
Kurator 
I cancersjukvården 



Fakta 

1914 första kuratorstjänsten inom 

sinnesjukvården  

1928 Sahlgrenska sjukhuset 

Nu ca 4000 kuratorer 

Socionomutbildningen 

Relevanta vidareutbildningar 

 

 

 

 

 

 



Organisation 

 

 

Klinikanslutna 

Basenhet 

Rehabiliteringskliniker 



Kuratorns arbetsuppgifter 

 Den enda professionen i hälso-och 

sjukvården med socialrättslig kompetens. 

Kuratorn samordnar insatser med 

samhällets olika aktörer, bevakar och 

tillgodoser patienters behov och 

rättigheter.  

 Bidrar med helhetssyn och kompletterar 

den medicinska kompetensen. 



Vad kan vi hjälpa patienten/ 

anhörig med? 

 Kartlägga behov och resurser 

 Att förstå reaktioner – tankar och känslor. 

Uttrycka, normalisera, acceptera 

 Förbättra kommunikationen i familj och 

nätverk 

 Finna lämpliga copingstrategier 

 Bevaka rättigheter 



Psykosocialt arbete 

 

 Emotionellt stöd 

 Informativt stöd 

 Instrumentellt stöd 

 

 



Emotionellt stöd 

 Samtalsbehandling 

 

 Kris och bearbetande samtal 

 

 Stärka patientens och närståendes 

möjligheter att hantera yttre och inre 

påfrestningar 



Informativt stöd 

 

 Social rådgivning 

 Samhällets resurser 

 Ekonomi, rättigheter, socialförsäkring, 

socialrätt,  

 Stödinsatser, kommun, föreningar, mm 

 



Instrumentellt stöd 

 

 Praktiska insatser 

 Ekonomi, arbete, boende 

 Intyg, remisser, utlåtande 

 Samordning av insatser, kontakter med 

myndigheter och arbetsgivare, 

rehabiliteringsutredning  



Olika metoder 

 

 Individuellt stöd 

 Familj/ närstående 

 Grupper 

 

 



Råd om egenvård- vad kan 

jag göra själv för att må så bra 

som möjligt? 

 Fungerande struktur och rutiner 

 Var aktiv på lagom nivå 

 Sök och prioritera positiva sammanhang 

 Sök information från pålitliga källor 

 Fråga om du inte förstår 

 Var tydlig med vilket stöd du behöver ha 

från omgivningen 

 Skriv ner allt som är viktigt! 



Vad kan kontaktsjuksköterskan 

erbjuda/hjälpa patienten 

med? 

Grundläggande psykosocialt stöd: 

 Emotionell ventilering, empatiskt 

bemötande, samtal kring existentiella 

frågor. Uppmuntra patienten att uttrycka 

sina tankar och känslor. Normalisera 

 Ge och förtydliga information  

 Rådgör och remittera  



Hur mår du? Vad är viktigt för dig just nu? 

Hur fungerar det där hemma?  

 

Dessa enkla frågor kan leda till ett bredare 

samtal och att den eller de som drabbats 

av cancer får relevant stöd. 



Behov och åtgärder -  

rehabilitering via kurator  

 

 Grundläggande nivå 

 Särskild nivå 

 Avancerad nivå 

 Mycket avancerad nivå 



Grundläggande nivå 

 Behov 

Kunskap, trygghet, att bli sedd och lyssnad 

på 

 

 Insatser 

Information om att kurator finns och 

kuratorns arbetsuppgifter. Psykosocial 

basinformation i ”Min vårdplan”. 



Särskild nivå 

 Behov 

Mer än grundläggande psykosociala behov 

ex av emotionellt stöd, information, 

praktiska insatser har identifierats av 

kontaktsjuksköterskan. 

 

 Insats 

Konsultativ, rådgivande,  



Avancerad nivå 

 Behov 

Psykosocialt stöd – emotionella, informativa  
och instrumentella behov. 

 

 Insats 

Utredning, bedömning. 

Ex) samtalsbehandling ,ekonomisk 
utredning, samordning, interna och externa 
kontakter, rådgivning. 



Mycket avancerad nivå 

 

 Behov 

Mycket komplexa och stora behov 

 

 Insats 

Psykiatrisk insats, socialtjänsten  



Kompetens för åtgärd 

 

 Särskild och avancerad nivå 

Kunskap om sjukdom och behandling, kris 

och sorg-teori, samtalsmetodik,  sex och 

samlevnad, utvecklingspsykologi 

 Mycket avancerad nivå 

Olika specialistkompetenser behövs – leg. 

psykoterapeut, sexolog, familjerådgivare 

 



Samverkan internt/externt 

 

 Särskilda behov 

Team, rond, konsultativ arbetsmodell, 

 Avancerade behov 

Remiss, team kommunikation 

 Mycket avancerade behov 

Samverkan i och mellan olika vårdgivare 

eller myndigheter, SIP 

 



Konkreta råd /tips/ verktyg  

 

Utgå från de problem/ behov som  

identifieras. Säg till patienten att du ska 

rådgöra med kurator om 

problemet/behovet. Återgå till patienten 

med åtgärdsförslag för samtycke. 

Remittera.  



När bör kontaktsjuksköterskan 

kontakta kurator? 

 

 När patient eller närstående uttrycker 

önskemål 

 

 Då psykosociala behov/ svårigheter 

identifierats hos patienten eller hos 

dennes närstående och bedömts vara 

mer än grundläggande 

 



Tack för uppmärksamheten! 

 

Barbro Arvidsson 

Kurator ÖNH-kliniken USÖ 

 

Karin Halvorsen 

Kurator Onkologiska kliniken USÖ 


