bygga bevis för fall, vård, 

administration och multimodala insatser samt även att utvidga ansvarsområdet för sådana 

insatser( McCallion, 2010, s.70).  

     Svensson (2008) nämner begreppet ”spindeln i nätet”, med vilket menas att kuratorn i sin 

yrkesroll har ansvar för att kontakta olika organisationer i sitt arbete. Samverkan bör ske 

mellan myndigheter och tillsammans med andra yrkesutövare som kommer i kontakt med 

patienten. På det sätt som detta förs fram, framgår att effektiviteten ökar, att patientens 

lidande minskas, detta i och med myndigheternas samverkan(Svensson, 2008, s.181).  

     Vidare menar Svensson att kuratorer samverkar med praktiska sociala åtgärder av detta 

slag syftar till att patienten skall få en balanserad och stabil social situation. Genom att minska 

oro och energikrävande praktiska bekymmer bereder kuratorerna möjlighet för att patienten 

bättre skall kunna tillgodogöra sig sin vård samt bättre kunna hantera sin helhetssituation (a.a. 

s.71) Då det gäller kuratorns yrkesroll är det adekvat, med tanke på dennas yrkesroll, att lägga 

så mycket av tiden på administrativt arbete, som de själva uttrycker det.  

McLeods (2006) studie som handlar om äldre mångbesökare på akutmottagningar i Sverige 

och i Storbritannien visar att kuratorn spelar avgörande roll genom att föra patienterna åt ett 

bättre håll (McLeod, 2006, s.156).  

Kompetens 

Studiens resultat har visat att det uttrycks tydligt av alla kuratorer, hur viktig utbildning och 

kompetenshöjningen är vilket överensstämmer exakt med Beckmans studie. Beckmans (2000) 

studie pekat på att även om alla kuratorer är utbildade för att integrera dessa domäner, 

socialarbetare omsorg för äldre ofta har haft liten eller ingen förberedelse i geriatrik 

(Beckman, 2000, s.16). Beckman (2000) har intention att kuratorer som jobbar inom geriatrik 

bör vara särskilt väl lämpade att arbeta kring frågor som påverkar äldre klienter och deras 

anhöriga. Äldre personers dagliga behov, som är komplexa och dynamiska, omfattar 

biologiska, sociala, psykologiska, miljömässiga och ekonomiska frågor. Även om alla 

kuratorer är utbildade för att integrera dessa domäner, har kuratorers omsorg för äldre vuxna 

ofta haft liten eller ingen förberedelse alls utifrån ett geriatriskt perspektiv (a.a.).  

     Kuratorer behöver speciella pedagogiska erfarenheter kring bland annat att kunna 

praktisera en blandning av kulturella, sociala, psykologiska, miljömässiga och biologiska mått 

av social funktion (Beckman, 2000, s.15). Lundin (2007, s.16) menar att vård skall bedrivas 
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utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket alla yrkeskategorier som verkar inom 

vården skall följa. Svensson (2008) menar att kuratorns kunskapsområde skall vara helhetssyn, 

och kännetecknas av synen på människan som fysisk, psykisk, social och ekonomisk helhet i 

ett hälsoperspektiv. Socialarbetare arbetar ofta nära individen (Svensson, 2008, s.149).  

      Enligt kuratorernas beskrivning har organisationer stort inflytande i olika delar av aktuella 

frågor så som utbildning och kompetenshöjning och forskning. Det vill säga att möjligheten 

för kunskapshöjning är varierande från stor möjlighet till ingen alls vilket passar ihop 

Svenssons teori. Svensson (2008) menar att yrkesroll konstitueras av samspelet mellan 

organisationen, professionen, målgrupp och de egna personliga erfarenheterna men eftersom 

att det är upp till varje organisation hur de vill ha det så blir det olika beroende på vilken 

organisation man arbetar (a.a.95 ).  

Teamwork 

I teamet träffas man kontinuerligt för att följa upp och samverka runt patientens vård och 

behandling. Samtliga kuratorer beskriver sitt arbete tillsammans med medicinska och 

paramedicinska professioner som ett i huvudsak positivt, roligt och viktigt arbete. Svensson 

(2008) menar att i ett multiprofessionellt team handlar samspelet mest om samarbete. I teamet 

ingår olika yrkesgrupper med olika experter, men de har gemensamma slutmål (a.a.187).  

Prouses (2011) studie visat att det geriatriska teamet har viktigt uppgift för att optimera den 

fysiska hälsan. Exempel på insatser är remisser till palliativ vård, kurator, klinisk vård, 

psykologi, dietister, arbetsterapi, farmakologi samt översyn av ytterligare geriatriska 

bedömningar. (Prouse, 2011, s.35). 

     I min studie har jag intervjuat kuratorer från olika kliniker. Dessa klinikers verksamhet och 

organisering ifråga om teamwork är ungefär liknande, men nära samarbetsmöjligheter till 

andra professioner skiljer sig delvis åt. Det är många faktorer som påverkar samarbetet, 

exempelvis organisationsstrukturer. Det vill säga att kuratorernas arbetsplacering på sjukhuset 

avgör vilka professioner som de delar arbetsplats med och därmed möter i det dagliga arbetet. 

Svensson(2008) menar att en yrkesroll grundas av samspelet mellan organisationen, 

professionen men yrkesrollen är personlig så individen anpassar organisations regel och lagar 

(Svensson, 2008, s.98). 

 

Känslomässiga upplevelser 

Resultatet visar sig att kuratorn har positiv upplevelse om sitt arbete trots att arbetsrutinerna 

kan vara tunga och svåra de gör det tjänsten med glädje. Svensson (2008) menar att när 



 

 31 

patienter är i svårigheter eller farhåga, har socialarbetaren möjlighet för ambition att vara god, 

för att stödja patienten. Socialarbetaren som visar vänlighet mot andra utifrån empatisk 

förmåga kommer att upptäcka att lyckan omger sig från alla håll (a.a. s.72). 

Samtliga kuratorer beskriver positiv om sitt arbete som ganska fritt och med stor möjlighet 

till att forma sin insats utifrån vad de anser att det finns för behov och intresse. Det kan finnas 

riktlinjer för hur kuratorer ska arbeta, men trots att arbetsrutinerna kan vara desamma för alla 

kuratorer, så påverkas arbetet av den individ som har tjänsten. Det vill säga att såsom att ta 

emot patienten med eller utan remiss och samtals planering ligger på kuratorns ansvar. 

Kuratorn bestämmer hur hon vill jobba och hur hon vill lägga upp sin arbetstid. Socialt arbete 

är att socialarbetaren måste ha en insikt om sina egna värderingar och attityder för att kunna 

utveckla ett professionellt förhållningssätt gentemot patienten/klienten. (Börjeson 2008, s.19)  

En yrkesroll konstitueras av samspelet mellan organisationen, professionen, målgruppen och 

egna personliga erfarenheterna. Därmed blir denna olika både i olika organisationer och för 

olika personer (a.a. s.95 ). 

Handledningens betydelse 

Intervjuernas resultat visar tydligt att handledning utgör ett yrkesmässigt stöd i arbetet för att 

reflektera det egna förhållningssättet och komma till ny insikt samt förståelse om sig själv och 

patientens problematik. Men som kuratorerna markerar på resultatet att det finns en ökad 

arbetsbelastning och att det har stor inverkan på upplevelsen av arbetstillfredsställelse. 

     Svensson (2008) anser att grupphandledning är ett stöd för den enskilde socialarbetare 

samt i sin tur ger en känsla av att inte vara ensam i sin situation. Svensson argumenterar sig 

om grupphandledning som en känslomässig näringsrik miljö för gruppmedlemmars mognad 

och minskar stressen och utbrändhet (a.a.110).  

Slutsats 
Kuratorns arbete utgår ifrån det psykosociala behandlingsarbetet med fokus på patienten och 

anhöriga. Kring samtalet använder kuratorerna olika slags samtalsmetoder, såsom krissamtal, 

stödjande, motiverande, rådgivningssamtal och journalanteckning samt samarbetar och 

samverkar med olika verksamheter så som Socialförvaltning, frivilliga organisationer, 

försäkringskassan, polismyndighet, pensionsmyndighet med mera för att utredning, 

uppföljning ärande dagligen. Dessutom kan kuratorn ha som arbetsuppgift som handledning, 

föreläsning. Kuratorns yrke är ofta ensamt arbete. växande 

      Kuratorn är utbildade socionomer med och några av dem är bland annat vidareutbildade 

inom olika område. Utvecklingsmöjligheter finns det men beroende på i vilken organisation 
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man tillhör har avgörande roll. Det vill säga att den ena sidan kan vara att några kuratorer haft 

större möjlighet att byta jobb till en annan avdelning eller klinik dessutom har kuratorer 

växande utväg för att höja kunskapen, detta medan andra hade så gott som ingen möjlighet 

alls, utan måste klara av sina studier själva. Detta sker beroende på ens arbetsgivares klinik.  

Det är viktigt att kuratorn känner sig delaktiga i ett teamwork. Personalen som består av 

olika professioner arbetar i team. Kuratorn utgör den psykosociala kompetensen inom teamet, 

med kunskaper rörande samspelet mellan äldre patient och anhörigas psykiska och sociala 

situation. Kurator ansvarar för att dessa aspekter hos patienter och anhöriga intresserades och 

på lämpligt sätt utföras i geriatriska vården. Det är en fördel att arbeta som kurator med äldre 

patienter är att kuratorn har största möjliga tillgång till livsberättelser från levande människor 

samt handledningen bidrar till kuratorernas utveckling såväl personlig som professionell, 

vilket skapar trygghet i den egna yrkesrollen.  

Slutdiskussion 
Syftet med uppsatsen har varit att öka kunskapen om sjukhuskuratorns profession och kurativt 

arbete inom geriatrisk vård. Jag har analyserat och tolkat materialet och jag har för avsikt nu 

att diskutera ämnet utifrån de slutsatser jag dragit. 

Kuratorernas arbetsuppgifter inom geriatrisk vård är mycket skiftande. Vad som ska göras 

till olika patienter och anhöriga beror på vilka, hur mycket psykosociala problem patienten 

och anhöriga har. Någon som går in i åldrande område måste omfatta de många skeden av 

livet och de olika aspekterna av att vara människa. Eftersom man hela tiden arbetar i andra 

människors behov är det viktigt att man visar hänsyn och är lyhörd för patientens och 

anhöriges önskemål. 

Enligt Silfverberg (2003) är vi människor unika, sårbara lika och olika individer. Det är 

inte alla gång som människor som har erfarenhet av god hälsa, och leva tryggt i vardagen. 

Med olika anledningar och på ett ögonblick hamnar en i kris, blir bräckligare och åldras. Då 

när ens egen resurs inte räcker till formar människan i beroende situation och blir hjälptagare 

(Silfverberg, 2003 s.1).  

Min tanke är att empati förknippas med värme, vänlighet och hjälpsamhet. Om personen 

har empati försöker denne att leva sig in i andras känslor av sorg, smärta och obehag även 

glädje. Detta är den bästa egenskapen som man kan önska sig, särskilt för kuratorer. Men jag 

tycker att känna empati kanske inte räcker för att göra den rätta bedömningen och utföra den 

rätta handlingen på rätt plats och vid rätt tillfälle. Det krävs kunskap, insikt och praktiska 

utvecklingar för att visa passande känslor. En kurator i geriatrisk vård kan spela en avgörande 
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roll, med ett möte med mycket sjuka och döende äldre patienter och deras anhöriga som ofta 

är i kris. 

På frågan om kompetens ”… jag tror att man ska vara trygg i sig själv det är den bästa 

kompetensen ” hävdar en kurator. En annan kurator svarar att ”... Man accepterar..” på frågan om 

negativ upplevelse. De två meningarna fastnade i mitt huvud under hela bearbetningstiden. Min 

tanke var, vad menar de? Menar de att man ska vara mogen i sin yrkesroll, Kanske! Dessa uttryck 

framkommer i olika sammanhang och jag tolkar det som att de menar att man ska vara mogen i 

sin roll. Det vill säga om man är trygg i sig själv och accepterar svåra situationer är man klok nog 

att utföra rätt handlande. Silfverberg (2003) menar att för en yrkesutövare att tillgodose 

patientens många olika önskemål är inte lättaste uppgift samt etiken är lika sårbar och 

bräcklig som människan. Det är viktigt för den ansvarsfulla yrkesutövaren ha hänsyn för 

dygder. En dygdig yrkesutövare bör tillämpa i sin hjälphandling såsom medkännande, 

omtänksam förståelse och flexibilitet.  (a.a. s.5)    

 

”En dygdig person är en person som genom eftertanke och på grundval av egna erfarenheter visar 
en benägenhet att välja goda handlingar. Redan den medicinska etikens fader, Hippokrates, 
betonade på 460-talet f. Kr. dygdernas betydelse för en god yrkesutövning i vården. För att bli en 
bra läkare räckte det inte att följa vissa moralregler. Det var nödvändigt att också vinnlägga sig 
om en god karaktär och att eftersträva dygder som klokhet, lugn och mod. En etik grundad på 
dygd sätter den mänskliga karaktären i fokus” (Silfverberg, 2003, s.2). 

 

Ny forskningsfråga 
Den genomförda studien är begränsad till enbart kuratorer. Det finns en intressant 

undersökning som skulle kunna genomföras: 

• Syftet med studien ska vara att öka kunskapen om äldre patientens upplevelse av 

psykosocialt stödet de erhåller av kuratorn inom geriatrisk vård. 
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Bilagor 

Bilaga 1: informationsbrev 
 
Den 6 april 2011 

 

Jag heter Zewditu Yemane och går sjunde och sista termin på socionom programmet 

inriktning mot äldre på Ersta Sköndal högskola. Under våren ska jag skriva en c-uppsats som 

ska handla om kurativt arbete inom Geriatrisk vård.  

För att kunna genomföra denna studie behöver jag intervjua sjukhuskurator som jobbar inom 

geriatriska kliniker. Du blir tillfrågad eftersom din erfarenhet inom din yrkesroll område är 

värdefull och jag är tacksam om jag kan få ta del av den.  

Intervjun beräknas ta ungefär en timme och bör äga rum vecka 15-16 på en plats som vi 

kommer överens om. Intervjun kommer att spelas in på bandspelare. Allt material kommer att 

förvaras oåtkomligt för obehöriga. Det inspelade bandet och övrigt material kommer att 

förstöras när uppsatsen blivit godkänd. Ditt namn kommer inte att framgå i uppsatsen men det 

är inte omöjligt att du känner igen dig i texten. Det är givetvis frivilligt att medverka i studien 

och du kan när som helst avbryta den. Om du önskar kan du få den färdiga uppsatsen skickad 

via e-post.  

Eftersom jag har begränsad tid på mig för studien är jag tacksam för svar snarast. Vid 

ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med mig eller min 

handledare. 

Tack för att du deltar!  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Zewditu Yemane  

E-post Zewdituy@gmail.com 

 070-7889990 

Min handledare, Anna Whitaker 

Lektor och forskare, docent i socialt arbete 

Ersta Sköndal högskolaE-post  

anna.whitaker@esh.se 
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Bilaga 2: intervjuguide 
 
Bakgrundfrågor 

Kvinna____  Man_____   Ålder ____ vilken klinik________ 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur kom det sig att du valde det här yrket(som kurator)? 

3. Hur lång erfarenhet av yrket har du? 

4. Vad har du jobbat med tidigare? 

5. Hur länge har du arbetat här? 

6. Hur kom det sig att du hamnade som kurator inom geriatrisk vård? 

Frågor 

Om arbetet 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter här på den geriatrik kliniken/avd? 

2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut?/ Kan du berätta om hur en vanlig arbetsdag ser ut? 

3. Vad är det för speciellt med arbete på en geriatrisk klinik?  

4. Vilka är de vanligaste psykosociala problem som patienterna har? 

Kompetens 

5. Vilken kompetens behövs för detta arbete? 

6. Är det någon kompetens du saknar i ditt arbete? 

teamwork 

7. Vilka är dina samarbetspartners?/ Vilka samarbetar du med i ditt arbete? 

8. På vilket sätt samarbetar du med andra professioner samt anhöriga? 

9. Upplever du att du har möjligheter att påverka din arbetssituation? 

10. På vilket sätt kan du möta och förstå patienten/anhöriga behov och synpunkter? 

11. Upplever du att du får gehör från dina arbetskamrater när du pratar? 

Känslomässiga upplevelser 

12. Kan du berätta om särskilda positiva aspekter/sidor av arbetet som kurator här? 

13. Kan du berätta om särskilda svårigheter/negativa aspekter av arbetet? 

14. Hur hanterar du svåra situationer? 

15. Får du handledning/fortbildning?  

16. I så fall vilka betydelse har handledningen/fortbildningen för dig? 

17. Hur trivs du med ditt arbete?   
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Är det något mer du vill tillägga? Är det något du vill berätta som jag inte frågat om? Berätta!  
Hur kommer det sig…?  Vad gjorde du då? Vad hände sen? Hur gick det? 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


