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Sammanfattning 

Syftet med studien är att öka kunskapen om kuratorers arbete med HIV- positiva personer, 

både vid beskedet och det fortsatta livet som HIV- positiv. Den medicinska forskningen om 

HIV går hela tiden framåt och i dagsläget är en HIV- diagnos inte en dödsdom vilket det var 

förr. Nu är den stora utmaningen för HIV- positiva personer att lära sig leva med HIV och där 

finns det stort behov av stöd. Dessvärre är den psykosociala forskningen om HIV inte alls lika 

utbredd som den medicinska.    

 Denna studie har genomförts genom sex kvalitativa intervjuer med kuratorer på tre olika 

mottagningar för HIV- positiva personer vidare har två kompletterande intervjuer genomförts 

med terapeuter på en organisation för HIV- positiva personer.   

 Resultatet av denna studie visar att endast en av sex kuratorer vanligtvis medverkar vid 

beskedet. Kontaktspårning är den mest framträdande arbetsuppgiften, men det psykosociala 

omhändertagandet prioriteras av samtliga kuratorer. Kuratorerna upplever sitt arbete och be-

tydelse som viktigt, allra mest för de patienter som inte har ett socialt nätverk eller någon när-

stående att prata med. Vidare visar studien att kuratorerna upplever de sociala konsekvenserna 

som svårare än de medicinska konsekvenserna som HIV medför.  

 Slutsatsen är att kuratorerna arbetar med kontaktspårning, motivationsarbete och stöd. Ku-

ratorerna anser att de har tid och möjlighet att tillgodose patienternas behov. Men rollen som 

sjukhuskurator visar sig innebära en del begränsningar innefattande bland annat begränsade 

öppettider, tidskrävande obligatoriska arbetsuppgifter som kontaktspårning. Kuratorerna hän-

visar ibland till andra instanser som exempelvis organisationer om de anser att det finns resur-

ser där som de själva inte kan erbjuda. Vidare visar studien att HIV- positiva personer upple-

ver en mängd hinder i samhället. En del av dem är svåra för kuratorerna att ändra på då de 

kräver en attitydsförändring i samhället. Kuratorernas arbete och betydelse är oerhört viktig, 

framförallt för de patienter som isolerar sig från omgivningen och lever själva med HIV. För 

dessa personer är kuratorn den enda kontakten att tala med.  
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Abstract 

This study aims to increase knowledge about counselors work with HIV-positive individuals, 

both while the news is being delivered and afterwards. The medical research on HIV is con-

stantly moving forward and in the current situation an HIV diagnosis is not a death sentence 

like it was before. The great challenge is now for HIV-positive individuals to learn to live 

with their HIV and where there is great need of assistance. Unfortunately, the psychosocial 

research on HIV is not nearly as widespread as the medical.   

 This study was carried out by six qualitative interviews with counselors at three different 

clinics for HIV -positive people. Two additional interviews with therapists have been imple-

mented in an organization for HIV-positive people. The results of this study show that only 

one of six counselors usually is involved in the delivery of the news to HIV- positive persons. 

Contacttracing is the preeminent duty, but psychosocial care is priority for all counselors. 

Counselors perceive their work and importance as major, most important for those patients 

who do not have a social network or a close person to talk to. The study also shows that the 

counselors are experiencing the social consequences as more severe than the medical conse-

quences that HIV causes.      

 The conclusions of this study are that the counselors are working with contacttracing, mo-

tivational work and support. Counselors feel that they have time and opportunity to meet the 

needs of their patients. But it turns out to be some limitations for the counselors working at 

hospitals. That involves limited hours, timeconsuming tasks that required contacttracing. 

Counselors sometimes refer to other agencies such as organizations if they believe that there 

are tasks they cannot offer. Furthermore, the study shows that HIV-positive people experience 

a variety of barriers in society and some of them are difficult for counselors to change because 

they require a change of attitude in society. Counselors work and importance is incredibly 

important, especially for those patients who isolate themselves from the society. For those 

people, the counselor is the only person they might speak to. 
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Förord 

Idén till detta arbete kom fram genom ett förslag på Ersta Sköndal Högskolas dataportal Luvit. 

Det ursprungliga förslaget var att ”undersöka kuratorers betydelse i samband med  

HIV-besked”. 

   Ett stort tack till er som gjort studien möjlig genom att ställa upp på intervjuer. Jag vill ock-

så rikta ett stort tack till er kuratorsamordnare och chefskuratorer som hjälpt mig komma i 

kontakt med personal som besuttit de erfarenheter som denna studie krävt hos intervjuperso-

nerna. Till sist vill jag tacka min handledare och mina studiekamrater som hjälpt till att forma 

detta arbete på bästa sätt. 

Tack! 

 

                                 Linda Wåglund, Maj, 2013
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Inledning 
När Jonas Gardells filmserie ”Torka aldrig tårar utan handskar” sändes var det många tittare 

som blev otroligt berörda över hur epidemin skapade skräck bland Sveriges befolkning och 

hur HIV kopplades ihop med homosexuella män. Serien utspelar sig på 80-talet då HIV-

smittan blev känd som en sjukdom som spred sig bland homosexuella män. Hur ser situatio-

nen ut idag när kunskapen är större och vi vet hur HIV sprids och således även hur vi kan 

skydda oss mot HIV? Har detta påverkat den psykosociala vården, hur arbetar kuratorer idag 

med HIV- positiva? Det är funderingar som drivit detta arbete. Som uppenbart bygger även 

titeln på denna uppsats på Gardells bok- och filmserie och den symboliserar det faktum att 

medicinsk forskning, kunskap och information har och kan bidra till en minskad rädsla för 

HIV- positiva personer. Inom den kurativa vården där kunskapen om HIV är hög finns ingen 

rädsla för att smittas och idag torkas inga tårar med handskar.  

 År 1980 rapporterades det första fallet av HIV i USA och sedan dess har mer än 10 000 

HIV- fall rapporterats i Sverige, varav ca 6 000 lever idag (Smittskyddsinstitutet, 2012). Det 

kurativa arbetet med HIV- positiva personer fokuserar idag på prevention och information 

eftersom ett HIV- besked idag inte är en dödsdom utan en kronisk virussjukdom som man ska 

lära sig hantera och leva med (Poindexter, 2010, s. 89).  

 Att få ett HIV- besked innebär för många en kris (Riksförbundet för HIV- positiva, 2006). 

Trots att HIV- besked idag inte är en dödsdom innebär det ofta stora påfrestningar för den 

som har HIV. Många drabbas av återkommande depressioner och ångestsyndrom samt en 

förändring av självbilden (Nilsson Schönnesson, 2001, s. 27-32). Personer med HIV har be-

skrivit att HIV blir en del av ens personlighet och att det skapar kaos (Nilsson Schönnesson, 

2001, s. 16). Förutom de fysiska och psykiska besvär som HIV kan leda till är det också starkt 

förknippat med skam och skuld. Detta gör att en del HIV- positiva personer väljer att inte be-

rätta om HIV för någon, inte ens de allra närmaste anhöriga. Många är rädda för vad andra ska 

tycka och tänka (www.rfsl.se). Många HIV- positiva personer går alltså miste om det med-

mänskliga stöd som vid en krissituation är viktigt och ovärderligt (Hammarsköld, 2001, s. 

23). Enligt Hammarsköld (2001, s. 23) finns det ingenting som kan ersätta familj eller stöd 

från nära anhöriga när man har sorg eller befinner sig i en kris. Eftersom många HIV- positiva 

personer väljer eller inte vågar berätta om sin diagnos för andra kan de istället få professio-

nellt stöd som alla med HIV ska ha rätt till (Smittskyddsinstitutet & Socialstyrelsen, 2010, s. 

9). Kuratorns roll är att tillsammans med läkare och annan vårdpersonal stötta och informera 

HIV- positiva och deras anhöriga (Riksförbundet för HIV- positiva, 2006). Genom krisinter-

vention kan kuratorerna stödja patienterna i kristillstånd och undvika en negativ krisutveck-

http://www.rfsl.se/
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ling som uppstår då patienten inte lyckas bearbeta krisen eller bryta försvarsmekanismer som 

förnekande och så vidare. Genom krisintervention söker kuratorerna också mobilisera patien-

tens egna resurser som är användbara för att genomgå krisen (Hammarlund, 2001, s. 105).  

Efter Världsaidskonferensen 2012 beskrivs i en debattartikel, som bygger på samlad forskning 

och statistik, att ett övergripande intryck efter konferensen var att stigmatiseringen av HIV 

försvårar det preventiva arbetet. Särskilt gällande gruppen män som har sex med män (MSM). 

Debattartikeln tar även upp avsaknaden av forskning som undersöker betydelsen av psykoso-

cialt stöd för personer med HIV. Intervention på ett psykosocialt plan kan bland annat syfta 

till att stärka individer som är ”jagsvaga” och har en negativ självbild. Genom psykosociala 

stödinsatser kan man förebygga att personer utsätter sig för risker att smittas av HIV (Stora 

brister i det förebyggande arbetet mot HIV, 2012). Att enbart fokusera på medicinska studier 

och lösningar leder till att man kan gå miste om viktiga och betydande lösningar på det 

psykosociala planet. Att ”jagstärka” individer är aktuellt även efter ett HIV- besked för att 

hantera och lära sig leva med HIV. Debattartikelns budskap är alltså att man bör lägga mer 

resurser och öka fokus på psykosociala stödinsatser när det gäller HIV (Stora brister i det fö-

rebyggande arbetet mot HIV). Även en enkätundersökning från 2012 visar att trots stora 

framsteg inom behandlingsforskningen om HIV och AIDS så innebär HIV stora konsekvenser 

för den som är HIV- positiv och att behovet av psykosociala insatser består (Ny undersök-

ning: Många söker mer kunskap om HIV, 2012).   

 Enligt Meeuwisse, Sunesson och Swärd (2006, s. 27-69) finns det många definitioner av 

socialt arbete och frågan om vad socialt arbete egentligen är tycks vara komplex. När det 

gäller forskning är det sociala problem som sägs utgöra basen i utbildningsämnet socialt arbe-

te på nordiska utbildningar (Meeuwisse et al. 2006, s. 72). Studenter på utbildningar inom 

socialt arbete ska ges redskap att förstå och analysera socialt arbete som individuella och 

samhälleliga problem som kan förebyggas, åtgärdas eller förhindras (Meeuwisse et al. 2006, 

s. 72). Genom detta arbete skapas en förståelse för de problem HIV skapar både i samhället 

och för de individer som lever med HIV. Arbetet skapar även en förståelse för det komplexa 

sammanhang personer som arbetar med HIV- frågor befinner sig i. En av många definitioner 

är att socialt arbete ska främja människors välfärd genom social förändring och problemlös-

ning i mänskliga relationer (Meeuwisse, et al. 2006, s. 45).     

  Forskningsfrågan handlar i detta arbete om kuratorernas arbete med HIV- positiva perso-

ner i Sverige och hur kuratorerna upplever den egna rollen och betydelsen för HIV- positiva 

vid HIV- besked och livet därefter. Kuratorerna arbetar för HIV- positiva personers välfärd, 

men berörs också av samhälleliga frågor i form av stigmatisering och diskriminering. Således 
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är detta arbete relevant för ämnet socialt arbete. Kuratorernas arbete är viktigt att belysa och 

undersöka då beskedet i sig är väldigt svårt att hantera, varför alla faktorer som kan underlätta 

beskedet och livet därefter är av vikt. Forskningsfrågan avser belysa HIV- positivas möjlighe-

ter och svårigheter genom kuratorernas arbete. Det finns tidigare studier som belyser vårdens 

bemötande av HIV-patienter ur patientperspektiv, men det saknas studier som berör helheten 

av betydande psykosocialt arbete kring personer med HIV ur professionellt perspektiv.  

Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om kuratorers arbete och deras betydelse för HIV- 

positiva personer i samband med HIV-besked och det fortsatta livet som HIV- positiv. 

   

För att uppfylla syftet utgår arbetet från tre frågeställningar. Frågeställning ett avser att upp-

fylla syftet genom att belysa kuratorernas arbete med HIV- positiva personer i allmänhet vid 

besked och efteråt. Det ger en övergripande blick av arbetet med HIV- patienter. Frågeställ-

ning två är relevant då litteratur visar att HIV- besked innebär att patienterna hamnar i kristill-

stånd. Frågeställningen avser alltså ligga till grund för att undersöka hur arbetet med kriser ser 

ut. Syftet med frågeställning tre är att undersöka hur kuratorernas arbete möjliggörs eller be-

gränsas av olika faktorer såväl i deras arbete som i det omgivande samhället.  

Frågeställningar 

1. Hur arbetar kuratorerna med HIV- patienter, vid besked och efteråt? 

2. Hur arbetar kuratorerna med krisintervention? 

3. Vilka möjligheter och begränsningar finns i kuratorernas arbete? 

Bakgrund 

HIV och AIDS- vad är det? 

HIV som orsakar AIDS har sedan mitten av 1900- talet funnits hos människor i Afrika. Det 

uppmärksammades först när smittan spreds till övriga världen, då först till USA där läkare 

1981 började uppmärksamma ovanliga sjukdomar. Tidigare friska, unga homosexuella män 

drabbades då av livshotande infektioner och sjukdomar som i vanliga fall endast drabbat per-

soner med sänkt immunförsvar eller medicinering som bidrar till detta (Boström & Ögren 

Wanger, 2009, s. 417). I USA sammanfattade man dessa ovanliga sjukdomar till Gay Related 

Immunodeficiency (GRID). Inte långt efter de första fallen av det som då kallades GRID upp-

täcktes sjukdomen även hos injicerande narkomaner, personer som fått blodtransfusioner, 

nyfödda barn till mödrar som fått blodtransfusion, blödarsjuka som fick injektioner av blod-

produkter, män och kvinnor från Haiti samt personer som haft sexuella relationer till någon i 
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nämnda grupper. Namnet på sjukdomstillståndet ändrades då till Acquired Immunodeficiency 

Syndrome (AIDS) och 1983/1984 kom forskare fram till att det som orsakade AIDS var ett 

virus som då kom att benämnas Human Immunodeficiency Virus (HIV) (Boström & Ögren 

Wanger, 2009, s. 417; Moberg, 2000, s. 11-12,).   

 HIV är ett virus som angriper kroppens vita blodkroppar. De vita blodkropparna ska för-

svara kroppen mot infektioner och eftersom HIV- viruset angriper de vita blodkropparna kan 

det orsaka sjukdom. HIV angriper också en del celler i nervsystemet. En person som smittats 

med HIV och inte får behandling kan utveckla AIDS efter cirka 10 år och under denna period 

i regel känna sig frisk större delen av tiden (Moberg, 2000, s. 20).   

 HIV är en blodsmitta och en sexuellt överförbar sjukdom och smittar inte genom sociala 

kontakter eller insektsbett. Den största spridningen av smittan sker via sexuellt umgänge, men 

långt ifrån alla samlag med en HIV- positiv person leder till att partnern smittas. I en studie 

bedöms risken att smittas av HIV vid analt samlag med en HIV- positiv person för 0,1 – 0,3 

procent för den som blir penetrerad och cirka 0,03 procents risk för den andre. Vid vaginalt 

samlag är risken mellan 0,08 och 0,2 procent för kvinnan och 0,03 – 0,09 procent för mannen. 

Risken att smittas av HIV vid oralsex är förekommande, men troligtvis betydligt mindre än 

vid samlag (Moberg, 2000, s. 51). 

Behandling   

Stora framsteg har gjorts när det gäller den medicinska behandlingen av HIV. Trots att man 

inte kan bli botad från HIV så kan infektionen tack vare kontroller och läkemedel idag hållas 

tillbaka så pass att en HIV- positiv person inte behöver utveckla AIDS (HIV- Sverige 2, 

2010). 1984 började man i Sverige genomföra tester för HIV och 1985 testades blodgivare, 

vilket eliminerade risken att smittan skulle spridas genom blodtransfusion (Moberg, s, 20). I 

dagsläget finns metoder för att mäta virusmängden hos personer som är HIV- positiva. Det 

finns även kombinationer av mediciner som gör att virusmängden sjunker kraftigt, ofta så 

kraftigt att ett HIV-test inte ger utslag för HIV. Viruset finns dock i kroppen och kan fortfa-

rande smitta även om smittorisken är betydligt lägre hos en behandlad person än hos en obe-

handlad person. Smittorisken är som störst det första halvåret efter smittillfället (HIV- Sverige 

1, 2010). Kombinationsbehandling (kombination av flera olika läkemedel mot HIV) minskar 

alltså smittsamheten hos en HIV- positiv person, viktigt att understryka är att behandlingen 

inte eliminerar smittorisken helt. Dessutom är det enligt Lars Moberg inte alltför ovanligt med 

så kallad behandlingssvikt som innebär att virusnivån stiger trots korrekt behandling (Moberg, 

2000, s. 54-56). Behandlingssvikt är något man kontrollerar med hjälp av regelbundna kon-

troller (HIV- Sverige 1, 2010). 
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Psykosociala konsekvenser av HIV    

Trots att HIV idag inte är en dödsdom vilket det var för 30 år sedan så innebär HIV för många 

en stor förändring i livet: regelbundna prover och livslång medicinering med biverkningar. 

Förutom dessa medicinska förändringar leder viruset även till en hel del psykosociala utma-

ningar som förändras i takt med att man lär sig leva och hantera sitt kroniska virus (Poindex-

ter, 2010, s. 93).     

 De behandlingsmöjligheter som idag är tillgängliga innebär att betydligt färre personer 

utvecklar AIDS, däremot syns ingen reducering när det gäller antalet nyupptäckta HIV- fall. 

Således finns det fler personer med HIV än någonsin tidigare vilket gör att behovet av 

bromsmediciner och stödjande insatser ökar (Sand, 1997, s. 6). Ett HIV- besked betyder inte 

sällan att patienten hamnar i ett kristillstånd. En del upplever dödsångest, oro över vad anhö-

riga ska tänka, rädsla för stigmatisering och diskriminering. Många förändrar synen på sig 

själv signifikant i samband med beskedet. En tidigare helt frisk person måste bekanta sig med 

en ny identitet som bärare av ett livslångt virus som påverkar både det fysiska och psykiska 

måendet (Poindexter, 2009, s. 93).      

 HIV- positiva personers behov av psykosocialt stöd är väldigt stort och HIV- positiva vitt-

nar om avsaknad av livslust. En del säger sig inte kunna glädjas åt de möjligheter medicinerna 

ger då de saknar mycket annat värdefullt. Medicinerna hjälper inte mot fördomarna om HIV 

och så länge HIV- positiva personer tvingas leva anonymt finns ett stort behov av informa-

tions- och kunskapsarbete (Sand, 1997, s. 56). 

Kontaktspårning/smittspårning 

Kontaktspårning är en del av det preventiva HIV- arbetet. Hälso- och sjukvården bär ansvaret 

för att kontaktspårningen genomförs, men det är också viktigt att ta hänsyn till att kontakt-

spårningen kan uppfattas som kränkande. Kontakspårning innebär att aktörer inom hälso- och 

sjukvården kontaktar personer som kan ha riskerat att smittas av en allmänfarlig sjukdom. 

Förutom HIV kan detta vara klamydia, gonorré, syfilis samt hepatit A, B och C. Vid kontak-

ten uppmanas personen att uppsöka instans för provtagning. Syftet med kontaktspårning är att 

begränsa spridningen av de sjukdomar som innefattar spårningen (Smittskyddsinstitutet & 

Socialstyrelsen, 2010, s. 26).    

 När en person testas positivt på en smittspårningspliktig sjukdom ska läkare eller annan 

personal med kompetens få fram uppgifter på personer som kan ha en risk att bära smittan. 

Alltså måste exempelvis en HIV- positiv person kort efter beskedet redogöra för sexpartners 

och personer som av andra anledningar kan ha riskerat att bli smittade. Den sekretess som 

alltid finns runt en patient i kontakt med hälso- och sjukvården gäller även vid kontaktspår-
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ning och det är viktigt att den som genomför kontaktspårning är medveten om de stora på-

frestningar som detta ställer på patienten (Smittskyddsinstitutet & Socialstyrelsen, 2010, s. 

26-27).        

 En person med nyupptäckt HIV kan själv få kontakta berörda och meddela att de måste 

testa sig, annars gör sjukvården det och då råder sekretess åt båda hållen. Den som blir kon-

taktad får alltså inte reda på vem som har lämnat uppgifter och den som har lämnat uppgifter 

får inte reda på resultat av den andres tester (Smittskyddsinstitutet & Socialstyrelsen, 2010, s. 

27). De allmänna råden 2 kap. 1 § (SOSFS 2005:23) presenterar den kompetens som krävs av 

den som utför kontaktspårningen: 

För att en person skall anses ha särskild kompetens för uppgiften [d.v.s. smittspårning]    

bör det krävas att denne har vissa medicinska kunskaper, bl.a. om smittsamhet,  

smittvägar och inkubationstider samt kunskaper i samtalsmetodik och om gällande    

regelverk. Dessutom bör den som mottar uppgiften ha lämpliga personliga egenskaper  

och, när det t.ex. gäller sjukdomar som överförs sexuellt, ett förhållningssätt som inger  

förtroende och motiverar [patientens] delaktighet i utredningen. 

Kontaktspårningen är inte bara ett redskap för att hindra smittspridning. Det främjar även 

kontakten mellan patient och vårdpersonal. En väl genomförd kontakspårning med ett bra 

bemötande från vårdpersonal kan stärka patientens självförtroende och stötta en utveckling 

mot ett säkrare sexuellt beteende hos individen (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Motiverande arbete 

Mycket av kuratorers arbete inom hälso- och sjukvård går ut på att motivera patienter att på-

börja och/eller upprätthålla behandling eller medicinering. De arbetar även med motivation 

när patienter ska acceptera en sjukdom eller genomföra förändringar i livet eller beteenden. 

Två viktiga begrepp som belysts inom teorier om motivationsarbete är behov och motiv. Be-

hovet varierar från individ till individ och kan bero på olika förutsättningar i miljö och arv. 

Behovet hos varje enskild individ motiverar till en viss handling. Enligt Maslows teorier som 

beskrivs av Lundin et al. (2009, s. 117) är självförverkligande det typiska behovet för männi-

skan.      

 Kuratorer inom hälso- och sjukvård kan beroende på kompetensnivå leda motivationsarbe-

te både vid en inledande och pågående del av kuratorns möte med patienten. I en del fall kan 

motivationsarbete vara den enda arbetsuppgiften för kuratorn som sedan kan hänvisa vidare 

om patienten behöver ytterligare behandlande insats (Lundin et al. 2009, s. 117). Som kurator 

kan en svårighet vara att motivera patienter som inte har samma syn på problemet som kura-

torn har. Kuratorns uppgift blir då att försöka övertyga patienten om att en viss insats, föränd-

ring eller behandling är av stor vikt. Ibland kan patienter förneka vikten av ett problem och 
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oavsett anledning till det måste man då som kurator respektera patientens egen vilja. Patienter 

kan exempelvis tidigare ha blivit illa bemötta eller ha dåliga erfarenheter av tidigare insatser 

som gör att patienten inte har förtroende för dessa (Lundin et al. 2009, s. 118). Motivationen 

är individuell och som kurator kan det vara svårt att hitta vilken motivation som driver en 

enskild patient. En del personer finner motivation om en påtaglig fara väntar, medan en annan 

person finner motivation genom att få se att andra har lyckats med det man försöker uppnå. 

Det viktigaste i motivationsarbete är ofta personalens egen inställning och motivation. Om 

kuratorn inte själv tror att patienten har förmåga att förändra ett beteende eller upprätthålla en 

medicinering så är det svårt att fånga ett förtroende hos patienten. För att underlätta i uppbyg-

gandet av en förtroenderelation är det bra om kuratorn har en samlad och bred kunskap inom 

området han/hon arbetar och har goda erfarenheter av att motivationsarbete fungerar (Lenné-

er-Axelson & Thylefors, 2006). Kontinuitet och stabilitet i behandlingskontakten är viktigt i 

motivationsarbete då kuratorn ges möjlighet att påpeka små framsteg vilket kan motivera till 

ytterligare förbättringar.     

  Enligt Lundin et al. (2009, s. 118) finns det en risk för att kuratorer som arbetar med moti-

verande arbete ser många eller stora möjliga förändringar och vill börja med alla förändringar 

på en gång. Det kan uppfattas som omöjligt och hopplöst för patienten som då eventuellt inte 

anstränger sig för någon förändring alls. Kuratorn måste avgränsa och fokusera på färre pro-

blem (Lundin et al. 2009, s. 118). En förutsättning för allt motivationsarbete som Lundin et al. 

(2009, 119) också tar upp är tid. Patienten ska kunna ha tid på sig att själv skapa en föränd-

ring, sedan måste det finnas tid för att bygga upp en god relation mellan kurator och patient. 

En förtroenderelation är en viktig grund till motivationsarbete. Inom öppenvård där patienten 

själv uppsöker vården kan det hända att patienten uteblir från avtalat möte. Risken finns då att 

kuratorn inte tar upp kontakten igen utan anvisar att patienten hade bristande motivation. En 

patient kan i det läget anta att kuratorn är glad över att bli av med en svår patient vilket kan 

påverka patientens självkänsla negativt (Lundin et al. 2009, s. 119). 

Att integrera information 

Att som patient eller klient få möta flera olika aktörer inom hälso- och sjukvård eller 

psykosociala behandlingssituationer är vanligt förekommande. Ofta kan det handla om olika 

specialiteter som kräver olika kunskaper och kompetens hos aktörerna. Detta kan bli proble-

matiskt om de olika aktörerna endast ser till sina egna specialistområden, då man kan  missa 

väsentliga faktorer som kan påverka patientens hälsa eller mående (Lindgren, 2006, s. 94). 

Enligt Lindgren (2006, s. 94) bör man som aktör inom det psykosociala behandlingsarbetet 

alltid ha en utredande hållning. Detta för att inte utesluta faktorer som kan ha del i det faktis-
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ka måendet. Vidare bör man vara öppen för att agera inom andra specialiteter och ta en sam-

ordnande roll. Detta kan exempelvis innebära att en kurator själv kontaktar andra myndighe-

ter eller instanser å en klients vägnar för att få en direktkontakt istället för till exempel en re-

miss som enbart avslöjar det yttre problemet och inte bidragande faktorer som ibland kan vara 

något helt annat än det faktiska problemet. Det är viktigt med information om helheten (Lind-

gren, 2006, s. 95). 

Definitioner 

Kurator (sjukhuskurator) 

Som kurator är man den sociala experten inom hälso- och sjukvård. Grundutbildningen för att 

blir kurator är socionomexamen, utöver det är många kuratorer även vidareutbildade i psyko-

terapi och/eller liknande (Reneland, Karin, 2006). Som kurator inom sjukvården ingår man 

ofta i ett team med andra yrkeskategorier inom sjukvården. Sjukhuskuratorns arbetsuppgifter 

varierar beroende på arbetsområde (Lundin, Benkel, de Neergaard, Johansson & Öhring, 

2009, s. 31). Arbetsmetoderna är anpassade till vilken mottagning man arbetar på. Sjukhusku-

ratorn arbetar med patientens psykosociala situation som förändrats på grund av sjukdom. 

Förutom samtal med patienten innefattar kuratorns arbete även praktiska sociala åtgärder, 

information, rådgivning och hänvisning. Som kurator är det viktigt att hålla sig uppdaterad 

avseende relevant lagstiftning, samhällsfrågor och specifik kunskap om den aktuella patient-

gruppen (Lundin et al. 2009, s. 47). Det är också viktigt att ha kunskap om människors reak-

tioner och funktioner i olika situationer och sammanhang. Vidare måste kuratorn kunna visa 

empati och respekt samt förmedla att han/hon besitter den kunskap som krävs för situationen. 

Kommunikation- och samtalsmetodik är viktiga redskap för kuratorn (Lundin, et al. 2009, s. 

47). 

Rättigheter för personer med HIV i Sverige 

Personer med HIV som är bosatta i Sverige har rätt till kostnadsfria läkarbesök samt kostnads-

fri medicinsk behandling för sin HIV- infektion (Smittskyddslagen 2004:168). En HIV- posi-

tiv person har också rätt att via sin behandlande läkare få särskilt stöd vid behov, exempelvis 

samtalsstöd eller missbruksbehandling. Vidare har HIV- positiva personer rätt att resa till och 

från Sverige oavsett nationalitet och ursprung (det finns länder som man som HIV- positiv 

inte får komma in i på grund av HIV). HIV och AIDS kan vid svåra fall påverka arbetsförmå-

gan under långa perioder varför de ibland undantas från de tidsgränser som just nu gäller i 

försäkringsreglerna för sjukskrivning. Det finns således ingen gräns för hur länge man kan 

vara sjukskriven för HIV- relaterad sjukdom (Smittskyddsinstitutet & Socialstyrelsen, 2010, 
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s. 27). Diskrimineringslagen (2008:567) omfattar sedan 1999 även personer som lever med 

HIV. 

Lagstiftning 

HIV och AIDS bevisar att lagstiftning, samhälleliga förutsättningar och individuella värde-

ringar spelar en avgörande roll när det gäller smittspridning och motverkan av den. Lagstift-

ning som berör mänskliga rättigheter är viktiga när det gäller prevention men när det kommer 

till HIV och AIDS är situationen så komplex och lagstiftningen likaså. HIV, AIDS och andra 

sexuellt överförbara sjukdomar (STI) är komplicerade sjukdomssyndrom som leder till kon-

sekvenser både i samhället och för individer (Smittskyddsinstitutet & Socialstyrelsen, 2010, s. 

5). Det finns fler lagar som berör HIV och STI, men den som är relevant för detta arbete är 

smittskyddslagen som presenteras här.  

Smittskyddslagen  

 Enligt smittskyddslagen ska de olika ansvariga aktörerna i smittskyddssystemet bland    

 annat förhindra och förebygga infektioner som kan överföras till människor eller mellan  

 människor och som kan innebära ett väsentligt hot mot människors hälsa   

 (Smittskyddsinstitutet & Socialstyrelsen, 2010, s. 11). 

Samverkan är en viktig faktor i det förebyggande arbetet mot HIV, de ansvariga aktörerna i 

smittskyddsarbetet är Socialtjänsten, Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Det 

finns även andra berörda myndigheter som har en stor roll i arbetet och samverkan mellan 

dessa aktörer är viktig liksom samverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonal (Smittskydds-

institutet & Socialstyrelsen, 2010, s. 14). Smittskyddsarbetet ska utföras på vetenskaplig 

grund och värna om såväl den friska befolkningen som de som bär på en smittsam sjukdom. 

Lagstiftningen syftar till att arbetet med personer med smittsam sjukdom ska verka för att 

stärka individer så att de kan hantera infektionen och på så sätt inte sprida den vidare. En per-

son som misstänker att han/hon bär på en infektion som omfattas av smittskyddslagen är 

skyldig att söka vård ”utan dröjsmål”, detta gäller även dem som blir kontaktade genom kon-

taktspårning (Smittskyddsinstitutet & Socialstyrelsen, 2010, s. 22). Informationsplikten ingår 

i smittskyddslagen och innebär att den som bär på en infektion eller sjukdom som omfattas av 

smittskyddslagen måste informera andra personer om det finns risk att smittan kan överföras. 

Detta innefattar vårdande situationer där individen ska genomgå medicinsk behandling, vid 

tatuering och piercing samt vid sexuella kontakter (Smittskyddsinstitutet & Socialstyrelsen, 

2010, s. 24). 
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Kuratorns roll 

Vid ett HIV-besked är det viktigt att prata med någon/några som har kunskap om hiv, men 

som också har erfarenhet av att hantera kriser (Riksförbundet för HIV- positiva, 2006). Kura-

torer är utbildade att kunna stödja och möta personer i kris, idag finns även mottagningar som 

har kuratorer som arbetar särskilt med HIV -frågor.   

 Patientens behov, aktuella situation och förmåga avgör vilka åtgärder kuratorn ska arbeta 

med. De åtgärder som kan bli aktuella är indelade i tre områden: praktiska sociala åtgärder, 

information, rådgivning och hänvisning samt psykosocialt samtal som stöd och för föränd-

ring. Patientens behov kan leda till att kuratorn tvingas pendla mellan fler områden under ett 

och samma samtal. De praktiska sociala åtgärderna kan handla om ekonomiska frågor, hjälp 

att fylla i blanketter, kontakt med andra myndigheter, följa med på möten etcetera. Att hjälpa 

patienten med dessa praktiska saker leder till att en god kontakt och behandlingsrelation kan 

skapas vilket ger goda förutsättningar för kuratorns framtida arbete med patienten (Lundin, et 

al. 2009, s. 76-77). När det gäller rådgivning, information och hänvisning gör kuratorn en 

bedömning av vilka resurser patienten själv har för att ta den vidare kontakt som behövs för 

att uppnå önskad förändring. Om patientens resurser bedöms som goda blir kuratorns roll att 

råda eller hänvisa till rätt instans och sedan låta patienten själv sköta kontakten. Kuratorn kan 

också informera om patienters skyldigheter och rättigheter i förhållande till myndigheter. De 

kan hänvisa till patientföreningar eller andra relevanta organisationer. I psykosocialt samtal 

som stöd och för förändring är syftet att patienten ska kunna utveckla strategier för att kunna 

hantera sin situation eller förändra ett beteende eller situation. För att nå önskvärda resultat i 

en psykosocial samtalsbehandling är det viktigt att relationen mellan kurator och patient har 

byggts upp. En patient som har stort förtroende för sin kurator har lätt att formulera sitt vård-

behov vilket är en förutsättning för förbättring och stöd. Ett bra förtroende byggs upp genom 

att patienten känner sig respekterad, kompetent bemött och upplever att kuratorn lyssnar, är 

intresserad och förstår. För att förstå krävs att kuratorn har yrkesmässig erfarenhet och kun-

skap (Lundin, et al, 2009, s. 77).  

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning beträffande kuratorers arbete med HIV- positiva har varit svårt att hitta, 

därför har en bredare sökning genomförts och forskningen som presenteras nedanför berör det 

sociala och vårdande arbetet med HIV- positiva personer.   

 Nationell forskning om kuratorers arbete med HIV- positiva personer har inte hittats. 

Svenska undersökningar visar dock att man efterfrågar forskning om psykosociala insatser vid 
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HIV, samt att behovet av psykosociala- och informationsinsatser kvarstår trots framsteg inom 

den medicinska forskningen (Ny undersökning: Många söker mer kunskap om HIV).

  Enligt en forskningsstudie från 2007 (Kalichman et al. 2007) är det vårdande teamet runt 

en HIV- patient en stor tillgång bland annat när det gäller att berätta om HIV för andra. I stu-

dien medverkade 223 personer som arbetar med HIV- positiva personer och det framgick att 

två tredjedelar av dessa rutinmässigt diskuterade processen ”att komma ut” som HIV- positiv 

med sina patienter. Flera kände att de saknade resurser för att bistå med upplysningar till be-

slut när det gäller att ”komma ut”. De som arbetade med HIV- patienterna upplevde att 

”komma ut” -processen var ett av de svåraste momenten för deras patienter. Resultatet av stu-

dien var att det behövs mer resurser hos personal för att kunna bistå med stöd och hjälp vid 

avslöjande av HIV- infektion i omgivningen.   

 Studien presenterar också konsekvenser av att inte ”komma ut”. Det framkommer att soci-

alt stöd hos HIV- positiva personer varierar beroende på om personen har ”kommit ut” med 

HIV eller inte. Personer som inte vill eller kan berätta om att de har HIV tenderar att ha högre 

emotionell påfrestning än de som är öppna om sin HIV-status. Samtidigt visar studien att det 

som avgör om personer har lätt att ”komma ut” eller inte beror bland annat på det sociala och 

emotionella stödet (Kalichman et al. 2007).   

 En annan studie från 2002 (Cartwright & Cassidy, 2002) undersöker vikten av analytiskt 

orienterade terapeuter i HIV/AIDS- patienters process att lära sig leva med infektionen. I stu-

dien beskrivs processen som följer efter ett HIV- besked som en smygande traumatisering 

som bland annat innebär isolering och demobilisering och kan likna en slags psykisk död. 

Den stigmatisering som finns runt om i världen är en förstärkande faktor till dessa konsekven-

ser. För personer som arbetar med HIV- patienter, framförallt terapeuter och annan stödjande 

aktör, kan de yttre faktorerna som exempelvis stigmatisering inte negligeras då terapeuten ska 

handskas med HIV-patientens verklighet. Denna verklighet innefattar dessa yttre påfrestning-

ar. En terapeut som vill arbeta analytiskt har höga krav på sig i form av kunskap om infektio-

nen och motöverföring, fokuserad analys av traumaprocessen och noggrann analys av de fak-

torer som på bäst sätt kan hjälpa patienten att hantera och leva med HIV. Med dessa krav vi-

sar studien att de egenskaper en vanlig terapeut ska ha inte räcker till när det gäller arbetet 

med HIV/AIDS- patienter. Terapeuternas huvudsakliga uppgift ska enligt studien vara att 

återställa psykiskt liv genom stöd i traumaprocessen och hindra de försvarsreaktioner som 

bidrar till en begränsning från att leva ett tillfredställande och meningsfullt liv med HIV. In-

formation och kunskap om viruset, behandling och konsekvenser av HIV och AIDS är viktig i 

den terapeutiska relationen (Cartwright & Cassidy, 2002).    
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En studie genomförd av Strug, Grube och Beckerman (2002, s. 1) undersöker vilka svårighe-

ter socialarbetare nu står inför när det finns så pass effektiva mediciner för HIV- positiva per-

soner. Författarna förklarar att det sociala arbetet runt HIV och AIDS förändrades radikalt i 

och med de nya effektiva medicinerna som bland annat förlänger livslängden för HIV- positi-

va. För socialarbetare är nu den stora utmaningen att förhindra smittspridning, även om de 

fortfarande spelar en viktig roll som stöd för de som redan är smittade. Förr bestod socialarbe-

tares arbetsuppgifter av att hjälpa HIV- positiva att hitta en bostad och att hjälpa till med för-

beredelser och direktiv för testamenten för att säkerställa att deras tillgångar och annat gick 

till närstående. En annan arbetsuppgift var att hjälpa patienterna att hitta meningen med livet i 

en döende process (Strug, Grube & Beckerman, 2002, s. 2). Förr var de stora utmaningarna 

för socialarbetare, rädsla, paranoia och homofobi som existerade inom många arbeten och i 

samhället i stort. Vidare påpekar studien att den nuvarande situationen för HIV- positiva präg-

las av upp- och nedgångar i känslolivet och en oro över hur länge medicinerna ska fungera. 

Många känner också en begränsning i livskvaliteten. Personer som arbetar med HIV- positiva 

personer är enligt studien oroliga för patienternas framtid och rädda för att HIV- positiva per-

soner som lider av psykisk ohälsa och/eller missbruk kan återfalla i psykisk stress av att leva 

med HIV/AIDS. Socialarbetarna arbetar även med HIV- positiva personer som är arbetslösa 

och upplever att dessa personer lever med ilska, depressioner och påtagliga humörsvägningar. 

Studien efterlyser forskning på hur socialarbetare handskas med nutida utmaningar och den 

förändrade rollen som den medicinska framgången leder till (Strug, Grube & Beckerman, 

2002, s. 2).      

 En studie av Nigel Hall (2002) visar på frågetecken angående socialarbetares engagemang 

i HIV- frågor och hänvisar till HIV/AIDS konferensen i Barcelona 2002, där det enligt studi-

en var väldigt mycket människor men avsaknad av socialarbetare. I studien förklaras att soci-

alarbetare finns men att många är osäkra på vad de kan och ska göra i arbetet med HIV- posi-

tiva personer. Studien framhäver vad socialarbetare kan göra i dessa frågor och det är bland 

annat förebyggande arbete och stöd till HIV- positiva för att kunna hantera stress, förändring-

ar och kriser (Hall, 2002).  

Metoder och material 

Studien har genomförts med utgångspunkt från en induktiv ansats där all empiri först har sam-

lats in för att sedan ställa resultatet mot teorier. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2009, s. 128) 

innebär induktiv ansats att man utifrån observationer kommer fram till en generaliserad slut-

sats utifrån de resultat man får. Bryman (2002, s. 35) skriver att kvalitativ forskning oftast 
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framhåller det induktiva synsättet och att fokus då läggs på att generera teorier. I den här stu-

dien har redan befintliga teorierna valts ut efter resultatet.  

 Undersökningen av kuratorers arbete och betydelse har genomförts genom åtta kvalitativa 

intervjuer. Detta är enligt Backman (2011, s. 54) en metod som ger ett subjektivt resultat som 

riktar sig mot individens uppfattningar och tolkningar av den egna verkligheten. Via en kvali-

tativ studie har man möjlighet att undersöka kontext, process och innebörd. En kvalitativ me-

tod är i denna studie mer relevant än en kvantitativ då målet var att få fram deskriptiv infor-

mation av intervjupersonerna och att undersöka det sammanhanget de arbetar i för att få fram 

en helhetssyn. Detta hade inte gått att få fram av en kvantitativ metod. Enligt Bryman (2002, 

s. 35) syftar en kvalitativ studie till att snarare fokusera på hur intervjupersonerna tolkar och 

uppfattar sin verklighet, vilket också är syftet med detta arbete. Bryman (2002, s. 39) förklarar 

också att det kan vara svårt att använda sig av en kvantitativ metodik på ett område där det 

inte finns särskilt mycket tidigare forskning. Avsaknaden av tidigare forskning gör att det inte 

finns någon teori eller hypotes att bygga sin studie på. I det här fallet fanns en avsaknad av 

tidigare forskning på området. Motivet till den öppna intervjuguiden som studien har utgått 

från under intervjuerna är att intervjupersonerna skulle få utrymme att själva ta upp de vikti-

gaste faktorerna i deras arbete. 

Urval 

Intervjupersonerna har valts ut genom bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2002, s. 114) 

innebär att man väljer ut de personer som för tillfället finns tillgängliga för intervju. I detta 

fall skickades förfrågan ut till kuratorsamordnare eller direkt till kuratorer som arbetar med 

berört tema. Studien är avgränsad till Sverige och avser endast att belysa situationen i Sverige. 

Till en början var tanken att endast intervjua kuratorer som arbetar på infektions- eller HIV- 

mottagningar på sjukhus men efter ett samtal med personal på en HIV- organisation upptäck-

tes att det kunde finnas viktiga aspekter att hämta där då det sker viss samverkan mellan mot-

tagningarna och organisationer. Valet att ta med organisationen grundades först och främst på 

att flera av de kuratorer jag intervjuade hänvisade till organisationen. Några berättade även att 

de besökt eller erbjudit att besöka organisationen tillsammans med patienter. Organisationen 

syntes således vara ett komplement till den kurativa vården som erbjuds på sjukhusen, vilket 

gjorde organisationens medverkan relevant i detta arbete. Trots att dessa två intervjupersoner 

inte arbetar som kuratorer vilket är studiens fokus så anser jag att intervjuerna är relevanta att 

ta med då det stödjande arbetet många gånger är snarlika. Dessutom kan man genom terapeu-

ternas upplevelser få ett annat perspektiv på det kurativa arbetet vilket kan vara av vikt för 

resultatet.       
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Således har sex intervjuer genomförts på tre olika mottagningar på sjukhus och två intervjuer 

har genomförts med personal på en organisation. Samtliga intervjuer har ägt rum på de mot-

tagningar/organisationer som studien syftar till. Inga bortfall har skett avseende intervjuper-

soner. När det gäller intervjufrågorna så skedde ett visst bortfall då det visade sig att majorite-

ten av de intervjuade kuratorerna inte medverkar vid beskedtillfället. Det visade sig inte med-

föra något hinder för resultatet utan ledde till en intressant diskussionsfråga huruvida kurato-

rer bör eller inte bör vara med vid beskedtillfället. 

Datainsamling 

Studien startade med en konsultation genom att en kuratorsamordnare kontaktades via e-mail. 

Kuratorsamordnaren kom då med förslag på uppsatsämnen. Enligt Backman (2011, s. 162) är 

konsultation en viktig källa då man får fram synvinklar som är aktuella inom det ämnet man 

söker. Det var precis vad denna konsultation medförde, via kontakten kom vetskap om vilka 

områden som finns att undersöka. Sedan genomfördes ett flertal ostrukturerade datorbaserade 

sökningar i sökfunktionen Google (www.google.se) för att undersöka utbudet på artiklar, 

forskning och litteratur om HIV. Efter det kunde mer strukturerade sökningar genomföras. 

Libris (http://libris.kb.se), Academic Search Premiar, CINAHL plus och Google Scholar 

(http://scholar.google.se/) var de databaserna som genererade användbara artiklar, forskning 

och litteratur till denna studie. En sökning på Libris med sökorden ”HIV Sverige” gav 399 

träffar och efter att ha tittat igenom samtliga träffar kunde 22 relevanta böcker hämtas ut på 

olika bibliotek alternativt laddas ner på datorn. De flesta böcker som använts till arbetet fram-

kom av ovan nämnda sökning, men väl på biblioteken hittades annan relevant litteratur som 

har använts. Litteratur som har sållats bort har antingen inte varit relevant för studien eller var 

så pass gammal att den bedömts som ej relevant i dagsläget. Äldre litteratur har däremot an-

vänts där jag ansett att den fortfarande har relevans. Litteratur som enbart är riktad till HIV- 

relaterade frågor i andra länder än Sverige har också sållats bort på grund av att de inte har 

varit relevanta för studien.      

  Efter en sökning på WordFinder Online där ordet ”kurator” översattes till ”Welfare offi-

cer” genomfördes antalet sökningar på Academic Search Premiar och Google Scholar. Sök-

ningar har även genomförts på databaserna DiVa (http://esh.diva-portal.org/smash/search.jsf), 

och SOCINDEX. På DiVa har andra uppsatser om HIV lästs igenom och bidragit till förslag 

på vidare litteratur. På SOCINDEX hittades likvärdigt material som på Academic Search 

Premiar och CINAHL plus varpå endast de senast nämnda användes för att få fram material 

till studien. Sökord som använts är bland annat ”social care HIV”, ”Health care HIV”, ”Wel-

fare officer HIV”, “HIV counseling”, “welfare worker HIV”, Social worker HIV”, “HIV”, 

http://www.google.se/
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“HIV besked”, “HIV stöd”, ”case manager HIV”, ”counselor HIV”. En ämnessökning 

genomfördes på kombination av orden “social worker” och “HIV”. Samtliga artiklar som sök-

tes på Academic Search Premiar avgränsades till vetenskapligt granskade (Peer Reviewed). 

Där träffarna har blivit så pass många att det vore orimligt att söka igenom samtliga har av-

gränsning genomförts genom att lägga till ordet ”Sweden” till sökordet. Ytterligare avgräns-

ningar genomfördes där allt för gamla artiklar inte var användbara, då genom att begränsa 

utgivningsår till 2005-2013. 

Registrering, transkribering och analysering  

Intervjuerna tog cirka en timme per intervju och de har registrerats genom ljudinspelning i 

kombination med anteckningar. Anteckningarna var en säkerhetsåtgärd för den händelse att 

inspelningarna skulle misslyckas. Inspelningarna underlättade transkriberingen som genom-

fördes så snart det var möjligt efter intervjuerna. Eftersom intervjuguiden var så pass öppen 

och bred passade meningskodning bäst för intervjumaterialet i den här studien. I intervjuerna 

kunde vissa centrala teman urskiljas och dessa fick ligga till grund för kodningen. I menings-

kodning beskriver Kvale och Brinkmann (2009, s. 217) att texten analyseras genom att skapa 

nyckelord som sedan knyts samman med text. I det här fallet är nyckelorden konstruerade 

efter intervjutillfällena. Med hjälp av kodning kunde de viktigaste aspekterna av intervjuper-

sonernas berättelser analyseras. De nyckelord som använts är: Kompetens, Kontaktspårning, 

beskedsprocess, kuratorns första kontakt med patienten, den fortsatta kontakten (stöd, motive-

rande arbete), kuratorernas upplevelser av sin roll, faktorer som påverkar kuratorns arbete 

(samverkan, stigmatisering, skuld och skam, kunskap, tillgänglighet, lagstiftning). Menings-

koncentrering har också använts för att minska volymen av resultatet, men trots det få med det 

relevanta. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 221) används meningskoncentrering för att 

korta ner långa uttalanden i resultatet. De citat som finns med i resultatet har språkligt korri-

gerats för ett läsvänligt format men innebörden är densamma som det ursprungliga citatet. 

 För att analysera resultatet har en redan befintlig teori valts ut: kristeori. Motivering till 

den valda teorin finns under rubriken ”teoretiska utgångspunkter”. 

Metodmedvetenhet 

Under arbetets gång upptäcktes att kuratorerna inte medverkar vid besked, vilket jag hade 

förutsatt, men det löste sig då det gick att diskutera kring det faktum att kuratorerna inte med-

verkar vid besked. Detta är något jag nu i efterhand inser att jag borde ha undersökt innan. 

Avsikten var att ha en bred intervjuguide för att få fram deskriptiv information om kuratorer-

nas arbete och arbetssätt. Under intervjuerna upptäcktes att intervjuguiden var lite för bred då 
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jag upplevde att jag inte kom in på djupet på någon av aspekterna utan fick en mer övergri-

pande blick. Å andra sidan ger det resultatet större tillförlitlighet då jag inte har styrt intervju-

personerna åt något håll. Under arbetets gång upptäcktes att åtta intervjupersoner kan ha varit 

lite för mycket och arbetet tenderade att bli för stort för detta avseende, vilket gjorde samman-

ställningen av arbetet problematiskt då mycket material skulle få plats.  

 Enligt Bryman (2002, s. 387) kan kodning i kvalitativa intervjuer leda till att viktig kontext 

tas bort genom att man plockar ur en mening eller stycke ur en text och sedan placerar i ett 

annat sammanhang. Detta har funnits med i tankarna under kodningens gång för att i möjli-

gaste mån undvika att ta ur text ur ett specifikt sammanhang. 

     Den valda teorin i detta arbete är inte primärt en teori som förklarar det arbetssätt kurato-

rerna har utan snarare patienternas situation. Detta har övervägts men valet hamnade ändå på 

denna teori då jag anser att den kan bidra till en förståelse för det arbete som utförs av kurato-

rerna när det gäller krissituationer. Kristeorin kommer i detta arbete i första hand användas till 

att analysera kuratorernas arbete som i förlängningen även påverkar patienterna. Detta anses 

relevant då kuratorernas arbete går ut på att omhänderta dessa patienter där de befinner sig- 

ofta i kris. 

Validitet och reliabilitet 

Validiteten avser huruvida studien undersöker det den säger sig undersöka (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen, 2010, s. 104). Validiteten har beaktats i flera steg. Under arbetet med inter-

vjuguiden kontrollerades och godkändes den av handledare, detta för att försäkra att frågorna 

var relevanta för studiens syfte. Med den öppna intervjuguiden riskerade intervjuerna att 

”sväva ut”, vilket också var meningen då det vid dessa tillfällen ofta kom upp relevanta situa-

tioner. Ibland var det dock nödvändigt att styra tillbaka intervjun i enighet med intervjugui-

den. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 267) avser validitet även hur adekvat intervjume-

toden är för studiens ämne och syfte samt att studien ska göra nytta för människor utan att 

orsaka skadliga konsekvenser för dem. Genom att lyfta fram ämnet ”kurators arbete med 

HIV- positiva personer” kan nyttan vara att de som arbetar med dessa personer får läsa om 

hur arbetet ser ut på andra ställen. Det blir lättare att se eventuellta brister och styrkor i det 

egna arbetet när det analyseras. Studien orsakar inga skadliga konsekvenser varken för inter-

vjupersonerna eller för de HIV- positiva personer som kuratorerna arbetar för. Ingen skadlig 

information om någon enskild mottagning eller individ framgår. Alla mottagningar och inter-

vjupersoner är dessutom anonyma. Vid transkriberingen har validiteten beaktats dels genom 

att använda citat, dels genom att vara uppmärksam på att inte ta meningar ur sammanhang 

som är av betydelse för budskapet.    
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En vanlig fråga när det gäller reliabilitet är enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 263) om 

studiens resultat kan reproduceras vid senare tillfälle och av andra forskare. Möjligheten att 

intervjupersonerna kan ändra sina svar i senare intervjuer finns, men detta har beaktats genom 

att intervjuaren i största möjliga mån har haft en neutral ställning och tänkt på att inte ställa 

ledande frågor. Intervjupersonerna har efter transkriberingen fått chans att läsa sina svar och 

godkänt eller kommit med synpunkter. Det faktum att intervjupersonerna är anonyma försva-

gar reliabiliteten då sannolikheten att någon annan skulle lyckas få tag i just dessa personer är 

låg. Att intervjua andra kuratorer som arbetar med HIV- positiva personer garanterar inte att 

samma svar framkommer då de individuella upplevelserna är i fokus. Däremot kan konstate-

ras att en del av det framkomna resultatet kan generaliseras i viss mån då en del arbetsuppgif-

ter och upplevelser visar sig vara detsamma på samtliga intervjuplatser, men i allmänhet går 

studien inte att generalisera. 

Etiska överväganden 

De etiska aspekterna som beaktats i detta arbete är: Informationskravet (Vetenskapsrådet, 

2011), där intervjupersonerna har meddelats om syftet med studien samt att deras medverkan 

är frivillig och kan avbrytas när som helst. Ett informationsbrev (se bilaga 1) mailades tills 

samtliga intervjupersoner innan intervjutillfällena där de fick ta del av väsentlig information 

om intervjun och arbetet. Intervjupersonerna tillfrågades om tillåtelse att spela in intervjuerna. 

Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2011) har uppmärksammats genom att intervjupersonerna 

fick skriva på ett informerat samtycke (se bilaga 2) innan intervjuerna påbörjades, där presen-

terades återigen studiens syfte samt vad arbetet kommer att användas till. Intervjupersonerna 

fick själva ta ställning till om de önskade vara anonyma. Efter att två intervjupersoner önskat 

detta beslutades att samtliga intervjupersoner och mottagningar skulle anonymiseras. Det vi-

sade sig bli svårt att garantera anonymiteten på de två intervjupersonera om information om 

övriga kom ut. Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011) tillgodoses genom att all in-

formation har bevarats så att obehöriga inte kommer åt den och kommer att raderas så snart 

arbetet är framställt. Inspelningarna av intervjuerna har förvarats i en dator med lösenord. 

Vidare tillgodoses nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011) genom att all data som samlats in 

endast används i detta arbete. 

Teoretiska utgångspunkter 

En teori inom socialt arbete måste enligt Bernler och Johnsson (2001, s. 42) både fungera som 

analytiskt redskap samt redskap för handling. Metod och teori bör samspela inom socialt arbe-
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te. Den teori som beskrivs nedan kan både förklara och skapa förståelse för kuratorernas arbe-

te samtidigt som kuratorerna själva kan använda sig av teorin för att förstå patienternas situa-

tion och reaktioner.     

 Kristeorin valdes då ett HIV- besked, i litteraturen och i vissa intervjuer, beskrivs som en 

krissituation. Flertalet situationer i de HIV- positivas liv beskrivs också av en del intervjuper-

soner som kriser. Men hjälp av kristeorin vill jag försöka förstå hur kuratorernas insatser gyn-

nar eller kan gynna en positiv krisutveckling hos patienterna. Kristeorin kan också hjälpa till 

att förstå hur avsaknad av kuratorskontakt i detta avseende kan påverka patienterna. 

 

Kristeori 

Kristeori ligger till grund för arbetet med kriser och består av krishjälp, krisarbete och krisin-

tervention. Kuratorer som arbetar inom hälso- och sjukvård kommer ofta i kontakt med per-

soner i olika kristillstånd varför kunskap om teorier som ligger till grund för krisarbete är vik-

tigt för dessa aktörer (Riksförbundet för HIV- positiva, 2006). 

     Ett kristillstånd innebär en händelse där tidigare erfarenheter, reaktionssätt och kunskaper 

inte räcker till för att vi ska kunna hantera situationen. En traumatisk kris kännetecknas bland 

annat av att det har inträffat en betydande förändring av livssituationen som försämrar livs-

villkoren och då leder till en anpassningsstörning (Hammarlund, 2001, s. 87-88). Vid en kris 

är det viktigt att den drabbade får bekräftelse av andra och själv får formulera sin verklighet. 

Att få tala om det som är svårt innebär att man kan se sammanhang i händelsen. Det leder 

också till att kaos kan få struktur så att man kan förhålla sig till det som hänt och på så sätt 

hantera och bearbeta det. Att sätta ord på svårigheterna och känslorna kan göra situationen 

mer begriplig och hanterbar. Att någon lyssnar gör att man känner sig bekräftad och förstådd 

(Hammarlund, 2001, s. 13). Hammarlund (2001, s. 113) menar att expertishjälp vid en krissi-

tuation bör ses som en nödlösning i de fall där ett socialt nätverk saknas och att omtanke och 

medmänsklighet i första hand ska sökas hos närstående. Krishjälp innebär medmänskligt be-

mötande enligt de riktlinjer som finns (se bilaga 4). Krishjälpen ska först och främst gå ut på 

att stanna kvar och uthärda den drabbades känslor och inte överge den drabbade. Krisarbete 

beskrivs som korttidsinriktat arbete vid direkta och praktiska problem. Den kritik som riktas 

mot krisarbete är just den kortsiktiga lösningen som av kritiker anses undvika långsiktiga so-

ciala och individuella problem vilket kan leda till social utestängning. Ytterligare kritik som 

riktats mot krisarbete är att det inte verkar för social förändring (Payne, 2008, s. 150). Dagens 

krisarbete innefattar dock element av förändring då det fokuserar på att hjälpa personer att 

klara av kriser som de tidigare inte varit kapabla till (Rapoport, 1970, s. 276). 



 
 

21 
 

Teorier som utgör grunden för krisarbete grundades i samband med att det sociala arbetet blev 

en väsentlig funktion i välfärdssamhällets tjänst. För kuratorer eller andra aktörer som arbetar 

med krisarbete handlar det om en allmän teknik för hantering av patienters problem. Krisarbe-

te är relevant i allt socialt arbete då personer som söker sig till sociala instanser ofta gör det på 

grund av svårigheter att själv klara av sin situation, detta betraktas då som en krissituation. 

Inom hälso- och sjukvården är krisarbete vanligt och förknippas där med tvärprofessionella 

team som består av läkare, sjuksköterska och socialarbetare. Den här typen av kontakt innebär 

i första hand akut vård, men i många fall är krisarbetet även en lösning under längre perioder 

då en del patienter annars kan riskera att förlora all kontakt med vården vilket kan leda till att 

de senare kommer tillbaka som akutfall (Payne, 2008, s. 157). 

     Krisarbete är ofta användbart i fall där patienter upplevt förlust eller vid svåra livshändel-

ser. Enligt O´Hagan (1991) utförs krisarbete av kristeam som är mest relevant inom sjuk- och 

hälsovård samt när det gäller skydd av barns rättigheter.  

 Krisintervention är aktiv, akuthjälp som går ut på att mobilisera den drabbades egna resur-

ser. Målet med interventionen är att häva chocken och bryta negativa försvarsmekanismer, 

exempelvis förnekande. Målet är också att dämpa symtom, exempelvis ångest, sömnsvårighe-

ter och hjälpa den drabbade att bli av med overklighetskänslor och möjliggöra bearbetning av 

kognitiva och emotionella reaktioner av händelsen (Hammarlund, 2001, s. 105). I en kris är 

det enligt Cullberg (1972, s. 4) avgörande för den enskilda individen hur en händelse förstås, 

tolkas och upplevs. Med det menar Cullberg att den yttre händelsen alltid måste ställas sam-

man med händelser inom individen (exempelvis vilka associationer händelsen väcker), indi-

videns iakttagbara reaktioner och andra individers interaktioner med den krisdrabbade. Två 

personer som drabbas av samma yttre händelse reagerar olika beroende på individuella fakto-

rer. Personer som arbetar med krisdrabbade kan ibland tendera att fokusera för mycket på 

individens inre upplevelse av reaktionerna vilket kan göra att många glömmer att den kris-

drabbade är en individ i ett förhållande till andra. Även familj och vänner reagerar på det in-

träffade. De reagerar olika beroende på vilken totalbetydelse händelsen har för dem. Även 

sådana faktorer påverkar hur den krisdrabbade hanterar krisen (Cullberg, 1972, s. 7). Aktörer 

som arbetar med krisarbete ska enligt Roberts (2000) fokusera på att etablera nya hanterings-

mekanismer i patientens beteende, verka för långsiktiga förändringar genom att genomarbeta 

de känslor och upplevelser som kopplas till det aktuella problemet. Vidare ska aktören mobi-

lisera stödresurser samt arbeta med att minska eller förmildra återkommnde obehag och käns-

lor hos patienten. Det är också viktigt med reflektion av händelser och dess konsekvenser. 

Roberts (2000) betonar även vikten av snabbt ingripande vid en kris. Vidare menar Roberts 



 
 

22 
 

(2000) att bedömning av livshotande och psykosociala faktorer ska genomföras på ett sådant 

sätt att det främjar och bibehåller en god relation till patienten. Det är även viktigt att beakta 

att den största risken kan ligga hos någon annan än just den aktuella patienten, exempelvis en 

anhörig. Enligt Hammarlund (2001, s. 95) pågår krisen under olika lång tid beroende på flera 

faktorer: den aktuella händelsens art, den krisdrabbades känslighet samt tidigare trauman. 

Det som kan mildra en kris är psykisk styrka, träning, tidigare bearbetade trauman och soci-

alt stöd av familj och vänner. Hammarlund (2001, s. 95) skriver att ”den som är i kris ska ha 

möjlighet till sällskap”. 

     Enligt Hammarlund (2001, s. 90) finns olika typer av kriser: hotkris, förlustkris, an-

svarskris och kränkning. Hotkris utgörs av hot av något slag, såsom sjukdom eller naturkata-

strofer. Den inre reaktionen av en hotkris är ångest. Förlustkris innebär en objektsförlust och 

är en känslomässig reaktion på ett faktum som förlust av hälsa, en person, relation och så vi-

dare. Den inre reaktionen är då sorg. En ansvarskris innebär att man bär avgörande ansvar för 

någon händelse, denna kris leder till skuldkänslor. Den sista krisen, kränkning kan utgöras av 

en traumatisk händelse som innefattar tvång, skandal eller upplevt vanmakt. Den samman-

kopplade reaktionen till denna kris är skam. För aktörer som arbetar med krisarbete kan kun-

skapen om de olika krisformerna vara en indikation på vilka reaktioner man har att arbeta med 

(Hammarlund, 2001, s. 90).  

     I en kris går den drabbade igenom olika krisfaser; chockfasen, reaktionsfasen, reparations-

fasen och nyorienteringsfasen. Chockfasen som kan vara från ett kort ögonblick till några 

dagar, är den första fasen i ett kristillstånd. Här är individen inte redo att ta in och bearbeta det 

som hänt och den krisdrabbade håller verkligheten ute med all kraft. Den drabbade kan ofta 

till synes vara samlad, men inom individen är allt kaos. En del personer reagerar med skrik, 

gråt och/eller ilska (Cullberg, 1972, s. 21). Efteråt kan den krisdrabbade ha svårt att minnas 

vad som har sagts och gjorts under chockfasen, detta är viktigt att tänka på i de fall individen 

ska ta emot medicinsk information. Det är vanligt att viktiga upplysningar ges i direkt anslut-

ning till ett chockartat besked och den informationen har ofta inte så stor effekt, enligt Cull-

berg (1972, s. 21).     

 Reaktionsfasen pågår någon eller några månader och innebär att den krisdrabbade börjar 

öppna upp för det som hänt. Vanliga symtom under reaktionsfasen är: ångest, depression, 

aggression och sömnrubbningar. Risken för suicidförsök kan vara förhöjd i likhet med risken 

för missbruk. Reparationsfasen börjar någon månad efter en kris och kan pågå upp till ett år 

efteråt. Här början individen blicka framåt till skillnad från de tidigare faserna där individen är 

helt upptagen av krissituationen. Nyorienteringsfasen innebär inte ett avslut på krisen, men att 
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individen har bearbetat den.  Negativ krisutveckling kan ske och innebär att individen inte har 

förmåga att gå vidare. En kris kan då leda till psykos, missbruk eller suicidförsök. Enligt Cull-

berg (1972, s. 30) är det vanligt att krisbearbetningen blir ofullständig och individen får ofta 

kvarstående ångest, sänkt självförtroende och tendenser till social isolering. Cullberg (1972, 

s. 30) skriver att den krisdrabbade vanligtvis söker professionell hjälp vid tre tillfällen: i 

chockfasen, reaktionsfasen och i övergången till reparationsfasen. Under chockfasen är om-

händertagande och möjlighet till känslomässig avreagering av störst vikt, all intellektuell 

kommunikation är oftast meningslös. Hammarlund (2001, s. 106) förklarar vikten av att de 

starka intrycken från en krissituation blir bearbetade i nära tid till händelsen. Upplevelserna 

måste fortfarande vara ”vid ytan” för att undvika att reaktionerna stängs av på grund av olika 

psykologiska försvar. Enligt Hammarlund (2001, s. 61) ska målet med psykosocial krishjälp 

vara att den drabbade ska kunna uppleva verkligheten som den är efter traumat.  

Resultatredovisning/tolkning 

I det här avsnittet presenteras empirin utifrån intervjupersonernas erfarenheter och upplevel-

ser. Nedan återbeskrivs syfte och frågeställningar som finns i början av arbetet. Syftet med 

studien är att öka kunskapen om kuratorers arbete och betydelse för HIV- positiva personer i 

samband med HIV-besked och det fortsatta livet som HIV- positiv. 

1. Hur arbetar kuratorerna med HIV- patienter, vid besked och efteråt? 

2. Hur arbetar kuratorerna med krisintervention? 

3. Vilka möjligheter och begränsningar finns i kuratorernas arbete? 

Såväl mottagningarna som intervjupersonerna är anonyma i arbetet, kuratorerna kommer där-

för här att kallas IP 1, IP 2, IP 3, IP 4, IP 5, IP 6. Resultatet från intervjuerna med terapeuterna 

på organisationen redovisas separat och de intervjupersonerna benämns IP 7 och IP 8. Resul-

tatet är indelat i teman som utgörs av utmärkande faktorer i intervjuerna. Det börjar med in-

tervjupersonernas kompetens som följs av deras arbetsuppgifter samt upplevelser av sitt arbe-

te. 

Kompetens (utbildning) 

Samtliga kuratorer som intervjuats har en socionomutbildning i grunden, en hade utöver det 

steg 1- utbildning i psykoterapi. Tre av intervjupersonerna (jag väljer att kalla dem IP 1, 2 och 

5) har arbetat med HIV- frågor i ca 1 år, en intervjuperson (IP 4) har arbetat med HIV- frågor 

i ca 24 år, varav som kurator på området i ca 8 år. Den sistnämnde har även arbetat en längre 

tid inom socialtjänsten och upplever att detta var en bra erfarenhet då man inom kuratoryrket 
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kan ha fördel av att veta hur arbetet på socialtjänsten går till. En intervjuperson (IP 6) har ar-

betat som kurator på området i 28 år.     

 Tre av intervjupersonerna känner inte till om det finns några direkta riktlinjer för deras 

arbete, mer än att de har uppdrag utifrån smittskyddslagen då det gäller kontaktspårning. Ku-

ratorns primära mål är att hindra smittspridning. Samtliga intervjupersoner påpekar däremot 

att det psykosociala omhändertagandet alltid kommer först. IP 4 berättar att de på mottag-

ningen har samarbete med övriga sjukhuskuratorer och att de ska följa kuratorklinikens hand-

lingsplan. Vidare berättar IP 4 att kuratorns huvudsakliga uppgift är krisbearbetning och kon-

taktspårning. IP 6 berättar att kuratorn tillsammans med behandlingsteamet som består av 

kurator, läkare och sjuksköterska har planeringsdagar där de går igenom rutiner, arbetssätt och 

så vidare. Vidare berättar IP 6 att Motiverande Samtal (MI) är en viktig del av arbetet. De 

övriga kuratorerna tar upp motivationsarbete, men nämner inte att de arbetar utefter metoden 

MI. 

Kontaktspårning  

Kontaktspårning visar sig vara en av kuratorernas främsta, om inte den allra främsta uppgif-

ten. Alla kuratorer framhåller att det psykosociala omhändertagandet alltid prioriteras, men 

kontaktspårning är något de måste göra. IP 5 berättar att kontaktspårningen ska göras så snart 

efter beskedet som möjligt men att man måste vara vaksam över vart patienten befinner sig 

emotionellt. Det är viktigt att patienten är redo för det samtal som kontakspårning innebär. 

Vidare menar IP 5 att det är viktigt att man innan kontaktspårningen lär känna patienten för 

att försäkra sig om att han/hon är redo för kontaktspårning. IP 2 och IP 3 menar att kontak-

spårning är en väldigt viktig del av kuratorns arbete då syftet är att hindra smittspridning. 

Kontaktspårningen går till på ungefär samma sätt vart man än kommer som patient. För pati-

enten som har nyupptäckt HIV innebär spårningen att han/hon lämnar så detaljerade uppgifter 

som möjligt på de personer som kan riskerat att ha smittats. IP 5 förklarar processen detaljerat 

och jämför den första fasen med ett detektivarbete. De detaljerade uppgifterna från den HIV- 

smittade är nödvändiga för att säkerställa att kuratorn kontaktar rätt person. Med de kontakt-

uppgifter patienten ger söker IP 5 själv efter personen och kontaktar denne först när det är 100 

procent säkert att det är rätt person. IP 5 berättar att många kuratorer sedan ringer de kontakter 

de får fram, men IP 5 skickar brev där det står att mottagaren ska kontakta kuratorn. På så sätt 

menar IP 5 att personen har större utrymme att själv bestämma när han/hon ska ringa upp. IP 

6 föredrar att själv ringa upp personerna som ska kontaktas och ser till att det då finns tid hos 

sjuksköterskorna för provtagning. Att genomföra dessa samtal beskrivs av IP 5 som en svår 

uppgift:       
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  ”Det här är nästan det svåraste med det här jobbet, att prata i telefon med någon 

  och informera dem om att de måste komma och ta ett HIV- test. Jag vet ju inte vart  

  personen befinner sig i livet, hur sårbar han/hon är.” 

Beskedsprocess  

På alla utom en av mottagningarna tas tester för HIV direkt på mottagningen. IP 1, 2 och 3 

berättar att många väljer att testas med så kallat snabbtest vilket innebär att man får svaret på 

ca 20 minuter. Under de 20 minuterna sitter patienten tillsammans med läkare eller sjukskö-

terska. Under väntetiden får patienten prata igenom situationen, vad det är som gör att 

han/hon känner sig orolig etcetera. Efter 20 minuter, när testet är klart tittar läka-

re/sjuksköterska och patient tillsammans på testet som ser ut ungefär som ett graviditetstest 

och får då svaret.      

 Intervjuerna visade att kuratorn vanligtvis inte medverkar vid ett HIV- besked. I särskilda 

fall, om läkaren bedömer att extra stöd kan vara nödvändigt kan kuratorn bli inkallad. IP 1 

anser att kuratorns medverkan vid besked bör vara en självklarhet så att kuratorn är med redan 

från början i det som för patienten kommer att bli en livslång process. IP 1 berättar däremot 

att kuratorns roll vid beskedet blir sekundär då det i det skedet handlar om medicinsk infor-

mation som ska framföras till patienten. Den här aspekten delar IP 1 med andra kuratorer. 

Även IP 2 uttrycker att patientens primära behov vid beskedet är svar på praktiska frågor och 

att det är läkaren som bäst besvarar dem. IP 3 anser att det både kan vara bra och dåligt att 

som kurator medverka vid beskedet. Samtidigt som kuratorn kan agera ett bra stöd till patien-

ten så menar IP 3 att kuratorns medverkan kan bidra med en väldigt allvarlig stämning och att 

det inte alltid är bra. Vidare berättar IP 3 att det finns tillfällen då kuratorn blir inkopplad vid 

besked och då är kuratorns roll att överta patienten i samtalet och fånga upp patienten i situa-

tionen. Ett sådant tillfälle kan man som kurator inte förbereda sig på eftersom alla reagerar 

olika. IP 6 är den enda kuratorn som själv har som rutin att vara med vid beskedet och anser 

att det är väldigt viktigt att som kurator finnas där för patienten under beskedet. IP 6 berättar 

att det vanligaste på mottagningen är att kurator och läkare tillsammans lämnar beskedet men 

att läkaren sedan går ut efter en stund. IP 6 anser att det primära vid beskedet är att hantera 

krissituationen och upplever att många patienter inte är mottagliga för den medicinska infor-

mationen till en början. När IP 6 ska lämna ett besked så planerar IP 6 in mycket tid, några 

timmar, för patienten så att han/hon ska kunna sitta ner och reflektera över situationen. IP 6 

förklarar för patienterna att det följande samtalet är rutin för att på så sätt få till ett samtal 

även med de patienterna som först vill gå därifrån, vilket inte är ovanligt. IP 6 lägger vikt vid 

att det ska finnas mycket tid för patienterna vid beskedtillfället. De patienter som har en part-
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ner de vill kontakta kan göra det och ibland kommer partnern till mottagningen och får anslu-

ta till samtalet. IP 6 berättar att en del patienter inte själva tar initiativet att ställa frågor och då 

kan det enligt IP 6 vara bra att som kurator lyfta fram de frågor som brukar vara vanliga. Då 

kan det vara lättare för patienten att komma igång i samtalet. IP 6 förklarar att kuratorn måste 

styra samtalet utifrån kristeori. Att fråga om patienter vill träffa kurator tycker IP 6 är fel 

ingångsvinkel: 

  ”Att man inte vill träffa kurator? Man vill inte ha HIV heller!  

Kuratorns första möte med patienten 

Samtliga intervjupersoner som inte medverkar vid beskedet berättar att kuratorns första möte 

med patienten oftast sker en kort stund efter beskedet, antingen samma dag eller någon dag 

senare. Det beror på patientens behov och läkarens rekommendationer. IP 2 och 3 berättar att 

man som kurator alltid försöker presentera sig för en patient som precis fått HIV- besked. IP 5 

berättar också att det är viktigt att känna av situationen, det finns en del personer som inte alls 

vill träffa någon mer än läkare och sjuksköterska och det måste man acceptera. Då får de istäl-

let en ny tid så snart som möjligt. Eftersom en kontaktspårning måste genomföras så bokar 

kuratorn ofta in några tider för patienten. IP 6 anser att det är viktigt att patienterna får sitta 

ner i lugn och ro och själva reflektera över hur de ska hantera situationen och vem eller vilka 

de ska berätta för. Kuratorn kan informera om vilka de måste berätta för (enligt lag) och vilka 

de inte behöver berätta för. Alla intervjupersoner exemplifierar reaktioner som uppstår hos 

patienten efter ett besked och bemötandet utformas därefter. Den reaktionen som upplevs som 

svårast att bemöta är när man inte ser någon reaktion alls. IP 3 berättar att man som kurator då 

måste försöka få fram det allra viktigaste, tala om att kuratorkontakt finns och att kontakt-

spårning kommer behöva genomföras så småningom. IP 3 berättar också att det kan vara bra 

att bekräfta det som patienten känner just då. Det är viktigt att säkerställa att patienten är okej 

innan han/hon går hem, man försöker också ta reda på om patienten har någon att prata med 

hemma. Andra reaktioner som kuratorerna möter direkt efter beskedet är: Gråt, rädsla, oro, 

overklighetskänslor, en del reagerar med lättnad över att de inte behöver gå runt och oroa sig 

för att få HIV längre. Kuratorerna är också eniga om vad det kan vara som avgör de olika re-

aktionerna, nämligen: Kultur: de menar att om man kommer från en kultur där HIV är väldigt 

skamfullt så har dessa patienter oftast svårare att hantera beskedet. Många har heller ingen 

som helst kontakt att prata om HIV med- då blir kuratorn den enda att prata med och här upp-

lever kuratorerna att de är en otroligt viktig tillgång för patienterna. Kunskap om HIV upple-

ver kuratorerna vara en viktig resurs när det gäller att hantera beskedet (se avsnittet om kun-
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skap). Kontaktnät runt patienten, hur man blev smittad, om man är relativt förberedd (miss-

tänker att man är smittad), tidigare erfarenhet av krishantering, graden av egen skam och 

skuld, om man har blivit smittad genom homosexuell relation kan man ha lättare att hantera 

beskedet om man är öppen med sin sexualitet. Dessa faktorer spelar in både vid beskedtillfäl-

let och när man ska hantera och leva ett liv med HIV. 

Den fortsatta kontakten 

Det är endast kontaktspårningen som är obligatorisk när det gäller patienternas kontakt med 

kurator. IP 4 berättar att en del personer inte känner sig bekväma att prata om dessa saker och 

då väljer de ofta bort kuratorkontakt;    

        

 ”Kontakten med oss är frivillig och långt ifrån alla känner sig bekväma med en kontakt

 med kurator.”   

Vidare berättar IP 4 att den fortsatta kontakten, för de som väljer den kan se olika ut, en del 

patienter är i stort behov av praktisk hjälp, exempelvis kontakt med socialtjänst och då får 

krisbearbetningen vänta. IP 4 förklarar att det praktiska bekymren ibland tar över krisreaktio-

nen och då kommer man ingenstans i krisbearbetningen förrän man har hjälpt till med det 

praktiska. Alla kuratorer förklarar att behoven av kuratorstöd ser väldigt olika ut, en del har 

väldigt stort behov under långa perioder, även då de mår bra och livet fortlöper utan problem. 

Andra kommer endast för att prata vid olika krissituationer i livet. IP 6 berättar att HIV är en 

av de infektioner där man som patient, enligt smittskyddslagen, har rätt till psykosocialt stöd 

för sin livsföring. På mottagningarna har patienterna en listad kurator som de kan återkomma 

till vid behov. 

Stöd 

Den kurativa vården av HIV- patienter är behovsbaserad och det är patienterna själva som 

avgör om de har behov av kuratorkontakt. Det kan också hända att läkaren råder en patient att 

prata med kurator om det verkar finnas behov. IP 4 berättar att en del patienter isolerar sig och 

kan göra det långt efter beskedet och då är kuratorns uppgift att försöka bryta den isoleringen. 

IP 3 berättar att det är viktigt att patienterna känner sig omhändertagna på mottagningen, får 

svar på sina frågor och kontrollerar sina värden för att hantera livet efter beskedet. 

Motiverande arbete 

Mycket av det kurativa arbetet handlar om att motivera patienterna. IP 1 berättar att en del 

patienter inte sköter medicineringen som de ska och att kuratorns roll då är att motivera dem 
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till det:       

 ”Att sköta medicineringen korrekt är otroligt viktigt! Det hjälper till att hålla 

 smittspridningen nere eftersom medicinering minskar virusnivån hos den smittade” 

IP 4 förklarar också motivationsarbetet som en del av det kurativa arbetet och berättar att det 

finns några få patienter som motsätter sig behandling och då måste man försöka ta reda på 

varför och arbeta efter det för att sedan motivera till behandling. IP 5 berättar att det finns 

patienter som inte vill komma tillbaka till mottagningen efter första besöket, då handlar det 

motiverande arbetet om att motivera till fortsatt kontakt.  

 IP 6 förklarar att MI är en viktig metod i arbetet med HIV- patienter. På mottagningen där 

IP 6 arbetar genomför man aldrig någon behandlingsstart eller byte av behandling utan ett 

inledande MI- samtal. Vidare berättar IP 6 att det är viktigt att patienten är redo att börja me-

dicinera. Risken med att påbörja medicinering när patienten inte är redo kan vara att patienten 

inte tar medicinen. Vidare berättar IP 6 att risken med att inte ta medicinen regelbundet är att 

resistens mot behandlingen utvecklas. Behandlingen måste då bytas ut och detta kan innebära 

att det till slut inte finns något alternativ kvar att behandla med. 

Kuratorernas upplevelser av sin roll som kurator 

IP 1 anser att kuratorn är en viktig del av sjukvården:   

         

  ”För personer som känner sig sjuka, utsatta och överlämnade i andras händer kan 

  kuratorns roll vara enormt viktig och man kan göra underverk genom att bara lyssna

  och finnas där”. 

  

IP 2 berättar att teamet som kuratorerna ingår i gör ett viktigt arbete för patienterna. Kompe-

tensen bland de som arbetar på mottagningen är väldigt hög och samarbetet mellan läkare, 

sjuksköterskor och kuratorer fungerar väldigt bra. Vidare berättar IP 2 att behovet av kurators-

töd skiljer sig mellan individer och att kuratorns roll är olika betydelsefull i olika situationer. 

En person som är helt ensam i sin sorg har större behov av kuratorkontakt än en person som 

har ett ordnat liv med ett stort socialt nätverk. Det här är något som även de andra intervjuper-

sonerna tar upp. IP 2 berättar att det i den stöttande rollen är viktigt att kunna läsa av de olika 

reaktionerna och arbeta efter det. Vidare tror IP 2 att många patienter tycker att det är skönt 

att komma till mottagningen för att man där vet om att de har HIV. De behöver inte förklara 

något. Många har behov av att prata om annat, för en del är HIV bara en parantes i livet:
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 ”Jag tror att patienterna kan få en frizon här, de behöver inte känna att de är fel, HIV

  är accepterat här och de får en chans att prata om andra saker än HIV” 

IP 3 ser på sin roll som kurator som samtalsstöd för de som behöver det och berättar att för en 

del patienter är kuratorn den enda att prata med och då har man som kurator en stöttande roll 

där man får lyssna mycket.  IP 4 anser att kuratorrollen har fått en större betydelse idag. Med 

den behandling som finns idag ger HIV- infektionen inte ger några större fysiska symtom. Det 

har skett en enorm utveckling där, till fördel för överlevnaden, men däremot har stigman för-

stärkts och där står vi idag menar IP 4 

  Idag har HIV- smittade nästan större anledning att inte gå ut öppet med sin sjukdom för  

  de ska fortsätta leva i det här samhället och leva upp till de krav som finns med familj,  

  barn etcetera. Förr behövde man inte reflektera så mycket över sådant för man levde inte   

  så länge med HIV. Idag kommer man vara kvar i ett sammanhang där man är en del av  

  den kultur och tradition som man lever i och då måste man hänga med och inte avvika för 

  mycket från traditionerna. Det här blir en ökad belastning på det psykiska måendet och  

  där blir kuratorfunktionen mer betydelsefull i det här sammanhanget. 

IP 5 berättar att den huvudsakliga rollen som kurator är den stödjande och en del har behov av 

ett emotionellt stöd, men också avlastning av praktiska saker som kontakt med myndigheter. 

Här utgår man som kurator efter individens behov. Ibland handlar det enbart om medmänsk-

ligt stöd och då är kuratorns roll att lyssna. IP 5 anser att kuratorns roll är viktig då man som 

kurator har ett större utrymme än läkare och sjuksköterskor som har en väldigt tydlig ram för 

vad de ska göra. Som kurator upplever IP 5 att man därav har mer tid att ge patienterna än vad 

läkare och sjuksköterskor har. IP 6 anser att kuratorn är betydelsefull för många patienter, 

speciellt den första tiden innan patienterna har kontroll över situationen. Vidare menar IP 6 att 

det är viktigt att skapa ett förtroende hos patienterna. Det är angeläget i situationer där patien-

ter exempelvis har misslyckats med informationsplikten. Det händer att patienter har haft 

oskyddat sex utan att tala om för partnern att han/hon är HIV- smittad. Om patienten då har 

ett bra förtroende för sin kurator så berättar han/hon om detta vilket är en förutsättning för att 

man ska kunna arbeta med det och motverka att det händer igen. 

Faktorer som påverkar kuratorernas arbete 

Samverkan 

IP 1 berättar att samarbetet mellan socialtjänst och psykiatri inte alltid fungerar optimalt. 

Även IP 4 berättar att det kan vara problem att få tag i patienters socialsekreterare. Samarbetet 

mellan läkarna, sjuksköterskorna och kuratorerna på mottagningen fungerar på samtliga mot-

tagningar bra enligt intervjupersonerna. På mottagningarna arbetar kuratorer, läkare och sjuk-

sköterskor i team där de har olika roller. Om läkare eller sjuksköterskor anser att en patient 
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skulle må bra av att träffa sin kurator så försöker de se till att han/hon gör det. IP 6 påpekar att 

det ska vara rutin att träffa kuratorn:  

         

  ”Att få ett HIV- besked innebär att man hamnar i en kris och kuratorn är den person i

  teamet som är mest kompetent när det gäller krisbearbetning” 

Stigmatisering, skuld och skam 

HIV har en stämpel på sig och förknippas med skuld, skam och sex. Alla intervjupersoner 

nämnde stigmatisering som ett stort hinder för HIV- positiva och att oron för vad andra ska 

tycka och tänka är ett större problem än HIV- viruset i sig. Som orsaker till stigmatiseringen 

bland HIV- positiva personer nämndes i intervjuerna: lagstiftningen (se avsnitt om lagstift-

ning), omvärldens syn och okunskap om HIV (se avsnitt kunskap), kopplingen till sex, skuld 

och skam.       

  IP 1; ”Det är inte HIV- viruset som tynger patienterna som kommer hit, det är de 

  sociala konsekvenserna av det” 

Stigmatiseringen är något som kuratorerna upplever som svårt att arbeta med då det kräver en 

attitydsförändring i samhället:    

         

  IP 4; ”Skam och skuld hos patienterna är vår stora utmaning som kuratorer, det är det 

  stora hälsoproblemet bland HIV- positiva”. 

Alla kuratorer bevittnar en enorm tystnad runt HIV och de kan förstå sina patienter när de 

väljer att inte berätta att de har HIV. IP 4 och 5 berättar om den otroliga rädsla som finns hos 

flera av deras patienter, en rädsla för att någon ska få reda på att de har HIV. IP 1 berättar att 

en del patienter inte vågar ta sig till mottagningen av rädsla för att någon ska förstå att de har 

HIV. IP 4 berättar att många lägger enormt mycket energi på att dölja att de har HIV: 

         

  ”Stigmatiseringen tär oerhört på patienterna, många lider psykiskt av rädslan att det

  ska komma ut att de har HIV” 

Samtliga kuratorer förklarar att arbetet blir väldigt komplext i det här avseendet. Samtidigt 

som de vill att man som patient ska kunna gå ut med att man är HIV- positiv så är kuratorerna 

medvetna om att det kan få negativa konsekvenser för den HIV- positiv att komma ut. Konse-

kvenserna kan vara utanförskap, en del patienter har själva bevittnat hemska konsekvenser av 

vad som sker om man kommer ut som HIV- positiv. IP 4 tror att gruppverksamhet skulle vara 



 
 

31 
 

bra för de flesta som lever med HIV, att de får träffa andra i samma situation. Men IP 4 upp-

lever ett stort motstånd till gruppverksamhet bland sina patienter då de vill prata enskilt. För 

kuratorn innebär stigmatiseringen en del svårigheter. Alla kuratorer berättar att personer som 

inte har någon att prata med om HIV, som inte vågar komma ut, har större behov av det kura-

tiva stödet. Ett stöd som de annars skulle kunna få av nära anhöriga. IP 4 berättar också att 

omvärldens syn på HIV spelar in på hur patienter hanterar ett besked.  

 Stigmatiseringen gör kuratorernas arbete väldigt komplext i många avseenden, flera av 

intervjupersonerna nämner att man som kurator försöker sträva efter avdramatisering och 

normalisering. Det finns problem även med detta då det är viktigt att man fortfarande ser all-

varet med sjukdomen för att kunna förhindra smittspridning. Trots att kuratorerna framhäver 

att stigmatiseringen är ett samhälleligt problem som kräver en attitydförändring på makronivå 

så finns det vissa insatser kuratorerna berättar om som är ett steg för att minska stigmatise-

ringen. Många HIV- patienter vill inte gå till primär- eller öppenvården med åkommor som 

inte har med HIV att göra. De går hellre till sin läkare på HIV- mottagningen. En del har blivit 

illa bemötta inom primärvården på grund av att de har HIV, en del tycker att det är jobbigt att 

behöva berätta om att de har HIV. IP 4 berättar att HIV- vården tidigare har tenderat vara lite 

för omhuldande och tagit emot alla åkommor en HIV- patient lider av. Detta har resulterat i 

att andra aktörer inom hälso-och sjukvården har haft svårt att lära sig förhålla sig till denna 

patientgrupp. De har inte varit en naturlig del inom övriga hälso- och sjukvården. På två av 

mottagningarna berättar kuratorerna att man nu försöker se till att alla patienter även ska ha en 

husläkare för andra bekymmer som inte rör HIV. Dels på grund av tidsbrist, men också i ett 

försök att normalisera och minska stigmatiseringen. Detta har tvingat fram en ökad öppenhet 

hos patienterna men IP 4 berättar också att kunskapen om HIV inom resten av hälso- och 

sjukvården inte är utbredd och att det finns mycket att jobba på där. 

Kunskap 

Intervjuerna visar att kunskap är en betydelsefull resurs i arbetet med HIV- positiva personer. 

Att patienterna ska bli proffs eller experter på sitt HIV verkar vara nyckeln till att acceptera 

ett liv med HIV. Kunskapen är viktig både för de som arbetar med HIV- frågor, de som lever 

med HIV, men också i samhället- och det är där det brister enligt intervjupersonerna. 

 Samtliga intervjupersoner anser att en patient som är medveten om vad HIV innebär idag 

ofta har lättare att hantera ett HIV- besked. Dessa patienter vet om att man inte dör av HIV 

idag, att det finns bra behandling etcetera. Att veta hur man smittar och inte smittar är viktigt 

då många som inte har kunskap om HIV kan tro att det smittar på så många fler sätt än vad 

det i verkligheten gör. En del personer vill inte gå på samma toalett som en HIV- positiv per-
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son till exempel berättar IP 3. Vetskap om att man idag kan leva ett förhållandevis bra liv med 

HIV utan större fysiska åkommor har även en baksida:  

         

  IP 4; Vi kan se ett ökat destruktivt beteende i sexuella relationer eftersom en del

  betraktar HIV likt en könssjukdom som går att behandla och inte lägger stor vikt vid att

  det faktiskt är en kronisk virussjukdom som innebär livslång behandling etcetera” 

För kuratorn är informationen och kunskapen ett viktigt verktyg i arbetet med patienterna. IP 

3 berättar att det från första början är viktigt att patienten får mycket information och känner 

sig väl bemött. IP 2 berättar att genom att patienterna blir experter på sitt HIV så kan de för-

hoppningsvis också bli mer öppna och så småningom berätta för sina anhöriga och lugna dem 

med kunskapen de själva har. IP 3 upplever att de flesta med HIV inte är öppna med sitt virus 

och det kan bero på att det finns en sådan stor okunskap i landet. Kuratorerna efterlyser en 

ökad kunskap i samhället om HIV.     

         

  IP 2; Jag vill förmedla till mina patienter att livet fortsätter, det finns många goda 

  exempel på det! 

Tillgänglighet 

Samtliga kuratorer nämner kontaktspårningen och att det tar en hel del tid, även kontakter 

med olika myndigheter kan vara tidskrävande.    

IP 1 berättar om en föreläsning som anordnats genom arbetet där personen som föreläste sade 

följande:       

  ”HIV är så pass stigmatiserande i sig så varje HIV- positiv person bör ha rätt till en

  kurativ kontakt- men det fungerar inte i praktiken då det finns för många HIV- positiva

  personer för att kuratorerna ska kunna täcka upp varje individ” 

IP 1 tycker att det är en självklarhet att alla HIV- positiva ska ha en kuratorkontakt. I dagslä-

get anser IP 1 att kuratorn är till för att avlasta läkaren om de får kännedom om något som de 

anser att kuratorn kan hjälpa till med. En nysmittad person får utan tvekan rätt till kuratorkon-

takt, det berättar samtliga intervjupersoner, däremot är det inte alla som tar emot det stödet. 

En del vill vara ensamma i sin sorg. IP 4 anser att de på mottagningen har god tid för sina 

patienter men att man ibland är tvungen att prioritera. En patient kan ta upp väldigt mycket tid 

under en period, det kan handla om hjälp med myndighetskontakter och då får annat stå till-

baka. Vidare berättar IP 4 att kuratorer inom sjukvården har en myndighetsfunktion och att de 

då är skyldiga att sköta en del praktiska saker, exempelvis kontaktspårningen som tar tid. 
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Dessutom är mottagningens öppettider begränsade till vardagar, vilket enligt IP 4 innebär att 

de är beroende av organisationer som kan täcka upp när sjukhusmottagningarna har stängt. 

Patientorganisationer har även andra resurser att erbjuda som saknas på mottagningarna till 

exempel gruppverksamhet som är otroligt viktig för de som vill, det passar dock inte alla. Pa-

tientorganisationerna kan också erbjuda anhörigstöd vilket inte finns på mottagningarna (man 

kan erbjuda information till närstående men inte stödjande möten). IP 4 understryker att orga-

nisationerna är viktiga och kompletterande till den kurativa vården som finns på sjukhusen.

 IP 4 och 5 berättar att man på mottagningen har restriktioner om att endast ta emot problem 

som är HIV- relaterade. Vid andra besvär ska HIV- positiva patienter vända sig till öppen- 

och primärvården. Både IP 4 och IP 5 menar däremot att den gränsen går att tänja på då det är 

svårt att veta vilka psykosociala faktorer som inte grundar sig i HIV. IP 5 upplever att de har 

tid och resurser för sina patienter, det är inte långa väntetider och kuratorerna är relativt 

lättillgängliga. Även IP 6 anser att de fyller patienternas behov av psykosocialt stöd på mot-

tagningen och att det handlar om att prioritera och ha ett bra upplägg. IP 6 menar för egen del 

att prioriteringen handlar om att ha god tid för ett beskedtillfälle och menar på att man i läng-

den vinner tid på det. 

Lagstiftningen 

Informationsplikten påverkar inte enbart kuratorerna i det avseende att de måste genomföra 

kontaktspårning. Många HIV- patienter väljer att leva ett isolerat liv för att slippa berätta om 

HIV. IP 4 berättar att många patienter väljer att inte skaffa nya partners eller stannar i en dys-

funktionell relation eftersom man inte vågar skaffa en ny relation där man måste berätta att 

man har HIV. Ett stort problem som framhävs av kuratorerna är att lagsstiftningen ibland är 

en bidragande orsak till att personer som misstänker att de kan ha smittats med HIV struntar i 

att gå och testa sig då de vet att ett positivt test innebär att man ”blir slav under informations-

plikten”. Precis som mycket annat när det gäller arbetet med HIV beskrivs lagstiftningen som 

komplex. Lagen i sig är stigmatiserande för de som lever med HIV, samtidigt som den fyller 

en preventiv funktion. IP 1 och 3 berättar att en känt HIV- smittad person under pågående 

behandling löper väldigt liten risk att föra smittan vidare då virusnivåerna sjunker oerhört 

mycket. IP 1 berättar att det, av just den anledningen pågår en debatt om att informationsplik-

ten bör tas bort.      

  IP 1; Inom hälso- och sjukvården bör man behandla allt blod som om det vore smittat,

  det bör alltså inte spela någon roll om patienten har HIV eller inte. 
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Organisationen 

De två kompletterande intervjuerna genomfördes med två psykoterapeuter som arbetar på en 

organisation för HIV- positiva personer. Organisationen startades i början av HIV- epidemin 

under 80-talet, sjukvården hade då svårt att möta de behov som HIV- patienterna hade och det 

var en anledning till att organisationen startade. Organisationen arbetar för att förebygga 

spridningen av HIV och erbjuda stöd och vägledning till HIV- positiva personer och deras 

närstående. Det faktum att organisationen startades som ett komplement till sjukvården och 

att de intervjupersoner som medverkat i studien har hänvisat till organisationen bidrog till 

intresset av organisationen i denna studie. De två terapeuterna som kommer benämnas IP 7 

och IP 8 har båda utbildning i Kognitiv psykoterapi (KPT), IP 7 har i grunden en psykologex-

amen och IP 8 är utbildad mentalskötare. Båda är legitimerade psykoterapeuter. Båda terapeu-

terna på organisationen anser att det som skiljer deras arbete från kuratorernas är att på orga-

nisationen har man mer tid. Mycket på grund av att man inte är skyldig att genomföra kon-

taktspårning som kuratorerna måste göra. IP 7 tror att de på organisationen kan ha mer tid för 

patienterna i längden vilket gör att de kan arbeta med en mer djupgående förändring:

          

  ”Min föreställning är att sjukhuskuratorerna inte har den möjligheten att engagera sig

  så länge eller så djupt. ” 

IP 8 upplever att den organisatoriska verksamheten ger aktörerna mer fritt handlingsutrymme 

än kuratorerna på sjukhusen eftersom man inte är skyldig att fråga någon om lov för att utföra 

saker:       

 ”Om någon ringer och vill prata så kan jag ta mig an det om jag har tid, och har jag

 inte tid ser jag till att ta mig tid. Då kan jag åka dit, eller så kan personen komma hit” 

IP 8 tror att tillgängligheten och flexibiliteten skiljer terapeuterna på organisationen mot kura-

torerna. IP 8 anser sig vara väldigt lättillgänglig och har en överenskommelse med sina pati-

enter att de alltid kan ringa om de behöver. Vidare tror IP 8 att kuratorerna inte har den tid 

som krävs för att bland annat knyta an till patienterna. IP 8 berättar att organisationen funge-

rar som ett komplement till vården i övrigt, det man inte kan erbjuda inom vården kan man 

erbjuda på organisationen. IP 8 understryker att de inte är konkurrenter till vården. Personalen 

träffar sjukhuskuratorerna vid vissa tillfällen och utbyter erfarenheter. Kuratorerna vet om vad 

som kan erbjudas på organisationerna och som inte finns på mottagningarna. Kuratorerna 

hänvisar därför de patienter som har behov av något som finns på organisationen. IP 7 beskri-

ver sitt arbete som relativt likt det som kuratorerna beskriver, stöd i svåra situationer etcetera. 
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IP 7 anser att den huvudsakliga uppgiften i arbetet är att arbeta med patienters självkänsla och 

självbild, att kunna förhålla sig till sig själv på ett positivt sätt efter en HIV- diagnos. På orga-

nisationen arbetar man också med närstående och relationer mellan HIV- positiva och deras 

anhöriga, både individuellt, i grupp samt med familjer. Båda terapeuterna arbetar också med 

personer som inte har HIV men som har ett riskbeteende. Man arbetar då för att förändra det 

oönskade beteendet och minska riskerna. IP 8 anser att ökat psykosocialt stöd är att arbeta 

preventivt. Människor behöver hjälp med att vara rädda om sig själva, oavsett vilken läggning 

de har. IP 8 anser att det vore obligatoriskt att ha med kurator vid beskedet för att genast kun-

na påbörja krisbearbetning. Alla som kommer till organisationen har även kontakt med sin 

läkare på sjukhusen, en del har eller har också haft kontakt med kurator. IP 7 tror att HIV- 

mottagningarna hänvisar till organisationen för att de eventuellt inte har tid, inte räcker till 

eller anser att patienten behöver den stödverksamhet som man inte kan erbjuda på mottag-

ningarna. På organisationen arbetar terapeuterna med KPT där man bland annat vill bryta stra-

tegier som tidigare kan ha fungerat för individen men nu skapar ångest exempelvis. I KPT 

tittar man då bak i tiden för att hitta dessa strategier och undersöka hur individen kommit fram 

till en strategi, vad den har fyllt för funktion och sedan ska individen förändra strategier ge-

nom nya erfarenheter. 

Analys 

I detta avsnitt kommer utvalda delar av resultatet analyseras utifrån kristeorin samt tidigare 

forskning och annan bakgrundsfakta.  

Kuratorns roll     

Enligt Greenwood (1957) finns det faktorer i yrkesrollen som professionell socialarbetare som 

kräver yrkeskunnande, exempelvis då man arbetar i komplexa sammanhang. Resultatet av 

denna studie visar att kuratorerna samverkar med såväl det egna arbetsteamet som andra 

myndigheter. Samtliga intervjupersoner har adekvat utbildning för den yrkesroll de har men 

resultatet visar att andra faktorer än utbildning kan vara av vikt i detta sammanhang. En inter-

vjuperson har exempelvis tidigare arbetat på socialtjänsten och beskriver detta som en bra 

resurs i kontakter med socialtjänsten då man har större förståelse för deras arbete och kom-

plexiteten i det. Enligt Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen är ett gott samarbete mellan 

olika ansvariga aktörer inom smittskyddsarbetet viktigt i det förebyggande arbetet mot HIV 

(Smittskyddsinstitutet & Socialstyrelsen, 2010, s. 14). Man kan här konstatera att kuratorns 

roll innebär mer än en kontakt med patienterna och en kunskap och inblick i kringliggande 

verksamheter kan underlätta kuratorerna arbete.  



 
 

36 
 

Det team som kuratorerna arbetar i benäms av Payne (2008, s. 157) som tvärproffessionella 

team som består av läkare, sjuksköterska och socialarbetare. Resultatet i detta arbete visar att 

detta team underlättar vården och omhändertagandet av patienterna då samtliga kontakter blir 

lättillgängliga för patienten. Det underlättar kuratorernas arbete på så sätt att de får vetskap 

om patienters behov av tillfälligt stöd genom kontakt med läkare och sjuksköterskor och be-

höver inte enbart förlita sig på att patienterna kontaktar dem vid behov. Enligt teorier om 

krisarbete är kontakten med de tvärproffessionella teamen i första hand att betrakta som akut 

vård men kan också ses som långsiktig lösning då kontakten med vården lättare bibehålls (Pa-

yne, 2008, s. 157). Resultatet bekräftar alltså Paynes tes om att tvärproffessionella team gyn-

nar en mer stadigvarande kontakt mellan patient och vård än en enskild kontakt med någon 

aktör. Man kan också se att HIV- vårdens uppbyggnad skiljer sig från den typiska sjukvården 

då de tvärproffessionella teamen inom HIV- vården inte begränsar sig till en kortsiktig kon-

takt. Detta främst för att HIV är ett kroniskt virus som kräver regelbundna kontroller av det 

medicinska och enligt resultatet återkommande psykosociala besvär. Det faktum att HIV- 

vården ska verka på ett långsiktigt plan gör att det läggs stor vikt på att det tvärprofessionella 

teamet har gott samarbete och fungerar bra. HIV- patienterna har ett livslångt behov av teamet 

och eftersom samarbete inom teamet är viktigt kan man anta att det bör läggas stort arbete på 

att detta fungerar på bästa sätt. 

 

Kuratorernas arbete 

Kontaktspårning- att kontakta personer i en kontaktspårning 

Den mest framträdande arbetsuppgift som kuratorerna har är kontaktspårningen, detta framgår 

även i forskning (Strug, Grube & Beckerman, 2002, s. 1). Både genom forskningen och de 

krav som ställs på den som utför kontaktspårningen kan man förstå varför kuratorn är bäst 

lämpad att utföra den. Tyngdpunkten ligger i att undvika kränkning och upprätthålla en god 

relation som kan främja en fortsatt kontakt med patienten. Med god kunskap i samtalsteknik 

har kuratorerna goda förutsättningar för detta. För att analysera kuratorernas arbete vid kon-

taktspårning med hjälp av kristeorin har jag valt att fokusera på två aspekter av kontaktspår-

ningen, dels den kontakt kuratorerna skapar med den som blir spårad och dels det arbete som 

genomförs med den befintliga patienten. Som man kan döma av resultatet är detta två helt 

skilda kontakter och kräver således skilda egenskaper hos kuratorn. Den person som blir spå-

rad har kuratorn ingen tidigare relation till, kontakten sker över telefon, något som i resultatet 

framstår som en svår uppgift just på grund av bristen av relationsuppbyggnad och en direkt 

kontakt öga mot öga. Enligt kristeorin är det viktigt att krisstöd påbörjas tidigt för att på bästa 
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sätt motverka en negativ krisutveckling. För den som blir kontaktad i en kontaktspårning lig-

ger fokus på information och i resultatet framgår inte någon direkt krishantering i denna kon-

takt. Detta kan vara fullt rimligt då ett sådant samtal inte alls behöver orsaka en kris hos den 

kontaktade personen. Det handlar inte om ett HIV- besked utan en hänvisning till att man be-

höver testa sig. Viktigt att anmärka är dock att precis som en intervjuperson nämner kan man 

aldrig veta var i livet personen befinner sig eller hur sårbar denne är. Ett kontaktspårnings-

samtal skulle mycket väl kunna innebära en kris för somliga. Om man tittar på Hammarlunds 

beskrivning av de olika kriserna skulle man kunna koppla en sådan situation till det Hammar-

lund kallar hotkris (2001, s. 90). Även om personen som blir kontaktad i en kontaktspårning 

inte får ett besked om att han/hon är HIV- smittad så får de information om att det föreligger 

en risk för att det kan vara så. Något som självklart kan tas mer eller mindre allvarligt av den 

som blir kontaktad. I detta avseende är det förståeligt att denna sekvens i kuratorernas arbete 

är en svår del och kräver stora kunskaper i att förmedla informationen på bästa sätt. Eftersom 

syftet med samtalet är att den kontaktade personen ska testa sig måste kuratorn få fram allva-

ret och vikten av det samtidigt som kuratorn behöver ha en lugnande effekt och understryka 

att samtalet endast avser en kallelse för test och inte är ett HIV- besked. I resultatet framgår 

att kuratorerna planerar denna kontakt väl och planeringen visar kuratorernas förståelse för att 

informationen de kommer med kan vara krisartat för den som blir kontaktad. Resultatet visar 

att kuratorerna lägger vikt vid att kunna vara tillgängliga så fort den kontaktade nås av samta-

let/brevet och den kontaktade får komma och testa med en gång om så önskas och därmed bli 

erbjuden kuratorkontakt. Här kan man alltså se att kuratorerna ser vikten av snabbt krisarbete. 

 

Kontaktspårning- kontakt med den befintliga patienten 

Till skillnad från samtalet med den kontaktade personen i kontaktspårningen är kontakten 

med den HIV- smittade personen redan etablerad och kräver andra egenskaper hos kuratorn. 

Kravet på kontaktspårning gör att varje patient som testas positivt för HIV måste träffa kura-

tor, således får kuratorn en chans att fånga upp de personer som annars aldrig skulle söka sig 

till sådant stöd. Chockfasen pågår i de flesta fall i några dagar innan reaktionsfasen börjar 

(Cullberg, 1972, s. 21). Samtliga kuratorer förklarar att kontaktspårningen sker först när pati-

enten är redo för det, men ändå så snart som möjligt. Kuratorns arbete handlar här om att ta 

reda på vem eller vilka personer som kan ha utsatts för en smittorisk i förhållande till patien-

ten. I resultatet framgår att det är viktigt att kuratorn försäkrar sig om att patienten är redo för 

en kontaktspårning, med det menas alltså att patienten ska vara emotionellt kapabel till att gå 

igenom de kontakter som skulle kunna ha resulterat i en smittspridning. Patienten bör alltså 
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inte befinna sig i chockfasen då man där, enligt Cullberg (1972, s. 21) inte är mottaglig för 

information. Det kan då antas att patienten inte heller är kapabel att ge ut tillräcklig och utför-

lig information. Utifrån detta kan man förstå kuratorernas syfte med att avvakta med kontakt-

spårningen, inte bara av den givna orsaken, hänsyn till patientens mående utan också av prak-

tiska skäl. En kontaktspårning i ett för tidigt skede skulle kunna leda till att kuratorns arbete 

med kontaktspårning blir ofullständigt då information kan gå förlorad. Kontaktspårningen 

påbörjas troligtvis i reaktionsfasen och det är i den fas som patienten själv börjar ta in vad 

som hänt. En bra kontaktspårning skulle förutom den preventiva åtgärden kunna fungera som 

en bearbetande process för patienten. För kuratorns del innebär detta att de under denna pro-

cess kan bibehålla en relation till patienten under en fas som enligt Cullberg (1972, s. 21) kan 

bestå av ökad suicidbenägenhet och risk för missbruk, depressioner, ångest och så vidare. När 

reaktionsfasen är över kan även patientens process med kontaktspårning vara klar.  

     Enligt teorier om motivationsarbete (Lundin et al. 2009, s. 118) drivs varje individ av olika 

behov och motiv och kuratorns arbete blir i inledningsfasen att mobilisera vad den enskilda 

patienten drivs av och vad just han/hon har för behov. För de patienter som inte är motiverade 

att ta emot samtalsstöd kan motivationsarbete vara nyckeln till att de eventuellt kan få insikt i 

att behovet av stöd finns. En annan viktig del i inledningsfasen är kuratorns förmåga att bygga 

en förtroenderelation, vilken kan försvåras om patienten har erfarenheter av dåligt bemötande 

i tidigare insatser inom vården (Lundin et al. 2009, s. 118). Kontaktspårning ger kuratorn tid 

att stärka detta förtroende. Kuratorerna förklarar att förtroendet bör stärkas innan kontaktspår-

ningen äger rum då det kan vara en påfrestande process för patienterna. Som man kan se i 

kuratorernas arbete och av det de själva berättar så är motiverande arbete en stor del. Samtliga 

intervjupersoner har en otroligt bred kunskap om HIV och dess konsekvenser och detta kan 

enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2006) vara en bra tillgång för att skapa förtroende. 

Kuratorerna visar sig besitta den kompetens som de allmänna råden 2 kap. 1 § (SOSFS 

2005:23) presenterar som krav för att utföra kontaktspårning. Lennéer-Axelson och Thylefors 

(2006) förklarar att stabilitet och kontinuitet är viktigt inom motivationsarbete och där kan det 

brista i detta fall då en del patienter endast träffar kuratorn vid kontaktspårning medan andra 

endast kommer vid krissituationer. I dessa fall kan ett motivationsarbete redan från första 

stund skapa en god kontakt så att patienten kommer till kuratorn vid behov i framtiden.  

Motiverande arbete 

Motivationsarbete är en tillgång när det gäller förändring av oönskat beteende och negativa 

tankar, exempelvis dålig självkänsla. I kuratorernas arbete innebär motivationsarbete till stor 

del förebyggande åtgärder då det förändrade beteendet ska leda till minskad smittspridning. 
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Förändring av beteende var att tyda av intervjuerna ingen stor del av kuratorernas arbete, där-

emot var detta fokus för terapeuterna på organisationen. Således kan man se att behovet av att 

förändra beteende hos en del HIV- positiva finns och genom motivationsarbete skulle kurato-

rerna kunna arbeta även med detta. Terapeuterna på organisationen förklarar att en stor del av 

deras arbete är att stärka patienternas självkänsla för att de på så sätt ska kunna skapa en bättre 

bild av sig själva. Ett sådant arbete kräver kontakt under längre perioder och som man kan se 

av resultatet är just långsiktig kontakt något som går förlorat hos kuratorerna. Det kan vara en 

anledning till att den sortens arbete inte existerar i så stor utsträckning som man kunde önska. 

De intervjuade kuratorerna och terapeuterna visar förståelse för att deras patienter saknar för-

måga eller möjlighet att berätta om HIV för andra. Detta på grund av den stigmatisering som 

råder. Stigmatiseringen gör det svårt för kuratorerna att arbeta för att patienterna ska komma 

ut med HIV. Forskningen visar att det är viktigt att terapeut eller annan stödjande aktör kan se 

till yttre faktorer kring individer och hur det påverkar patienten (Cartwright & Cassidy, 2002). 

Studien av Kalichman et al. (2007) visar att socialt och emotionellt stöd avgör hur lätt man 

har att komma ut som HIV- positiv. Samma studie visar att det krävs mer resurser hos perso-

nal för att kunna bistå med stöd för personer som ska avslöja att de har HIV. I detta arbete 

visar resultatet att kuratorerna inte lägger särskilt stort fokus vi att patienterna ska berätta om 

att det har HIV trots att kuratorerna ser vikten av att kunna berätta för omgivningen. Att de 

inte lägger så stort fokus på det beror enligt intervjupersonerna på att de ser stora konsekven-

ser med det så som samhället ser ut idag. Ökade resurser skulle precis som ovan nämnda stu-

die visar kunna vara önskvärt då kuratorernas arbete skulle påverkas positivt om deras patien-

ter i större utsträckning kunde vara öppna med HIV. Som både forskning och resultatet i detta 

arbete visar har personer som är öppna med HIV mindre behov av kurativ kontakt. Enligt teo-

rier om motivationsarbete måste kuratorn själv ha en inställning och motivation till att situa-

tionen går att lösa och i de fall där kuratorn snarare misstänker att ett ”avslöjande” kan vara 

skadligt kan han/hon inte arbeta mot sin egen föreställning (Lennéer-Axelson & Thylefors, 

2006). Den kritik som riktas mot kristeorin är bland annat att den inte verkar för social för-

ändring och detta blir väldigt tydligt i detta arbete. Krisarbetet är en individuellt riktad insats, 

men i detta arbete kan man se att en stor del av krisen utgörs av just sociala faktorer. Några av 

de främsta tillstånden som kuratorerna har att arbeta med är skuld, skam och social utestäng-

ning, något som främst skulle avhjälpas genom social förändring. Här kan man se en avgö-

rande begränsning i kuratorernas arbete.  

    Hos de intervjuade kuratorerna kan man se ett stort engagemang och motivationen att pati-

enterna kan leva ett relativt gott och hälsosamt liv trots HIV finns där men det faktum att de 
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inte kan ändra på sociala faktorer kan tänkas minska motivationen i det avseendet och påver-

kar då kuratorernas arbete. Med tanke på att den stora konsekvensen av HIV är den sociala 

synen på det och de personer som lever med det så kan detta bli problematiskt då den sociala 

ordningen förblir oförändrad. Vem eller vilka ska verka för en social förändring? Det kurativa 

arbetet med personer med HIV begränsas till hantering av individuella problem vilket gör att 

kuratorernas arbete fortsatt kommer att handla om att försöka förmildra de individuella kon-

sekvenserna av HIV så länge stigmatiseringen råder. Konsekvenserna av detta kan bli att ku-

ratorernas insatser inte är fullt tillräckliga för att HIV- patienter ska kunna leva ett liv utan 

förtryck och skam. Kuratorernas fokus ligger på krishantering och förebyggande arbete. Ytter-

ligare kritik som riktas mot krisarbete är enligt Payne (2008, s. 150) att det är en kortsiktig 

lösning som även det kan leda till social utestängning. Just social utestängning verkar enligt 

resultatet vara vanligt hos HIV- patienter varför mer långsiktiga lösningar kan vara önskvär-

da. En mer långsiktig lösning i dessa fall är motivationsarbete som även det används av kura-

torerna om än i mindre uttalad och grundlig skala. Att krisarbetet används mer frekvent än det 

motiverande arbetet kan bero på att kuratorerna har svårt att uppehålla en kontakt med patien-

terna efter kontaktspårningen och att krisen är primärt fokus den första tiden. 

 

Stödjande insatser 

Utöver kontaktspårningen verkar riktlinjerna för kuratorn inte vara tydliga, även om samtliga 

kuratorer är medvetna om vad deras arbetsuppgifter är. Forskningen (Strug, Grube & Beck-

erman 2002, s. 1) belyser också de svårigheter som socialarbetare nu står inför när det gäller 

arbetet med HIV- positiva och det är just att minska smittspridningen. I resultatet av det här 

arbetet kan man se att det som påverkar kuratorernas arbete är bland annat: samverkan, stig-

matisering, kunskap, tillgänglighet och lagstiftning. Smittspridningen har inte i intervjuerna 

presenterats som en särskild svår del i kuratorernas arbete, mer än att den är tidskrävande 

samt det faktum att det är en svår process för de inblandade. Detta kan antas bero på att rikt-

linjerna kring kontaktspårningen är tydliga. Det är den enda arbetsuppgift som framstått som 

självklar och obligatorisk medan andra insatser prövas i varje enskilt fall. Mer tydliga riktlin-

jer i det övriga arbetet torde kunna underlätta på samma sätt som riktlinjerna verkar underlätta 

arbetet kring kontaktspårning.      

     När kontaktspårningen är klar är patienten förhoppningsvis i inledningen av reparationsfa-

sen där man börjar se andra saker bortom krisen (Cullberg, 1972, s. 21). I det här läget slutar 

en del patienter gå hos kuratorn då det obligatoriska momentet är över. Detta kan bero på att 

patienterna inte anser sig behöva fortsatt stöd eller för att kuratorn inte vunnit det förtroende 
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som krävs för att patienten är villig till en fortsatt kontakt. Det är värt att nämna de patienter 

som väljer en fortsatt kontakt som då kan bero på en lyckad kontakt och relation från kura-

torns sida. Enligt Lundin et al. (2009, s. 119) kan patienter som avbryter en kontakt (även om 

detta inte är ett behandlingsavbrott) tro att kuratorn är glad att bli av med en patient om kura-

torn inte försöker återta kontakten. Förhoppningsvis har kuratorn skapat en så bra relation så 

att patienten fortsätter kontakten eller kommer tillbaka vid senare eventuella situationer. För 

kuratorns del kan det vara viktigt att påpeka om han/hon upplever att patienten har behov av 

fortsatt kontakt då patienterna inte alltid har den insikten själva. Kuratorers roll och betydelse 

i de fall där patienten inte har någon närstående att prata med kan förklaras med hjälp av kris-

teorin. Stöd från närstående är enligt Hammarlund (2001, s. 95) en viktig tillgång när det gäll-

er att hantera krisen. Även andra faktorer som kuratorerna tar upp som förmildrar krisen be-

kräftas av Hammarlund, tidigare trauman, känslighet etcetera (2001, s. 95). Kuratorerna be-

skriver sin roll först och främst som stödjande och krishanteringen beskrivs också som en 

stödjande funktion. 

     Resultatet visar att en svår situation för kuratorerna är då patienter inte visar en synlig re-

aktion. Detta kan förstås om man tittar på Hammarlunds olika kriser, hotkris, förlustkris, an-

svarskris och kränkning (Hammarlund, 2001, s. 90). Ett HIV- besked kan passa in på alla des-

sa kriser och de reaktioner som beskrivs som primära av Hammarlund är också reaktioner 

som kuratorerna beskriver hos sina patienter. Reaktionerna kan utgöra en indikation på hur 

kuratorn ska utforma sitt arbete med den enskilda patienten. Visar patienten tydliga tecken på 

skuld så kan kuratorn lägga fokus på de tankarna, arbetet får ett tydligare mål än om reaktio-

nerna är tillsynes avsaknade. Det kan då bli svårare för kuratorerna att mobilisera vilka insat-

ser som krävs. Intervjupersonerna påpekar att även den ”osynliga reaktionen” är en form av 

reaktion och att en mer synlig reaktion kan komma senare. Det är alltså viktigt för kuratorn att 

etablera en så god kontakt att patienten fortsätter kontakten. Detta kan göra det möjligt för 

kuratorn att upptäcka senare reaktioner. 

Krisintervention 

Enligt Hammarlund (2001, s. 13) är det vid en kris viktigt att den drabbade får bekräftelse av 

andra och får formulera sin verklighet för att på så sätt göra den begriplig och mer hanterbar. 

Vidare skriver Hammarlund (2001, s. 13) att krishjälpen inte nödvändigtvis ska komma från 

professionell stödperson utan i första hand från närstående. Således kan kuratorns roll vid ett 

besked diskuteras, vilket jag kommer att göra här. I tidsskriften från Riksförbundet för HIV- 

positiva (2006) förklaras att det vid HIV- besked är viktigt att prata med någon som har kun-

skap om HIV samt att hantera kriser. I dagsläget är det i stort läkare som lämnar ett HIV- be-
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sked och det motiveras av intervjupersonerna genom att hänvisa till behovet av medicinsk 

information, något som läkaren besitter. Således är den första punkten, kunskap om HIV, upp-

fylld. Däremot är det kuratorn som besitter störst kunskaper i att hantera kriser varför även 

denna proffession kan vara önskvärd vid besked. Hammarlund presenterar allmänna råd för 

att vara medmänniska i krisen (bilaga 4) och kuratorerna berättar om sitt arbete i enighet med 

vissa av dessa punkter. Krisintervention redan vid beskedet kan enligt Hammarlund (2001, s. 

105) vara nödvändig för att häva chocken och bryta psykologiska försvarsmekanismer som 

förnekande och så vidare. Krisintervention kan också hjälpa till att bli av med overklighets-

känslor och möjliggöra bearbetning av beskedet.    

 Det framkommer att det finns en hel del HIV- positiva personer som inte kommer ut med 

HIV. Vid ett HIV- test är det många som inte har med sig någon närstående och saknar då vid 

det tillfället krisstöd. Detta bör vara en intention på vikten av kurativt stöd direkt vid besked. 

Problemet tycks inte vara kuratorernas inställning till vikten av det kurativa stödet då de anser 

sig ha en betydande roll för patienterna. Problemet kan tänkas vara att man väntas göra en 

bedömning av de reaktioner som uppstår vid besked. Det är självklart förståeligt att patientens 

vilja om stöd bör beaktas men vid djupare dykning i de reaktioner som uppstår vid beskedet 

kan man analysera hur stor insikt patienten själv har angående det egna behovet av kurativ 

vård. Kuratorernas berättelser av reaktioner vid besked och strax efter visar att patienterna 

hamnar i chockfasen där skrik, gråt, ilska, eller till synes oberördhet är framträdande reaktio-

ner. Cullberg (1972, s. 21) skriver att den krisdrabbade kan ha svårt att minnas vad som sagts 

och gjorts under chockfasen. Cullberg skriver också att viktig information som ges i anslut-

ning till ett chockartat besked har väldigt liten effekt. De beskrivna reaktionerna kan visa att 

ett beslut om stödjande kontakt bör ligga hos just den aktör som verkar stödjande, i detta fall 

kuratorn. Något som ska understrykas är att resultatet visar att en sådan bedömning görs av 

läkare och kurator, men i slutänden måste även patienten acceptera detta stöd. Detta kan alltså 

göra att kuratorerna ”tappar” patienter som egentligen är i behov av stöd. Resultatet visar att 

den kurator som medverkar vid HIV- besked upplever att detta är en tidssparande insats i 

slutändan då den snabba insatsen kan mildra kommande reaktioner varpå patienternas behov 

av kurator senare kan minska. Detta bekräftas av kristeorin som alltså förespråkar snabbt kris-

stöd. Med detta kan man anta att kuratorernas stöd redan under beskedet kan vara nödvändig 

för en fortsatt god krisutveckling som underlättar kuratorernas arbete i framtiden. En kurator 

som från början medverkar vid besked kan dels själv se och mobilisera patientens reaktioner 

direkt och med tanke på att det är dessa reaktioner som ska hanteras med hjälp av kuratorn 

kan detta tänkas vara högst relevant. Roberts (2000) betonar vikten av ett snabbt omhänderta-
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gande vid en kris. I dessa fall där krisen är förutsatt och det tvärproffessionella teamet redan 

innan vet om att en person kommer att hamna i ett kristillstånd har man alltså möjlighet att 

sätta in krisarbetet redan innan personen hamnar i krisen. Även Hammarlund (2001, s. 106) 

visar på vikten med snabbt insatt krisstöd.   

Slutsats 

Det som framkommit i studien är att HIV leder till stora sociala konsekvenser, trots att de 

medicinska konsekvenserna ses som små i jämförelse med hur det har sett ut tidigare. Beho-

vet av psykosocialt stöd är stort för de som är HIV- positiva och framförallt för de som inte 

kan eller vill komma ut med HIV. Studien visar också att det är relativt vanligt att man som 

HIV- positiv väljer att inte berätta om att man har HIV. Att som kurator ha en bred kunskap 

om HIV och de medicinska och sociala konsekvenser som det innebär är onekligen ett krav då 

mycket av arbetet består av att informera patienterna och deras anhöriga om infektionen. Stu-

dien visar också att kunskapen om HIV i samhället behöver ökas. Endast en av sex kuratorer 

medverkar vanligtvis vid beskedet, i övriga fall kan kuratorn medverka vid beskedet om läka-

ren anser att det behövs i det specifika fallet. Analysen i detta arbete visar att kurativa stödin-

satser redan vid besked skulle kunna främja en positiv krisutveckling hos patienten samt gyn-

na kuratorernas arbete i längden genom att behovet av stödinsatser kan minska i och med den 

positiva krisutvecklingen.  

    Efter ett besked ligger det psykosociala omhändertagandet i fokus men inom kort har kura-

torn som arbetsuppgift att genomföra kontaktspårning med patienterna. Motiverande arbete 

framstår som metod på samtliga mottagningar men endast en kurator hade utbildning i MI. 

Analysen i denna studie visar att även kunskap om kristeori och krishantering är önskvärd i 

arbetet med HIV- positiva. Kuratorerna på sjukhus har vissa givna arbetsuppgifter, exempel-

vis kontaktspårning, men de kan inte erbjuda gruppverksamhet, djupgående terapier eller an-

hörigstöd (förutom samtal med partner). Som komplement till detta finns olika organisationer 

där man kan erbjuda det som mottagningarna saknar. Detta är en tillgång och något som kura-

torerna använder sig av och hänvisar till för att komplettera det arbete de själva utför. I övrigt 

anser kuratorerna att de har tid och resurser att tillgå sina patienter med det stöd de behöver. 

På organisationen ser man dock att patienter söker sig till dem på grund av brist på tid på 

sjukhusmottagningarna. Arbetet visar att de tydliga riktlinjerna kring arbetet med kontakt-

spårning kan vara en orsak till att just den insatsen inte anses vara särskilt svår, därav dras 

slutsatsen att tydligare riktlinjer underlättar kuratorernas arbete.  

    I studien framkommer att många HIV- positiva begränsas av den rådande lagstiftningen då 

de väljer att leva isolerat för att slippa informera om HIV för andra. Lagstiftningen kan också 
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försvåra det preventiva arbetet kuratorerna strävar efter då många tenderar att undvika att testa 

sig då man vet att ett positivt test innebär att man ”blir slav under informationsplikten”. Slut-

ligen kan konstateras att kuratorerna utför ett oerhört viktigt arbete, inte bara för de som lever 

med HIV utan även det övriga samhället. Jag anser att de skulle kunna förlänga sitt viktiga 

stöd och arbete genom att finnas med vid beskedet och på så sätt eventuellt skapa bättre förut-

sättningar både för patienten och kuratorns fortsatta arbete. Enligt teorier om kriser är en posi-

tiv krisutveckling en förutsättning för patienten ska kunna gå vidare och handskas med 

kristillfället. En negativ kriutveckling ökar patientens behov av stöd (Cullberg, 1972, s. 30). 

Teorier om kriser och kunskap om dem är således nödvändiga i dessa fall. 

    Det preventiva arbetet med kontaktspårning är en förutsättning för att begränsa smittsprid-

ning. Stödet till HIV- positiva personer är väldigt viktigt, i synnerhet då HIV är så pass stig-

matiserande att många lever i ensamhet med HIV. Stödfunktionerna finns både i form av 

HIV- mottagningar och organisationer, men det verkar finnas de som inte söker stöd även om 

de är i behov av det. Att arbeta med motivationsarbete med dessa patienter redan från första 

mötet och få till en insikt hos patienten att stödet är nödvändigt skulle kunna leda till att fler 

tar emot hjälp och stöd.       

     Analysen visar att kuratorernas egen motivation och syn på sitt arbete är en viktig faktor 

för hur de utför sitt arbete. I intervjuerna framkommer att kuratorerna har en tämligen odra-

matisk syn på HIV. Detta är både på gott och ont då en alltför stor avdramatisering kan leda 

till att patienter inte ser allvaret och vikten av att skydda sig själv och andra. Denna konse-

kvens av avdramatisering var kuratorerna medvetna om. Arbetet visar att kuratorerna utför ett 

viktigt arbete och att de har stor betydelse för både HIV- postiva personer och samhället i 

stort. Däremot kan man genom detta arbete se att det finns faktorer som kan vara orsaker till 

att den psykosociala vården ändå inte till fullo kan tillfredställa HIV- positiva personers be-

hov av psykosocialt stöd. Faktorer som stigmatisering och svårigheter med att arbeta kring 

detta samt problemen med att bibehålla en långsiktig kontakt med patienterna kan vara orsa-

ker till detta. Även komplexiteten i att arbeta för en öppenhet om HIV kan vara en avgörande 

faktor till att den kurativa vården inte till fullo täcker de behov av stöd som finns. De anmärk-

ningsvärda problemen med stigmatiseringen av HIV- positiva personer är något man skulle 

kunna gå vidare med varpå jag föreslår detta för tidigare forskning. 

     Om man tittar på centrala faktorer i arbetet med kriser, som både Hammarlund och Cull-

berg tar upp, kan man tänkta sig att kuratorernas arbete skulle kunna förbättras om kuratorer-

na arbetar med ett mer teoretiskt grundat arbetssätt. Detta gäller även motivationsarbete där 

teorier om motivation kan hjälpa kuratorerna att arbeta mer systematiskt med motivationsar-
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bete. De centrala delar i arbetet med kriser som man skulle kunna arbeta mer med är : bekräf-

ta patienten redan vid beskedet, snabb hantering av krisen, motverka negativ krisutveckling, 

anhörigstöd, obligatoriskt möte med kurator vid besked, tidigare mobilisera patientens resur-

ser, fokusera på krisfaserna.Teorier om kriser som tagits upp i arbetet är centrala i kuratorer-

nas arbete då kristillstånd är ett faktum för många av patienterna (Riksförbundet för HIV- 

positiva, 2006). En viktig del av krisarbetet är för kuratorn att bekräfta patienten och låta den-

ne själv formulera sin verklighet (Hammarlund, 2001, s. 13). Att göra detta redan vid beske-

det skulle kunna öka patientens kunskap och insikt i den egna situationen. Möjligtvis kan 

snabb hantering av krisen underlätta både kuratorns framtida arbete och patientens mående. 

Med detta undviker man inte bara en negativ krisutveckling, patienten skulle möjligtvis också 

komma längre i sin process i ett tidigare skede än om kuratorkontakten sker någon vecka efter 

beskedet. Att patienten snabbare kommer vidare i krisen skulle kunna leda till att patienten 

vid ett tidigare skede känner sig redo att berätta för anhöriga om HIV. Som presenterats i ar-

betet är anhörigstödet något som ofta saknas men som är ytterst värdefullt. Att kuratorerna 

tidigt arbetar i enighet med teorier om kriser skulle också kunna bidra till att klienter senare i 

livet har lättare att hantera kriser då tidigare erfarenheter av krishantering underlättar kriser 

senare i livet (Hammarlund, 2001, s. 95). Ett obligatoriskt möte med kurator vid beskedet 

leder till att patienten känner sig bekräftad. Patienten får hjälpt med att reflektera över situa-

tionen. Kuratorn skulle också redan då kunna hjälpa till med att mobilisera resurser, såväl 

sociala som patientens inre resurser. Kanske kommer patienten redan då fram till att det finns 

någon närstående att kontakta. Med detta är det tydligt att stor nytta kan göras vid ett obliga-

toriskt möte med kurator vid beskedet och ett mer systematiskt teoretiskt arbetssätt. 

     För kuratorerna kan det vara bra att vara insatt i de olika krisfaserna som Cullberg (1972, 

s. 21) presenterar.  Även om varje person reagerar olika så kan man eventuellt urskilja riskbe-

teenden eller riskreaktioner hos patienter om man tittar på vilka reaktioner som vanligtvis 

följer i de olika faserna. Dessutom kan kuratorn se när patienten tagit sig ur krisen och följa 

patienten ur krisen. Mer fokuserat krisarbete skulle alltså bidra med en ökad positiv krisut-

veckling i större utsträckning men även underlätta kuratorernas arbete i längden då de från 

beskedet har möjlighet att etablera en god terapeutisk relation till patienten vilket ökar chanser 

för återkommande patienter. Ökad positiv krisutveckling skulle också leda till att patienterna 

snabbare lär sig hantera och leva med HIV vilket kan minimera kriser och depressiva tillstånd 

i framtiden vilket påverkar kuratorernas arbete postitivt då patienterna kan tänkas ha mindre 

behov av kuratorkontakt i framtiden. Teorier om kriser handlar både om faser i krisen som 

patienten går igenom och om arbetet med kriser. Därmed är det viktigt att kuratorerna är 
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medvetna om såväl patientens inre krisprocess som det faktiska arbetet med patienten för att 

kunna arbeta så framgångsrikt som möjligt. 

Diskussion och egna reflektioner 

Kraven som finns på den som utför kontaktspårning visar att kuratorn är mycket väl lämpad 

för uppgiften. Kuratorn lär också vara den aktör i det vårdande teamet som har mest kunska-

per i samtalsmetodik. Utan kontaktspårning skulle inga obligatoriska moment hos kuratorn 

finnas och en del HIV- positiva personer skulle aldrig söka sig till kuratorn. Även om de fles-

ta kuratorerna nämnde att de arbetade mycket med motivation hos patienterna så var det en-

dast en kurator som var utbildad i MI och uttryckligen arbetade med metoden. Med tanke på 

att motivationsarbete är en stor del av det kurativa arbetet kunde en implementering av MI i 

kuratorns arbete och utbildning vara en tillgång. I inledningen definieras socialt arbete som att 

det ska främja människors välfärd genom social förändring och problemlösning i mänskliga 

relationer. Arbetet med HIV och HIV- positiva personer är som man kan se av detta arbete 

väldigt komplext i många avseenden. Social förändring är just det som är svårast att uppnå för 

de kuratorer som arbetar med HIV- frågor. Individuella problem och relationer är de områden 

där kuratorerna kan bidra med verklig förändring men en social förändring kräver något mer – 

en attitydförändring i samhället. En sådan attitydförändring tycks bäst ske genom information 

och kunskap men för kuratorerna ligger svårigheter i att nå ut till de som inte lever med HIV 

då det inte ingår i deras arbetsuppgifter. Trots det kan man i resultatet se att kuratorerna gör 

det de kan i detta avseende då de samhälleliga problemen inte negligeras utan är väl kända för 

dem och där de kan skapa förändring söker de också göra det. Att arbeta med HIV- positiva 

personers självkänsla kan vara ett steg mot att minska stigmatiseringen. Då inte genom att 

samhällets attityd förändras men genom att HIV- positiva personer kan finna en självstyrka 

som gör att de inte behöver känna sig stigmatiserade.   

 Kuratorerna anser själva att de har den tid och resurser som krävs för HIV- patienterna, 

trots detta finns behovet av organisationer och ytterligare psykosocialt stöd. Detta kan förkla-

ras med att en del enbart vänder sig till organisationer som har en annan form av stöd att er-

bjuda. Kuratorerna är medvetna om vilka resurser som finns på organisationerna och kan hän-

visa eller följa med dit vid behov vilket visar på en medvetenhet om den egna verksamhetens 

begränsningar och patienters behov. Således bör detta ses som en styrka snarare än en svaghet 

hos kuratorerna.     

 Ur ett etiskt perspektiv utgör resultatet inga negativa konsekvenser varken för de intervjua-

de personerna eller deras patienter. Samtliga intervjupersoner och mottagningar har anonymi-

serats på så sätt att man inte kan härleda något resultat till någon viss person eller mottagning. 
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Genom att öka kunskapen om kuratorernas arbete och på så sätt se vad man eventuellt kan 

göra annorlunda leder till mer nytta än negativa konsekvenser. För kuratorernas del avser det 

att de kan reflektera över det egna arbetet och antingen fastslå att de arbetar på bästa sätt för 

patienterna eller att det finns alternativ eller komplement som kan tillföra något. Oavsett hur 

man gör så är en reflektion kring det egna arbetet nyttigt, likaså att se hur andra arbetar med 

samma målgrupp. I längden påverkar denna reflektion även patienterna som är mottagare till 

kuratorernas arbete. Att två intervjupersoner ville vara anonyma och även anonymisera mot-

tagningen var ett etiskt övervägande då intervjupersonerna ville värna om sina patienter. Även 

efterkommande intervjupersoner höll med om att en anonymisering var bra då arbetet belyser 

HIV som är en så pass komplex och skamfylld fråga. Att intervjupersonerna är måna om pati-

enternas integritet är tydligt. Kuratorernas arbete kan också ur ett etiskt perspektiv urskiljas då 

de försöker arbeta för social integration samt att de ger omsorg och stöd till personer som be-

höver det. Vidare bidrar kuratorerna med information och råd för att patienterna på bästa sätt 

ska kunna hantera sin situation. En tydlig etisk aspekt i kuratorernas arbete är den stora för-

ståelsen för patienternas situation. Exempel på detta kan man se då kuratorerna inte ställer 

krav på sådant som de själva anser skulle gynna patienten, exempelvis när det gäller att kom-

ma ut som HIV-positiv. Detta för att de samtidigt har förståelse för eventuella konsekvenser 

för patienten och respekterar dem.     

 Det faktum att de flesta kuratorerna inte medverkar vid besked var först förvånande men 

efter att ha hört kuratorerna tala om beskedsprocessen och att den medicinska informationen 

är primär tänkte jag att det kanske inte var så mycket en kurator kunde göra där. Att kuratorn 

inte medverkar vid beskedet innebär inte att patienten inte får möjlighet till stöd. Kuratorn 

presenteras ofta i anslutning till beskedet, men en del väljer då bort kuratorstödet efter det 

omvälvande beskedet. När jag till sist intervjuade den enda kurator som är med vid beskedet 

ändrades min uppfattning igen och efter djupare analys med hjälp av kristeorin anser jag att 

alla kuratorer skulle medverka vid beskedet. Skillnaden mellan att medverka vid beskedet och 

att komma in strax efter tycks dels vara att kuratorn redan innan kan etablera en kontakt och 

att det fortsatta samtalet sker mer naturligt. En kurator som kommer in efter att en patient fått 

ett HIV- besked blir ytterligare något nytt och kanske okänt och man ska ta ställning till om 

man vill prata med denne. Att läkaren är med och lämnar den medicinska informationen är 

självklart nödvändig men därefter anser jag att krisstödet ska vara primärt och obligatoriskt. 

Detta för att patienten själv inte nödvändigtvis är medveten om vilket stöd han/hon behöver. 

Ett stöd kan sällan, om inte aldrig, skada. Ett direkt omhändertagande av kurator kan ge pati-

enten möjlighet att prata igenom situationen och med kuratorernas kunskap kan de förmedla 
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information som kan vara av vikt för patienten.   

 Kontaktspårningen kräver mycket av kuratorernas tid, en fråga man kan ställa är om det är 

en uppgift för kuratorerna. Resultatet i denna studie har visat att de stora påfrestningarna för 

HIV- patienter inte är de medicinska utan de sociala och psykiska faktorerna. Att inte genom-

föra kontaktspårning kan ge mer tid till andra insatser för HIV- positiva personer. Det fram-

kommer dock att kuratorerna gör ett viktigt arbete under kontaktspårningen som är en pro-

cess, ibland en bearbetande process där kuratorn behövs som stöd och motivation. Det samla-

de intrycket av samtliga intervjupersoner i detta arbete var att de är oerhört engagerade och 

brinner för sitt arbete och att hjälpa de personer som lever med HIV.  

 Detta arbete kan bidra till en ökad kunskap om kuratorernas arbete och deras begränsning-

ar. Således kan man se att det behövs något mer än psykosocialt stöd för att HIV- positiva 

personer ska kunna uppnå god livskvalité- en samhällelig förändring. Arbetet kan också leda 

till funderingar kring huruvida ett kuratorstöd ska vara obligatoriskt vid ett HIV- besked. Ar-

betet bidrar även med en ökad kunskap om HIV och dess konsekvenser, såväl medicinska 

som sociala. För att se detta arbete i ett större perspektiv går funderingarna till stigmatisering 

och den samhälleliga strukturen. Det är inte bara HIV som är stigmatiserat utan egentligen allt 

som avviker från normen. När en infektion som HIV, som för bara några år sedan innebar 

döden, blir snarare ett socialt bekymmer än ett medicinskt för de som lever med det väcks i 

alla fall mitt intresse för hur man ska kunna bekämpa stigmatiseringen. En allt för stor fråga 

för detta arbete men det tåls att tänka på vad jag kan göra för att minska stigmatiseringen i 

min umgängeskrets. För den finns där, den finns överallt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Hej. Jag heter Linda Wåglund och studerar på socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Hög-

skola. Just nu skriver jag min C-uppsats som ska belysa kuratorers arbete med HIV- positiva 

personer. 

Syftet med studien är öka kunskapen om kuratorers arbete med HIV- positiva personer i sam-

band med HIV-besked och det fortsatta livet som HIV- positiv. 

För att undersöka detta önskar jag intervjua kuratorer som arbetar med HIV- positiva perso-

ner. Genom din medverkan hoppas jag få dina erfarenheter av vad ditt arbete betyder för HIV- 

positiva personer, både vid beskedtillfället, men även efteråt. 

Intervjun kommer att ta max 1 timme och jag önskar, med ditt samtycke, att spela in intervjun 

för att få så korrekt information som möjligt. 

Resultatet av intervjun kommer att presenteras i mitt arbete som kommer att läsas av mina 

lärare och studiekamrater. Efter kursens slut blir arbetet offentligt material. Inga känsliga 

uppgifter om dig som privatperson kommer att presenteras och om du önskar kan du vara 

anonym. 

 

Vänligen kontakta mig om du har några frågor eller synpunkter: 

 

Linda Wåglund, 070-471 11 23, linda.waglund@student.esh.se 

Handledare: Marie Nordfeldt 
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Bilaga 2 

Brev om informerat samtycke 

Jag heter Linda Wåglund och studerar på socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Högskola. 

För tillfället skriver jag c-uppsats angående kuratorers arbete med HIV- positiva personer. 

Syftet med studien är att öka kunskapen om kuratorers arbete med HIV- positiva personer i 

samband med HIV-besked och det fortsatta livet som HIV- positiv. 

Genom din medverkan hoppas jag kunna få en professionell reflektion över vilka faktorer 

som påverkar HIV -positiva. Jag hoppas kunna öka kunskapen om kuratorers arbete och bety-

delse för HIV -positiva och deras möjligheter till ett gott liv. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun eller avböja att svara 

på vissa frågor om du önskar. Det är viktigt att du känner dig bekväm i intervjusituationen 

som kommer att ta max 1 timme. Intervjun kommer att spelas in på band för att få så korrekt 

information som möjligt. 

Resultatet av denna intervju kommer att presenteras i mitt arbete som i första hand kommer 

att läsas av mina lärare och studiekamrater, efter kursens slut kommer arbetet bli offentligt 

material. Inga känsliga uppgifter om dig som privatperson kommer att presenteras och om du 

önskar kan du vara anonym. 

Om du har frågor eller synpunkter angående intervjun ber jag dig vänligen kontakta mig: 

 

Linda Wåglund, 070-471 11 23, linda.waglund@student.esh.se 

Handledare: Marie Nordfeldt 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till deltagande: 

 

_____________________________________ 

 

Namnförtydligande: 

 

______________________________________ 

 

Datum: 

 

______________________________________ 

 

Jag vill tacka för din medverkan som möjliggör detta arbete! 

mailto:linda.waglund@student.esh.se
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Bilaga 3 

Bakgrundsfakta 
Verksamheten: 

Målgrupp (Alla HIV- positiva eller en viss målgrupp?): 

Namn: 

Önskar vara anonym? 

Kön: 

Utbildning: 

Hur länge har x arbetat med HIV-frågor? 

Tid för intervju: 

Plats för intervju: 

Intervjuguide 
 

1. Hur går ett HIV- besked till? 

Vilken är din roll? 

Har ni några riktlinjer som ni ska följa? 

Berätta om ett tillfälle då det inte gick så bra. 

Berätta om ett tillfälle då det gick bra. 

2. Vilka olika reaktioner stöter du på i samband med beskedet? 

Berätta om din roll i olika situationer. 

3. Vad tror du det är som gör att reaktionerna är så olika? 

4. Hur ser det fortsatta arbetet ut med den HIV- positiva efter beskedet? 

Har ni några riktlinjer? 

5. Vad är det som avgör hur det går efter beskedet? 

Berätta om en särskilt svårt situation. 

Berätta om en bra situation. 

6. Berättar dina patienter om sin sjukdom för sina anhöriga? 

7. Berättar dina patienter om sin sjukdom för utomstående? 

8. Vad tror du att det är som gör att patienter är olika öppna med sin sjukdom? 

Arbetar ni för att öka öppenheten, hur? 

9. Hur ser du på din roll som kurator? 

Vad betyder ditt arbete för de HIV- positiva? 

10. Har jag missat att fråga något? 

11. Går det bra att jag kontaktar dig igen om jag behöver ytterligare information? 
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Bilaga 4 

 

”Att vara medmänniska i krisen”: Allmänna råd 

 

Utdrag ut ”Bearbetande samtal” av Claes- Otto Hammarlund (2001, s. 73): 

 

Du skall… 

1. Presentera dig och se till att den drabbade förstår att din hjälp är menad som ett erbjudande. 

2. I första hand lyssna till den drabbade och inte prata själv. Endast om den drabbade är  

   oförmögen att själv tala om sin upplevelse skall du försöka hjälpa denne att formulera  

   tankarna om det som hänt. Ibland behöver den drabbade skriva ner sin upplevelse. 

3. Inrikta samtalet på den drabbades aktuella problem och symtom. 

4. Vara ärlig mot den drabbade men på ett taktfullt och empatiskt sätt. 

5. Hjälpa den drabbade att se realistiskt på sin situation; låt det drabbade berätta vad som hänt,  

   inskränk dig till att korrigera uppenbara missuppfattningar eller orealistiska förväntningar.   

6. Hjälpa den drabbade att acceptera och ta emot hjälp. 

7. Acceptera den drabbades känslor som de är och hjälpa honom/henne att fritt våga uttrycka  

   t.ex. känslor av sorg, smärta, skuld och vrede, utan att du kommenterar känslorna. 

 8. Förmedla en positiv grundstämning (först och främst genom att stanna kvar hos den drab-

bade) och ge den drabbade hopp om att reaktionen kommer att gå över. 

9. Känna till och acceptera dina egna begränsningar som hjälpare. 

10. Vara beredd på att du själv blir berörd av det inträffade. 

Du skall inte… 

1. Ge goda råd (men dock söka avstyra självdestruktiva handlingar och beslut). 

2. Lösa den drabbades problem. 

3. Försöka ändra den drabbades känslor. 

4. Uppmuntra anklagelser mot andra. 

5. Avlägsna den drabbade från hans eller hennes problem. 

6. Tro att den drabbade till varje pris måste skyddas och inte får anstränga sig. 

7. Tro att en drabbad person, som till det yttre verkar lugn eller inte visar några påtagliga   

   stressreaktioner, inte behöver hjälp. 

 


