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Hälso- och 
sjukvårdslagen 
(2017:30) 

3 kap. Allmänt

1§ Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård          
på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och   
för den enskilda människans värdighet. Den som har det  
största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till  
vården. 

2§ Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.



Varför behövs 
kuratorns 
kompetens?

➢ För att kunna leva upp till hälso- och sjukvårdens 
huvuduppdrag med att kunna ge god vård på lika villkor till 
alla oavsett livssituation krävs kompetens och medvetenhet 
om hur social situation och ohälsa påverkar varandra. 

➢ Ett stort antal nationella och internationella studier har 
påvisat att människor i utsatta situationer drabbas oftare och 
hårdare av ohälsa, d.v.s. det finns tydliga samband mellan 
social och ekonomisk utsatthet och så väl psykisk som fysisk 
ohälsa. 



Allmänt om 
kurators 
arbete enligt  
Socialstyrelsen

➢ Hälso- och sjukvårdskuratorn är den psykosociala experten 
inom vården samt länken mellan vården och andra 
samhällsaktörer.

➢ Kurators huvudroll är att utveckla och bibehålla det sociala, 
psykosociala och socialrättsliga perspektivet inom hälso- och 
sjukvården. 

➢ I sitt praktiska arbete som kallas för psykosocialt 
behandlingsarbete använder sig kuratorn av en eklektisk 
metodanvändning d.v.s. en blandning av olika teori- och 
samtalsmetoder beroende på patientens situation, behov och 
förmåga. 



Målet med 
kuratorsarbete

➢Bemöta patienten utifrån hans/hennes behov

➢Stärka patienters och närståendes möjligheter att hantera 
yttre och inre påfrestningar i samband med sjukdom

➢Samordna insatser med samhällets olika aktörer, bevaka och 
tillgodose patientens behov och rättigheter

➢Utgå från patientens behov och mål



”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon

är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För

att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon

förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag

kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och vill egentligen bli beundrad av den andra

istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och

därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta

kan jag heller inte hjälpa någon."

Sören Kierkegaard 

Dansk filosof, teolog och författare, som anses vara en av existentialismens grundare.



Psykosocial 
utredning 

➢ Orienterande samtal där kartläggas patientens problematik, 
resurser och behov: ex. patientens självtillit, angelägenhet av 
ärendet m.m.

➢ Samtalsstöd/krissamtal där patienten ges utrymme att sätta
ord på sina känslor och tankar kring sin situation

➢ Utifrån patientens berättelse görs en bedömning om det finns 
behov av att göra en HADS (själskattningsformulär) som avser 
att mäta ångest och depression hos patienter inom somatisk 
vård. Resultatet används om underlag till en vidare 
remittering till psykolog/psykiatriker



Syftet är

➢ Att göra patienten medveten om egna resurser och 
möjligheter att påverka sin egen situation 

➢ Att stärka patienten i att hantera påfrestningar

➢ Att arbeta för förändringar i den sociala miljön så att 
patientens livssituation utvecklas så gynnsamt som möjligt

➢ Att informera patienten/närstående/vårdpersonal om 
samhällets stödsystem och resurser som kan motverka eller 
minska social problematik vid 
ohälsa och sjukdom

Psykosocialt 
behandlings-
arbete med 
patientkontakt



Syftet är

➢ Att bevaka att social problematik uppmärksammas vid 
diagnostisering och behandling

➢ Att ge stöd och information till patientens närstående samt 
särskilt uppmärksamma och beakta om patienten har 
minderåriga barn

➢ Att medvetandegöra och utbilda de medicinska 
professionerna och vårdgivare om den sociala situationens 
betydelse för den medicinska behandlingens resultat

Psykosocialt 
behandlings-
arbete utan 
patientkontakt



Oro 
Ångest 
Rädsla 

Rädsla och ångest är en naturlig reaktion vid hotande fara och 
har liksom smärta en viktig funktion för vår överlevnad

➢Oro är vanligt när man utsatts för påfrestningar eller större 
förändringar. Den går oftast över efter en tid.

➢Stark oro som håller i sig under en längre tid och påverkar hur 
man mår och fungerar i vardagen kallas för ångest. Den består 
av känslor av oro och rädsla som känns i kroppen men saknar 
fokus.

Stark ångest som kommer plötsligt kallas för panikattacker. 

➢Rädsla innebär också oro men vi vet vad vi är rädda för. Den 
del av hjärna som hanterar rädsla kallas amygdala. När rädsla 
tar över kidnappas hela hjärnan av känslorna, själva 
tankehjärnan sätts ur spel när paniken tar över.



Dödsångest 
(thanatofobi)

Att oroa sig för döden är ingen psykisk störning utan en normal 
reaktion på insikten om att livet är ändligt. 

Det finns två typer av dödsångest: rädslan för den egna döden, 
och rädslan för döden bland nära och kära. 

Dödsångest bli en formulering av livsångest 

➢Lever jag så som jag borde göra? 

➢Kommer jag att få/våga/kunna göra det jag vill? 

➢Kommer jag att hinna med?



Vad är en kris 
och vad 
innebär det 
att vara i en 
kris? 

Ordet kris kommer från grekiskans crisis och betyder 
“avgörande vändning”, “plötslig förändring”

➢En händelse då vi upplever oro, rädsla och ångestkänslor 
och där ens tidigare erfarenheter, kunskaper och 
reaktionssätt inte räcker till för att förstå och psykiskt 
hantera den aktuella situationen

➢Kännetecken för en kris är inslaget av överraskning och 
svårigheten att kontrollera händelseförloppet

Tillfälligt sinnestillstånd ej sjukdomstillstånd!



Att möta en patient i kris betyder att möta 
EN MÄNNISKA I RÄDSLA.

Bemötandet kan vara viktigare än själva 
beskedet.

13



Olika typer 
av kris 

Utvecklingskris - en följd av naturliga händelser i livet och är en 
reaktion på en förväntad förändring ex. att flytta hemifrån.

Livskris utlösas av naturliga men svåra händelser som drabbar 
oss ex: en skilsmässa, en anhörig som har gått bort efter en tids 
sjukdom.

Traumatisk kris - en reaktion på en extremt omvälvande yttre 
händelse som leder till att människans existens, trygghet och 
identitet upplevs hotad. Den traumatiska krisen drabbar hela 
människans tillvaro och får emotionella, tankemässiga (kognitiva) 
och fysiska följder.

Existentiell kris inträffar när döden upplevs som troligt hot mot 
livet och gör människan medveten om existentiella utmaningar. 
Existentiella krisen ses som en förutsättning för individens 
andliga självprövning, utveckling och mognad.

Överdeterminerad kris när krisreaktionen blir värre än väntat.



Olika faser i en kris (Johan Cullberg)

➢Chockfas

➢Reaktionsfas 

➢Bearbetningsfas

➢Nyorienteringsfas

Svensk psykiater, psykoanalytiker och författare.15



Krisförloppets
fyra faser

Chockfasen

Denna fas är den första delen av krisen och kan vara under allt ifrån några sekunder till några dagar. Chockfasen är relativt
kortvarig och olika personer reagerar olika i chock. Något som är vanligt, är att personer som befinner sig i chockfasen ofta har 
svårt att ta in vad som hänt för att bearbeta verkligheten. Detta kan resultera i minnesluckor från vad som berättats och hänt. Vissa 
personer kan reagera genom att skrika och agera förvirrat. Andra personer kan reagera genom att bli tystlåtna och stillasittande.

Bemötande: Krishanteringens 4 H:

Håll tyst – lyssna, ge inga lösningar, 
Häll i – Ge patienten eller dess anhörig något att dricka.

Håll om – Var närvarande lägg eventuellt handen på armen.

Håll ut – Låt det ta tid.

Reaktionsfasen

Efter chockfasen, träder reaktionsfasen in. Denna fas kan pågå i några veckor och det är i denna fas som personen i fråga börjar
reagera på det som hänt. Exempelvis genom att gråta och börja ta in verkligheten. Vissa personer förnekar det som har hänt och 
blir barnsliga/omogna i sitt beteende, vilket är en försvarsmekanism, medan andra trycker undan känslor, får skuldkänslor eller 
exploderar av känslor m.m. Dessutom är det också vanligt att uppleva fysiska reaktioner, såsom att sova eller äta sämre.

Bemötande: Lyssna tålmodigt, hållande och härbärgerande, vikarierande hopp, var tydlig, ge fakta, förklara krisreaktion, 
normalisera utan att trivialisera. 

Bearbetningsfasen

Efter att ha gått igenom chockfasen och reaktionsfasen och lämnat det akuta skedet av krisen bakom sig, börjar bearbetningsfasen. 
Denna fas kan pågå i månader eller till och med flera år. Fasen flyttar fokuset från det som har hänt och traumat till framtiden. I 
vissa fall kan terapi vara till hjälp för att bearbeta traumat av en kris.

Bemötande: Tillgodose behovet av samtalspartner, motverka isolering, stötta i att skapa en sammanhängande berättelse som även 
omfattar styrkor, resurser och positiva drivkrafter.

Nyorienteringsfasen

Nyorienteringsfasen är den sista fasen och för att träda in i denna fas, behöver de övriga faserna vara avklarade. Under denna fas 
utgör krisen inget hinder från att fortsätta framåt i sitt liv. Med andra ord lever man vidare med det inträffade, som ett ärr 
(Exempelvis kan det vara på kroppen eller i själen). Ofta kan personen acceptera det inträffade och hur livet blev efter.

Bemötande: Stöd i att vidga perspektiv, hitta vägar framåt, respekt för risken för nya bakslag.



Tiden efter en allvarlig händelse indelas i tre perioder 

Akutfas - en vecka efter händelsen

Mellanfas - en till fyra veckor efter händelsen

Långtidsfas - över en månad efter händelsen 
Krisfaser i ny 
tappning



Reaktioner kan se olika ut beroende på 

➢ Vad som utlöst situationen och vilken roll 
man haft i den

➢ Tidigare trauman 

➢ Aktuell livssituation 

➢ Vilka försvarsmekanismer man har tillgång till

➢ Ålder

➢ Personlighetstyp

➢ Livsåskådning (tro)

Vi är alla olika…



Rescilience/
Motståndskraft

Nyare forskning inom psykotraumatologi kommit fram till att 
majoriteten av de människorna som drabbas av en allvarlig 
händelse inte utvecklar några svåra posttraumatiska reaktioner.

Resilience/Motståndskraft beskrivs som en förmåga till 
framgångsrik anpassning trots svåra eller hotande 
omständigheter men också som en samverkan av socialt stöd 
och självtillit. 



Bemötande

➢ Tid (ge sken av att du har all tid i världen)

➢ Håll tiderna

➢ Ge närhet, förmedla trygghet - lämna ingen ensam

➢ Acceptera symptom, känslor, beteenden - visa respekt

➢ Undvik tomma ord, lova inte mycket, ljug aldrig

➢ Minska känslan av overklighet: informera om vad som har 
hänt och vad som kommer att hända

➢ Ge struktur och information, information, information

➢ Hjälpa till med praktiska frågor/annat, MEN ta inte över

Se upp med överdrivet vårdande attityd



Samtalets 
funktion

➢ Hjälpa patienten att våga, kunna och orka se sin situation

➢ Hjälpa till att ge ord åt skrämmande tankar

➢ Visa på möjliga handlingsalternativ

➢ Vara ett vikarierande hopp

➢ Normalisera olika reaktioner

➢ Ge råd och information i praktiska frågor 

All kommunikation sker på patientens villkor



Aktivt 
lyssnande

➢ Vara tyst 

➢ Koncentrerad = närvarande

➢ Ögonkontakt

➢ Nicka, humma

➢ Flytta närmare

➢ Kroppskontakt? 

➢ Bekräfta (Det låter jobbigt) 

➢ Spegla (Jag hör att…) 

➢ Öppna frågor: vad, när, hur, vem, vilka, berätta mer… 



Vanliga ”FEL”

➢ Ge goda råd

➢ Lösa patientens problem.

➢ Prata själv (om egna trauman) för att dämpa den egna 
ångesten

➢ Tro att patienten till varje pris måste skyddas och inte kan 
anstränga sig

➢ Tro att den som till det yttre verkar lugn och inte visar några 
påtagliga stressreaktioner, inte behöver hjälp



Vad tänker, 
känner och 
upplever 
patienten 
efter ett 
diagnos 
besked?

Ambivalens

Beslutsvånda/beslutångest

Livsförändring och existentiell kris

Ensamhet

➢ Patienten upplever rädsla, stress, oro/ångest, försämrad självbild men 
också känslor av förväntningar förhoppningar och längta

➢ De flesta människor som behöver göra en förändring är ambivalenta till 
den dvs att man upplever för- och nackdelar med den nuvarande 
situationen samtidigt som man upplever för- och nackdelar med en 
förändring. Ambivalens är en normal del av förberedelse för förändring 
och om patienten är ambivalent så har hen kommit ett steg närmare 
förändring

➢ Förändring kräver beslut och stora avgöranden som t. ex hur de skall 
ställa sig till eventuell behandling, det är en mognadsprocess. Denna 
process präglas av beslutsvånda som tar ens energi och triggar 
igång ångest och dödsångest

➢ När beslutet är fattat betyder ej att inrekonflikten är löst!

➢ Finns patienter som känner sig bekväma i ambivalens men mer 
obekväma efter att de fattat beslut, de drabbas av postbeslut-ånger



Ambivalens 

➢ Är en naturlig fas i alla förändringsprocesser, ett steg närmare 
förändring

➢ Är att befinna sig i en känslomässig och kognitiv konflikt. Man tvekar 
och känner sig kluven

➢ Det finns oftast vinster och förluster på båda sidor i vågskålen

➢ Att känna sig hundraprocentigt säker inför ett beslut är mer undantag 
än regel

➢ Möten med en ambivalent person kan väcka starka känslor. Ofta 
känner vi behovet av att ge råd, men det möts oftast med ”JA, MEN” 
yttranden .

➢ Ambivalenskorset

• Fördel med aktuell situation /Fördel med förändring 

• Nackdel med aktuell situation/ Nackdel med förändring.



Coping-
strategier 

En copingstrategi är VAD SOM HELST som en patient gör eller tänker 
för att hantera en situation, oavsett hur bra eller dåligt det fungerar.

Exempel på copingstrategier
▪ Anklaga/skylla på någon 

▪ Förneka/hoppas på under 

▪ Söka vård och vägledning 

▪ Omformulera till något positivt

▪ Acceptans

▪ Skaffa information 

▪ Tala med andra 

▪ Försöka glömma 

▪ Distansera sig

▪ Vidta åtgärder 

▪ Isolera sig, gömma sig

Passiva och undvikande copingstrategier är en klar riskfaktor för att 
utveckla ett långvarig problem.



Psykosocialt 
behandlings-
arbete 

Krissamtal

Stödsamtal/motiverande samtal

Anhörigstöd

➢ Rädsla, ångest och dödsångest

➢ Ovisshet kring undersökningar och i väntan 
på diagnos samt behandlingsbeslut

➢ Ovisshet inför framtiden

➢ Ensamhet

➢ Praktisk hjälp med testamente, kontakta anhöriga

➢ Förbereder sig för döden

➢ Ej ambivalens men ska försöka hitta en acceptans i det som hänt/händer , ett 
acceptabel förhållningssätt

➢ Kartläggning av patientens aktuella copingstrategi

➢ Erbjuda information

➢ Hjälpa patienten/anhöriga att sätta ord på rädslor men också på förhoppningar

Erbjuda emotionell stöd genom att normalisera och bekräfta patientens 
känslor/tankar



Vad är  viktigt 
för patienten?

➢ Personcentrerad informationen dvs information som är 
utformad efter patientens individuella behov har stor 
betydelse för patientens upplevelse

➢ Möte med behandlande läkare där möjlighet finns att ställa 
frågor om behandlingen och vad som händer sedan.

➢ Ssk/läk bemötande och människosyn har betydelse för hur 
mötet upplevs av patienten och dennes vidare tilltro till sin 
vård och behandling



• TACK!

• Kurator: Inger Lilja

• Tel: 08-123 721 95 

• inger.lilja@regionstockholm.se

mailto:Inger.lilja@regionstockholm.se

