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Förord 
 
Det går att fundera över beslutat att skriva en magisteruppsats så nära inpå en pensionering. För 

mig blev det ett måste efter att ha börjat lyssna på hur dagens kuratorer inom hälso- och sjukvård 

berättade om sin vardag med upplevelse av marginalisering och att kompetensen ifrågasattes. 

Vad är det som har hänt? Det är starten på ett år av hårt men roligt arbete där jag har försökt 

förstå det som har hänt och varför kuratorer fått det svårt. Jag har fått lära mig mycket nytt som 

har varit stimulerande och berikande. Frågan är nu om jag har lust att gå i pension efter den här 

resan. 

 

Det hade aldrig gått utan stöd och engagemang av andra. Utan de kuratorer som ställde upp i 

fokusgruppsintervjuerna hade det aldrig gått, ett stort tack till er alla. Ett stort tack till 

handledare Maria Bennich för ett du tålmodigt lotsat mig genom arbetet. Utan det hade det 

aldrig gått. Till slut ett tack till familjen och särskilt maken för alla dessa diskussioner om New 

Public Management som du har varit tvungen att ställa upp på. 
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Sammanfattning 

Många kuratorer inom dagens hälso- och sjukvård upplever att professionen marginaliseras 

samtidigt som de känner en stark oro för att det sociala perspektivet riskerar att gå förlorat, 

något som skulle drabba vården och patienterna negativt. Det är en situation som de deltagande 

kuratorerna tydligt ger uttryck för vid de intervjuer som ingår som underlag i den här uppsatsen. 

Det finns förslag på att legitimation ska införas för kuratorer inom hälso- och sjukvården vars 

huvudändamål är att trygga patientsäkerheten men även att säkerställa att det sociala 

perspektivet kommer att finnas kvar inom hälso- och sjukvård. 

Dagens styrformer inom offentlig sektor har fokus på att öka effektivitet genom att styra med 

kontroll och granskning av mätbara mål. Det har påverkat professionernas användning av 

kompetens vilket har lett till en avprofessionalisering. I dagens kunskapsstyrning är mätbar 

behandling genom manualer mer betydande än professionskompetens vilket har försvagat 

kuratorernas professionsroll inom hälso- och sjukvård. Den här bilden blir klart uttalad i 

uppsatsens empiriska material och bekräftas av den litteratur som studerats.  

Styrformerna har kritiserats och regeringen har tillsatt en delegation som har till uppgift att 

arbeta fram en reform som ska ta vara på medarbetarnas kompetens så att medborgarna får den 

service de behöver vilket ska ske genom införandet av tillitsbaserad styrning. Förslaget om 

införande av legitimation och en tillitsbaserad styrning kan leda till att utvecklingen förändras 

för kuratorerna och det sociala perspektivet. För kuratorerna väcker förslaget till legitimation 

förhoppningar. En legitimation skulle kunna stärka deras yrkesroll och på samma gång tydligt 

visa att det sociala perspektivet inom hälso- och sjukvård ett särskilt och nödvändigt område 

och kan leda till en utveckling av professionens jurisdiktion. 

 

 
BEGREPP: Styrningsregim, Diskursiv stängning, Kunskapsstyrning, Organisation, 

Institutionalisering, Institutionell logik, Professionalisering, Avprofessionalisering, 

Handlingsutrymme, Jurisdiktion, Psykosocialt arbete 
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Abstract  
 

Many social workers that are working within the current healthcare system, feel that their 

profession is being marginalized, and they are worried that the social perspective might be lost, 

which would affect both the healthcare system and the patient in an undesirable way. This is a 

situation that is described by the social workers that were interviewed for the work of this assay. 

There is a proposition about a special legitimisation for social workers within the healthcare 

system. The main aim of this proposition is to secure the patient safety.  A second aim is to 

secure that the social perspective will remain with in the healthcare system.  

 

The governance of the public sector of today, focuses on increasing the efficiency by control 

and review of measurable goals, which has affected the professionals' use of their skills and 

lead to de-professionalization. In today's knowledge management, measurable treatment 

through manuals is seemingly more important than professional competence, which has 

weakened the curators' profession role in healthcare. This picture is clearly stated in this essay's 

empirical study and is confirmed by the literature studied. 

 

The trust delegation has the task to develop a reform that will better use the employees' skills 

so that the Swedish citizens receive their needed services through trust-based governance. The 

proposed introduction of legitimisation and the work of the trust delegation can both lead to 

changes for the social workers and the social perspective. For the social workers, the proposal 

raises hope. A legitimisation might strengthen their occupational role and at the same time 

indicate that the social perspective in healthcare is a specific and necessary area, which can lead 

to the development of the profession's jurisdiction. 

 

 

 

KEYWORDS: Management regime, Discursive closure, Knowledge management, 

Organisation, Institutionalisation, Institutional logic, Professionalization, De-

professionalization, Jurisdiction, Social work 
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Uppsatsens disposition 

 
Kapitel 1 Inledning 
Uppsatsen inleds med en presentation av problemområdet, frågeställningar och syfte. Bakgrunden inleds 

med ett historiskt perspektiv på kuratorsfunktionen, legitimationsförslaget och dess yrkesutbildning med 

lärandemål kommer att presenteras samt vad legitimation betytt för andra professioner. Därefter berörs de 

styrformer som finns inom hälso- och sjukvården och en kort presentation görs också av 

Tillitsdelegationens arbete. 

 

Kapitel 2 Teori och tidigare forskning 
I det här kapitlet presenteras New Public Management och hur det infördes inom hälso- och 

sjukvård samt lite om organisationsteori och nyinstitutionellt perspektiv. Därefter följer en 

beskrivning av kuratorns teoretiska grundantaganden och psykosocialt som begrepp. I den 

tidiga forskningen presenteras en sammanställning av forskning om och av kuratorer inom 

hälso- och sjukvård tillsamman med forskning om kunskapsstyrning och evidens. 

Avslutningsvis en kort sammanställning av professionalism och Jurisdiktion. 

 
Kapitel 3 Metod 
I kapitlet presentera metoden och hur tillvägagångssättet varit under rubrikerna fokusgrupp som 

forskningsmetod, urvalsprocessen och förförståelse. Vidare utformandet av vinjett och 

intervjuguide vilka båda finns med som bilagor. Därefter följer avsnitten litteratur,  

genomförandet av fokusgruppsintervjuerna, analys och etiskt perspektiv. 

 

Kapitel 4 Resultat och analys 
Kapitlet börjar med en inledning som följs av följande rubriker   

Kuratorns arbete och relation till andra – en kamp om utrymme med underrubrikerna, 

Marginalisering och utrymme och Att bli definierad av andra.  

Organisation, styrning och chefen, Synen på olika styrformer och Chefens betydelse. 

En yrkeslegitimation – vad kan den göra? Avsaknad av legitimation, Betydelsen av en 

legitimation och Professionsutveckling. 

Utbildning och kompetens – vad kan och gör en kurator? Det professionella sociala 

perspektivet, Förhållandet till den teoretiska grunden och Psykosocialt och psykologiskt 

behandlingsarbete och psykoterapi. 

 

Kapitel 5 Diskussion. 
Efter inledningen genomförs diskussionen under rubrikerna Kamp och anpassning, 

Professionsutveckling, Socialt arbete i dagens kunskapsstyrda organisationskontext samt 

avslutas med Metodkritisk diskussion. 
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1. Inledning  
Inom hälso- och sjukvården är kuratorn den enda högskoleutbildade yrkesgrupp i det 

patientnära arbetet som ännu inte är legitimerad. Efter ett beslut av en enhällig riksdag den 3 

juni 2015 påbörjades processen att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård. 

Den 30 augusti 2017 skickade Socialdepartementet ut en promemoria på remiss som bland 

annat föreslår att en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården ska införas den 1 

januari 2019 (Socialdepartementet, 2017). 

Socialstyrelsen har utrett behovet av legitimation och pekar på att det främsta skälet till att 

införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård är patientsäkerheten, men att 

legitimation samtidigt bidrar till att det sociala och psykosociala arbetet i hälso- och sjukvården 

får större tyngd (Socialstyrelsen, 2014). För legitimation krävs en yrkesexamen och 

Universitetskanslerämbetet har lagt fram ett utbildningsförslag på hälso- och 

sjukvårdskuratorsexamen (Universitetskanslerämbetet, 2017). 

Det sociala perspektivet har genom kuratorns arbete varit ett givet och integrerat inslag i hälso- 

och sjukvårdens arbete under lång tid men under senare år har efterfrågan av 

kuratorskompetensen minskat inom vissa verksamheter. Hälso- och sjukvård liksom övrig 

offentlig sektor har genomgått stora strukturella förändringar sedan början av 1990-talet. Den 

genomgripande förändringen av organisering och styrning har påverkat den sjukvårdande 

behandlingen. Från att professionskunskap styrt valet av behandling styrs det numera av 

politiker och andra aktörer såväl på den nationella som den regionala nivån (Hasselbladh, 

Bejerot, & Gustafsson, 2008).  

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) har det genomförts förändringar inom vissa 

verksamheter där antalet anställda kuratorer minskat och istället har psykologer ökat i antal. I 

Region Skåne avvecklas kuratorer på vårdcentralerna vilket bland annat antas bero på att det 

sociala perspektivet i behandlingen inte beaktas i Socialstyrelsens förslag på nya riktlinjer för 

behandling av depression och ångestsyndrom (Sydsvenskan, 2017 s A3). Det finns anledning 

att anta att den förändring som hälso- och sjukvårdsorganisationerna genomgått när det gäller 

styrning troligen har bidragit till att ändra synen på behovet av ett socialt perspektiv inom hälso- 

och sjukvård.  

Kuratorns roll inom hälso- och sjukvård har diskuterats vid Akademikerförbundets fackliga 

möten med kuratorer inom VGR under hösten 2016 och våren 2017. Det finns en stor oro bland 

kuratorer om vad som händer med det sociala perspektivet och kuratorsrollen. En legitimation 

kan förändra dagens utveckling och även gynna kuratorers professionsutveckling. Hur en dylik 

förändring kan påverka professionens villkor inom hälso- och sjukvård blir inte principiellt 

relevant utan att det sätts in i sitt organisatoriska sammanhang. Därmed är det viktigt att också 

undersöka hur de nuvarande styrformerna inom hälso- och sjukvården påverkar det sociala 

perspektivet och professionens arbete. Det är angeläget att kuratorn även i framtiden kan 

använda det sociala perspektivet med grund i det sociala arbetets kunskapsfält som ett givet 

inslag inom hälso- och sjukvården.  
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Ambitionen med uppsatsen är att sätta kuratorns arbete i en organisations- och samhällskontext 

för att bättre förstå hur professionen utvecklats över tid och hur det i nutid går att förstå 

upplevelsen av marginalisering och ifrågasättande. Samhällsförändringar är ständigt pågående 

och för kuratorer kan införandet av legitimation och yrkesutbildning leda till en utveckling av 

professionen vilket kan stärka kuratorsrollen inom hälso- och sjukvården. Intressant är att ta del 

av hur kuratorer själva ser på den möjliga förändringen för professionen som en legitimation 

och en yrkesutbildning kan leda till. Studien har hög relevans för det sociala arbetet och 

socionomerna inom hälso- och sjukvård. Det är kuratorn som står för det sociala perspektivet 

genom sin utbildning inom ämnet socialt arbete. En specifik yrkesutbildning för kuratorer inom 

hälso- och sjukvård bör leda till att det sociala perspektivet inom sjukvården utvecklas och 

stärks kunskapsmässigt vilket är en utmaning för de institutioner som utbildar socionomer och 

som i framtiden ska utbilda kuratorer inom hälso- och sjukvården. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur verksamma kuratorer inom hälso- och sjukvård 

uppfattar införande av legitimation och den betydelse det eventuellt kan få för professionen 

framöver. 

Frågeställningar:   

 Vilka förväntningar har kuratorer på införandet av en yrkeslegitimation? 

 

 Vad kan legitimation och en yrkesutbildning få för betydelse för hälso- och 

sjukvårdskuratorers professionsutveckling? 

 

 På vilket sätt skulle legitimation och utbildning kunna bidra till förändring av den 

nuvarande synen på det sociala arbetet inom hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrda 

organisationsstruktur? 

 

1.2 Bakgrund  
Den första kuratorn anställdes 1914 inom dåtidens psykiatri och hade till uppgift att utreda den 

sociala och ekonomiska situationen men också att bistå patienten genom att bevaka och skydda 

patientens intressen, försvara patientens rättigheter, förvalta medel och ägodelar samt förbereda 

utskrivning genom att finna bostad och arbete (Olsson, 1999; Lalos, Blom, Morén, & Olsson, 

2014). 

 

I radion startades en brevlåda för sociala och personliga problem (Seifarth, 2007). Inledningsvis 

användes brevlådan till att informera landets invånare om socialpolitiska reformer och nyheter.  

I en statlig utredning på 1940-talet, som kartlade samhällets sociala upplysningar, framkom det 

att det var de personligt betonade socialupplysningarna som hade den största betydelsen för 

landets medborgare. 1956 tog kurator Lis Asklund över programmet under rubriken 

”Människor emellan”. Innehållet breddades till att förutom social upplysning också handla om 

frågor om samlevnad, äktenskap, barnuppfostran och andra relationer men också råd vid inre 

konflikter på ett personligt och själsligt plan. Asklund som kurator framstod som en förebild 
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för den tidens professionsideal, som en lugn och förstående kurator som svarar på frågor om 

samlevnad och psykiska problem (Seifarth, 2007). 

 

I takt med den samhällsutveckling som de socialpolitiska förändringarna började fler kuratorer 

anställas inom hälso- och sjukvård och det sociala perspektivet genom kuratorns profession 

blev ett självklart integrerat inslag inom hälso- och sjukvård.  Under välfärdens expanderande 

under 1960- och 1970 talet ändras fokus från det materiella problemområdet till fokus på social, 

psykologisk och existentiell problematik och kuratorns arbete började benämnas psykosocialt 

utrednings- och behandlingsarbete. Kuratorer började också bland annat vidareutbildade sig till 

psykoterapeuter (Lalos et al., 2014). 

 

Det som idag utmärker socialt arbete beskrivs utifrån den kunskaps- och människosyn som 

professionen har. Det karakteristiska för socialt arbete är en helhetssyn där individen ses i sitt 

sammanhang och kunskaper om hur det är att leva i utsatthet i form av svårigheter och problem 

av varierad art liksom vilka faktorer som påverkar människors risk att hamna i utsatthet. 

Kuratorn arbetar utifrån en kombination av olika metoder och arbetssätt, som råd, stöd och 

insikts- och motivationsskapande metoder, oavsett verksamhet (Socialstyrelsen, 2014). 

Kuratorn arbetar med mänsklig problematik betingad av sjukdom och utsatthet men också hur 

utsatthet och livsbetingelser finns som grund för ohälsa. Det är en komplex problematik som 

kuratorn är utbildad till att både förstå, bedöma och hantera och ingår som kunskapsbas och 

metod i ämnet socialt arbete (Lalos et al., 2014). 

1.3 Legitimation och utbildning 

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utrett behovet av legitimation för kuratorer och 

om det fanns ett sådant behov, föreslå hur en legitimationsgrundande utbildning skulle utformas 

(Socialstyrelsen, 2014). Enligt rapporten anfördes patientsäkerheten som det främsta skälet för 

att införa legitimation för kuratorer. Rapporten slår också fast att sociala faktorer kan ha 

avgörande betydelse för diagnos och behandling och det som utmärker det sociala arbetet är 

kunskapen om hur sociala problem i form av utsatthet, belastning och svårigheter i livet 

påverkar människors hälsa.  Enligt Socialstyrelsen behövs ett helhetsperspektiv på individens 

hela livssituation så att sociala problem inte medikaliseras (Socialstyrelsen, 2014). Efter 

Socialstyrelsens rapport gav regeringen Universitetskanslersämbetet uppdrag att lämna förslag 

med beaktan av Socialstyrelsens rapport (2014) till en examensbeskrivning för yrkesexamen 

för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Yrkesutbildningen föreslås innefattar 60 

högskolepoäng på avancerad nivå. Det betyder att studenterna kan välja utbildningen efter 

grundutbildningens 6:e termin och att yrkesutbildningen ges på terminerna 7 och 8. 

(Universitetskanslerämbetet, 2017) 

1.4 Lärandemålen i den legitimationsgrundande utbildningen 
Lärandemålen för yrkesutbildningen lyfter fram fördjupad kunskap om och förståelse för 

samspelet mellan sociala och psykosociala faktorer, ohälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå 

samt hur ohälsa kan påverka individen och närstående. En kurator ska också visa kunskap om 

och förståelse för kriser, sorg, förluster och trauman.  Därutöver ska en kurator utreda och 

bedöma individers sociala situation i relation till relevanta vård- och omvårdnadssituationer och 
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med utgångspunkt i detta föreslå sociala och psykosociala insatser i form av behandling, 

utredning, nätverksarbete etc. En viktig del är samverkan med patienten och dennes närstående 

samt planering, genomförande och uppföljning av sociala och psykosociala insatser på individ- 

och gruppnivå samt naturligtvis det professionella bemötandet, etik och mänskliga rättigheter 

etc (Universitetskanslerämbetet, 2017). 

 

Socionomutbildningen är i dag en generalistutbildning men varje utbildningsinstitution har 

utifrån de övergripande utbildningsmålen möjlighet att forma och sätta prägel på den utbildning 

som ges inom institutionens ram. Därför kan det finnas skillnader i utformningen av respektive 

läroanstalts kursinnehåll och därmed i den kunskap som de examinerade socionomerna har. I 

lärandemålen för den legitimationsgrundande utbildningen lyfts psykosocialt arbete fram, 

vilket det däremot inte görs i socionomexamens lärandemål. Begreppet finns inte heller med i 

utbildningsplanen för till exempel Socionomprogrammet Jönköping university (2017) men 

finns med i utbildningsplanen för Socionomprogrammet Göteborgs universitet (2017). Däremot 

finns en samstämmighet mellan dessa båda lärosäten när det gäller kunskap om ohälsa och 

belastningar i livet och därmed för kriser, sorg, förluster respektive trauman.  

 

1.5 Vad införandet av legitimation betytt för andra professioner  

Den viktigaste anledningen till legitimation är Patientsäkerheten som regleras i 

Patientsäkerhetslagen (2010:659). Patienterna ska känna sig säkra på att legitimerade 

professioner har adekvat utbildning och att de står under tillsyn av myndighet. I 

patientsäkerhetslagen (2010:659) kapitel 4 regleras också behörighetsfrågor inom hälso- och 

sjukvården. Utöver det ansvar som en legitimation innebär leder legitimationen också till 

ensamrätt till yrket och skyddad yrkesidentitet. 

 

Tydligt är att de professionellas intresseföreningar och fackförbund har varit och är de som i 

stor utsträckning engagerat sig i legitimationsfrågor. På olika hemsidor formuleras vad 

legitimationen innebär och betyder för professionen. Vårdförbundet som organiserar 

barnmorskor, biomedicinskanalytiker, röntgensköterskor och sjuksköterskor menar att 

legitimationen är det viktigaste beviset på kunskap, kompetens och lämplighet för att arbeta 

inom vården. Vidare framförs att det är viktigt med skyddad yrkestitel och ensamrätt till yrket 

(Vårdförbundet, 2017). Sveriges arbetsterapeuter framhåller att det för att utöva yrket som 

arbetsterapeut på hälso- och sjukvårdens område krävs legitimation och att den legitimerade 

arbetsterapeuten ansvarar för att fullgöra sina uppgifter i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Legitimationen skyddar professionens utrymme och identitet, avgränsar 

mot andra och den är också en garanti för kunskap och kompetens men den betyder också att 

den legitimerade står under tillsyn av myndighet (Sveriges arbetsterapeuter, 2017). 

 

1.6 Styrformer inom dagens hälso- och sjukvård  

Legitimation och utbildning kan möjliggöra en angelägen professionsutveckling för kuratorer 

inom hälso- och sjukvård men det är samtidigt viktigt att också förstå hur den 

styrningsorganisation som finns inom hälso- och sjukvården påverkar professionsutveckling. 

Det går att anta att dagens styrformer påverkar kuratorsprofessionen och kan vara en förklaring 
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till kuratorers upplevelse av marginalisering och en känsla av ifrågasättande. Den traditionella 

statliga styrningen utfördes genom lagar, regler och ansvarsområden till skillnad från dagens 

styrning som utgår från ett marknadstänkande. Den bärande idén är att offentlig sektor ska 

skötas likt ett företag där ledning sker genom resultatstyrning istället för regelstyrning. 

Styrningen leder till att arbetet har fokus på bland annat produktionsplanering, flöden av 

patienter, antal behandlingar per medarbetare(pinnar), olika former av utfallsdata som 

verksamheten ska mäta samt omfattande kodning och rapportering till olika register 

(Hasselbladh et al., 2008; Rexvid, 2016). 

 

1.7 Socialstyrelsen och kunskapsstyrning 
Socialstyrelsen är, genom de olika ansvarsområden som myndigheten har, en viktig nationell 

aktör när det gäller styrning av hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen (2014) har utrett behovet 

av legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård och hur ett innehåll i en 

legitimationsgrundande utbildning bör se ut samtidigt som myndigheten också är den 

verksamhet som leder arbetet med de nationellt utformade riktlinjerna för behandling inom 

hälso- och sjukvård. Riktlinjer är styrdokument som den statliga- och regionala nivån upprättar 

för styrning och reglering av behandlingsarbetet inom hälso- och sjukvårdens olika 

verksamheter. Den här kunskapsstyrningen styr därmed användningen av de olika 

professionernas kunnande och kompetens Det är en detaljerad styrning som reglerar vilka 

professioner som ska utföra behandling och vilken behandling som ska användas för respektive 

diagnos.  

 

Det finns skillnader mellan olika riktlinjer när det gäller synen på behovet av ett socialt 

perspektiv vilket exemplifieras av de två riktlinjerna: Nationella riktlinjer för vård vid 

depression och ångestsyndrom respektive Nationella riktlinjer för bröstcancer. I riktlinjen för 

vård vid depression och ångestsyndrom finns inte kuratorns kompetens med som behandling 

(Socialstyrelsen, 2017) men i de nationella riktlinjerna för bröstcancer däremot anges att det 

behövs metodiska bedömningar och åtgärder för att avhjälpa funktionella, psykiska och sociala 

problem som kan vara en följd på det somatiska tillståndet och dess behandling (Socialstyrelsen, 

2014). Skillnaden mellan de båda riktlinjerna är att de för patienter med bröstcancer beaktar ett 

helhetsperspektiv på patienten och dennes livssituation till skillnad från riktlinjerna för ångest 

och depression där helhetsperspektiv saknas och därmed det sociala perspektivet. I praktiken 

kommer det finnas en kurator att tillgå för patienter med bröstcancer men för patienter med 

diagnos ångest och/eller depression kommer kurators kompetens inte att vara tillgänglig om 

riktlinjerna följs. 

 

1.8 Tillitsdelegationen 

Införandet av dagens styrformer har under senare år ifrågasatts. Kritiken pekar på att situationen 

har försämrats både för patienter och för anställda. I juni 2016 beslutade regeringen att tillsätta 

en delegation, Tillitsdelegationen, vars uppgift var att ta fram en tillitsreform där styrning ska 

ta tillvara medarbetarnas kompetens på ett bättre sätt så att medborgarna får bättre hjälp. Arbete 

ska vara klart sommaren 2018. I delbetänkande (Tillitsdelegationen, 2017) diskuteras hur 

dagens styrning påverkar det dagliga arbetet och skapar en känsla av maktlöshet men även 
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skapar ett bristande förtroende för styrningen vilket är problematiskt. I delbetänkandet 

förespråkas en tillitsbaserad styrning där fokus flyttas till mötet mellan brukare och medarbetare 

för att frigöra ett handlingsutrymme för professionens kompetens så att lösningar kan 

skräddarsys till olika brukarbehov. Den offentliga sektorn behöver bli bättre på att lösa 

människors komplexa problem. Det behövs en annan logik än att problemlösning underlättas 

av standardiserade program. När det gäller komplexa problem måste insatser varieras så att det 

som kan fungera i varje enskilt fall kommer till användning. Det efterfrågas ett 

systemperspektiv på styrning och det måste finnas balans mellan politik, profession och 

medborgare.  En annan aspekt är att den tidigare traditionella hierarkiska styrningen håller på 

att ersättas med en mer nätverksliknande styrform och att det därmed finns en avsaknad av ett 

linjärt samband mellan politiskt beslutade mål och vad som faktiskt sker i organisationen 

(Tillitsdelegationen, 2017).  

 

Det pågår ständigt förändring och utveckling i samhället. Under senare år har det inom offentlig 

sektor varit fokus på att förändra styrningen mot kontroll genom mätbara mål vilket påverkat 

professionernas användning av sin kompetens. Nu genomförs ett arbete med att ta fram en 

reform som ska ta vara på medarbetarnas kompetens så att medborgarna får den service de 

behöver. För kuratorer inom hälso- och sjukvård har dagens styrformer medfört stora 

förändringar i det dagliga arbetet men en känsla av marginalisering och utanförskap. Förlaget 

om införande av legitimation och Tillitsdelegationens arbete kan båda leda till att utvecklingen 

förändras för kuratorerna och det sociala perspektivet. 
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
Kontextens betydelse för kuratorers upplevelse av marginalisering inom hälso- och sjukvård 

behöver undersökas utifrån den styrning som finns på strukturell- och organisatorisk nivå. 

Organisationsteori och nyinstitutionellt perspektiv framstår som relevant teoretisk ansats för att 

försöka förstå hur professionen påverkas inom institutionens ram. I det här sammanhanget är 

det viktigt att även beskriva de styrformer som benämns New Public Management (NPM) för 

att försöka förstå hur dagens styrning fungerar men också hur den har implementerats inom 

hälso- och sjukvården. Den kunskapsstyrning som nu gäller påverkar professionens 

handlingsutrymme genom detaljstyrning och därmed är professionen fråntagen ett eget ansvar 

för bedömning och val av behandling.  

Det behövs en kunskapsdiskussion om teori och vissa begrepp som är centrala för det sociala 

arbetet inom hälso- och sjukvården. Genom att psykosocialt arbete som begrepp finns med i 

lärandemålen för den legitimationsgrundande utbildningen är det relevant att presentera 

begreppet, hur det kommit att utvecklas i Sverige och användas men också kritiserats. Det kan 

också vara på plats att fundera över begreppen psykosocialt och stödjande samtal i relation till 

begreppet counselling. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning om och av kuratorer inom 

hälso- och sjukvård. 

2.1 New Public Management inom hälso- och sjukvård 

Hasselbladh et al. (2008) skildrar bakgrunden till och hur förändringen av styrning inom hälso- 

och sjukvården har genomförts. Den offentliga sektorn hade sedan den kraftiga utbyggnaden 

under 1960- och 1970 talet ifrågasatts och debatterats utifrån problem med ineffektivitet, för 

höga kostnader, avsaknad av valfrihet, byråkrati, monopolställning samt brister i styrning. 

Politiskt fanns det starka krafter som ville privatisera och marknadsanpassa stora delar av 

offentlig sektor. De här uppfattningarna växte sig starka under 1980-talet och blev mer och mer 

accepterade i hela samhället vilket möjliggjorde införandet av dagens styrformer vilket ansågs 

vara både nödvändiga men också attraktiva. Tidigare bestod den dominerande styrformen av 

olika aspekter från politik, juridik och ämbetsmannaförvaltning, det vill säga en traditionell 

styrning som fungerade genom hierarkiska relationer som var omgärdade av tydliga lagar, 

regler och ansvarsområden. Det till skillnad från dagens marknadsorienterade styrform som 

istället är en sammanvävning av idéer och kunskap vars styrning är belägen utanför sjukvårdens 

organisationsstruktur. Nya handlingsdomäner har inrättats där styrning skapas och utövas vilka 

befinner sig bortom den professionella verksamhetsregimens handlande. Därmed har den 

förändrade styrningsregimen sedan 1990-talet överordnats de professionella 

verksamhetsregimerna inom de människobehandlande organisationerna genom att 

professionsstyrningen har förändrats till politiker- och tjänstemannastyrning (Hasselblad et al., 

2008) 

 

Författarna (Hasselblad et al., 2008) menar att de marknadsorienterade styrformerna som i dag 

finns inom hälso- och sjukvård kunde accepteras genom att politiska partier, många anställda, 

experter och fackliga förbund anslutit sig till idéerna. I den nya styrregimen får den anställde 

själv övervaka, bedöma och korrigera sina handlingar utifrån styrningens direktiv. Därmed 

används den anställdes förmåga och kapacitet till att vara i ”styrningens tjänst” vilket påverkar 
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inflytande och handlingsutrymme. Från att ha varit en kunnig, självständig och kompetent 

person som tidigare själv tagit ansvar för sitt arbete reduceras medarbetaren till att bli en 

produktionskraft vars uppgift är att rapportera följsamhet till systemet. Professionsregimen har 

fått ett minskat utrymme i hälso- och sjukvårdens styrning vilket enligt författarna lett till ett 

reducerat professionellt inflytande vilket i sin tur givit upphov till både stridigheter och 

diskussioner om gränsdragningar. Olika professioner har haft olika syn på den nya styrningen 

samtidigt som de professioner med grund i teorier som liknar de idéer som finns inom de nya 

styridealen haft lättare att ta till sig det nya och också därigenom vunnit större utrymme som 

exempelvis sjuksköterskor och läkare (Hasselbladh et al., 2008). 

 

Vidare beskriver Hasselbladh et al. (2008) att förändringar ständigt sker inom olika 

organisationer men när så här pass grundläggande förändringar sker inom så många 

organisationer, och en ny logik därmed bildas, väljer de att beteckna förändringen som att en 

institutionell transformation har äger rum. Denna genomgripande förändring har pågått över tid 

genom en medveten och systematisk implementering av de nya idéerna där styrningen skulle 

övergå till politiker och högre tjänstemännivån. Det fanns motsägande problematiseringar som 

påverkade förändringsprocessen men dessa hindrades eller marginaliserades i flera steg. Genom 

att betona lösningar på det som problematiserades och få dessa att framstå som något modernt 

och framgångsrikt överordnades de nya idéerna vilka därmed priviligierades på bekostnad av 

andra idéer. Det skapades, enligt författarna, diskursiva stängningar av vissa kunskapsformer 

och ideal vilket har lett till en maktförskjutning och blivit en del av den transformation som 

genomförts (Hasselblad et al., 2008). 

Granskning som styrform och följden av den resonerar Johansson och Lindgren (2013) om och 

de refererar till Powers (Johansson & Lindgren, 2013) som pekar på de konsekvenser som det 

nya granskningssamhället kan leda till för verksamheter men också för professioner. 

Konsekvenserna formulerar Powers med tre teser. De två första handlar om konsekvenser för 

verksamheten eftersom de som granskas tenderar att anpassa verksamheten till 

granskningskriterierna vilket kan leda till målförskjutningar. Målförskjutningar kan i sin tur 

leda till att verksamheten som granskas gör sig själva granskningsbara genom att omorganisera 

verksamheten och de interna kontroll- och kvalitetssystem vilket kan leda till att verksamheten 

börjar arbeta med andra målområden än tidigare (Johansson & Lindgren, 2013). 

Avprofessionalisering är Powers (Johansson & Lindgren, 2013) tredje tes. Målförskjutningar 

leder till förändring vilket också kan få betydelse för olika yrkeskategorier och professioner. 

När verksamheter utsätts för granskning leder det till att maktrelationerna mellan yrkesgrupper 

förändras. De inom verksamheten som arbetar med intern granskning får större makt på 

bekostnad av verksamhetens professioner vilket leder till att professionernas autonomi och 

handlingsfrihet begränsas. Arbetet måste anpassas till granskningens krav på rapportering i 

datasystem och följsamhet till styrdokumenten. Därmed omöjliggörs professionernas 

användning av sin expertkunskap och att situationsanpassa arbetet utifrån de behov som finns 

(Johansson & Lindgren, 2013). 

Enligt författarna (Johansson & Lindgren, 2013) menar Powers att när anpassning sker till 

granskningskriterier och när det inte är möjligt att situationsanpassa arbetet förloras inte bara 
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det professionella omdömet utan också det moraliska omdömet. Möjligheten att kunna göra 

moraliska överväganden vid beslut är beroende av vilken grad av autonomi eller 

handlingsutrymme som finns. Det finns en uppenbar risk för sämre måluppfyllelsen genom att 

beslut fattas med brist av kunskapsanvändning. En viktig slutsats som författarna (Johansson & 

Lindgren, 2013) förmedlar är att granskningen som bygger på övervakning och kontroll leder 

till att förtroendet för medarbetare hotas. Den norm som institutionaliseras är att det inte går att 

lita på att människan, i det här fallet medarbetare i hälso- och sjukvårdens kärnverksamhet. 

Normen är självförstärkande vilket kommer att leda till ökad misstro (Johansson & Lindgren, 

2013). 

2.2 Organisationsteori och nyinstitutionellt perspektiv  

En del av organisationerna inom välfärdens område kallas också människobehandlande 

organisationer. Dessa organisationer ska arbeta med människobehandling och i uppdraget ingår 

därför också en moralisk aspekt (Linde & Svensson, 2013).  Organisationerna utför ett arbete 

som är reglerat och med ett tydligt uppdrag utifrån politiska beslut för medborgarnas och 

samhällets bästa. Konstruktionen av den moraliska aspekten sker på olika nivåer. Staten och 

därmed politiken skapar och fattar beslut om lagar och övergripande policys som också omfattar 

aspekter av moralisk karaktär. Som exempel kan anges ur Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) 2 § framförs att ”målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen och vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet”. Detta är en form av tydlig moralisk grund som sjukvården ska 

vila på och som ska genomsyra hela hälso- och sjukvårdens arbete liksom organisation. De sker 

genom att lagar och policies omvandlas till hanterbara direktiv till organisationerna för hur 

uppdraget ska genomföras. Direktiven i sin tur implementeras så att de professioner som är 

utförare blir bärare av det moraliska budskapet (Linde & Svensson, 2013).  

 

Vidare menar författarna (Linde & Svensson, 2013) att en organisation har en tydlig struktur 

med ett uppdrag. En institution består av de regler, normer och tankemodeller som konstrueras 

av de människor som finns i verksamheten. Det är sådant som tas för givet och får betydelse 

genom att det upprepas, överförs till nya inom organisationen och därmed får en legitimerande 

förklaring. Organisationen institutionaliseras och de legitimerande förklaringarna blir 

institutionaliserade normer vilket ger organisationen en institutionaliserad struktur. Oavsett 

organisationens kärnverksamhet anpassas den organisatoriska strukturen till de 

institutionaliserade normerna (Linde & Svensson, 2013). 

Nyinstitutionell teori fokuserar just på den institutionaliserade organisationens förhållande till 

omvärlden och den anpassning som sker till den påverkan som andra organisationer och aktörer, 

såväl formellt som informellt, utövar (Linde & Svensson, 2013). Det är dock inte alltid att en 

organisation rättar sig efter omgivningens krav på rationalitet och/eller förändring. Om kraven 

inte fungerar med hänsyn till verksamhetens kärnverksamhet kan det göras en åtskillnad mellan 

den formella strukturen och det arbete som utförs i organisationen, en så kallad särkoppling. 

Vid särkoppling fungerar den organisatoriska strukturen och det dagliga arbetet oberoende av 

varandra. Arbetet kan utvecklas utan att strukturen påverkas och strukturen i sin tur kan 

förändras utan att det påverkar arbetet (Linde & Svensson, 2013). 
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Enligt Linde och Svensson (2013) benämns de vedertagna uppfattningarna om vad institutioner 

gör men också ska göra för Institutionella logiker. Det är vanligt förekommande att det finns 

motsättningar i organisationers dagliga arbete. Konkurrerande institutionella logiker är ett 

begrepp som är användbart för att undersöka sådana processer. En organisation är inte avskild 

från andra organisationer utan ingår i ett större sammanhang av organisationer vilket leder till 

att institutionerna i sin tur relaterar till varandras institutionella logiker. Det finns ofta flera olika 

logiker inom en verksamhet. Inom hälso- och sjukvården är den dominerande och rådande 

logiken medicinsk professionalism (Linde & Svensson, 2013). 

 Den genomgripande förändring som Hasselblad et al. (2008)  kallar för institutionell 

transformation har påverkat organisationens beslutsstruktur. Från tidigare traditionell styrning 

utifrån lagar och förordningar till en styrning placerad ”bortom” organisationen i nya 

handlingsdomän och i det som Tillitsdelegationen (2017) benämner som en 

organisationsstruktur för beslutsfattande i ett löst kopplat nätverk. Den nu gällande styrningen 

sker genom granskning och kontroll. Det som kvarstår av traditionell organisationsstruktur är 

den moraliska aspekten som är till för medborgarnas och samhällets bästa. Genom 

anpassningen till granskning sker en målförskjutning och organisationens institutionalisering 

och de institutionaliserade normerna utmanas. Styrningens syfte är att kontrollera det som 

upplevs som irrationellt vilket sker genom kontroll och granskning av professionerna, en form 

av misstro mot professionens förmåga till ansvar och beslut. Det har uppstått nya institutionella 

logiker inom hälso- och sjukvården, konstruerade i den nya styrregimen långt från professionen 

och som är överordnade de logiker som tidigare var betydelsefulla. Det här är tydligt när det 

gäller kunskapsstyrning. Det är viktigt för professionen vilka logiker som styr och formulerar 

den kunskap som ska användas.  

2.3 Kuratorns teoretiska grundantaganden  

Enligt författarna (Lalos et al., 2014) bedrivs det sociala arbetet inom hälso- och sjukvården i 

en kontext som domineras av medicinsk vetenskap tillsammans med hälsovetenskap med en 

positivistisk syn på kunskap. De menar att kuratorn i sitt arbete använder sig av olika teorier 

och den teoretiska grunden består av både psykologiska och relationella perspektiv likväl som 

ett socialt samhälleligt och systemiskt perspektiv som förståelse för handling och insatser på 

olika nivåer. Vidare att systemperspektivet ger kunskap om relations- och omgivningsfaktorers 

påverkan och ger också möjlighet till att utveckla ett helhetsperspektiv. Författarna lyfter fram 

att systemperspektivet dessutom ger, till skillnad från den psykodynamiska traditionen, en 

annan syn på den egna professionsrollen i förhållande till patienten. Samtalet är kuratorns 

främsta verktyg i arbetet tillsamman med patienten, anhöriga, familjer och grupper. Samtalen 

kan vara stödjande, bearbetande och existentiella (Lalos et al., 2014).   

 

Payne (2015) presenterar sina tankar om teorier i socialt arbete och en beskrivning av olika 

praktikteorier i förhållande till det sociala arbetets mål. För kuratorn inom hälso- och sjukvården 

är det tydligt att i huvudsak är målet problemlösning även om det kan finnas inslag av andra 

mål. Praktikteorierna finns med i den teoretiska grund som kuratorn använder i arbetet inom 

hälso- och sjukvård tillsammans med färdigheter inom kommunikation, bemötande och 
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förhållningssätt. Nedan, i figur 1, presenteras de praktikteorier och mål som Payne (2015) lyfter 

fram.   

 

Praktikteorier Mål för socialt arbete 

Psykodynamisk 

 

Problemlösning 

 

Kris- och uppgiftscentrerad 

 

Problemlösning 

 

Kognitiv – behavioristisk 

 

Problemlösning 

 

System/ekologisk 

 

Problemlösning 

 

Makropraktik/social 

mobilisering/socialpedagogik 

Problemlösning/ 

Empowerment 

 

Styrkor/lösning/narrativ 

 

Empowerment 

 

Humanistisk/existentiell/andlig 

 

Empowerment 

 

Empowerment/företrädarskap Empowerment/ Social 

förändring  

 

Kritisk Social förändring  

 

Feministisk Social förändring  

 

Anti-diskriminerande/flerkulturell 

sensitivitet 

Social förändring  

 

 

Figur 1. Del av den presenterade figur av Payne(2015), sid. 58 figur (2.1)  

 

Målet problemlösning med tillhörande praktikteorier som Payne (2015) presenterar stämmer 

väl överens med hur Miller(2012) beskriver begreppet counselling. Miller (2012) börjar med 

att beskriva det sociala arbetets praktik innehållande olika aspekter av kunskap ihop med 

utvecklade kommunikationsfärdigheter som används i den miljö- och kulturkontext som 

föreligger i varje enskilt möte. Det sker en anpassning av kunskapen och färdigheten utifrån 

situation och komplexitet. Författaren menar också att viktiga färdigheter är förmågan att vara 

närvarande i mötet, skapa relation samt lyssna och förstå utifrån den kunskap som 

praktikteorierna ger. De praktikerteorier som Miller (2012) lyfter fram som viktiga är: Att ha 

mångkulturellt ramverk med ett medvetet etiskt förhållningssätt, Personcentrerat 

förhållningssätt, KBT, Psykodynamisk och anknytnings teori, narrativ och lösningsfokuserad 

metoder, systemteori och familjearbete samt teoretisk kunskap om att arbeta med barn och unga 
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samt grupper. Vidare framförs att det kan uppstå konflikter mellan counselling och med vissa 

former av psykoterapi eftersom att emotionell bearbetning och läkande inte alltid är möjligt 

utan ändring i miljön, exempel vid övergreppssituationer, vilket gör det viktigt att 

psykoterapeutiskt arbete kan utföras inom det sociala arbetet (Miller, 2012). 

 

2.4 Psykosocialt som begrepp 
Första gången som begreppet psykosocialt presenterades var som en sammanfattande 

benämning på en viss behandlingsmetodik i den statliga utredningen Utbildning i psykoterapi 

och psykosocialt arbetssätt av Egidius (Bergmark, 1989) där det gjordes en åtskillnad mellan 

psykoterapi och psykosocialt arbete. Sandell (1988) utvecklade sin syn på åtskillnaden som att 

psykoterapi fokuserar på en nivå vid intrapsykisk individualterapi. Det till skillnad från det 

psykosociala arbetet som omfattar fler nivåer, den intrapsykiska, interpersonella och den 

strukturella nivån. Det psykosociala arbetet hanterar mer av komplexa situationer och inom det 

psykosociala arbetet kan psykoterapi bedrivas. Vidare menar Sandell (1988) att för personer i 

svåra livssituationer måste förändringsarbete inkludera såväl patientens inre psykiska liv som 

den yttre livssituationen. Det psykosociala arbetet befinner sig i spänningsfältet där individ och 

samhälle möts (Sandell, 1988). 

Bernler och Jonsson (2005) beskriver psykosocialt arbete som ett handlingsinriktat arbete som 

har till syfte att uppnå förändring. Den teoretiska grund som de menar psykosocialt arbete vilar 

på är psykodynamisk teori och systemteori. Författarna ser det psykosociala arbetet i form av 

en behandlingsmodell som består av tre delar, nämligen utifrån patientens behov och förmåga 

flexibelt arbeta med att aktivt ta ansvar för patienten/klientens förändring, ge stöd så 

patient/klient själv kan förändra eller att arbeta med mer insiktsskapande metoder för att 

patienten själva ska kunna ta ansvar för sina problem. Även dessa författare gör en 

gränsdragning mellan psykosocialt arbete och psykodynamisk psykoterapi. Gränsdragningen 

befinner sig mellan att använda insiktsskapande metoder utan att bedriva psykodynamisk terapi. 

Komplexa problem kräver komplexa förändringsstrategier, det räcker inte med att förstå och 

förklara (Bernler & Jonsson, 2005).  

Den kritik som finns mot begreppet är bland annat att det är problematiskt när begreppet 

används som en överordnad teoretisk kategori (Bergmark, 1989) men menar samtidigt att 

psykosocial som begrepp fyller en funktion eftersom den kan vara en sammanbindande term 

för en företeelse som innehåller både sociala och psykologiska aspekter. Därmed ges möjlighet 

till att förstå och verbalisera de komplexa processer som finns i samspelet mellan det inre och 

yttre (Bergmark, 1989). En annan kritik är att begreppet är problematiskt utifrån att 

socionomens arbete generellt betecknas som socialt arbete, både inom den vetenskapliga 

disciplinen och inom socionomutbildningen (Lalos et al., 2014). 

Psykosocialt som begrepp har varit betydelsefullt för kuratorer inom hälso- och sjukvården 

genom att det sociala arbetet fick ett begrepp som samlade kunskap i en form av 

behandlingsmetodik. De olika teorierna ihop med ett medvetet förhållningssätt utifrån 

förståelse och problems komplexitet utgjorde en ram för det arbete som utfördes. Den tydliga 

åtskillnad som tidigare hade gjorts skapade också en tydlig gräns för vad som var psykosocialt 
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arbete och vad som var psykoterapi. Viktigt att komma ihåg är att vid den här tiden i Sverige 

var det en terapiform som klart dominerade, den psykodynamiska. När det gäller psykoterapi 

har det skett en akademiserad professionsutveckling vilket lett till ett eget yrke och en skyddad 

yrkestitel, legitimerad psykoterapeut. Utbildningen till legitimerad psykoterapeut är en 

vidareutbildning på avancerad nivå och det finns idag flera olika teoretiska inriktningar.  

2.5 Forskning om och av kuratorer inom hälso- och sjukvård 
Med utgångspunkt i syftet var det intressant med forskning om och av kuratorer inom hälso- 

och sjukvården samt forskning om betydelsen av införandet av legitimation för professioner. 

När det gäller forskning om och med kuratorer är det begränsat och det finns så vitt jag funnit 

ingen forskning om vad legitimation har betytt för de professioner som legitimerats under 

senare år i Sverige.  

 

I artikeln Psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård – en översikt över avhandlingar i området 

(Flink, Öjehagen & Olsson, 2008) presenteras en översikt över avhandlingar från området 

socialt arbete mellan åren 1980 – 2007. Författarna (Flink et al., 2008) menar att området 

representeras av olika forskningstraditioner, till största del den medicinska och den 

samhällsvetenskapliga. I studien identifierades 74 avhandlingar om psykosocialt arbete i hälso- 

och sjukvård varav drygt hälften av dessa var inom medicinskt fakultet, 39 av 74. Övervägande 

handlade avhandlingarna om psykologiska och sociala fenomen, patienters upplevelse av 

sjukdom eller patienters psykosociala situation men också det psykosociala arbetets metoder 

(Flink et al., 2008). 

I artikeln Psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvården – professionellt verksamhetsfält och 

akademiskt arbete (Olsson, 2008) redogör författaren för vad det sociala perspektivet bidragit 

till för att utveckla hälso- och sjukvårdens kompetens och vad det har betytt för professionen 

internationellt. Det finns en samstämmighet i olika internationella undersökningar där olika 

experter så som kliniker, ledare och akademiker i alla världsdelar definierar vad psykosocialt 

arbete inom hälso- och sjukvården åstadkommit. Följande två områden fick höga 

rankningssiffror: ”Socialt arbetes bidrag till att hälso- och sjukvården ändrats från ett 

biomedicinskt till ett biopsykosocialt synsätt” och ”Socialt arbete har nått erkännande och fått 

legitimitet som en av professionerna inom hälso- och sjukvård” (Olsson, 2008).   

I avhandlingen Kuratorn förr och nu – Sjukhuskuratorns arbete i ett historiskt perspektiv 

(Olsson, 1999) redogör författaren för utvecklingen av kuratorers arbete inom hälso- och 

sjukvården. De begrepp författaren använder vid analysen är förutom kuratorers arbetsuppgifter 

också revir och social position. Det samspel som finns mellan begreppen är att 

arbetsuppgifterna påverkar både det psykiska reviret och den sociala positionen. För högre 

social position behövs större aktning genom viktiga och svåra arbetsuppgifter vilket stärker 

självkänslan som i sin tur inverkar på det psykiska reviret och därmed kan kuratorns handlande 

påverkas. Vid organisationsförändringar är det gynnsamt med en högre position för att få 

eftersträvansvärda arbetsuppgifter. Olsson (1999) menar att kuratorers sociala position har 

försvagats genom åren bland annat genom att professionen saknar behörighetskrav. Däremot 

har andra professioner inom hälso- och sjukvården stärkt sina positioner genom specialisering 

och behörighetskrav. Men kuratorsprofessionen har ökat avståndet till det sociala arbetet och 
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därmed har inte den specifika sociala kompetensen utvecklats inom hälso- och sjukvårdens 

kontext (Olsson, 1999). 

I artikeln Vad gör socionomerna för skillnad i den psykiatriska vården? resonerar författaren 

(Framme, 2014) om de förändringar för kuratorer som skett inom psykiatrisk verksamhet.  

Framme (2014) menar att professionen haft svårt att behålla kontrollen över sitt arbetsfält och 

att en legitimation kan göra skillnad genom att den är en stark kontrollmekanism på det 

professionella fältet inom hälso- och sjukvård. Legitimationen ger legitimitet genom att 

kunskapen ägs av professionen och därmed skyddas kompetens och arbetsuppgifter. Inom 

organisationsprofessionalismens logik är relationen till den organisatoriska strukturen det 

styrande vilket sker genom regelverk, specifik arbetsfördelning och dokumenterbara resultat 

(Framme, 2014). 

 

Det här till skillnad från yrkesprofessionalismens logik som utgår från patienten både när det 

gäller relevant kunskap och också arbetsdelning (Framme, 2014). I de styrformer som råder i 

dagens hälso- och sjukvård påverkas vilken logik som bör gälla. Professionerna behöver i större 

utsträckning än tidigare organisera och legitimera arbetet utifrån 

organisationsprofessionalismens logik. För socionomer som arbetar efter 

yrkesprofessionalismens logik, att den tillämpade kunskapen bygger på erfarenhet, kan det vara 

svårare att artikulera kompetensen i den medicinska kontexten, vilken till stor del bygger på 

organisationsprofessionalism (Framme, 2014).  

2.6 Kunskapsstyrning och evidens  
Förutom att de människobehandlande organisationerna ifrågasatts för ineffektivitet och behovet 

av marknadsanpassning har det också pågått en debatt om behovet att höja kunskapsbasens 

kvalitet genom införandet av en evidensbaserad praktik (EBP) (Rexvid, 2016). 
 

Rexvid (2016) pekar i en studie på den förändring som skett genom införandet av 

kunskapsstyrning. Genom kunskapsstyrning visar Socialstyrelsen på ett ökat intresse av att 

styra professioners dagliga arbete med klienter vilket leder till att det därifrån är kunskapen i 

sig som är ett av statens främsta medel i styrningen av välfärdsprofessionens praktik. 

Kunskapsstyrningen sker genom den kunskap som staten tar fram och ledningens uppgift är att 

systematiskt sammanställa och förmedla den kvalitetssäkrade kunskapen om hur 

arbetsuppgifterna ska utföras, den evidensbaserade praktiken. Även Rexvid (2016)  menar att 

den förändrade formen av den statliga styrningen leder till en fokusförskjutning från förtroende 

för de professionellas eget omdöme och ansvarstagande till ett ansvarsutkrävande genom 

kontroll och granskning. Dessutom påverkas vilken typ av kunskap som uppmuntras och 

efterfrågas (Rexvid, 2016). 

 

Kunskapen som grund i behandlingen behöver inom kunskapsstyrning organiseras, 

klassificeras, mätas och värderas i andra termer än vad som tidigare gjorts inom 

verksamheterna. Det här leder till att det är andra och delvis nya synsätt på kunskaper som 

premieras och efterfrågas. Det här får konsekvenser för professionsutövningen genom att 

kunskapssynen, som tidigare var baserad på den kunskap som de professionella tillägnat sig 
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genom utbildning och erfarenhet, förändrats till en kunskapssyn där evidens fastställer vilken 

kunskap som gäller (Rexvid, 2016).  

I avhandlingen (Rexvid, 2016) görs en litteraturgenomgång där svårigheterna med de nya 

styrformerna diskuteras. Ett problem är svårigheter i de gällande styrformerna att hantera den 

komplexitet som ofta finns inom välfärdsprofessionens praktik. Det finns inom dagens 

styrregim en föreställning om att de problem som professionella möter kan hanteras och 

kontrolleras inom den kunskapsstyrning som EBP innebär. De nya styrformerna får 

konsekvenser för de professionellas handlingsutrymme genom att den egna styrningen av det 

dagliga arbetet minskat medan byråkratin i form av ökad administration och hierarkisk styrning 

ökat. Något som kan leda till att den vård som ges kan komma att sakna betydande aspekter 

(Rexvid, 2016).  

2.7 Professionalism och Jurisdiktion 

Den styr- och organisationsförändring som skett påverkar i hög grad professionerna inom hälso- 

och sjukvård. I en artikel resonerar Dellgran och Höjer (2005) om professionsutvecklingens 

förändrade förutsättningar och möjlighet att utveckla eller vidmakthålla professionens 

jurisdiktion. Professionalisering är kollektiva strategier för att organisera en enskild 

yrkesgrupps gränser och relationer och författarna menar att det sker i samspel med staten, 

andra professioner och allmänheten och att det är en process som i huvudsak är framkallad av 

yrkesgruppen själv. Författarna benämner det som ett professionellt projekt vars syfte är att 

åstadkomma ökad status och legitimitet, autonomi, kontroll över den egna utbildningen, 

innehåll och villkor och menar att: ”Det professionella projektet handlar således om att få 

samhällets sanktioner och mandat att ensam få utföra vissa typer av samhällsuppgifter – eller 

så kallad jurisdiktion” (Dellgran & Höjer, 2005, sid. 248). Vidare beskrivs att det ständigt sker 

förändringar vilka utmanar professionens kunskapsdomän. De förändringar som sker i form av 

förändrade villkor för exempelvis den professionella utvecklingen eller hot om försvagad 

kompetens måste varje profession bemöta genom att utveckla en förmåga att hantera dessa 

förändringar(Dellgran & Höjer, 2005).  

 

I en studie (Sjöström, 2013) undersöktes de strategier som hälso- och sjukvårdens kuratorers 

professionella organisationer använde i utvecklandet av jurisdiktion för kuratorer i Tyskland 

och Sverige. Författaren beskriver arbetet med att utveckla jurisdiktion som en pågående 

process inom de professionella organisationerna genom en strävan att upprätthålla en 

formaliserad professionell jurisdiktion. Strategin för de svenska kuratorerna är att ansluta sig 

till hälso- och sjukvårdens kunskapsområde genom att åberopande professionens närhet till 

kunskapsområdet och den professionella identiteten som kurator. Relationen till Socialt arbete 

och den egna akademiska utbildningen samt till den fackliga organisationen uppfattas däremot 

av kuratorerna som hindrande i närmandet till hälso- och sjukvårdens kunskapsområde. De 

tyska kuratorerna däremot försöker i hög utsträckning urskilja den egna gruppen från 

sjukhuskontexten genom att vidmakthålla närheten till socialt arbete och dess utbildning 

(Sjöström, 2013) 

Utvecklingen fram till dagens organisationskontext är inte ett dagligt diskussionsämne men alla 

professioner inom verksamheterna påverkas av det på ett eller annat sätt. Det är viktigt att förstå 
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varför och hur styrformerna fungerar men också viktigt för kuratorerna att fundera över den 

egna professionens roll och kompetens i relation till organisationskontexten.  
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3. Metod 

Kuratorers förväntningar på betydelsen av en legitimation, deras professionsroll och det 

psykosociala perspektivet inom hälso- och sjukvård är till största del baserad på de erfarenheter 

de förvärvat i studier och dagliga gärningar, i kontakt med yrkeskollegor samt andra 

professioner på arbetsplatserna. De här uppfattningarna och kunskaperna har uttrycks i 

uppsatsen genom intervjuer där deltagarna delade med sig av sina verklighetsbilder. Avsnittet 

beskriver val av intervjumetod, analys och slutligen resultat, i form av redogörelse för 

deltagarnas bidrag. 

 

3.1 Fokusgrupp som forskningsmetod  
Genom att samla kuratorerna i fokusgruppsintervjuer gavs de möjligheten att reflektera över 

hur de ser på frågan om legitimation jämte andra aspekter på kuratorns och det psykosociala 

arbetets situation inom hälso- och sjukvård. Enligt Kitzinger (1995) uppmuntrar 

fokusgruppsintervjuer deltagarna att uttrycka det de tänker kring frågeställningarna utifrån 

erfarenhet och kunskap. Genom att deltagarna får möjlighet att lyfta fram egna tankar och 

åsikter i förening med att lyssna på de andra, utbyte av erfarenhet, skapas en annan och bredare 

information än vid annan datainsamling. Gruppdynamiken leder ofta till att fler aspekter och 

nyanser tydliggörs, diskussionen kan också upplevas mindre formell och ge ett utrymme till det 

som engagerar och berör deltagarna. Det är forskningsfrågan som avgör hur strukturerad 

gruppintervjun ska vara.  Diskussionerna ska hålla sig inom forskningsfrågans område 

(Wibeck, 2010). 

 

Genom att samla kuratorerna i fokusgruppsintervjuer, vilket är en kvalitativ metod, gavs de 

möjligheten reflektera över hur de ser på frågan om legitimation jämte andra aspekter på 

kuratorns och det psykosociala arbetets situation inom hälso- och sjukvård. Enligt Wibeck 

(2010) ger fokusgruppsintervjuer möjlighet till annan och bredare information genom att 

deltagarna får möjlighet att diskutera, lyfta fram egna tankar och åsikter i kombination med att 

lyssna på de andra deltagarna. Gruppdynamiken leder ofta till att fler aspekter och nyanser 

tydliggörs, diskussionen kan också upplevas mindre formell och ge ett utrymme till det som 

engagerar och berör deltagarna. Det är forskningsfrågan som avgör hur strukturerad 

gruppintervjun ska vara.  Diskussionerna ska hålla sig inom forskningsfrågans område 

(Wibeck, 2010). 

 

I den här uppsatsen är fokusgruppsintervjuerna delvis strukturerade med fokus på innehåll till 

skillnad från fokus på deltagarnas interagerande med varandra. Strukturen är en ram för det som 

ska diskuteras, vilken alla deltagare var införstådda med och hade en viss kunskap om. Enligt 

Wibeck är moderatorns ansvar att introducera frågeområden samt att se till att alla har möjlighet 

att komma till tals. Ambitionen i intervjuerna är att ge rum för så fria diskussioner som möjligt 

inom ramverket, utifrån intervjuguidens frågeområden.  

 

Fokusgrupper som metod har ett värde när syftet är att belysa gruppers syn på vissa aspekter av 

olika situationer eller angelägna och aktuella frågeställningar. Metoden kan också användas för 
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kartläggning och underlag inför vissa förändring- eller utvecklingsarbeten. Som 

forskningsmetod krävs ett gediget förarbete vari det måste ingå i planeringen en genomarbetad 

analys hur de olika stegen ska hanteras för att det ska vara möjligt att uppnå validitet och reliabilitet. 

Moderatorns funktion är viktig att belysa eftersom utfallet kan påverkas av vem som är moderator 

likväl som strukturen i intervjusammanhanget. För att uppnå validitet behövs en tydlig 

frågeställning och en ram för diskussionen och med en tydlig struktur kan också reliabilitet uppnås. 

För generaliserbarhet är mängden intervjuer av betydelse men resultatet bör också jämföras med 

andra studier. 

 

3.2 Urvalsprocessen 

I mitt arbete som facklig sekreterare inom Västra Götalandsregionen (VGR) möter jag många 

kuratorer både enskilt och i grupp. För den här uppsatsen var ambitionen att för intervjuerna 

finna intresserade kuratorer, ej verksamma inom VGR, varför jag via ett fackligt nätverk tog 

kontakt med andra regioner. Det visade sig dock inte vara möjligt att skapa sådana grupper. För 

att identifiera de blivande deltagarna blev valet i stället att kontakta de kuratorer vilka jag träffat 

vid fackliga medlemsmöten under det senaste året, för att efterhöra deras intresse att delta i 

fokusgruppsintervjuer om kuratorsrollen. Det betyder att deltagarna och jag träffats och delvis 

har god kännedom om varandra. Mail skickades till 58 personer varav 14 svarade att de var 

intresserade av att vara med. Gruppindelningen utformades baserat på intressenternas 

bostadsort inom regionen varvid de delades in i grupper. Deltagarna fick aktivt vara med och 

påverka tid, datum och plats för genomförandet av fokusgruppsintervjuerna. En person kunde 

inte delta vid de tider som diskuterades och beslutet blev att erbjuda en enskild intervju. Övriga 

deltagare delades in i två grupper med fem deltagare vardera och en grupp med tre deltagare. 

Samtliga deltagare är kuratorer och kommer från olika delar inom VGR. De arbetar vid olika 

verksamheter/arbetsplatser inom somatik, psykiatri och primärvård. De är alla erfarna eller 

mycket erfarna liksom välutbildade både inom socialt arbete och/eller inom olika 

psykoterapeutiska metoder.  

 

3.3 Förförståelse 

Deltagarna har under det senaste året mött mig som facklig sekreterare inom VGR. De har alla 

varit med på fackliga möten där kuratorssituationen diskuterats utifrån ett fackligt perspektiv. 

Därmed har både de och jag kännedom och kunskap om varandra men jag har också delgivits 

synen på de problem som upplevs med kuratorsrollen och utrymmet. Den vardagliga relationen 

mellan oss består i att jag som facklig representant finns till för deltagarna i olika frågor, något 

som kom att påverka förförståelsen.  

 

Även min professionella bakgrund som kurator kommer att behöva hanteras för att minimera 

den påverkan som det har, såväl vid intervjuerna som att den sannolikt kommer att influera hela 

arbetet. Senast arbetade jag som enhetschef/utbildningssamordnare inom en psykiatrisk klinik 

i Göteborg. Jag är socionom/legitimerad familjeterapeut och har lång erfarenhet av 

kuratorsarbete inom hälso- och sjukvård. Vidare är jag engagerad i det problemområde som 

uppsatsen belyser varför en betydande utmaning har varit att hantera min egen förförståelse 

genom hela arbetet.  
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3.4 Utformande av vinjett och intervjuguide  
Inför fokusgruppintervjuerna har ett stimulusmaterial använts i form av en vinjett (bilaga 1). I 

vinjetten ingår de lärandemål för den legitimationsgrundande utbildning som Socialstyrelsen 

föreslagit. Lärandemålen var utgångspunkten i fokusgruppsintervjuerna. Deltagarna är alla 

kuratorer inom hälso- och sjukvården och utgjorde utifrån det en mycket homogen grupp, men 

de arbetar inom olika verksamheter varför det finns skillnader i hur de påverkats av de 

förändringar som sker. Förändringar utifrån olika styrdokument berör olika beroende på inom 

vilken verksamhet kuratorn arbetar. Ett exempel på styrdokument är riktlinjerna för Vård vid 

depression och ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2017). Inom vissa verksamheter påverkar 

riktlinjerna arbetet i mycket stor utsträckning medan de i andra verksamheter kan passera utan 

någon påverkan. Just dessa riktlinjer har skapat oro och diskussioner under våren. De bedömdes 

därför särskilt adekvata att använda i arbetet. För att säkerställa att alla deltagare hade tagit del 

av riktlinjerna formulerades en särskild text om dessa i vinjetten.  

 

Det är rimligt att anta att kuratorns roll inom hälso- och sjukvården kommer att påverkas av ett 

införande av legitimation med tillhörande utbildning. Genom att i vinjetten att lyfta in det här 

perspektivet tillsammans med riktlinjerna skapades ett ramverk, om hur kuratorsrollen och det 

sociala arbetet förväntades påverkas av förändringarna, för fokusgruppsintervjuerna att förhålla 

sig till när diskussionerna fördes. 

Intervjuguiden (bilaga 2) är konstruerad utifrån syftet och att intervjun avses vara en delvis 

strukturerad intervju. Exempel på frågor i intervjuguiden är: Deltagarnas syn på legitimation 

och utbildning? Stämmer lärandemålen med den kunskap och kompetens som behövs, finns och 

används, hur, på vilket sätt? Om kuratorns kunnande och kompetens tydliggörs kommer då 

kuratorns roll och utrymme förändras? Kan utbildningen förändra arbetets innehåll och 

därmed kuratorns roll, hur skulle det gå till och vad skulle det kunna leda till? Kan 

legitimationen förändra legitimiteten för socialt arbete inom hälso- och sjukvården, om ja, hur 

kan det märkas?     

 

3.5 Genomförandet av fokusgruppsintervjuerna 

Deltagarna var aktiva i att bestämma tid och plats och utifrån det delades grupperna in, två 

grupper med fem deltagare vardera och en grupp med tre deltagare. En gruppintervju 

genomfördes i en lokal placerad på en arbetsplats och de andra två intervjuerna liksom den 

enskilda intervjun genomfördes på en facklig expedition. Alla fyra intervjuerna tog 1,5 timma 

vardera. I tabellen nedan redogörs för de olika fokusgrupperna och antal deltagare. 
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Tabell 1: Indelning av deltagarna 

GRUPP ANTAL DELTAGARE 

       A                     3 

       B              5 

       C              4 (5) 

       D              1 

 

Intervjuerna spelades in för den kommande analysen. 

En person i en grupp om fem blev sjuk vilket resulterade i att 12 personer har varit med i 

gruppintervjuerna och en enskild intervju har genomförts. Totalt har därmed 13 personer 

deltagit vid intervjuerna. 

 

3.6 Analys 

Analysen är enligt Wibeck (2010) en disciplinerad process, en metodisk och tydlig 

detaljredovisning av tillvägagångssättet för att resultaten ska vara verifierbara. Tre 

fokusgrupper och en enskild intervju genererade en stor mängd material vilket efter 

innehållsanalysen kommer att presenteras i form av en beskrivande analys. Första steget var att 

sammanställa varje diskussion och genomföra en horisontell analys, som till skillnad från en 

vertikal analys är att föredra när grupperna har liknande sammansättning. Därefter 

sammanställdes en översikt utifrån den horisontella analysen av de ämnen/områden som 

återkom i samtliga grupper (Wibeck, 2010).  

 

De inspelade diskussionerna lyssnades genom och fördes över till en förkortad 

transkriptionsvariant med fokus på innehållet. Detta gällde även för den enskilda intervjun. 

Ambitionen har varit att genomföra analysen av individualintervjun så likt analysen av 

fokusgruppsintervjuerna som möjligt. I studien är fokusgruppsintervjuerna till viss del 

strukturerade vilket medför att ämnen/områden som diskuterades sammanfaller med vinjett och 

intervjuguide, något som var tydligt efter den horisontella analysen. Det rådde en hög 

samstämmighet mellan grupperna om innehållet i diskussionerna. Den enskilda intervjun hade 

delvis ett annat fokus vilket framkommer i redovisningen. De områden som därmed framträdde 

är: Kuratorsrollen, legitimation och utbildning, lärandemål och kunskap och organisation och 

styrning. I nästa analyssteg, sammanställning av översikt, delades materialet in i enheterna: 

Kuratorns utrymme inom sjukvården och relation till andra, Vilken betydelse en legitimation 

kan få, Kuratorns arbete och lärandemålen samt Organisation, styrning och ledarskap, för 

fortsatt analys.  

 

3.7 Etiskt perspektiv 
Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) ligger till grund för de etiska överväganden 

som är gjorda. Deltagarna hade upplysts om uppsatsens syfte enligt informationskravet. 
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Samtyckeskravet hade beaktats så till vida att deltagarna efter inbjudan valde att vara med i 

intervjuerna. När det gäller konfidentialitetskravet har arbetet anonymiserats så mycket som det 

varit möjligt redan i analysstadiet. Ambitionen är att deltagarna inte skulle vara möjliga att 

identifiera, ej heller deras arbetsplatser. Av den anledningen är också redovisningen av de tre 

intervjuerna sammanslagna till en diskussion även om citaten redogörs på individnivå. Allt 

arbetsmaterial kommer att förstöras så fort uppsatsen är klar. För nyttjandekravet gäller att 

materialet i sin helhet endast ska användas till en uppsats. Delar av uppsatsen kan komma att 

användas under förutsättning att uppsatsen innehållsmässigt kommer att hålla godtagbar nivå 

liksom om innehållet kan vara till nytta i fackliga sammanhang där kuratorskompetens diskuteras. 

Resultatdelen skickades till deltagarna för synpunkter innan uppsatsen färdigställdes. Deltagarna 

kommer också att få ta del av den färdiga uppsatsen. Den eventuella risk för deltagarna som 

deltagande i intervjumaterialet utgör minimeras genom anonymiseringen men också genom den 

transformation som de inspelade intervjuerna genomgått i analysen. 

Kunskapsnyttan finns och det är angeläget att belysa kuratorsrollen och kuratorns kompetens 

inom hälso- och sjukvård utifrån ett professionsperspektiv vilket är angeläget för professionen 

men också i ett vidare perspektiv för patienterna. De stora strukturella och organisatoriska 

förändringar som skett påverkar professionsutövandet och synen på kunskap. Utvecklingen av 

det sociala perspektivet i gällande styrform behöver granskas, det vore tragiskt om det sociala 

perspektivet marginaliseras inom sjukvården.  
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4. Resultat och analys 
Empirin redovisas i det här kapitlet efter genomförd bearbetning enligt metodanalys för 

fokusgruppsintervjuer (Wibeck, 2010). Deltagarna i grupperna har varit med vid 

Akademikerförbundets SSR:s fackliga möten där kuratorsfrågan diskuterats. De är engagerade 

men också oroliga över den förändring av kuratorns position inom hälso- och sjukvården som 

de märker av i vardagen. Materialet presenteras med fokus på det samlade gruppmaterial och 

med inslag av material från den enskilda intervjun. Resultatet presenteras under följande 

rubriker: Kuratorns arbete och relation till andra – en kamp om utrymme, Organisation, 

styrning och chefen, En yrkeslegitimation – vad kan den göra? och Utbildning och kompetens 

– vad gör och kan en kurator? 

4.1 Kuratorns arbete och relation till andra – en kamp om utrymme 
Relationen till andra professioner och utrymmet för kuratorns kompetens är områden deltagarna 

i intervjuerna diskuterar i fokusgrupperna. Erfarenheterna ser emellertid olika ut beroende på 

verksamhetsområde men också hur verksamheterna är organiserade. Kuratorer inom 

Primärvård och Psykiatri beskriver i större utsträckning upplevda problem med utrymmet bland 

annat genom att vissa av deras arbetsområden tas över av andra professioner, tjänster försvinner 

men också att deras kompetens ifrågasätts. De beskriver också mer av problem i relationen till 

andra professioner än vad kuratorer inom somatiken gör.  

 

4.1.1 Marginalisering och utrymme 

Kuratorer hanterar komplexa behov och situationer och deltagarna understryker behovet av den 

sociala kompetensen inom hälso- och sjukvården. Men både kuratorns roll och kompetens, 

menar de, är utsatt och ifrågasatt inom flera verksamhetsområden. Deltagarna bekymrar sig 

över att antalet kuratorer, och tjänster, har minskat under några år medan exempelvis 

psykologtjänster samtidigt har ökat i antal: 

Behovet av kuratorer minskar inte men kuratorn avvecklas (B: 4)  

Från att kuratorn haft en given plats inom hälso- och sjukvård beskrivs den nuvarande 

situationen som en upplevelse av marginalisering men också med en känsla av maktlöshet och 

utsatthet. En förändring som de har svårt att förstå. I den verklighet de befinner sig i upplever 

de att deras kompetens ifrågasätts och att andra professioner tenderar att få ökat utrymme på 

bekostnad av kuratorerna: 

Sjukvården själv förstår inte i vilket desperat behov sjukvården är av kuratorer (B: 2)  

Det finns inom grupperna en tydlig samstämmighet i den syn på den förändring som skett på 

arbetsplatserna under senare år, hur de uppfattar marginaliseringen av det sociala perspektivet 

och den egna utsattheten i relation till andra professioner. Att den sociala kompetensen inte 

efterfrågas och inte heller får samma utrymme som tidigare kan sannolikt förklaras av den 

förändring som skett genom införandet av en annan organisations- och styrform inom hälso- 

och sjukvården. Professionsregimen har fått minskat utrymme genom att styrningen befinner 

sig utanför professionsregimens organisation vilket har lett till både diskussioner om 

gränsdragningar men också till stridigheter mellan professionerna (Hasselbladh et al., 2008). 

Det här beskrivs av deltagarna som en kamp om utrymmet men också som en form av mobbning 
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där det gäller att positionera sig på någon annan professions bekostnad, att framhäva sin egen 

professions kompetens genom att förminska någon annans. Diskussionen handlar om hur 

kuratorer kan flytta fram sina positioner men att positionera sig på någon annans bekostnad är 

inget de önskar göra: 

Sån vill man ju inte bli, man vill ju inte bli någon mobbare, men kan ändå göra vad man 

kan för att upprätthålla vår status, det tycker jag! (B: 1)  

Kuratorsprofessionen har under lång tid tappat position inom hälso- och sjukvården (Olsson, 

1999). En utveckling som förstärks av dagens styrform som också begränsar 

professionsregimens handlingsfrihet och autonomi genom en maktförändring, från 

professionen till de som idag styr och kontrollerar att och hur arbetet utförs. Det har på så vis 

skett en avprofessionalisering (Johansson & Lindgren, 2013) vilket också märks i de nationella 

riktlinjer som i detalj reglerar arbetet inom hälso- och sjukvård.  De nationella riktlinjerna 

påverkar genom att de reglerar vilken kunskap och metod som ska användas och därmed vilken 

profession som ska finnas inom hälso- och sjukvården olika behandlingsuppdrag.   

Vid införandet av den nu gällande organisations- och styrformen genomfördes en diskursiv 

stängning (Hasselbladh et al., 2008) av de kunskapsformer och ideal som inte passade in i det 

mer rationella och effektiva styrformen. Det går på goda grunder anta att det var bland annat 

samhällsvetenskap och därmed Socialt arbete som var kunskapsområden som fick stå tillbaka. 

Den tidigare diskursiva stängningen har betydelse för kunskapsinnehållet i de nya riktlinjer som 

nu lanseras. När det sociala perspektivet allt som oftast saknas i nya riktlinjer får det 

konsekvenser för kuratorsprofessionens arbete och utrymme. Kuratorerna ger tydligt uttryck 

för en sådan utveckling som har pågått en tid och bidragit till den känsla av maktlöshet och 

utsatthet som de förmedlar. De är också djupt bekymrade över den konsekvens utvecklingen 

leder till för patienterna som riskerar att inte få den hjälp de behöver. 

4.1.2 Att bli definierad av andra 

Gruppdeltagarna i alla tre grupperna menar att de är väl förtrogna med vad en kurator kan och 

gör men de upplever problem med att andra professioner definierar kuratorns roll, trots att dessa 

professioner ofta inte är tillräckligt initierade eller har nog kunskap om kuratorers kompetens: 

tänkt mycket på att det är många andra som tycker att vi ska göra saker (A: 3) 

De beskriver situationer där andra professioner bedömer arbetsuppgifter med att det är en 

”kuratorsuppgift” utifrån att ”de tycker så utan att veta”. I det här sammanhanget uppfattar de 

rollen som ”fixare” som ett stort problem. Ett exempel på det är att någon annan profession 

formulerar att det finns så mycket ”psykosocialt” som måste tas hand om, som att ta kontakt 

med skola, försäkringskassa etc.  

I diskussionen vid fokusgruppsintervjuerna förmedlas att det är tydligt att det finns 

förväntningar på att den psykosociala experten ska ”fixa” det som är problematiskt och stör 

behandlingen, vilket kan uppfattas som om att kuratorn ska göra arbetet ”för” patienten till 

skillnad från att göra det ”tillsammans” med patienten. De menar att deras arbete inte är att 

ringa olika myndigheter eller dylikt utan i stället göra det ”tillsammans” med patienten.  Ett 

viktigt förhållningssätt är att se de styrkor patienten har eller finns i patientens eget nätverk: 
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Ja, vad gör jag då? Jag står för det sociala arbetet så jag kan reagera lite, måste man 

lyssna så mycket på hur andra definierar och har önskemål och krav (B: 3)  

Kuratorns kompetens har uppenbarligen svårigheter med att få acceptans i dagens hälso- 

och sjukvård och den kunskap kuratorn har ges inte längre ett utrymme vilket kan bero på 

att kunskapsområdet inte passar in i det rationella och mätbara. Ytterst handlar det här om 

professionernas syn på patienten och bemötande. Kuratorns utgångspunkt är att varje 

individ har resurser och möjligheter och ska också använda den egna förmågan. I grunden 

är kuratorns arbete problemfokuserat (Payne, 2015) och med de praktikteorier som 

professionen har som grund tillsammans med kunskap om bemötande och förhållningssätt 

i professionella samtal genomförs det psykosociala arbetet. Kuratorn inte är expert i 

relationen till patienten skiljer sig därmed från andra professioner inom hälso- och sjukvård.  

4.2 Organisation, styrning och chefen 

Förändringen från den tidigare traditionella organisationsstrukturen till att styrning numera sker 

bortom sjukvårdsorganisationerna i nya handlingsdomäner kontrollerade av politiker och de 

högsta tjänstemännen är inget som deltagarna egentligen diskuterar. De förmedlar något 

annorlunda, nämligen att de är mer bekanta med sitt uppdrag utifrån regelverk och lagtext än 

med den styrningsform som nu gäller inom hälso- och sjukvården: 

 

Det är vårt uppdrag att se till att alla får tillgång till vård, jämlik vård (A: 2) 

Organisationens moraliska aspekt kvarstår också i dagens styrform och deltagarna vet sitt 

uppdrag utifrån den lagtext som finns. Som socionom är kuratorerna utbildade att i arbetet utgå 

från vad lagar och förordningar reglerar som en del av uppdraget. Att förstå de förändringar 

som skett utifrån förändrad organisations- och styrform verkar vara problematiskt eftersom 

deltagarna relaterar till den traditionella styrningen och med en trygghet i organisationens 

moraliska aspekt. Socionomutbildningen har i hög utsträckning fokus på samhällets styrning 

genom de lagar som stiftas genom politiska beslut och en annan styrform präglad av 

marknadstänkande i en styr- och kontrollorganisation kan vara svår att ta till sig.  

4.2.1 Synen på olika styrformer 

Socialstyrelsens riktlinjer är en styrning som framför allt deltagarna från primärvården och 

psykiatrin är förtrogna med:  

upprörande att Socialstyrelsen inte vill ha med kuratorer i behandlingsarbetet (B: 2)  

Det senaste förslaget på riktlinjer för ångest och depressionsbehandling väcker reaktioner hos 

deltagarna som förmedlar en oro över att deras kompetens inte tas till vara och vad det kan 

komma att betyda för det sociala perspektivet inom hälso- och sjukvården framöver. En stor del 

av oron är kopplad till vilka konsekvenser det kan få för patienterna som inte kommer att få den 

hjälp som de behöver men riktlinjerna föder också en frustration och ilska över att kuratorn inte 

finnas med i behandlingsarbetet. Det uppfattas som en tydlig markering av att kuratorns 

kompetens exkluderas i dagens nationella kunskapsstyrning. Det är inte bara marginaliseringen 

av det sociala perspektivet som diskuteras utan också införandet av nya manualbaserade 

metoder. Deltagarna bekymrar sig över att det är metoder som alla professioner ska använda 
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och de menar att det kommer att förändra kravet på grundläggande utbildning. Det finns 

professionsutbildningar som inte kommer att efterfrågas då kravet är att endast kunna arbeta 

med en specifik metod. Kuratorerna anser att detta kommer att få stora konsekvenser i framtiden 

eftersom välutbildad personal inte kommer att behövas i samma grad då manualerna tar över 

och därmed kommer hälso- och sjukvårdens nuvarande kompetens och kunskapsnivå att 

utarmas. 

Deltagarna är väl medvetna om att vården styrs ekonomiskt genom att verksamheterna får betalt 

utifrån vad som ”produceras” vilket kuratorerna menar kan påverka relationen mellan 

professionerna. Vissa professioner, så som läkare och psykologer, genererar inkomster till inom 

vissa verksamheter medan andra professioners arbete ”räknas inte” i det sammanhanget. Inom 

många verksamheter ska däremot alla medarbetare ”producera” ett visst antal enheter (ex 

samtal/dag). Inom somatiken verkar det inte finnas ett lika tydligt uttalat produktionskrav, vilket 

upplevs positivt av deltagarna.  

Istället för en övergripande diskussion om hur styrningen påverkar beskriver deltagarna i 

intervjuerna istället mer konkreta händelser i vardagen och hur de upplever och påverkas av 

den dagliga styrningen. Användandet av datoriserade styrsystem påverkar det dagliga arbetet 

inom sjukvårdsorganisationen. De datoriserade styrsystemen är i sin struktur både tvingande 

och begränsande. Utfört arbetet ska dokumenteras både i journal, registring av aktivitetskoder 

och olika kvalitetssäkringssystem. Den behandling som utförs registreras med olika koder i 

datasystem och det finns skillnader mellan vilka koder som kuratorer använder beroende på 

inom vilken verksamhet de arbetar. Inom vissa verksamheter delar kuratorerna koderna med 

andra professioner vilket kan leda till konflikt. Kuratorer har uppmanats att ”skaffa egna 

koder!” vilket är en tydlig beskrivning av hur relationer mellan olika professioner kan se ut.  

Det finns en erfarenhet av deltagande i olika grupper och projekt där kuratorns arbete beskrivits 

men ansträngningarna har inte haft betydelse för eller fått utrymme i något av de olika 

styrdokument som upprättats. Det finns också en erfarenhet av att olika projekt och styrgrupper 

som jobbar med förändring av organisationen eller innehåll i arbetet ”ploppar upp och 

försvinner” utan att det leder till något bestående. Det är en ständig förändring i 

organisationerna och idéer kommer och går. Synen på hur olika projekt och styrgrupper ständigt 

förändras stämmer överens med det som Tillitsdelegationen(2017) benämner som en mer 

nätverksliknande styrform. Även om styrning sker på politiker- och högsta tjänstemannanivå 

med syfte att organisationen, i linje, ska facilitera fattade beslut sker det ändå beslut i olika löst 

sammanfogade grupperingar utanför organisationens struktur vilket är problematiskt för 

verksamheterna.  

4.2.2 Chefens betydelse 

Att styrning nu ligger långt från verksamheten till skillnad från den traditionella styrformen 

som gällde tidigare påverkar chefsrollen: 

gamla tidens chefer styrde men var på plats stabilt närvarande (D:1) 

Deltagarna i grupperna har ett stort förtroende för chefen och uppfattar denne som en viktig 

person som kan påverka situationen för det sociala arbetets framtid. Det finns en stor tilltro till 

att om bara chefen förstår behovet av kuratorskompetensen inom verksamheten så kommer 
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denne att också verka för att kompetensen ska finnas kvar. Det gäller enligt kuratorerna att 

”vinna chefernas förståelse” och ”få med oss cheferna”.  De förmedlar erfarenhet av att chefens 

engagemang är en förutsättning och att det märks när det saknas. En chef kan göra skillnad på 

olika professioner och status, exempelvis vara mer lyhörd för läkare och psykologer än för 

kuratorn. En faktor som kuratorerna menar kan påverka är, som nämnts ovan, att läkare och 

psykologer genererar ersättning och därmed ger verksamheten synliga intäkter medan 

kuratorerna inte bidrar på detta sätt. Men chefer kan också upplevas stå upp för medarbetarna 

och dess kompetens och hålla bort styrningseffekten från arbetet: 

chefen pratar inte om produktion utan låter oss arbeta med det som vi är bra på, för och 

med det som patienterna behöver (A: 3) 

Kuratorerna i undersökningen förmedlar att de hanterat dagens styrning genom anpassning till 

de olika styrsystem som de har att hantera och flera av dem har i stort fortsatt arbeta som tidigare 

i patientarbetet. Att det fungerar kan bero på särkoppling (Linde & Svensson, 2013), strukturen 

har förändrats men utan att påverka innehållet i arbetet. Inom vissa områden har särkoppling 

antagligen fungerat beroende på att kunskapsstyrningen ännu inte påverkat vare sig chefens 

eller professionernas kunskapsdomän varför arbetet har kunnat fortgå som tidigare. En annan 

faktor kan vara att den institutionaliserade struktur som utvecklats utifrån de institutionaliserade 

normerna inom verksamheten fortsatt är den bärande idén om hur arbetet ska utföras. Om andra 

professioner inom verksamheten däremot är mer följsamma till styrningen kommer inte ett 

särskiljande att fungera vilket kan förklara kuratorernas utsatthet och känsla av marginalisering, 

i synnerhet inom primärvård och psykiatri. Det är också inom de här områdena som den 

nationella detaljstyrningen påverkar professionens handlingsutrymme mest. 

4.3 En yrkeslegitimation – vad kan den göra? 
Deltagarna förmedlar en delvis kluven inställning till vad legitimationen kan komma att betyda 

för professionen och yrkesrollen. I grunden är de positiva, men kommer legitimationen 

egentligen att förändra något? I resonemangen bland deltagarna framkommer olika tankar om 

vad legitimationen kan betyda. Kanske kan kuratorsrollen stärkas med en legitimation och de 

kanske kan få ett ”fredat” arbetsutrymme. Det här ligger i linje med vad intresse- och 

fackföreningar menar är en viktig aspekt av legitimationen. Legitimationen ger ensamrätt till 

yrket och en skyddad yrkesidentitet och är en garanti för kunskap och kompetens. Men den 

betyder också att den legitimerade står under tillsyn av myndighet, en kvalifikationsindikator.  

 

4.3.1 Avsaknad av legitimation 

Gruppdeltagarna resonerar om hur avsaknaden av legitimation har märkts under de senare åren. 

Ett exempel var när nya journallagen kom till. I det första förslaget var det bara legitimerad 

personal som skulle föra journalanteckningar, något som betydde att kuratorn uteslöts från detta 

moment. Ett annat exempel är att det finns utbildningar som vänder sig endast till legitimerad 

personal vilket leder till att kuratorer inte har möjlighet att delta i för verksamheten viktiga 

utbildningar. Ytterligare ett exempel är möjligheten att skriva ut fysisk aktivitet på recept: 

 

Får jag ta en grej som är väldigt konkret. Om man jobbar med fysik aktivitet på recept. 

Alla yrkeskategorier gör det i primärvården, eller kan göra det. I många år har vi skrivit 
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ut FaR-recept?// Men det står i Socialstyrelsens riktlinjer att det är legitimerad personal 

men då har chefer kunnat delegera så att det funkar. Men nu har vi ett nytt 

dokumentationssystem och där finns det en rullista..., för att skriva ut. För det är 

jätteviktigt, vi möter ju så många (patienter) som behöver det, psykologerna kan skriva 

ut, psykiatrisjuksköterskorna och alla andra. Men på den listan finns inte kurator eller 

socionom med, så jag kan inte skriva ut FaR-recept. Det är väldigt förnedrande. Jag 

måste gå och be en kollega, förklara hela ärendet, och så får doktorn då skriva ut och 

jag får ta hand om det. Det är en praktisk fråga där. Det skulle vara underlättande att 

vi står med där (B: 3)  

En legitimation för kuratorerna hade inkluderat professionen i arbetet med att skriva ut 

fysisk aktivitet på recept. Chefer kunde tidigare kringgå Socialstyrelsens riktlinjer att endast 

legitimerade fick utföra aktiviteten genom delegation. I arbetet med ett nytt 

dokumentationssystem exkluderades kuratorn i datasystemets aktivitet även om det i 

praktiken är en uppgift också för kuratorer. Det datoriserade styrdokument reglerar vem 

som får göra vad i systemen. Det här är tydliga exempel på hur kuratorn inom hälso- och 

sjukvård inte existerar i en logik som bygger på att hälso- och sjukvårdens personal är 

legitimerade.  

4.3.2 Betydelsen av en legitimation 

Att bli jämställd med andra professionella som innehar legitimation menar deltagarna är viktigt 

för legitimiteten. Deltagarna i grupperna förmedlar förhoppningar om att legitimationen kan 

komma att leda till att kuratorerna får en annan position inom hälso- och sjukvården vilket de 

menar är viktigt eftersom kuratorn för närvarande ”glöms bort” och är inte alltid representerad 

i olika utvecklingsarbeten. Legitimationen kan vara en ”inträdesbiljett” till att få vara delaktig 

i exempelvis utformandet av olika riktlinjer. Vidare att legitimationen kan ge utrymme för en 

diskussion om kompetens och behovet av det sociala perspektivet som i sin tur kan leda till att 

yrkesrollen får en annan tyngd och status. Något som i förlängningen kan leda till en annan 

acceptans för kuratorers kompetens och dess betydelse för kunskapsområdet. Vid en av 

fokusgrupperna framkommer dessutom att legitimationen kan bidra till:  

En hjälp för oss att bli mer konkreta, vad vi menar med psykosocialt behandlingsarbete, 

vad vi menar med olika termerna som vi använder oss av för att beskriva vår profession 

(C: 3)  

Deltagarna ser legitimationen som en möjlig hjälp för att förändra situationen för det sociala 

perspektivet och därmed kuratorns roll inom hälso- och sjukvård men samtidigt förmedlar 

deltagarna en oro över att legitimationen ändå inte löser kuratorns situation. Rädslan finns att 

det sociala arbetet håller på att manövreras bort från hälso- och sjukvård och att det förutom 

legitimationen också behövs annat som bekräftar behovet av det sociala perspektivet: 

en lobbyverksamhet, att det blir synliggjort och lyssnat till (B: 4)  

 

4.3.3 Professionsutveckling 

Den organisationsförändring som skett inom hälso- och sjukvård påverkar 

professionsutvecklingen genom att förutsättningar och möjlighet att utveckla eller vidmakthålla 
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professionens jurisdiktion har förändrats vilket påverkar professionerna olika. Kuratorerna är 

en grupp som har förlorat sin position och de förmedlar också en känsla av maktlöshet och 

önskar att någon/något för deras talan. Känslan av maktlöshet försvårar det professionella 

projektet (Dellgran & Höjer, 2005) eftersom yrkesgruppen själva måste, enligt författarna, 

formulera de kollektiva strategierna och aktivt utveckla professionens jurisdiktion. Det här, 

tillsammans med förmågan att hantera de förändringar som utmanar professionens 

kunskapsdomän, verkar i nuläget vara övermäktigt för gruppen. De har svårt att förmedla en 

riktning som kan leda till förändring för professionen.   

Det finns tankar om att kuratorerna behöver fundera över varför de inte kommer till tals och 

menar att ”vi måste formulera oss om vårt kunnande” och ”vi behöver vara en social tolk i den 

medicinska världen”. Legitimationen och utbildningen kan vara till hjälp i det här arbetet och 

framför allt behöver utbildningen ”vara en översättning av det sociala arbetet till den 

medicinska kontexten”. Deltagarna själva önskar att någon för deras talan. Sjöström (2013) har 

undersöker intresseorganisationers strategier för utvecklandet av jurisdiktion och fann att 

Svenska kuratorerna önskar ett närmande till hälso- och sjukvårdens kunskapsområde men 

upplever relationen till intresseorganisationerna och utbildning som hindrande i det projektet. 

Kunskapsdomänen Socialt arbete har utestängts i införandet av dagens genom diskursiv 

stängning och finns därigenom inte med som ett kunskapsstöd i att skapa strategier för 

utvecklandet av professionens jurisdiktion. Den specifika kompetens en kurator har genom sin 

utbildning har fått ett begränsat utrymme inom hälso- och sjukvården och kuratorerna står 

tämligen ensamma i arbetet med att finna strategier för utvecklandet av jurisdiktion för hälso- 

och sjukvårdens kuratorer. Det sociala perspektivets särart är ett viktigt komplement i den 

medicinska vården. 

 

4.4 Utbildning och kompetens – vad kan och gör en kurator? 

Alla deltagare är eniga i att det behövs en förändring av synen på behovet av det sociala 

perspektivet men vad är egentligen det sociala perspektivet? De lärandemål som finns i förlaget 

till en yrkesutbildning för kuratorer inom hälso- och sjukvården diskuteras i intervjuerna. 

 

4.4.1 Det professionella sociala perspektivet 

Deltagarna menar att den föreslagna utbildningen behövs särskilt för den som är ny i arbetet 

som kurator men de diskuterar också kravnivån i lärandemålens innehåll. De menar att de i sin 

socionomexamen redan har mycket av den kunskap som lärandemålen beskriver, till exempel 

under områdena värderingsförmåga och förhållningssätt. Det finns funderingar över varför just 

kuratorer behöver så mycket av den här kunskapen för att vara behöriga att arbeta inom hälso- 

och sjukvård, medan andra professioner uppenbarligen inte förefaller behöva det. Deltagarna 

vet vad ett professionellt förhållningssätt och människosyn betyder och menar att det är en av 

grunderna i deras arbete, vilket de belyser med att lyfta fram hur de uppfattar en syn på patienten 

inom hälso- och sjukvården som ganska ofta kommer till utryck: 

Man pratar om dom besvärliga patienterna, vi och dom tänkandet, man hör det så ofta 

så att man kan tro att det är normalt, men det är inte normalt (C: 1)  
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Synen på patienterna, menar kuratorerna, belyser en aspekt på varför hälso- och sjukvården 

behöver den sociala kompetensen. Det är en fråga om bemötande, förhållningssätt och 

människosyn vilket är en grund i det sociala arbetets kunskapsdomän. Patientens utsatthet och 

i stunden begränsade förmåga kan och får, menar de, inte resultera i att patienten betraktas vara 

en ”besvärlig patient”: 

..men då vill jag lyfta fram, det här är den personen med dom förmågorna, resurserna, 

som andra kanske inte ser eller vill se. Då får man lägga till de bitarna och det är inte 

alltid det är så bekvämt (B: 3)  

Då håller jag med. Det handlar om människosyn och ibland får man akta sin tunga lite. 

Men ibland säger man… markerar eller lyfter fram nåt annat… och ibland blir det 

väldigt obekvämt (B:2)  

 

De menar att hälso- och sjukvårdens fokusering på diagnoser riskerar att leda fel. Patienterna 

är människor som ofta befinner sig i komplexa livssituationer och de får inte reduceras till en 

diagnos. Det finns ”alltid mer än diagnoserna” och det finns ett ”enorm lidande bakom 

diagnoserna”, något som måste bemötas med respekt och ge stöd så patienten finner de egna 

resurserna. Det gäller att tillsammans med patienten arbeta för att hitta det friska och fungerande 

hos respektive patient, vilket gruppdeltagarna menar är en av grunderna i kuratorns arbete. 

Detta är ett ansvarstagande som måste hanteras på olika sätt beroende på patientens förmågor 

och behov. Förutom att se de resurser och förmågor som finns, bedöma behov av vad som kan 

vara en bra insats, att ge stöd till patienten i processen är det också en del av arbetet att samordna 

och arbeta med nätverk utifrån ett systemiskt perspektiv. Ett sådant arbete genomförs genom 

professionella samtal med patienten och ofta även med anhöriga. Vidare att det finns liten 

förståelse för det professionella samtalet inom dagens hälso- och sjukvård, snara finns det en 

föreställning om att ”bara prata med, det kan väl vem som helst”.  

I de fall den sociala problematiken inte uppmärksammas kan patienter få fel behandling, något 

kuratorerna menar kan leda till att patienten skulle kunna få psykiatriska diagnoser i onödan. 

Det är av särskild vikt att beakta det här perspektivet när det gäller primärvårdens patienter. Det 

kan finnas social problematik som grund till ohälsan och behandlingen är då att uppmärksamma 

och arbeta med den. De menar att patienten måste sättas in i ett sammanhang och att det måste 

finnas vilja och kompetens att förstå patienten utifrån ett helhetsperspektiv. Yttre faktorer har 

betydelse och måste beaktas i det behandlande arbetet. Det var också anledningen till att 

kuratorer anställdes inom hälso- och sjukvården en gång i tiden. Det sociala perspektivet 

behövdes för att den medicinska behandlingen skulle vara verksam.  

4.4.2 Förhållandet till den teoretiska grunden 

Deltagarna beskriver sig inte som experter i förhållande till patienterna. Deras mål för det 

sociala arbetet är problemlösning (Payne, 2015) tillsammans med patienten. De utgår från de 

praktikteorier som de har för att förstå patientens situation och använder den kunskap de har att 

genomföra professionella samtal i linje med det som Miller (2013) beskriver som counselling. 

I counselling ingår också att förstå och anpassa till den miljö- och kulturkontext som föreligger 



37 

 

vid varje möte. Den möjliga expertroll som kuratorerna har är kompetensen att kunna förhålla 

sig till komplexa behov vilket inte går att mäta och kontrollera och därmed inte efterfrågas.  

Tillitsdelegationens arbete, så här lång, pekar på att människors komplexa behov måste tas hand 

om inom den offentliga sektorn. Kuratorn med sin socionomutbildning har den kompetens som 

behövs för att arbeta med komplexa behov men har svårt att formulera kompetensen i den 

medicinska kontexten. Det är tydligt att kuratorerna arbetar efter yrkesprofessionalismens logik 

(Framme, 2014) vilket gör att de får svårt att formulera sig inom den medicinska kontexten där 

den rådande logiken är organisationsprofessionalismens. Det är också påtagligt i intervjuerna 

hur kuratorerna med sin kunskap utgår från patientens behov men mer sällan utrycker den egna 

kompetensens förhållande och betydelse för organisationen även om det finns en strävan efter 

anpassning till den medicinska kontexten. 

Tidigt användes psykosocialt som ett begrepp för kuratorns kompetens men begreppet är idag 

ifrågasatt. I intervjuerna var begreppet hela tiden närvarande i diskussionerna om kuratorns 

arbete. Det har betytt mycket för professionen inom hälso- och sjukvård som med begreppet 

psykosocialt fick en teoretisk metodbeskrivning av kuratorns arbete. Deltagarna 

problematiserar begreppet som både stort och rymmer mycket. Att använda bara socialt som 

begrepp är däremot för snävt, begränsar och en viktig aspekt går förlorad. Psykosocialt arbete 

är, enligt deltagarna, att se kopplingen mellan det psykiska och det sociala, att kunna hantera 

det i mötet med patienten. De menar också att det är viktigt att ha ett systemiskt och salutogent1 

perspektiv när ”andra har fullt fokus på diagnosen”. Att fler professioner börjat använda 

begreppet psykosocialt vilket upplevs av gruppdeltagarna som att andra inkräktar på 

professionskompetensen men också att bristande kompetens leder till att begreppet inte används 

korrekt, vilket i sig kan leda till problem.  

4.4.3 Psykosocialt och psykologiskt behandlingsarbete och psykoterapi 

För deltagarna i undersökningen är det psykosociala arbetet ett behandlingsarbete, men de 

beskriver att de möts av kommentarer från andra professioner att det arbete de utför inte är 

behandlingsarbete. I dag diskuteras inom hälso- och sjukvård begreppet psykologisk 

behandling, vilket deltagarna i grupperna ställer sig frågande till: 

Vad är psykologisk behandling, ryms inte det psykosociala arbetet inom det begreppet? 

(B: 4)  

Ett resonemang som förs är att psykologiskt arbete inte är synonymt med psykoterapi, 

psykologisk behandling är ett övergripande begrepp som innehåller olika aspekter av 

behandling och att psykosocialt arbete är en del av psykologisk behandling. Därmed är 

professionella samtal psykologisk behandling. Det kan finnas ett behov av psykoterapi som ett 

inslag men det är inte många patienter inom hälso- och sjukvården som är rustade för att klara 

en psykoterapeutisk behandling. Det här är ett resonemang som också förs i de olika 

                                                      
1 Begreppet salutogent har utvecklats av Aaron Antonovsky som menar att hälsa – ohälsa befinner sig på ett 

kontiniuum, det finns alltid ett mått av hälsa även när det finns ohälsa. Antonovsky forskade om hälsa, stress och 

copingstrategier och var intresserade av finna vilka motståndsressurser som främjade hälsan och utifrån det 

formulerade han begreppet Känsla av sammanhang, KASAM (Antonovsky 1991). 
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fokusgrupperna. 

Resonemanget leder också till ett annat perspektiv på kampen om utrymmet och den förändrade 

synen på det sociala arbetet och kuratorns roll inom hälso- och sjukvården. Det finns tankar om 

att kuratorerna själva varit med om att skapa situationen genom att professionen i stor 

utsträckning på 1990- talet slutade vara socialarbetare för att vidareutbilda sig till 

psykoterapeuter. Detta är en process som pågår även i nuläget. Det här diskuteras också i 

grupperna och en anledning skulle kunna vara att det inte är ”lika fint” att vara socialarbetare 

som att vara psykoterapeut: 

inte för sin egen talan och ingen annan gör det för oss, vi flyr hellre till psykoterapi (C: 

1)  

1970-talet gjordes det en åtskillnad mellan psykoterapi och psykosocialt behandlingsarbetet. 

Den psykoterapeutiska metod som då gällde var psykodynamisk metod och det fanns en tydlig 

gräns för när stödjande samtal gick över till psykoterapi. Sedan dess har det skett stora 

förändringar och i dag finns det ett antal psykoterapeutiska metoder utifrån olika teoretiska 

antaganden. Leg. psykoterapeut är också en skyddad yrkestitel som ingen annan profession äger 

än den som är legitimerade psykoterapeut.  

Ett omfattande och viktigt område som kuratorer arbetar med är kriser, sorg, förluster och 

trauman inom alla hälso- och sjukvårdens verksamheter. De möter patienter som är döende, 

svåra sjukdomar, kroniska sjukdomar, olyckshändelser som kan leda till olika smärttillstånd 

och/eller funktionsnedsättningar som kommer att påverka patienternas liv. De möter också 

människor som varit med om svåra trauman genom andra människors agerande. Våld, övergrep, 

skjutningar i kriminella grupper, krig, förföljelse, allt med svåra krisreaktioner som följd. 

Krisbearbetning är ett behandlande arbete som kuratorer utför men när patienter får diagnosen 

Post Traumatiskt Stress Syndrom (PTSD) ser det annorlunda ut: 

men PTSD…många från krig och såna där som kommer hit //  det är ju inte sånt som vi kan 

behandla, men vi kan ju förmedla till kris- och traumamottagningen // och många av 

psykologerna har vidareutbildning och kan ta vissa individer då men man måste ju använda 

sig utav det som finns utanför också (B: 3)  

En diagnos har betydelse för val av behandling genom dagens kunskapsstyrning där det finns 

klara direktiv genom riktlinjer för hur och av vem psykiatriska diagnoser ska behandlas vilket 

gäller PTSD. Kuratorerna resonerar om att den psykiatriska diagnosen PTSD möjligen är mer 

stringent till skillnad från diagnosen krisreaktion som är mer vag. I lärandemålen 

(Universitetskanslerämbetet 2017) fastställs kuratorns kunskaper och kompetens när det gäller 

kriser, sorg, förluster och trauman och det har också varit kuratorns arbetsuppgifter under 

mycket lång tid men ändå har behandling av PTSD styrts till en annan professions 

arbetsområde. Det här är en tydlig beskrivning av hur synen på kuratorns kompetens har 

förändrats under senare år och vi kan tala om en exkludering av kompetensen inom det här 

områdets medicinska behandlingsarbete. En fortsättning på den diskursiva stängningen 

(Hasselbladh et al, 2008) av kunskapsdomänen Socialt arbete. 
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5. Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur verksamma kuratorer inom hälso- och sjukvård 

uppfattar införande av legitimation och den betydelse det eventuellt kan få för professionen 

framöver. Vad kan då sägas om intervjuresultatet kopplat till kuratorerna som yrkesgrupp inom 

hälso- och sjukvården?  

Historiskt har kuratorn varit en viktig profession inom hälso- och sjukvården vars kunskap 

främjat det medicinska behandlingsresultatet men det sociala perspektivet har också enligt 

internationella studier bidragit till utvecklingen av det ”biopsykosociala” synsättet inom hälso- 

och sjukvården och därmed har legitimitet för professionen uppnåtts (Olsson, 2008). Det är 

emellertid inte en verklighet deltagarna i intervjumaterialet talar om när de beskriver sin vardag. 

De förmedlar istället berättelser om upplevd marginalisering och ett ifrågasättande av 

kompetens och de förefaller påtagligt medvetna om vardagens konflikter och det som de 

benämner som kampen om professionens handlingsutrymme. Det finns en viss skillnad mellan 

hur kuratorer inom somatiken beskriver sin vardag jämfört med kuratorer inom primärvård och 

psykiatri. De förstnämnda beskriver ett tydligare uppdrag och mindre av upplevt ifrågasättande. 

Det kan bero på att det sociala perspektivet fortsatt är en integrerad del av den medicinska 

behandlingen inom somatiken vilket inte längre verkar gäller för behandling inom primärvård 

och psykiatri (Socialstyrelsen, 2014; Socialstyrelsen, 2017). I det här avsnittet diskuteras 

intervjuresultatet utifrån några teman, nämligen Kamp och anpassning, Professionsutveckling 

och socialt arbete i dagens kunskapsstyrda organisationskontext. 

 

5.1 Kamp och anpassning 

I diskussionerna om vad en legitimation kan göra för skillnad finns förväntningar på ökad 

acceptans, fredat utrymme, respekt och delaktighet men deltagarna anser också att det behövs 

något annat för att vända dagens situation för professionen även om legitimationen kan vara en 

hjälp till förändring. Den upplevda konkurrenssituationen där olika professioner kämpar om et 

professionella handlingsutrymmet behöver diskuteras utifrån hur dagens styrning av offentlig 

verksamhet fungerar i det organisatoriska sammanhang kuratorerna befinner sig inom. Den 

maktförskjutning som skett genom att styrningen flyttats från organisationen till politiker- och 

högre tjänstemannanivå har förändrat professioners inflytande över det egna arbetet. Det har 

skett en avprofessionalisering vilket leder till professionerna inte ges möjlighet att använda sin 

expertkunskap vilket gäller för alla professioner inom hälso- och sjukvården (Johansson & 

Lindgren, 2013). Det minskade utrymmet för professionsregimen leder i sin tur till stridigheter 

och diskussioner om gränsdragningar mellan professionerna (Hasselbladh et al, 2008) och är 

en viktig förklaring till den kamp som kuratorerna beskriver.  

 

En annan viktig faktor som påverkar utrymmet för det sociala perspektivet är de diskursiva 

stängningar av vissa kunskapsformer (Hasselbladh et al., 2008) som genomfördes vid 

införandet av dagens styrregim. Genom stängning av vissa kunskapsområden har det skett 

en maktförskjutning mellan professionerna vilket även ändrat balansen mellan de olika 

logiker som är representerade inom hälso- och sjukvård. Den dominerande logiken är 

fortsatt den medicinsk professionalism (Linde & Svensson, 2013) och inom denna logik 

förutsätts att personal inom hälso- och sjukvård ska vara legitimerad. Avsaknad av 
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legitimation har visat sig vara en tydlig anledning till marginalisering av det sociala 

perspektivet genom att det har skett en exkludering av icke legitimerad personal i 

exempelvis de datoriserade styrdokumenten.   

Yrkesprofessionaliteten utsätts samtidigt för påfrestningar genom den nya styrformen. 

Professionerna behöver i större utsträckning än tidigare organisera och legitimera arbetet utifrån 

organisationsprofessionalismens logik vilket försvårar för kuratorerna vilka huvudsakligen 

arbetar efter yrkesprofessionalismens logik. Det blir problematiskt att artikulera kompetensen i 

den medicinska kontexten (Framme, 2014) Kampen om utrymme är i praktiken en kamp om 

att äga den kunskap som passar det styrningen efterfrågar. Kuratorernas kunskapsdomän är 

dessutom inte uppbyggd av rationella evidensbaserade mätbara metoder. Möjligen går det att 

se den strid som pågår mellan kurators- och psykologprofessionerna i diskussionen om 

psykologiskt arbete som en kunskapsstrid där psykologernas aktivitet syftar till att införliva 

psykoterapeutiska metoder som en professionskunskap enbart till för psykologer.   

 

Den diskursiva stängningen (Hasselbladh et al., 2008) av kunskapsområdet Socialt arbete 

förefaller att fortgå genom den kunskapsstyrning som nu gäller. Socialstyrelsens riktlinjer 

styr vilken kunskap och därmed vilken profession som det finns behov av inom hälso- och 

sjukvård. Den medicinska professionalismen dominerar också den detaljerade 

evidensbaserade kunskapsstyrning som reglerar den behandling som ska erbjudas inom 

hälso- och sjukvården. Den form av kunskap som Socialt arbete utgör går inte enkelt att 

forma till en manualbaserad mätbar metod och är därmed svår att hantera i de 

evidensbaserade riktlinjer vars evidens utgår från randomiserade studier enligt den 

medicinska professionalismens logik. I praktiken kommer det att begränsa både antalet 

kuratorer men också kraftigt begränsa användandet av kuratorprofessionens kompetens 

inom framförallt primärvård och psykiatri och i förlängningen riskerar det sociala 

perspektivet att på sikt utmanövreras. 

 

Anpassningen till dagens styrregim har skilt sig åt mellan olika verksamheter delvis beroende 

på hur verksamhetsregimen hanterar förändrade villkor. Det verkar som om att verksamheterna 

i stor utsträckning fortsatt arbeta som tidigare med patientarbetet och dessutom lagt till 

administrativa arbetsuppgifter i form av registrering, koder, rapporter etc så att det passar 

dagens styrning. Särkopplingen verkar ha fungerat bra så länge den institutionaliserade 

strukturen med dess normer har varit den bärande idén om hur arbetet ska utföras tillsammans 

med chefens inställning till uppdraget. Problemet uppstår däremot om vissa professioner är mer 

följsamma till styrregimen så att de institutionella normerna börjar förändras vilket antagligen 

har skett inom de verksamheter som exempelvis rapporterar arbetsmiljöproblem i form av 

konflikter mellan professionerna. För kuratorerna är samtidigt den moraliska dimensionen av 

arbetet viktig. De vet vad deras uppdrag är och de relaterar till den lagstiftning som styr. Det 

tydliga förhållningssätt gentemot lagstiftning och riktlinjer kan förstås från juridikens tydliga 

plats i styrning av samhället vilket är en kunskapsgrund i socionomutbildningen. 
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5.2 Professionsutveckling 

I diskussionen om vad en legitimation kan göra för skillnad tydliggjordes även kuratorernas 

frustration över att inte patienterna får den hjälp de behöver men också över den syn på 

patienten de upplever att andra professioner har. De diskuterade människosyn och ställer den 

befogade frågan om varför just de ska ha så mycket av bemötande och förhållningssätt i sin 

utbildning men inte andra professioner. Både Socionomutbildningen och den föreslagna 

yrkesutbildningen har mycket av bemötande och förhållningssätt i lärandemålen. Det är 

betydligt mer än vad andra utbildningar inom hälso- och sjukvårdens område har. Det som 

tydligt märktes i diskussionerna var den kompetens som kuratorerna har när det gäller synen på 

patienten och de förmedlar en väl utvecklad och integrerad människosyn som en grund i sitt 

arbete. Det som kuratorerna däremot har svårare att förmedla är den teoretiska grund som det 

sociala arbetet utgår ifrån, det som Payne (2015) benämner praktikteorier. De behöver kunna 

verbalisera det som de faktiskt gör och sätta in det i en teoretisk referensram vilket inte 

lärandemålen så tydligt fokuserar på.  

 

Lärandemålen i yrkesexamensutbildningen behöver vara utformade så att det tydligt framgår 

att det är en avancerad utbildning som bygger på grunderna i socionomutbildningen men också 

en tydlig beskrivning av de kunskaper och färdigheter som behövs för kuratorsarbetet. 

Socionomutbildningen är en generalistutbildning till skillnad från yrkesutbildningen som leder 

till specifik kunskap för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Därmed får institutionerna för 

Socialt arbete ett ansvar för kuratorernas kunskapsutveckling. En yrkesexamen bör ge 

avancerad kunskap inför kuratorsarbetet men också kunskap som bidrar till ett utvecklande av 

professionalism. Socialt arbete behöver, som ett självständigt akademiskt kunskapsområde, ta 

plats i en struktur som präglas av ett medicinskt tänkande med den egna specifika kunskapen 

som grund. Det sociala perspektivet behövs inom vården. 

 

I det här sammanhanget måste psykosocialt som begrepp diskuteras. Ska begreppet finnas med 

i yrkesutbildningen behöver det också finnas med i alla socionomutbildningarna men först 

måste begreppet få legitimitet som en metod eller metodik hörande till det sociala arbetet. Så 

som begreppet har utvecklats innehållsmässigt är det nu ett problematiskt begrepp att använda 

genom den statiska låsningen till psykodynamisk teori och tidig familjeterapi. Begreppet 

counselling däremot ger ett betydligt större utrymme för det sociala arbetet genom ökad 

flexibilitet utifrån den komplexa problematik som patienter ofta har. Kuratorerna själva är 

förtrogna med vad som menas med psykosocialt behandlingsarbete men förhåller sig kanske 

inte alltid till det nuvarande innehållet. Det är av största vikt att det sociala perspektivet inom 

hälso- och sjukvården kunskapsutvecklas och det behövs begrepp som har full acceptans och 

som går att använda i beskrivningen av arbetet. Psykosocialt är ett inarbetat begrepp men 

behöver utvecklas för att ge kuratorerna möjligheten att fullt ut arbeta med problemfokusering 

och komplexitet. Förståelsen för innebörden av counselling ger den möjligheten men är inget 

begrepp som används inom hälso- och sjukvården. 

Bristen på behörighetskravet diskuterar Olsson (1999) och menar att hälso- och sjukvårdens 

professioner som erhållit legitimation har uppnått större legitimitet och därmed fått erhålla en 

högre social position är kuratorerna. En legitimation är viktig för avgränsning och definition av 
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ett professionsområde samt att yrkestitel och kompetens skyddas i lag. Om en yrkesutbildning 

med legitimation införs för kuratorerna skapas en ny yrkesgrupp. De kuratorer som nu arbetar 

kommer då att få legitimation enligt övergångsregler och blir därmed den nya yrkesgruppen. 

Det är det första steget till att utveckla en tydlig professionalism för kuratorer inom hälso- och 

sjukvård vilket bör leda till legitimitet och ett erkännande för kompetensen och därmed 

möjliggörs att professionens jurisdiktion uppnås. Deltagarna i intervjumaterialet har tilltro till 

att legitimeringen kan hjälpa men de är samtidigt tydliga med att de behöver annan hjälp. I 

rådande situation kan inte yrkesgruppen själva genomföra det professionella projektet. Det i 

särklass viktigaste stödet är utbildningen vars uppgift är att skapa en teoretisk grund för 

kuratorer som de kan verbalisera och få gehör för i den medicinska kontexten. Än viktigare är 

att nå fram till den kunskapsstyrning som nu gäller för att säkerställa att det sociala perspektivet 

kommer att finnas kvar inom hälso- och sjukvård. I det arbetet måste utbildningen men också 

de fackliga organisationerna och de kuratorsföreningar som finns göra ett arbete.  

 

5.3 Socialt arbete i dagens kunskapsstyrda organisationskontext 
I dagens styrorganisation framträder kunskapsstyrningen som ett stort problem genom en 

ensidig syn på kunskap utifrån EBP med en tro att de problem professionen möter går att hantera 

genom styrning och kontroll. De experter som används i utformandet av nya riktlinjer är i stor 

utsträckning rekryterade från läkarprofessionen vilket bidrar till ett tydligt medicinskt 

perspektiv vilket därför begränsar och bidrar till ett avsmalnande perspektiv på kunskap. Den 

kunskap som premieras är den som passar styrningen men också den kunskap som har evidens 

från randomiserade studier. Därmed fortgår en diskursiv stängning (Hasselbladh et al., 2008) 

av vissa kunskapsdomäner och det sker en utarmning av befintlig kunskap inom hälso- och 

sjukvård.  

 

Det är uppenbart att det sociala perspektivet under senare tid inte blivit tillräckligt representerat 

i utformandet av nya riktlinjer vilket påverkar kuratorsprofessionens arbete och utrymme. 

Kuratorns kompetens marginaliseras, andra professioner tar över arbetsuppgifter och dessvärre 

blir det legitimt att ifrågasätta kuratorns kompetens. Den komplexa situation som patienter 

befinner sig med sjukdom och livet i övrigt är kuratorn med sin grundutbildning väl rustad att 

arbeta med. Men det komplexa i patientens livssituation går inte att fånga i dagens styrsystem 

som är begränsat till ett linjärt tänkande. När det sociala perspektivet försvinner i olika 

styrdokument marginaliseras kompetensen och risken är därmed överhängande att sociala 

problem kommer att medikaliseras. 

 

Dagens styrorganisation med sin kunskapsstyrning har, som tidigare nämnts, bland annat lett 

fram till en avprofessionalisering. Professionerna tillåts inte att använda sin kunskap för att göra 

bedömningar eller moraliska överväganden i mötet med patienten. Det leder till att mycket av 

behandlingen inte kommer att vara funktionell eftersom det inte görs individuella bedömningar 

som beaktar patientens specifika behov och möjligheter. Varken patienter eller de olika 

professioner som finns inom hälso- och sjukvården verkar ha gynnats av dagens styrning. 

Tillitsdelegationens (2017) arbete kan leda fram till en behövlig förändring där professionernas 

kompetens kommer till användning för patienternas bästa. Hälso- och sjukvården måste kunna 
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arbeta med den professionskompetens som finns för att hantera de komplexa situationer 

patienter befinner sig i.  

 

Kuratorer inom hälso- och sjukvård som under senare år varit med om förändringar som kraftigt 

påverkat deras profession med marginalisering och ifrågasatt kompetens. En legitimation kan 

vara en hjälp till att förändra situationen men det behövs också andra förändringar. Om 

Tillitsdelegationens arbete kan nå fram till en förändring av dagens styrsystem och öppna upp 

för ett ökat utrymme för professioners eget handlingsutrymme är det en förändring i positiv 

riktning. För kuratorer kvarstår dock kunskapsstyrningens påverkan och som det ser ut idag 

diskuterar inte Tillitsdelegationen den aspekten. Det som Tillitsdelegationen lyfter är behovet 

av att arbeta med komplexa behov inom hälso- och sjukvården vilket är kuratorns speciella 

kompetens men det behövs något annat och som en kurator uttryckte det i intervjuerna ”en 

lobbyverksamhet, att det blir synliggjort och lyssnat till”. Det ansvaret måste utbildning och 

intresseorganisationer bistå kuratorerna med. 

 

5.4 Metodkritisk diskussion 
Fokusgruppsintervjuer är en metod där deltagarna får utrymme för diskussion och reflektion 

vilket passar för syftet med undersökningen. Första steget var att finna deltagare till 

intervjuerna. Förhoppningen var att finna intressenter utanför mitt arbetsområde vilket inte 

visade sig vara möjligt. Att istället söka deltagare inom VGR och dessutom inom den fackliga 

kontaktytan fungerade så till vida att 14 anmälde intresse att vara med vilket var glädjande. 

Inledningsvis i sökandet av intressenter fick jag erfara de problem som finns med att få deltagare 

till intervjugrupper. Att inte vara känd av de som tillfrågades tror jag är en försvårande faktor i 

sökandet av intressenter. Att de som till slut deltog i intervjuerna hade träffat mig tror jag bidrog 

till intresset att vara med men det ledde till påverkan av genomförandet av 

fokusgruppsintervjuerna genom att jag som moderator i den här studien var känd av deltagarna. 

De hade mött mig vid fackliga möten där kuratorsrollen diskuterats och jag har också rollen 

som facklig sekreterare inom VGR vilket betyder att jag finns med som facklig representant i 

samverkan men framför allt när det gäller problem i arbetsmiljön och rehabiliteringssituationer.  

Därmed går det inte att bortse från betydelsen av mitt fackliga uppdrag när det gäller viljan att 

delta och därmed kan det också påverka innehållet i diskussionerna. Förutsättningarna att 

använda metoden på bästa sätt har inte funnits. För att leda diskussionerna och inte på något 

sätt påverka diskussionerna bör moderatorn vara en neutral person (Wibeck, 2010). I den här 

undersökningen är jag ingen neutral person och att bara finnas med i gruppen har en påverkan. 

 

Det fackliga uppdraget har också påverkat mitt eget agerande genom exempelvis osäkerheten 

för att ”släppa loss” diskussionen. Istället för den styrning som har varit kan möjligen resultatet 

varit annorlunda om utgångspunkten för intervjuerna hade formulerat med två enkla 

frågeställningar: Vad kommer legitimationen betyda för kuratorer inom hälso- och sjukvård? 

och Är lärandemålen en beskrivning av den kunskap ni har och som är grunden i ert arbete 

som kuratorer? Det som antagligen hade gått förlorat med de enklare frågeställningarna är 

perspektivet på organisation och styrning. Det är viktigt att också belysa den kontext som det 
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sociala arbetet inom hälso- och sjukvård befinner sig i för att på ett bättre sätt förstå de problem 

som diskuteras. Med det perspektivet är det relevant med en delvis styrd fokusgruppsintervju.  

Förförståelsen har varit svår att hantera för mig. Det krävs att varje moment måste granskas 

neutralt och med ett kritiskt perspektiv och det har varit svårt och jag vill inte påstå att jag 

lyckats. Med ett systemiskt perspektiv kan det beskrivas som att jag vid varje gruppintervju 

blev en del av systemet även om jag verbalt försökt fungera som moderator. När jag sedan 

analyserar materialet finns förförståelsen där. Ingen av deltagarna har opponerat sig när de läst 

utkastet till resultat vilken kan bero på att vi i stor utsträckning har en gemensam förförståelse 

genom erfarenheten av att arbeta som kurator inom hälso- och sjukvården. Det som varit mest 

svårt att hantera är att jag står med båda benen tungt i en praktisk verklighet som jag betraktar 

från ett fackligt perspektiv, ett professionsperspektiv men också utifrån ett organisatoriskt- och 

ett ledningsperspektiv. Det har varit svårt att hitta det akademiska perspektivet.  

 

I de etiska överväganden som gjorts i studien har det varit viktig att beakta 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) då en absolut anonymitet är att eftersträva om inte 

deltagarna uttrycker något annat. I den här studien betyder det att deltagarna inte är presenterade i 

metoddelen och att den källa som finns vid citaten i resultatdelen inte ska kunna härledas. 

Konfidentialitetskravet väger för mig tyngre än hur forskningsresultat vanligtvis presenteras vid 

redovisning av exempelvis intervjuer. Materialet är så litet att det inte är möjligt att göra på något 

annat sätt. 

 

Undersökningens validitet genom metodanvändningen där min egen roll påverkar bör bedömas 

utifrån de förutsättningar som funnits för att genomföra studien och bedömningen är att 

undersökningen uppnår validitet. Genom den delvis strukturerade formen är det möjligt att 

reliabilitet kan uppnås till viss del även om moderatorn i en annan studie har en annan roll. 

Generaliserbarhet är till viss del möjlig om andra studier pekar på liknande resultat men som ett 

underlag i fortsatta diskussioner fyller det sin roll. För den här studien med 12 + 1 kuratorer som 

har diskuterat legitimation, utbildning och kuratorsroll inom hälso- och sjukvård har resultatet 

sitt värde och är en bra grund för vidare diskussion.  

 

Metoden Fokusgruppsintervjuer fungerar bra om syftet är att fånga vad som kan vara aktuellt i vissa 

frågor. Som forskningsmetod krävs det ett gediget förarbete där det sker en ordentlig analys av de 

olika stegen och jag tror att det är bra att träna på ett par grupper innan forskningen genomförs för 

att kunna uppnå hög validitet och reliabilitet. För generaliserbarhet är mängden intervjuer viktigt.  

Trots de upplevda svårigheterna med närhet och distans och därmed hålla det akademiska 

perspektivet har jag genom erfarenhet och kunskap en ingång i kontexten vilket många andra inte 

har. Det ger ett annat perspektiv som också kan vara berikande.  
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Vinjett     bilaga 1 

 

 

Det sociala arbetets framtid inom hälso- och sjukvård 

Kuratorn har funnits inom hälso- och sjukvård i över 100 år och är den enda professionen som 

inte har legitimation. Socialstyrelsen har utrett frågan och kommit fram till att den viktigaste 

anledningen till legitimation är patientsäkerheten. En enig riksdag har fattat beslut om 

legitimation för kuratorer och förhoppningen är att det slutliga beslutet ska tas våren 2018. 

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, har tagit fram förslag på en legitimationsgrundande 

utbildning på 60 hp.  

 Det har genomförts många förändringar inom hälso- och sjukvården under senare tid i form av 

olika styrmodeller, många mätetal och registreringar. Socialstyrelsen har uppdrag att utarbeta 

nationella riktlinjer för god vård och omsorg vilket påverkar patientarbetet men också hälso- 

och sjukvårdens organisation.  

Under våren 2017 sker parallellt med arbetet med legitimation för kuratorer också ett arbete 

med socialstyrelsen med riktlinjerna för Vård vid depression och ångestsyndrom för barn, 

ungdomar och vuxna. Riktlinjerna är ett exempel på hur den nationella nivån styr och påverkar 

arbetet inom hälso- och sjukvård.  I riktlinjerna ges bl a behandlingsrekommendationer och 

fokus är på biologisk- och psykologisk behandling samt för barn också i tillägg 

psykopedagogisk behandling. Den psykologiska behandlingen som rekommenderas är kognitiv 

beteendeterapi (KBT) samt i vissa fall interpersonell terapi (IPT).  

Vid remisskonferensen för riktlinjerna som hölls i Göteborg (2017 03 09) var det mycket tydligt 

att det endast är läkare och psykologer som arbetar med behandling. Det fanns vid det här 

tillfället en avsaknad av förtydligande av begreppen; psykoterapi, behandling och psykologiskt 

arbete. Synen på patientens ohälsa stannar vid diagnos och utifrån diagnosen används listan 

som medföljer riktlinjerna över behandlingsrekommendationer för att patienten ska få rätt vård. 

Det är inte patienten som behandlas utan diagnosen. Kuratorns kompetens finns inte med i 

riktlinjerna. 

Kuratorns roll inom hälso- och sjukvård kommer antagligen att påverkas av båda dessa 

parallella arbeten och en fråga att fundera över är på vilket sätt rollen kommer att påverkas? 

Vad kommer legitimationen att betyda och hur påverkas kuratorns kompetens genom andra 

förändringar som sker? Utifrån lärandemålen tänker jag att vi ska diskutera det som är i dag och 

hur vi ser på framtiden. 

Här under är förslaget på utbildningens lärandemål:  

 

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen 

 

Mål 

För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som 

krävs för behörighet som hälso- och sjukvårdskurator. 
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Kunskap och förståelse 

För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten 

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 

sambandets betydelse för yrkesutövningen, 

- visa fördjupad kunskap om och förståelse för samspelet mellan sociala och psykosociala 

faktorer och ohälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå, 

- visa kunskap om och förståelse för hur ohälsa kan påverka individen och närstående, och 

- visa kunskap om och förståelse för kriser, sorg, förluster och trauman. 

 

Färdighet och förmåga 

För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten 

- visa förmåga att självständigt utreda och bedöma individers sociala situation i relation till 

relevanta vård- och omvårdnadssituationer och med utgångspunkt i detta föreslå sociala och 

psykosociala insatser, 

- visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och dennas närstående planera, 

genomföra och följa upp sociala och psykosociala insatser på individ- och gruppnivå, 

- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, 

- visa förmåga att tillämpa relevanta författningar, och 

- visa förmåga att självständigt initiera och genomföra kvalitets- och 

utvecklingsarbete samt strukturera, analysera och utvärdera sociala och psykosociala insatser. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten 

- visa självkännedom och empatisk förmåga, 

- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga 

rättigheterna, 

- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, 

och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 

kompetens. 
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Intervjuguide     bilaga 2 

 

Öppningsfrågor  

Presentation, lära känna varandra, stärka gruppen, tankar inför diskussionen, varför intresserade 

att vara med etc.  

 

Introduktionsfrågor  

Deltagarnas syn på legitimation och utbildning?  

Utbildningens lärandemål; Hur tänker ni kring lärandemålen? Stämmer lärandemålen med den 

kunskap och kompetens som behövs, finns och används? Hur, på vilket sätt?  

Hur ser deltagarna på hälso- och sjukvårdens organisations- och styrmodell(er)? Påverkas ni i 

ert professionella arbete?  Om ja, på vilket sätt? Finns det upplevda skillnader mellan olika 

verksamheter? Om ja, på vilket sätt?   

 

Övergångsfrågor   

Om kuratorns kunnande och kompetens tydliggörs kommer då kuratorns roll och utrymme 

förändras?  

Kommer det sociala arbetets position att förändras i relation till andra professioners kompetens 

i det patientnära arbetet?   

 

Nyckelfrågorna   

I lärandemålen: Psykosocialt, ohälsa, kriser, sorg, förluster och trauman; på vilket sätt är det 

här specifik kunskap för kuratorer inom hälso- och sjukvård? Är det grunden i ett självständigt 

socialt arbete och är det ert egna professionsfält? Hur märks det?  

Kan utbildningen förändra arbetets innehåll och därmed kuratorns roll? Hur skulle det gå till 

och vad skulle det kunna leda till? Kan legitimationen förändra legitimiteten för socialt arbete 

inom hälso- och sjukvården? Om ja, hur kan det märkas?   

Finns det idag utrymme och stöd för en allmän diskussion om kunskap och kompetens inom 

hälso- och sjukvårdsorganisationer?  Hur kommer stödet till uttryck och varifrån kommer det? 

Inom vilka forum? Hur tas respektive specifik professionskunskap till vara?   

 

Avslutande frågor  

Tankar om framtiden?   

Hur kan vi sammanfatta diskussionen vi haft? Vad har varit givande? Vad hade kunnat vara 

annorlunda? Finns det något mer att tillägga?  

 
 


