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Bakgrund  
Inom cancervården och palliativ vård finns kuratorer för att möta patienter och närståendes 

behov av psykosocialt stöd. Inom Västra Götalandsregionen (VGR) gjordes 2015 en 

granskning av cancervården avseende det psykosociala stödet som erbjuds patienter med 

bröstcancer och prostatacancer. Granskningen bygger på intervjuer med ansvariga chefer, 

processledare och företrädare för patientföreningar samt dokumentstudier.  

 

Översynen visar att Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) och NU-sjukvården utmärker sig 

avseende psykosocialt stöd och följande framkom: 

• Det finns en skillnad mellan sjukhusen hur patienter erbjuds psykosocialt stöd. I den 

medicinska riktlinjen (RMR) Cancervårdsprocessen definieras fyra patientgrupper 

som ska erbjudas kuratorsstöd. Patienter med minderåriga barn är de som främst 

prioriteras, de övriga prioriterade grupperna erbjuds inte rutinmässigt kuratorsstöd. De 

flesta patienter får dock information om hur de kan kontakta kurator vid behov av 

stöd. 

• Inom SÄS finns det inte tillräckligt med kuratorsresurser och inom NU-sjukvården är 

det dålig kontinuitet inom kuratorsgruppen. Enligt intervjuerna är det inte möjligt att 

svara upp emot riktlinjer och ambitionsnivåer med nuvarande kuratorsresurser. 

• Primärvårdens roll avseende det psykosociala stödet är oklart. 

• I kvalitetsregistren finns inga frågor om patienter erbjuds kuratorsstöd. 

• Systematisk uppföljning av hur patienter och närstående upplever det psykosociala 

stödet finns inte hos någon vårdgivare. I PREM-enkäter (Patient Reported Emotional 

Measures) mäts patientens upplevelse av cancervården, men ingen specifik fråga finns 

om de erbjudits psykosocialt stöd eller om stödet motsvarat deras behov. 

 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) behandlade Revisionsrapporten Jämlik vård – 

Psykosocialt stöd i cancervården (DNR:REV 35-2015) och beslutade i maj 2016 att ge Hälso- 

och sjukvårdsdirektören uppdrag att tillsammans med RCC Väst utreda förutsättningarna för 

en uppdragsutbildning som riktar sig till kuratorer i cancersjukvård enligt samma modell som 

kontaktsjuksköterskeutbildningen. 

 

HSS beslutade 2017 att ställa sig bakom förslaget om att genomföra en uppdragsutbildning 

för kuratorer i cancervården, omfattande 30 högskolepoäng på avancerad nivå, och lämnade 

uppdraget vidare till RCC Väst att utforma uppdragsutbildningen. 

Define (Definiera) 

Problem 

• Psykosocialt stöd till patient och närstående inom cancervården är inte jämlikt. 

• Det finns en diskrepans mellan det psykosociala stöd som kuratorer erbjuder och 

det psykosociala stöd som patienter och närstående önskar.  

• Kuratorns roll inom primärvården avseende psykosocialt stöd till patienter med 

cancer och deras närstående framstår som oklar.  

• Uppföljning av i vilken utsträckning som kuratorsstöd erbjuds patienter med 

cancer och deras närstående finns inte i nuvarande kvalitetsregister.  

• Nuvarande tillgång till kuratorsresurser är bristfälligt vilket medför att det 

psykosociala stödet som erbjuds inom regionen inte är jämlikt.  

 
Syfte 
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Att utifrån ett uppdrag från HSS samt en inventering av patienter och närstående behov av 

psykosocialt stöd samt kuratorers önskemål om fördjupad kompetens, utforma en 

uppdragsutbildning i socialt arbete inom cancervården.  

Mål 

Att erbjuda kuratorer möjlighet att få en fördjupad kompetens i socialt arbete inom cancervård 

för att uppfylla patienter och närståendes efterfrågan av psykosocialt stöd.   

Tidsplan för designprojekt 

2016  Uppdrag till RCC Väst  

 Dialogdag för inventering av behov  

 Analys av material från dialogdag och identifiering av områden där 

 fördjupad kompetens efterfrågas 

 

2017 Fiskbensdiagram genomfördes tillsammans med nätverket för kuratorer i 

 cancervård på RCC Väst 

 Planering av kursinnehåll  

 Utformning av enkät och självskattningsinstrument  

 Start delkurs 1 Socialt arbete inom cancervården 
  

Risker med uppdragsutbildning 

• Att de kuratorer som anmält sig till uppdragsutbildningen inte fullföljer denna. 

• Att kuratorer som genomfört utbildningen slutar sin anställning inom cancervården. 

• Att bristen på kuratorsresurser inom VGR, gör det omöjligt att svara upp emot RMR 

och ambitionsnivåer som finns. 

• Att bristen på kuratorsresurser inom VGR, gör det omöjligt att svara upp mot de 

behov som patienter och närstående uttrycker. 

• Att utbildningen inte tillför rätt kunskaper för att fördjupa det psykosociala stödet till 

patienter och närstående. 

Measure (Mäta) 

Dialogdag 

För att identifiera och tydliggöra problemen anordnade vi en dialogdag, där vi bjöd in 

patienter, närstående, kuratorer och deras chefer samt kontaktsjuksköterskor. Målet med 

dialogdagen var att tydliggöra inom vilka kunskapsområden kuratorns kompetens behöver 

fördjupas för att uppfylla patienter och närståendes behov. Ett annat mål var att få underlag 

för innehållet i uppdragsutbildningen för kuratorer. Under dialogdagen arbetade deltagarna i 

olika grupper. 

 

I workshop 1 reflekterade de utifrån frågeställningen Vilka psykosociala behov finns utifrån 

ett patient- och närståendeperspektiv? och Vilket stöd behöver du/kan kuratorn ge?  

 

Under workshop 2 arbetade deltagarna i tvärgrupper och diskuterade frågan Vilken kompetens 

behöver stärkas hos socionomer för att kunna ge ett bättre psykosocialt stöd i cancervården? 

 

Deltagarna fick uppmaningen att först reflektera själva och sedan skriva ett behov/förslag per 

post-it-lapp. Därefter fick de delge varandra vad de skrivit och sätta upp lapparna på 

blädderblock. Gemensamma teman identifierades och de fick sedan tillsammans prioritera 

områden som de ansåg var viktigast. 
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Nätverk för kuratorer inom cancervården 

Tillsammans med nätverket för kuratorer inom cancervård genomfördes ett fiskbensdiagram 

för att vikta vilka områden som de ansåg vara viktigast att ha med i uppdragsutbildningen. 

Frågeställningen var Hur vill du utveckla din professionella kompetens som kurator i 

cancervården? 

Skattningsinstrument 

För att mäta om deltagarna anser att utbildningen gett dem en fördjupad kompetens får de 

skatta sin kunskap vid start och avslut av delkurs 1 och delkurs 2. Skattningen avser de olika 

områden som utbildningen fokuserar på.  

Enkät  

Genom en enkät vid utbildningens start vill vi undersöka om och i så fall hur kuratorn 

samarbetar med kontaktssjuksköterskor samt vilka rutiner som finns gällande erbjudande om 

psykosocialt stöd. I enkäten finns också frågor om hur erbjudande av kuratorsstöd följs upp 

samt om de upplever en fördjupad kompetens efter avslutad uppdragsutbildning. 

Analyze (Analysera) 
Vid sammanställning av dialogdagens frågeställningar kunde vi urskilja olika områden: 

• Struktur för stödåtgärder och kuratorskontakt 

• Stöd till barn, familj och närstående 

• Gruppverksamhet 

• Samtalsstöd vid kris 

• Samhällets stöd och resurser samt juridiska frågeställningar 

• Cancerrehabilitering 

• Sexualitet och samlevnad 

• Samverkan och teamarbete 

• Integrering av nya kunskaper och forskning 

Vilka psykosociala behov finns utifrån ett patient- och närståendeperspektiv?   

Patient och närstående påtalar behov av en namngiven kurator, likväl som en namngiven 

kontaktsjuksköterska, som kan finnas med som stöd under cancerrehabiliteringsprocessen. 

Det framkom också önskemål att kuratorn ska ha fördjupad kunskap om olika samtalsmetoder 

för att möta patienters och närståendes skilda behov.  

 

Patient och närstående tar ofta för givet att kuratorn har kunskaper inom onkologi och de 

konsekvenser som sjukdom och behandling ger. 

 

Patient och närstående önskar också ett utökat stöd till barn och partner utifrån ett 

familjeperspektiv samt att kuratorn har en fördjupad kunskap gällande barns behov av stöd 

utifrån sin ålder och mognad. De uttrycker också ett behov av att i grupp möta andra med 

liknande erfarenheter av cancersjukdom. 

 

Kurator ska en bred kunskap om hur samhället fungerar för att patient och närstående bland 

annat ska få stöd att hantera rehabilitering och återgång till eventuellt arbete samt i kontakt 

med myndigheter. 
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Vilket stöd kan kuratorn ge? 

Kurator önskar få möjlighet att rutinmässigt kopplas in tidigt i patientens sjukdomsprocess för 

att bedöma behov av psykosocialt stöd till hela familjen. Screeninginstrument som hjälpmedel 

vid prioritering av behov efterfrågas. 

 

Kurator ska erbjuda samtal vid kris- och ångesthantering för att patient och närstående ska få 

hjälp att hitta sina egna strategier för att hantera situationen. Kurator ska också kunna föra 

samtal kring existentiella frågor samt ge stöd till familjer vid livets slut. Kurator ska också ha 

bred kunskap om barns behov då en närstående är svårt sjuk eller döende.  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har barn som anhöriga rätt till information, råd och stöd vid 

en förälders svåra sjukdom och i detta arbete är kuratorn en självklar del.  

 

Kurator ska ha kunskap om att arbeta med nätverket och gruppverksamhet.  

 

Kurator ska ha bred kunskap om sociala, praktiska och ekonomiska konsekvenser relaterat till 

cancersjukdom i familjen.  

Vilket stöd kan kuratorn ge utifrån chefer och kontaktsjuksköterskors 
perspektiv? 

Patient och närstående ska få återkommande information om att kurator finns i 

cancerrehabiliteringsteamet, där erbjudande om psykosocialt stöd ska ges.  

 

Design (Designa) 
Utifrån data som framkom vid dialogdag och nätverksmöte med kuratorer har vi utformat 

innehållet i en uppdragsutbildning för kurator inom cancervården. Utgångspunkten vid design 

av uppdragsutbildningen är att kurator ska vara en resurs för patient, närstående och för övrig 

personal samt att kuratorn är en självklar del i teamet i cancerrehabiliteringsprocessen.  

 

Målet vid design av innehållet i uppdragsutbildningen är att: 

• fördjupa kuratorns kompetens i arbetet inom cancervården, 

• utifrån patienters och närståendes behov utveckla det psykosociala stödet i 

cancervården, 

• stärka kuratorns uppdrag att sociala och psykosociala aspekter beaktas i teamarbetet 
och 

• stärka kuratorn i cancervårdens processorienterade arbetsform. 

 

Control (Överlämning och ständig förbättring) 
Vid utformning av uppdragsutbildningen har samarbete med Institutionen för socialt arbete 

vid Göteborgs Universitet och Centre for Health Care Improvement vid Chalmers tekniska 

högskola upprättats och avtal har ingåtts. Uppdragsutbildningen startade hösten 2017.  

 

För att säkerställa att uppdragsutbildning håller god kvalitet och uppfyller de krav på innehåll 

som överenskommits genomförs kontinuerlig kvalitetsgranskning. Efter varje kurstillfälle 

efterfrågas deltagarnas synpunkter på innehållet och kvaliteten på föreläsningarna. 

Synpunkterna lämnas vidare till kursansvarig för att möjliggöra förbättringar av utbildningen.  
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Tillgången till kuratorer med fördjupad kunskap i socialt arbete inom cancervården kommer 

förhoppningsvis att öka på sjukhusen inom VGR genom uppdragsutbildningen. Spridningen 

av kuratorer med fördjupad kunskap kommer troligen förbli ojämlik inom regionen, då det 

inte är möjligt att styra vilka som genomgår uppdragsutbildningen.     

 

Nuvarande kuratorsresurser är enligt revisionsrapporten bristfälliga och uppdragsutbildningen 

kan inte påverka att det tillförs mer resurser för nya kuratorstjänster inom cancervården. 

 

Learn (Lärande)  
Vi gick in i detta projektarbete via uppdrag från HSS, vilket betydde att vi inte kunde forma 

vårt förbättringsprojekt själva. Vi hade redan från start en slutprodukt och vi fick ta en annan 

väg för att identifiera vårt problem och hitta mätinstrument. Det har därför varit en utmaning 

att arbeta utifrån DMCDL-modellen, men den har ändå i vårt tycke fungerat.  

 

Bristen på kuratorsresurser inom cancervården är en bidragande orsak till en ojämlik 

cancerrehabilitering.  

 

Genom dialogdagen framkom att det finns brister avseende cancerrehabilitering inom 

primärvården eftersom de inte har ett uppdrag att arbeta med patienter med cancer. 

 

Det finns även olikheter avseende hur chefer erbjuder kuratorer kompetenshöjande utbildning 

och hur chefer möjliggör för de deltagande kuratorerna att genomföra den påbörjade 

uppdragsutbildningen. 

 

Det har varit intressant och lärorikt att vara del i en process att ta fram en uppdragsutbildning 

tillsammans med universitetet. Att förena den kliniska verksamheten med den akademiska 

världen har varit en stor utmaning i detta förbättringsarbete.  

 

Genom projektarbetet har vi tittat närmare på om frågor rörande psykosocialt stöd ställs i 

PREM-enkäter. I dagsläget finns inga sådana frågor och vi ser ett behov av att utveckla frågor 

för att kunna följa patienters upplevelser och utifrån dessa data utveckla det psykosociala 

stödet ytterligare. 

 

Tack 
till kurskamrater, kursledning, chefer och deltagare på uppdragsutbildningen för feedback på 

vårt förbättringsarbete. 
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Regionalt cancercentrum väst  
 

Post: Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 413 45 Göteborg 
Besök: Medicinaregatan 18G | Telefon: 010-441 28 23  
E-post: info@rccvast.se | www.cancercentrum.se/vast 

  

  

Enkät   
Uppdragsutbildning för kurator inom cancervården 

 

1. Finns det kontaktsjuksköterskor på de enheter som du arbetar på? 

   Ja    Nej    Vet ej 

 

2. Samarbetar du med de kontaktsjuksköterskor som finns på den enheter som du arbetar? 

   Ja    Nej    Vet ej   Finns inga kontaktsjuksköterskor 

 

3. Om du samarbetar med kontaktsjuksköterskor, hur ser ert samarbete ut? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Om det idag saknas ett etablerat samarbete med kontaktsjuksköterskan, hur skulle ett 

önskvärt samarbete vara utformat? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



2 

 

2 
 

 

5. Finns det rutiner på din enhet att kontaktsjuksköterskan informerar om att kuratorstöd 

finns tillgängligt? 

   Ja    Nej    Vet ej 

 

6. Om det finns rutiner för att erbjuda kuratorsstöd hur är dessa utformade? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Finns det på den enhet som du arbetar någon form av uppföljning i vilken utsträckning 
som patienter och närstående erbjuds kuratorsstöd? 

   Ja    Nej    Vet ej 

 

8. Finns det på den enhet som du arbetar någon uppföljning avseende hur patient och 

närstående upplever det psykosociala stödet? 

   Ja    Nej    Vet ej 

 

9. Upplever du att du genom uppdragsutbildningen fått en fördjupad kompetens i socialt 

arbete inom cancervården? 

  Ja    Nej    Vet ej 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Regionalt cancercentrum väst  

Post: Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 413 45 Göteborg 
Besök: Medicinaregatan 18G | Telefon: 010-441 28 23  
E-post: info@rccvast.se | www.cancercentrum.se/vast 

  
  

Självskattning före start av  
Uppdragsutbildning för kurator inom cancervården  
 
Hur skattar du din nuvarande kunskap avseende: 
Onkologi och palliativ vård 

Låg         Hög 

� � � � � � � � � � 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Hälso- och sjukvårdsjuridik 

Låg         Hög 

� � � � � � � � � � 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Teorier och metoder inom socialt arbete och psykologi 

Låg         Hög 

� � � � � � � � � � 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Sociala, psykologiska och etiska perspektiv inom cancervården 

Låg         Hög 

� � � � � � � � � � 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Förbättringskunskap 

Låg         Hög 

� � � � � � � � � � 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 



2 

 

2 
 

 

Beskriv dina förväntningar på delkursen Socialt arbete inom cancervården, 15 hp 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Beskriv dina förväntningar på delkursen Förbättringskunskap, 15 hp 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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