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 Uppdragsbeskrivning 
för kurator inom barn- och ungdomsmedicin 

Kurators uppgift är att komplettera den medicinska vården med psykosocial kunskap 
utifrån en helhetssyn. Psykosocialt arbete är både ett synsätt och arbetssätt där 
individen ses i sitt sociala sammanhang. Psykosocialt arbete utgår från en teoretisk 
och vetenskaplig grund baserad på evidensbaserad forskning samt kliniskt beprövad 
erfarenhet om individen såväl ur ett psykologiskt perspektiv som ett relationellt, 
socialt och samhälleligt perspektiv. 

 
Kuratorsarbetet fokuseras på sambandet mellan sjukdom och psykosociala faktorer. 
Genom psykosociala insatser underlättar kurator för barn och familj under barnets 
sjukdomstid för att så långt som möjligt förebygga att psykisk och social ohälsa 
uppstår som en följd av barnets sjukdom. Kurator får en samordnande funktion, blir 
en länk mellan sjukvård och det omgivande samhället samt klinikens expert på 
sociallagstiftning och olika former av samhällsstöd. 

 
För alla familjer vars barn vårdas inom kliniken i såväl sluten som i öppen vård är 
målet att vid behov som sammanhänger med barnets sjukdom, ha möjlighet till 
kuratorskontakt. Vid dödsfall samt för barn/familj med kronisk och/eller livshotande 
sjukdom liksom barn som skadats allvarligt i samband med trauma skall så snart som 
möjligt erbjudas kontakt. 

 
Styrdokument 

 
• Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

 
• Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (2008:14) 

 
• Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhetsarbete i hälso- och sjukvården 

(2005:12) 
 
• Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

 
• Patientdatalagen (2008:355) 

 
• Socialtjänstlagen (2001:453) 

 
• LSS (1993:387) 

 
• FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
• NOBABS standard för barn och ungdomar på sjukhus 

 
• Nationella vårdprogram för olika diagnoser 
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Uppdrag 

• Bedömning/utredning 
o Psykosocialt utredningsarbete och krisstöd. Kartläggning av 

nuvarande situation, bakgrundsfaktorer, svårigheter, resurser och 
nätverk samt hur aktuell sjukdom påverkar familjen. 

 
o Bedömning av lämplig stödinsats i samband med och efter 

vårdtiden. Utifrån de risk- och skyddsfaktorer som finns hos 
barn/familjerna och deras nätverk. 

• Behandling 
o Psykosocialt behandlingsarbete t ex krissamtal, rådgivande- 

och stödjande samtal. Samtal som är bearbetande och 
motiverande. 

• Konsultation, handledning och samarbete 
o Personalstödjande insatser såsom konsultation och rådgivning. 
o Delta i föreläsningar och utbildningar inom barnkliniken. 
o Samverkan med vårdgrannar och myndigheter. Vid behov 

samverka med föräldraföreningar samt medverka vid och ta 
initiativ till SIP- möten. 

o Delta i psykosocialrond och/ eller andra relevanta möten på 
avdelning eller mottagning. 

o Medverka i svåra samtal tillsammans med läkare när diagnos 
delges eller vid dödsfall. 

• Övrigt 
o Praktiska hjälpåtgärder exempelvis; intyg, remisser, utlåtanden 

och ansökningar. Hänvisning till lämplig myndighet och 
hemlandsting. 

o Utarbetande av rutiner och kvalitetsdokument. Ta del av 
forskning och arbeta evidensbaserat. 

• Utvärdering/uppföljning 
o Årlig verksamhetsplanering/styrkort och 

uppföljning/utvärdering i verksamhetsberättelse. 
 

o Utvärdera mätbara mål i lokala arbetsbeskrivningar. 
 
Kvalifikationer 
• Socionomexamen 
• Önskvärt med legitimation som hälso-och sjukvårdskurator. 
• Önskvärt med relevant vidareutbildning t ex kristeorier och 

krisinterventioner. Vidareutbildning i psykosocialt 
behandlingsarbete/grundläggande psykoterapiutbildning. 
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Källor och mer att läsa: 
www.socialstyrelsen.
se www.kurator.se 
”Kvalitet för Socionomer/Kuratorer inom Hälso- och sjukvård”. Handbok/Verktygslåda 
utarbetad av nationellt kvalitetsråd. 

Yrkesetiska riktlinjer för socionomer 
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