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Abstract

Title: How nurses come to understand patients needs of contact with hospital social worker.
Interview inquiry among nurses at a county hospital.

Key words: Hospital social worker, social/psychosocial work, nursing

The aim was to find out how nurses at a county hospital, came to the conclusion to bring about
contact with the hospital social worker.

A qualitative method was used. Unstructured interviews focused on different themes connected to
the aim of the study.

The questions at issue intended to shed light on what it means that the occupational field of the nurses
is nursing   when it comes to understanding the social and psychosocial needs of the patients and
estimating who will best meet these needs.

The study was connected to theories of nursing and of psychosocial work.

The results  showed that the medical and nursing perspective, organizational elements and lack of
resourses tend to  limit the observations of the nurses. Many patients  could get their needs fulfilled
by psychosocial nursing. For other patients the disease may be part of a broader group of problems
which demand theories for a deeper understanding and knowledge of methods of psychosocial
treatment
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Förord

Föreliggande uppsats ingår i magisterutbildning i socialt arbete vid Lunds Universitet,
Socialhögskolan, höstterminen 1998 – vårterminen 1999.
Kursen har varit upplagd som en distansutbildning via Internet. Jag vill tacka min arbetsgivare inom
Jämtlands läns landsting som genom att tillåta mig att använda arbetsplatsens dator gjort det möjligt
för mig att delvis följa kursen på arbetstid.

Jag vill också tacka verksamhetschefer, vårdutvecklare och avdelningschefer vid de områden där jag
genomfört intervjuer. Inte minst vill jag tacka  de sjuksköterskor som välvilligt ställde upp och lät sig
intervjuas.

Slutligen vill jag framföra ett varmt tack till mina handledare, Leili Laanemets och Ann-Christine
Gullacksen som med  engagemang och kloka synpunkter lotsat mig fram i uppsatsarbetet.

Oviken, den 31 maj 1999

Karin Jirdén
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Inledning

”Hur sjuk ska man vara för att få prata med en kurator”? Den frågan ställde en svårt cancersjuk man

till mig. Han hade levt med sin sjukdom flera år och befann sig i livets slutskede när jag träffade

honom första gången. ”Jag skulle behövt träffa en kurator för fem år sedan, när jag fick veta att jag

hade cancer”, tillade han. Det samtalet vi hade fick mig att fundera över hur det  kommer sig att vissa

patienter på våra sjukhus får kontakt med kurator, andra inte.

1.1 Sjuksköterskan och kuratorn – konkurrenter eller samarbetspartners; en aktuell

problematik

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) uttrycks att målet för all hälso- och sjukvård är en god

hälsa och en vård på lika villkor.  Det ställs krav på att vård och omvårdnad skall vara av god kvalitet. I

lagens förarbete anges att innebörden av god kvalitet  bland annat är att vården skall präglas av en

helhetssyn på människan. I detta  ingår att inte enbart ha ett medicinskt perspektiv på människors

behov utan även ett psykologiskt och socialt. (SOU 1977:66, s 15)

Sociala och psykosociala problem kan ligga till grund för sjukdom/symtom eller vara en direkt

konsekvens av sjukdomen som sådan. Både ur patientens och sjukvårdens synpunkt är det viktigt att

uppspåra och behandla psykosociala problem, oavsett orsak, så tidigt som möjligt parallellt med den

medicinska vården eller i förebyggande syfte.

Ella Danielsson  skriver i sin avhandling ”Omvårdnad och dess psykosociala inslag” (1992, s 24) hur

de olika kunskapsområden som ingår i vårdorganisationen delvis överlappar varandra så att det för alla

områden finns ett gemensamt fält, i vilket samma kunskap är giltig för alla, såväl medicin, omvårdnad,

arbetsterapi, sjukgymnastik, psykologi och socialt arbete.  Internationellt anses omvårdnad vara

sjuksköterskornas kunskapsområde, jämställt med medicin för läkaren (Donaldson & Crowley,

1978; Chinn & Jacobs, 1987 i Danielsson, 1992, s 3).  Danielsson skriver vidare:

’Psykosocial omvårdnad’ är en del av kunskapsområdet omvårdnad i dess
helhet. Psykosociala problem har blivit allt vanligare i dagens samhälle och
kunskaper om dessa är således fundamentala för sjuksköterskor som möter
hjälpsökande människor - barn, vuxna och äldre - i olika
omvårdnadssituationer. (Danielsson, 1992, s 3)
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Kuratorer har det sociala/psykosociala innehållet inom hälso- och sjukvården som kompetensområde

och bidrar därigenom till den kvalitativt goda vård och omvårdnad som hälso- och sjukvårdslagen ger

uttryck för.

Ann-Christine Gullacksen (1991)  skriver i sin uppsats ”Professionaliseringssträvanden inom hälso-

och sjukvården – särskilt kuratorsyrkets framväxt” att det inte är en främmande tanke att

sjuksköterskor och kuratorer  kommer att konkurrera om det psykosociala kunskapsområdet.

Kuratorerna måste ta ställning till vad som är deras kärnkompetens och vilka
verktyg som man behärskar och inte minst viktigt, finna sin sociala legitimering.
Detta innebär att peka ut behovet för kuratorns specifika arbetsinsats.
(Gullacksen, 1991, s 25)

En annan del i att avgränsa sitt arbete är att ta ställning till vem som ska ha
tillgång till kuratorsinsatserna. Detta har varit ett dilemma för kuratorerna som
på grund av sitt fåtal varit hänvisade till att andra bedömt vem som behövt
kuratorskontakt. (ibid, s 26)

Kuratorn och sjuksköterskan är således idag två etablerade yrken med ett delvis gemensamt

yrkesområde, vilket kan innebära risk för konkurrens och revirtänkande. Förhoppningsvis kan min

undersökning bidra till att öka kunskapen om respektive yrkes referensramar och perspektiv, så att

kuratorer och sjuksköterskor därigenom kan se varandra som kompletterande i stället för

konkurrerande professioner.

1.2 Syfte

Syftet med mitt uppsatsarbete är att undersöka hur sjuksköterskor på vårdavdelningar för

kroppssjukvård vid ett länssjukhus kommer fram till beslutet att förmedla kontakt med kurator i

patientärenden.

Sjuksköterskorna på vårdavdelningarna bedömer vilka sociala och psykosociala behov patienterna

har och  utifrån denna bedömning  förmedlar de kontakt med kurator i förekommande fall.  Jag har

frågat mig vad det innebär det för patientens möjligheter att få kuratorskontakt  att det är

sjuksköterskorna, vars kompetensområde är omvårdnad, som har förstahandskontakten med

patienten?
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1.3 Frågeställningar

Jag har formulerat ett antal frågeställningar som  fokuserar på olika teman med anknytning till syftet

med intervjuundersökningen.

-    Vad innebär psykosocialt synsätt  för sjuksköterskan?

-    Hur beskriver sjuksköterskan sociala behov och problem hos patienterna?

- Hur beskriver sjuksköterskan psykosociala behov och problem?

- Hur beskriver sjuksköterskan psykosocial omvårdnad?

- Vilka redskap förfogar sjuksköterskor över för att göra sin bedömning av patienternas behov?

- Finns det frågor inom det sociala och psykosociala fältet som sjuksköterskan inte tar upp?

-  Finns det hinder som försvårar bedömningen, och i så fall vilka?

- Vem anser sjuksköterskorna ska tillgodose patientens behov av hjälp med sociala och

psykosociala problem?

- Var anser sjuksköterskan att gränsen går mellan sjuksköterskans och kuratorns insatser?

- Vilken funktion anser sjuksköterskan att kuratorn har i vårdlaget och vilka förväntningar ställer

hon på kuratorns insatser?

Utifrån dessa frågeställningar vill jag belysa vad det innebär att de intervjuade sjuksköterskornas

kompetensområde är omvårdnad och kuratorns är psykosocialt arbete, när det gäller att se och förstå

patienternas psykosociala och sociala behov och bedöma vem som bäst tillgodoser dessa behov.

1.4 Utvecklingen av socialt arbete inom hälso- och sjukvård

Siv Olsson (1999, s 79) beskriver i sin doktorsavhandling ”Kuratorn förr och nu” hur socialt arbete

inom sjukvården började utvecklas, främst i England och USA, under senare delen av 1800-talet.

Ökade samhällsproblem ledde till insikt om att  patienterna hade behov av hjälp  med sina sociala

problem. Önskemålet  var också att effektivisera sjukvården och minska samhällets kostnader. På

initiativ av enskilda läkare introducerades därför kuratorer på sjukhusen.
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Influenserna från England och USA kom till Sverige via enskilda socialt intresserade läkare. Intresset

för sociala frågor ökade bland annat genom det opinionsbildande arbete som  bedrevs av

Centralförbundet för socialt arbete , bildat 1903 (ibid, s 81).

 Den första svenska kuratorn inom kroppssjukvården tillsattes 1920 i Stockholm och hette Jane

Norén. Syftet med hennes arbete var att hon skulle effektivisera sjukhusvården då det var brist på

vårdplatser. För att kunna skriva ut patienter behövdes socialt arbete som inte var beroende av andra

yrkesgruppers tid och intresse. Jane Norén var sjuksköterska och hade ingen social utbildning. Hon

ansåg till skillnad från Gertrud Rohde, den första kuratorn inom sinnessjukvården, att

sjuksköterskeutbildning var helt nödvändig för arbetet, däremot behövdes inte social utbildning. (ibid,

s 88, 98-99). Redan från början av utvecklingen av kuratorsverksamheten fanns alltså en oklarhet

beträffande det sociala arbetets position inom sjukvården. Det blev viktigt att markera gränsen mellan

det sociala arbetet och sjuksköterskornas arbete. Siv Olsson tar som exempel på detta

revirtänkande, det symbolvärde som den vita sjukhusrocken kom att få. Med rocken  markerade

kuratorn att hon inte var sjuksköterska, men att hon tillhörde sjukhusets personal (ibid, s 114 – 115).

Siv Olsson beskriver fortsättningsvis hur arbetsuppgifterna för sjukhuskuratorerna under årens lopp

har skiftat både till form och innehåll, t ex inom ”kroppssjukvården – från förmedling och koordinering

av resurser till information, rådgivning, utrednings- och motivationsarbete" (ibid, s 178). Hon

redovisar också orsakerna bakom denna utveckling. Hon menar att under perioden ca 1950 – 1979

överfördes arbetsuppgifter från kuratorerna till andra yrkesgrupper främst p g a

rationaliseringssträvanden. Under 1980-talet var  organisationsförändringar främsta orsaken.

Sjukhuskuratorernas professionaliseringssträvande har också haft betydelse när det gällt att ta till sig,

respektive säga ifrån sig arbetsuppgifter. Att nya arbetsuppgifter tillkom berodde på ändrad

lagstiftning och ändrade bestämmelser, nya patientgrupper och ny kunskap (ibid, s 180 – 182).

Som exempel på en organisationsförändring som på senare år kom att få betydelse för kuratorernas

arbetsuppgifter kan nämnas  ÄDEL-reformen. När den trädde i kraft 1 januari 1992 flyttade

ansvaret för s k medicinskt färdigbehandlade patienter på sjukhusens vårdavdelningar över från

landstinget till primärkommunerna, som fick ett samlat ansvar för service, vård och omsorg av äldre,

långvarigt sjuka och handikappade (Norström & Thunvad, 1993, s 74-75). Planering av utskrivning
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av medicinskt färdigbehandlade patienter, något  som tidigare varit vanliga arbetsuppgifter för

sjukhuskuratorn, överfördes till  sjuksköterskorna och kommunernas hemtjänstassistenter eller

biståndshandläggare.

2. Teoretiska begrepp och forskning på området

Både inom sjuksköterskans och kuratorns yrkesområde har, som ett led i professionaliseringen av

dessa yrken, vuxit fram teori- och begreppsbildningar. I detta avsnitt kommer jag att förklara några

av de begrepp som används inom respektive yrkesområde och som jag fokuserat på vid intervjuerna.

Definitionerna har jag hämtat från några aktuella teoretiker inom forskningsområdena socialt arbete

och omvårdnad. Jag förklarar också hur jag använt mig av dessa begrepp i mina intervjuer.

2.1 Psykosocialt synsätt och helhetssyn

Enligt Bernler & Johnsson (1988, s 35-36) är det psykosociala synsättet något som bör prägla allt

socialt arbete. Det psykosociala synsättet innebär att

samspelet människa - miljö är grundläggande för såväl utvecklingen av en
personlig identitet som för skapandet och vidmakthållandet av psykosociala
problem. I det psykosociala arbetet måste därför individen ses i sitt
sammanhang, och inre och yttre faktorer måste ses i ett samspel.

Ett psykosocialt synsätt, menar Bernler & Johnsson vidare, kan många människor  tillägna sig och

använda sig av. Skillnaden mellan att ha ett psykosocialt synsätt och att tillämpa det i professionell

mening är att i senare fallet bedrivs en systematisk och målinriktad verksamhet utifrån en

grundläggande teoribildning (ibid, 1988, s 36).

Margareta Strandmark Kjölsrud tar i sin avhandling  (1995, s 108) upp begreppet helhetssyn i

vården. Hon menar att helhetssyn innebär ett holistiskt, integrerat och situationsanpassat synsätt.

(Holism är en teori som hävdar att helheten är mer än summan av delarna, Svenska akademiens

ordlista, 1986). Ett sätt att få helhet i vården är att olika yrkeskategorier samverkar. Samverkan,

menar hon, förutsätter att de olika yrkeskategorierna har kunskaper om varandras olika synsätt. Om

vårdinsatserna ska kunna leda till ett förändringsarbete krävs att patienten och vårdgivarens olika

perspektiv möts i dialog. Hon anser att även vårdorganisationen kan vara en faktor som inverkar på
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helhetssynen i vården, genom att organisationen mer eller mindre  anpassas till patienternas behov

(ibid, s 109).

2.2 Psykosocialt arbete och psykosocialt behandlingsarbete

I ”Teorier för psykosocialt arbete” skriver Bernler & Johnsson (1988, s 30) att ”psykosocialt arbete

än idag är ett diffust begrepp för många”, trots olika försök att ge det såväl ett tydligare innehåll som

en klarare definition. Tidigare har psykosocialt arbete definierats i förhållande till psykoterapi.

Gränserna mellan psykoterapi och psykosocialt arbete är ofta i praktiken flytande men de båda

behandlingsformerna har olika syften och olika ambitionsnivå vad avser förändring av patienternas

eller klienternas situation (ibid, s 30 – 31). Vidare skriver de;

En central skillnad är att man i psykosocialt behandlingsarbete arbetar med
såväl den sociala som den psykologiska situationen, medan man i psykoterapi
endast fokuserar det psykiska lidandet (ibid, s 31).

 Behovet av att definiera psykosocialt arbete i förhållande till psykoterapin har emellertid minskat.

Bernler & Johnsson vill i stället se psykosocialt arbete som en del av det sociala arbetet, omfattande

både förebyggande och behandlande insatser (ibid, s 34) .

Enligt Bernler & Johnsson måste en teori för psykosocialt arbete inbegripa begreppet förståelse. Det

räcker inte med  medkänsla, inlevelse och intuition för att vi ska kunna förstå klientens/patientens

situation och den process han befinner sig i, även om de är nödvändiga redskap. Förståelsen av

behandlingsprocessen förutsätter något ytterligare. Den inbegriper både en förståelse av oss själva och

av själva förståelseprocessen. Det handlar alltså om en dialektisk process på flera plan (ibid, s 43).

Målet med psykosocialt arbete är förändring. Som behandlare menar Bernler & Johnsson att man har

ansvar för att en förändringsprocess kommer till stånd. Det förutsätter att behandlaren har en

teoretisk förståelse av hur förändring går till samt kunskap om vilka redskap som kan användas, dvs

kunskap om tekniker, metoder och arbetssätt som kan leda till förändring (ibid, s 44).

Bernler & Johnsson (1988, s 104-105) använder termen ”psykosocialt fält” som beteckning på  de

sociala sammanhang som klienten/patienten ingår i och som  det psykosociala arbetet inriktas mot.

Som exempel på patientens sociala sammanhang kan nämnas familjen, vänkretsen och arbetsplatsen.
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I det psykosociala arbetet uppmärksammas en del av dessa sammanhang men inte alla. Behandlare

och klient/patient måste tillsammans bedöma vilka  sammanhang som är relevanta och viktiga för

behandlingen och som följaktligen ska ingå i det psykosociala fältet. Om behandlaren har alltför

begränsade kunskaper om klientens/patientens sociala sammanhang, finns en risk att han/hon snävar

in det psykosociala fältet. Ju snävare, desto mer gripbart och lätthanterligt ter det sig. Men

förenklingar av komplexa situationer för ofta med sig att insatserna inte alls får den avsedda effekten.

Om  det psykosociala fältet däremot definieras alltför vidsträckt, får behandlaren svårt att få grepp om

ärendet, blir villrådig och ser inte vad han/hon kan göra (ibid. s 105).

I Svensk Kuratorsförenings jubileumsskrift beskriver  Ulla Fredlund (1997, s 70) en ram för

kuratorsarbetet inom hälso- och sjukvård, där en del av arbetsinnehållet utgörs av ”psykosocialt

behandlingsarbete”.  I detta begrepp sammanfattas alla de metoder och insatser som ingår i

bearbetning av patientens problem;

- Psykosocial utredning som ett led i diagnosarbetet eller som en
      förutsättning för medicinsk   eller social planering.
- Psykosocial behandling, bestående av behandlingssamtal enskilt eller i grupp.  I

behandlingen kan ingå motivationsarbete, krisbearbetning, stödsamtal,
bearbetande samtal.

- Social information och rådgivning till patienter och personal.
- Sociala stödåtgärder, såsom förmedling av social service och praktiska
      hjälpinsatser (resursförmedling).         
- Miljöcentrerade åtgärder.

2.3 Psykosocial omvårdnad

Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand (1998, s 14) beskriver en forskningsbaserad modell för

dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Omvårdnadsarbetet under årtiondena fram till 1970-

talet beskriver de huvudsakligen som en servicefunktion åt den medicinska verksamheten. Därefter

har ansträngningar gjorts för att utveckla omvårdnadsarbetet från en mer rutinmässig hantering av

patienternas behov mot en mer individuellt planerad omvårdnad.

Omvårdnadsprocessen beskrivs som en dynamisk, systematisk problemlösningsmodell vars syfte är

att arbeta målinriktat, systematiskt och metodiskt för att genomföra en individuell god omvårdnad

(ibid. s 17) .
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Ella Danielsson (1992, s 42-44) refererar i sin avhandling ”Omvårdnad och dess psykosociala

inslag” till omvårdnadsteoretiska beskrivningar av begreppet omvårdnad, där omvårdnad beskrivs

som en interpersonell process som leder till en relation mellan sjuksköterska och patient.

Danielsson använder begreppet ”psykosocial” som en samlad benämning för psykiskt, socialt och

kulturellt innehåll i omvårdnad. Hon menar att det finns ingen entydig definition av ”psykosocial

omvårdnad”. För att bilda sig en uppfattning om detta innehåll i omvårdnad har hon analyserat

innehållet i olika omvårdnadsteoretiska arbeten (ibid. s 25). Hon finner att den interpersonella

processen är själva kärnan i psykosocial omvårdnad (ibid. s 44).

Margareta Strandmark Kjölsrud skriver i sin avhandling (1995, s 48 - 49) om begreppen vård och

omvårdnad.  Vård sammanfattar den övergripande processen i vårdandet, en process som involverar

patienter, vårdgivare, politiker och samhället. Omvårdnad omfattar allt som sker i mötet mellan

patienter och vårdgivare, oberoende av vem som ger omvårdnad. ”Omvårdnad innefattar således alla

vårdhandlingar, utveckling och rehabilitering, där möten uppstår mellan individer i vårdandet” (ibid. s

49).

2.4 Omvårdnadsdokumentation enligt VIPS-modellen

På senare år har sjuksköterskornas omvårdnadsarbete präglats av  utveckling mot ett mer strukturerat

arbetssätt, som innebär att  ”kritiskt granska, analysera och reflektera över såväl observationer som

handlingar” (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 1998, s 19). Syftet är att genomföra

individualiserad omvårdnad, vilket bland annat kräver en noggrann dokumentation av omvårdnad.  De

sjuksköterskor som ingår i  undersökningen, använder en modell för dokumentation av omvårdnad i

patientjournalen som kallas VIPS-modellen. Den finns beskriven i den s k VIPS-boken (Ehnfors,

Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 1998, s 55 - 60). VIPS (Välbefinnande-Integritet-Prevention-

Säkerhet) står för övergripande mål för omvårdnaden. För dokumentation enligt VIPS-modellen har

gemensamma sökord utvecklats. Följande beskrivning av några av VIPS-modellens huvudrubriker

och sökord är hämtad ur VIPS-boken;
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Omvårdnadsanamnes innebär att sköterskan tar reda på uppgifter om patientens, närståendes eller

patientföreträdares beskrivning av kontaktorsak, förväntningar på vård och behandling, hälsa,

levnadsförhållanden före aktuell vårdkontakt som bakgrund till fortsatt bedömning, planering och

omvårdnad. I omvårdnadsanamnesen ingår uppgifter under sökordet Social bakgrund:

Sociala förhållanden och hemsituation. Socialt kontaktnät, livsmönster.
Boende, yrke, arbete. God man. Hjälpinsatser och bistånd från hemtjänst,
väntjänst etc. Omfattning samt namn och tel nr till kontakt. Trygghetslarm
(ibid. s 55).

Omvårdnadsstatus  omfattar de uppgifter som samlas in vid första kontakt och fortlöpande under

vårdtiden om patientens hälsosituation och förhållanden som påverkar den aktuella omvårdnaden.

Under denna rubrik återfinns bl a sökorden Sexualitet/reproduktion, Psykosocialt och

Andligt/kulturellt. Under sökordet Psykosocialt uppdelas  uppgifterna i Emotionellt och Relationer

enligt följande:

 Emotionellt:

Sinnesstämning, reaktioner, känslor, upplevelser. Sorg, apati, otrygghet,
tillit, ängslighet, oro, aggressivitet. Motivation och uthållighet.
Sjukdomsupplevelse. Förväntningar och funderingar. Krav och önskemål
från patient/närstående som gäller vård och behandling.  Orientering till tid,
rum, person, situation. Behov av särskilt stöd eller bemötande. Stress,
stresstolerans, stresshantering. Krisreaktion.

Relationer:

Roller, interaktion. Självuppfattning. Personlig integritet. Social förmåga,
socialt stöd, arbetsförmåga. Familjeproblem, generationsproblem.
Engagemang, ensamhet. Beroendeförhållande, ansvar och skyldigheter.
Alkohol, narkotika, tobak. Missbruk, arbetslöshet. Miljö-, ekonomi-,
samhälls- eller juridiska faktorer (ibid. s 57).

Under sökordet Andligt/Kulturellt återfinns

Värderingar, kultur, religion, livsåskådning. Upplevelse av meningsfullhet.
Existentiella frågor. Mening och avsikt med liv, lidande och död. Önskan
om särskilda ritualer, symboler, klädsel. Tabun. Trosutövning av betydelse
för patient/närstående. Källor för tro och hopp. Andlig smärta, förtvivlan.
Känslor av skuld, skam, straff. Bönetider, Bibel, Koran, krucifix, radband,
talisman (ibid. s 57).

 Omvårdnadsåtgärder beskriver bl a Stöd i olika former. Här nämns t ex kurator.
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                   Stöd:

Emotionellt, socialt eller praktiskt stöd. Åtgärder för att identifiera      och
bygga upp socialt nätverk, samtala och lyssna, om behandling, diagnos,
prognos, familjesituation, svåra beslut etc.. Närvaro, tillsyn, uppmuntran,
vara patientens språkrör. Kontakt med närstående, sjukhuskyrka, kurator
(ibid. s 58 – 59).

2.5 Avgränsningar av de begrepp som använts i intervjuerna

Vid intervjuerna har jag haft innehållet i  VIPS-modellens sökord i åtanke när jag frågat om

sjuksköterskornas uppfattning om sociala och psykosociala behov och problem. Nedan följer en

sammanfattande beskrivning av det innehåll jag lagt i begreppen i intervjuerna.

Sociala behov och problem: ålder, familj, socialt nätverk, ensamhet, boende, ekonomi, arbete,

arbetslöshet, hemtjänst och socialt bistånd, alkohol och droger.

Psykosociala behov och problem: Krisreaktioner - ångest, oro, vrede, besvikelse -,

sjukdomsupplevelse - reaktioner  relaterade till sjukdomen och sjukhusvistelsen, integritet. Känslor

och reaktioner relaterade till den totala livssituationen. Relationsproblem, sexualitet och samliv,

existentiella och andliga frågor.

Psykosocialt synsätt: Förmåga att se patienten som en människa som ingår i ett socialt sammanhang.

Att se medicinska, sociala och psykosociala behov i en helhet. Vilka egenskaper som betecknar ett

psykosocialt synsätt, t ex  lyhördhet, empati, kunskap, respekt för individens integritet.

Psykosocial omvårdnad: tillämpningen av psykosocialt synsätt i den direkta patientvården, vilka

handlingar sjuksköterskorna utför vid psykosocial omvårdnad, t ex lyssna, ge känslomässigt stöd,

informera.

3. Undersökningens uppläggning och genomförande
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I detta avsnitt redogör jag för den metod jag använt och beskriver den vetenskapsteoretiska

bakgrunden. Jag redovisar hur jag gått tillväga vid urval av intervjupersoner,  problem i samband med

urvalet, mitt tillvägagångssätt vid intervjuerna och slutligen hur jag analyserat intervjumaterialet.

3.1 Metod

Min undersökning har en kvalitativ utgångspunkt. Inom kvalitativ forskning är intresset fokuserat på

hur människor uppfattar och upplever omvärlden. Man är  intresserad av att förstå innebörden i

människors handlande. Den kvalitativa forskningen grundar sig vetenskapsteoretiskt på

fenomenologin och hermeneutiken.  Fenomenologin är, skriver Margareta Bäck-Wiklund (Bäck-

Wiklund, 1998, s 71) en av vår tids mest inflytelserika filosofiska riktningar, som från början var ”en

metod att för att studera hur kunskap skapas som en sammansmältning mellan det universella

igenkännandet och det specifika genom interaktion i givna situationer”. Edmund Hasserl,

fenomenologins grundare, hade ambitionen att basera den nya läran på en grund av absolut sanning.

För att nå denna sanning, kom han fram till att vi måste  reflektera över de alldagliga fenomen vi erfar

och göra oss av med alla antaganden (ibid. s 74-75). Utvecklingen av Hasserls fenomenologi ledde

till insikt om relationen mellan kunskap om vardagsverkligheten/livsvärlden och vetenskaplig kunskap

(ibid. s 77-78). Den moderna hermeneutiken har försökt skapa metoder för tolkning och förståelse

av meningsfulla fenomen (Gilje & Grimen, 1992, s 177).

 Att jag väljer en kvalitativ metod beror på att jag vill söka en djupare förståelse av den process hos

sjuksköterskor som avgör om patienters sociala och psykosociala  behov leder till  kontakt med

kurator. Jag har känt att jag har en otillräcklig kunskap om sjuksköterskornas livsvärld och varit

nyfiken på deras uppfattning om de begrepp jag fokuserat på i intervjuerna.

Bengt  Starrin och Barbro Renck (1996, s 53-55) skiljer på kvalitativa intervjuer och kvantitativa

intervjuer. De förra är medel för att upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder, när man är

intresserad av att undersöka vad det är som sker, snarare än bestämma omfattningen av något på

förhand bestämt.
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Jag har använt mig av icke-standardiserad  intervju med  ostrukturerade frågor som fokuserat på olika

teman med anknytning till syftet. Själva intervjun har utformats som en vägledande konversation (ibid.

s 54).

Starrin & Renck  (1996, s 60) skriver  att bakgrundskunskapen kan vara mycket viktig för att

bestämma syfte och metod för datainsamling, men betonar vikten av att man sätter den kunskapen

inom parentes så att man kan vara öppen för den nya kunskapen. Efter mer än tjugo års erfarenhet av

arbete som sjukhuskurator har jag en bakgrundskunskap som jag menar varit värdefull när jag

bestämt syfte och metod för undersökningen. I vilken utsträckning jag varit styrd av denna

bakgrundskunskap vid intervjuerna har jag svårt att bedöma. Jag har försökt sätta mig in i

sjuksköterskornas tankegångar och genom ett aktivt lyssnande försökt stödja dem att uttrycka sina

egna tankar och uppfattningar.

3.2 Urval av intervjupersoner

Urvalet av intervjupersoner skedde i två steg. Jag bestämde mig för att intervjua  sjuksköterskor som

arbetade på olika vårdavdelningar inom områdena medicin, kirurgi och ortopedi. Bland dessa

sköterskor gjorde jag ett urval genom lottning. Anledningen till att jag valde intervjupersoner från

områdena medicin, kirurgi och ortopedi var att dessa områden representerar olika modeller när det

gäller hur  kuratorsverksamheten är organiserad. På ortopedklinikens avdelning finns t ex ingen

kurator. Personalen skall vid behov kontakta någon av kuratorerna på rehabiliteringsenheten som

ligger fristående från sjukhuset, ca tre km bort. På medicinområdet finns fyra vårdavdelningar inriktade

på olika specialiteter. 2,5 tjänster som kurator delar på detta område. Medicinkuratorerna arbetar

huvudsakligen som konsulter på vårdavdelningarna. Vissa patientgrupper får rutinmässigt

kuratorskontakt. På kirurgområdet finns en heltidstjänst som kurator, som ingår i team för

bröstcancerpatienter. För de övriga tre vårdavdelningarna finns 0,5 kuratorstjänst, tillfälligt utökad till

0,7, med konsultfunktion.

De sjuksköterskor jag ville intervjua skulle arbeta dagtid. Det är dessa sjuksköterskor som har

ankomstsamtal med patienterna, som deltar i förekommande ronder och  som vid behov kontaktar

kurator.
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Efter att jag fått respektive verksamhetschefers tillstånd att intervjua sjuksköterskor på deras arbetstid,

bad jag avdelningscheferna på de aktuella avdelningarna ge mig en förteckning över sjuksköterskor

anställda före 1998. Jag ville att sjuksköterskorna skulle ha mer än ett års erfarenhet från den aktuella

avdelningen. (Bilaga 2, Brev till verksamhetscheferna). Jag ville även att de skulle arbeta på olika

avdelningar. På så sätt hoppades jag undvika att de diskuterade intervjuerna sinsemellan.

Ur avdelningschefernas  förteckningar, som sammanlagt omfattade 77 sjuksköterskor, lottades en

intervjuperson och en reserv per avdelning. Lottningen utfördes i närvaro av en opartisk person

(sekreterare på kuratorsexpeditionen). Efter att ha meddelat avdelningschefen vem som lottats ut,

ringde jag  upp de utlottade sjuksköterskorna och avtalade tid för intervju.

Jag hoppades att lottningen skulle utfalla så att jag inte hade någon personlig eller yrkesmässig relation

med sjuksköterskorna, och det gjorde den. Det är möjligt att sjuksköterskorna sett mig i något

sammanhang, men när jag pratade med dem kändes det som om jag hade en helt neutral relation till

samtliga intervjuade.  Om det inte hade gått att undvika att få intervjupersoner som jag hade en

relation till, hade jag fått göra en särskild granskning av det intervjumaterialet.  Jag upplevde att de

som kom till intervjuerna uttryckte positivt intresse inför att delta.

Avsikten var  att göra en utforskande och beskrivande studie. Av tidsskäl - jag hade inte möjlighet

att göra fler än högst två intervjuer per vecka -  blev  undersökningen  begränsad till åtta intervjuer

Den kan betraktas som en inledande studie som kan ligga till grund för en mer omfattande

undersökning för att få generaliserbart resultat.

3.3 Problem i samband med urvalet  av intervjupersoner

Endast en tillfrågad sjuksköterska meddelade att hon inte ville medverka. Den jag lottat fram som

reserv blev långtidssjukskriven innan jag hann kontakta henne. Jag fick därför lotta fram en tredje

person på den avdelningen. Ytterligare en intervjuperson blev sjukskriven så att jag fick intervjua

”reserven”.  På en tredje avdelning lyckades jag aldrig få tag i den utlottade personen utan fick även

där kontakta ”reserven” för att inte riskera att alldeles spräcka tidsschemat. Vid flera tillfällen blev
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intervjuerna inställda därför att sjuksköterskan blivit upptagen i sista minuten på grund av hög

arbetsbelastning. En ny tid fick då bokas men det innebar en tidsförskjutning på ett par veckor.

Vid ett intervjutillfälle upptäckte jag att  sjuksköterskan anställts  januari 1998. Hon skulle egentligen

inte ingått i undersökningsgruppen. Svårigheten att få kontakt med sköterskorna och få tider för

intervjuerna gjorde dock att jag valde att låta henne ingå i gruppen.

3.4  Tillvägagångssätt vid intervjuerna.

Intervjuerna ägde rum i mitt arbetsrum. Arbetsrummet ligger centralt men avskilt från

vårdavdelningarna där det oftast saknas ett samtalsrum där man kan vara säker på att få vara ostörd.

Trots  förberedelser för att få vara ostörd  blev jag vid ett tillfälle avbruten under intervjun.

Alla intervjuerna inleddes på samma sätt, med att jag informerade om min pågående vidareutbildning

och val av ämnesområde för uppsatsen. Jag informerade om syftet med uppsatsen och om att

intervjumaterialet skulle behandlas så att de intervjuades anonymitet kunde behållas.

Intervjuerna spelades in på band och tog mellan 35 och 60 minuter. Intervjupersonerna tycktes inte

vara särskilt besvärade av bandspelaren. Jag var mer besvärad av den eftersom den var så tystgående

att jag ibland oroade mig för att den inte fungerade.

Inledningsvis frågade jag om de intervjuades ålder, år för sjuksköterskeexamen, eventuell

vidareutbildning, anställningstid på den aktuella avdelningen, sysselsättningsgrad och anställningsform,

vilka sjukdomsgrupper som var vanligast på  sjuksköterskans avdelning och hur åldersfördelningen

bland patienterna såg ut i stora drag.

Jag antog att sjuksköterskor har erfarenhet av  patienter där de identifierat sociala och psykosociala

problem och bad dem tänka på något sådant ärende, som utgångspunkt för vårt samtal. Den

intervjuguide jag utarbetat, användes som ett stöd för att komma ihåg att täcka de olika

frågeställningarna (Bilaga 1. Intervjuguide).
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Genom aktivt lyssnande försökte jag få intervjupersonerna att så fritt som möjligt uttrycka sin

uppfattning. Aktivt lyssnande är en vanlig samtalsmetodik för kuratorer. I dessa intervjuer handlade

det emellertid inte om att använda metoden i behandlande syfte, d v s för att åstadkomma en

förändring i uppfattning och synsätt, utan för att åstadkomma ett positivt och tillåtande samtalsklimat.

3.5 Analysarbetet

Analysarbetet inleddes med att jag skrev ut de bandinspelade intervjuerna  så gott som ordagrant.

Varje utskrift gjordes de närmaste dagarna efter genomförd intervju. Alla intervjuerna utom den näst

sista var utskrivna innan nästa intervju genomfördes. Innehållsanalysen påbörjades successivt,

allteftersom utskrifterna blev klara. Det påverkade intervjuandet, dels genom att jag blev alltmer

förtrogen med teman och frågeställningar, dels blev mer avslappnad i själva intervjusituationen. Om

jag dessutom vid utskriften fann att något tema borde ha utvecklats mer  kunde jag gå djupare in på

detta under nästkommande intervju. Detta tillvägagångssätt, att göra datainsamling och kodning

parallellt, har utvecklats inom ”Grounded Theory-metodologin”, beskriven av Starrin (1996, s 105-

108). Kodningsarbetet ger upphov till idéer som påverkar datainsamlingen, vilket i sin tur påverkar

analysen.

Vid genomläsning av utskriften sorterade jag intervjupersonens uttalanden under de olika begrepp

och  frågeställningar med anknytning till syftet, som redovisats ovan (avsnitt 1.3 och 2, s 8, 10-15).

Jag använde olika färger för att markera vilka uttalanden som hörde till olika frågeställningar. När alla

intervjuerna var klara och genomgångna, gjorde jag en omskrivning av det sorterade materialet. Alla

intervjupersonernas uttalanden om t ex psykosociala behov, sammanfördes under den rubriken. I det

sålunda sorterade materialet letade jag efter mönster i sjuksköterskornas beskrivning av de olika

teman vi talat om. Ett sådant mönster som framkom var t ex att när sjuksköterskorna beskrev

innehållet i psykosociala behov, gjorde de det genom att relatera till  olika händelser i vårdsituationen.
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4. Redovisning av resultaten från intervjuerna

Först görs en kort beskrivning av intervjugruppen och därefter följer en  redovisning av

sjuksköterskornas uppfattningar utifrån de teman och begrepp som  intervjun fokuserade. Direkta

citat, med kursiverad text, har använts när jag bedömt att sjuksköterskans egna ord och uttryckssätt

givit en bättre beskrivning än om jag gjort en sammanfattande omskrivning. Avsnittet avslutas med en

sammanfattning av de uppgifter som framkommit i intervjuerna.

4.1 Beskrivning av de intervjuade sjuksköterskorna

I tabellen redovisas  de intervjuades födelseår (Föd.år), examensår (Ex.år), vidareutbildning (V-utbild)

och året för anställning på den avdelning de arbetade på vid intervjutillfället (Anst.år). Numreringen av

de intervjuade (1 – 8) är gjord i kronologisk ordning alltefter genomförd intervju. I redovisningens

intervjucitat hänvisas till denna numrering, med siffra inom parentes.

Intervju nr         Föd.år             Ex.år               V-utbild          Anst.år
Nr 1 1966 1994 5 p 1986
     2 1962 1984 - 1986
     3 1947 1981 20 p 1981
     4 1962 1987 - 1991
     5 1962 1986 20 + 5p 1986
     6 1973 1998 - 1998-01
     7 1961 1997 - 1997
     8 1972 1996 5 p 1996

Sjuksköterskorna var mellan 51 år och  25 år gamla. I genomsnitt hade de varit legitimerade

sjuksköterskor i nästan åtta år. Den äldsta sjuksköterskan fick sin examen för 17 år sedan och den

yngsta för drygt ett år sedan. Två hade en längre vidareutbildning. Tre stycken hade  kurs i

handledningsmetodik 5 p.

En av sjuksköterskorna hade i flera år arbetat som undersköterska  innan hon utbildade sig till

sjuksköterska.  I genomsnitt hade sköterskorna varit anställda  åtta år på den avdelning där de nu

arbetade, då har jag räknat in den tid en av dem arbetat som undersköterska. Alla hade fast

heltidsanställning. En var deltidssjukskriven och arbetade 75% av hel tjänst. I gruppen fanns alltså

både yngre och äldre sköterskor med varierande yrkeserfarenhet.
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4.2 Sjuksköterskornas beskrivning av psykosocialt synsätt och helhetssyn

Psykosocialt synsätt innebär för sjuksköterskorna att se ”helheten, hela människan som ligger

där” (1), eller som någon uttrycker det ”man kan se det här som kan vara bakom hos patienten,

ha rätta intresset för människan som man sköter, se behoven” (3). ”Att man ser människan

bakom sjukdomen /…/ att inte bara se det sjuka” (8). Det framskymtar att detta att se helheten

är nära kopplat till människosyn och personliga värderingar. En uttrycker det så här: ”Det handlar

om mig som sjuksköterska och mina personliga värderingar och min känsla för andra

människor och vad jag tycker är viktigt” (6).

”Det måste finnas någon sorts respekt, inte bara gå in och styra och ställa, man måste vara

lyhörd”, säger en annan (7). Respekt, lyhördhet och inlevelseförmåga är egenskaper som

sköterskorna menar behövs för att ha ett psykosocialt synsätt.

4.3 Sjuksköterskornas beskrivning av sociala behov och problem

De flesta sjuksköterskorna nämner hemsituationen och/eller boendet bland det första de tänker på

när vi pratar om sociala problem för patienterna. Med anknytning till hemsituationen tänker de på

familjesituationen, hur den ser ut, om det finns problem i familjen som oroar patienten, om man klarar

att sköta sin ekonomi, vem som sköter vad i familjen. När det gäller äldre tänker de på om patienten

har hemtjänst. Trafikolyckor, förlamningar, missbruk förekommer också bland beskrivningarna av

sociala problem. Två sköterskor nämner ensamhet som ett problem, särskilt för äldre. ”Det sociala

för sjuksköterskan är att man ordnar med att det ska vara bra hemma, att dom inte är

ensamma”(4).

Drogproblem, problem med ekonomi, arbetslöshet eller återgång till arbete är i allmänhet  inte  det

som sköterskorna spontant tänker på som sociala problem för patienterna. ”Jag börjar ju inte

första dan med att fråga om ekonomin, det gör sig själv vad som är viktigt att ta upp och vad

som känns ovidkommande” (3). Faktorer i den aktuella vårdsituationen, t ex hur långvarig

sjukhusvistelsen kan bli, patientens tillstånd och ålder, avgör vad sjuksköterskorna bedömer vara

relevant att informera sig om.
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4.4 Sjuksköterskornas beskrivning av psykosociala behov och problem

Psykosociala behov handlar enligt sjuksköterskorna  om känslor och reaktioner; ”Hur mår

patienten egentligen, vad har han för sinnesstämning” (3). Oro, ångest, känslor inför svåra

diagnoser, rädsla för sjukdom och död, sorg, återkommer som beskrivning på psykosociala problem.

Sjuksköterskorna ser problemen  i relation till sjukdomen, sjukhusvistelsen och ”att vara patient”

såväl som i relation till patientens förhållanden utanför sjukhuset ”otrygga där de bor, de kanske

blivit ensamma, den andra hälften har gått bort, de har funderingar på hur det ska bli när dom

kommer hem” (2).

Några av sköterskorna uttrycker en viss osäkerhet när det gäller att beskriva psykosociala problem

hos patienterna. ”Det psykosociala för mig är när jag har tid /…/ att prata om hur de har det

för övrigt” (4). ”Ingen aning” säger en sköterska (2) och en uttrycker följande reflektion;

Jag vet inte riktigt, men det kan ju vara så här att en patient kanske fått en
diagnos som är svår att hantera för den här patienten, han kanske kryper in i
ett skal och vi hinner inte ta hand om patienten som vi borde kunna göra
/…/ det var svårt det /…/ Det där sökordet psykosocialt det har väl
egentligen blivit en stor slasktratt  (7).

4.5 Sjuksköterskornas beskrivning av psykosocial omvårdnad

Att stötta, ta sig tid att prata om annat än det medicinska, finnas till hands, informera för att patienten

ska känna sig trygg och lugn är uttryck som återkommer när sköterskorna beskriver psykosocial

omvårdnad.  ”Det är till exempel när patienten har ångest inför döden och jag fattar det och

kan lugna patienten, tala om att det finns saker man kan göra /…” (5). Tre sköterskor säger att

det handlar om att se hela patienten. ”Se till så hela människan får den vård den behöver /…/ göra

en individuell omvårdnad” (1). En säger  ”det begreppet lägger jag mycket känslor i, empati,

att man förstår hur den personen känner det” (3). En kommenterar ”Man inte bara ser det där

såret, man försöker plocka fram vad patienten kan” (4). Att förklara medicinska frågor som rör

sjukdom, undersökning och behandling anser några vara exempel på en psykosocial omvårdnad. Det

lugnar patienten t ex.
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4.6 Hur upptäcker sjuksköterskan om patienten har sociala respektive psykosociala

problem?

Alla utom en nämner ankomstsamtalet vid patientens inskrivning på vårdavdelningen  som ett tillfälle då

man skaffar sig en allmän uppfattning om hur patienten har det hemma. Då noteras också andra

uppgifter som man bedömer är relevanta för det speciella vårdtillfället. Under vårdtiden, i och med att

sköterskan har fler kontakter med patienten, t ex i samband med omvårdnad och behandling, faller

det sig naturligare att samtala om patientens situation på ett mer ingående sätt. Uppgifter i journalen

och kontakt med anhöriga nämns också som källor där man får vetskap om patientens sociala och

psykosociala situation, t ex om patienten är drogmissbrukare eller har mist någon nära anhörig. Flera

nämner också sin intuition eller förmåga att känna på sig att patienten signalerar att något inte känns

bra. ”Många gånger tycker jag man känner in patienten, man känner att det är någonting som

inte stämmer, att dom inte mår bra, psykiskt då, att det är något dom oroar sig för, är ledsen”

(8).

4.7 Frågor inom det sociala/psykosociala området som sjuksköterskorna inte tar upp

Fem av sköterskorna nämner sex- och samlevnad som ett område som man inte frågar patienten om,

även om man förstår att patienten drabbats av något som kommer att påverka  samlivet. En säger att

hon tror att doktorn tar upp detta med patienten inför operation (7). Det är ett ämne som det tydligen

känns svårt att ta upp med patienten ”det är ofta så känsligt, det är aldrig någonting man frågar

om” (6). Alkohol och drogmissbruk är inte heller något man frågar om, såvida inte patienten kommer

in etylpåverkad ”då går man ju in och frågar litet mer” (1).

En sköterska säger att ”jag kan inte säga att jag rent rutinmässigt frågar om allt, hur de har

det, om de bekymrar sig under sjukhusvistelsen för jobbet och så där /…/ Rent rutinmässigt

jobbar man ju på ett visst vis att man söker efter ett visst svar/…/ Eller det är vissa saker man

vill ha svar på och det blir mycket det här somatiska” (4).  En sköterska nämner att hon ”frågar

på de sökord som har betydelse för vårdtillfället” (2). Hon tänker då på VIPS-systemets sökord

för dokumentation, (se ovan avsnitt 2.4, s 13).
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När det gäller frågor som ligger utanför det sjuksköterskorna rutinmässigt uppmärksammar,

framkommer att de försöker vara lyhörda för vad patienten vill. Fyra sköterskor förklarar att det

beror på patienten, vad man frågar om, d v s om patienten är väldigt avståndstagande så respekterar

man  patientens integritet. Uppfattar de att patienten signalerar att den inte vill prata om en viss sak så

respekterar de detta. ”Det beror på patienten om den vill prata, man kan inte ge sig på en

patient som inte vill prata t ex om döden” (5). En sköterska funderar kring döende patienter. Om

de uttrycker att de inte är färdiga med livet, då pratar hon med dem och försöker inge hopp i stället.

En sköterska reflekterar kring detta att patienten sagt ifrån att hon inte ville prata om att hennes man

nyss dött. Det hade inte med sjukhusvistelsen att göra ansåg patienten. Sjuksköterskan funderar

vidare om det kanske varit bättre ”om kuratorn hade fått gå in själv och fråga ’är det någonting

du vill prata om’. Hon kanske är litet mer bra på att ställa de rätta frågorna” (6).

4.8 Hinder som påverkar sjuksköterskans bedömning

Samtliga sjuksköterskor nämner bristen på tid och personal som de främsta hindren för att få

kännedom om patientens sociala och psykosociala behov. Personalminskningar, kortare vårdtider

och mer vårdtunga patienter anges som orsak till att sköterskorna inte hinner  sätta sig ner och prata i

lugn och ro med patienterna. ”Det känns inte bra att påbörja ett samtal när man inte har tid att

avsluta det” (6).  Den äldsta sköterskan i gruppen säger emellertid, att det inte alltid är så att man

kan skylla på tidsbrist, det gäller också att ha det rätta intresset för människan som man sköter och ta

vara på de små stunder som man också har. Hon resonerar om att det är en kombination av tid och

ork som gör att man hinner med även annat än det rent medicinska. Hon menar att de yngre

sjuksköterskorna inte har den rutin och livserfarenhet som kan hjälpa sköterskan att se ”det här

som kan vara bakom hos patienten” (5). En annan nämner att ”man är dåligt tränad på att

prata om vissa saker” (3). Det framkommer att det finns behov av kunskap och handledning .

 Känslan av att tränga sig på patienten, att man gräver i privatlivet, känns också som hinder.   Men det

är också en fråga om patientens och sköterskans personlighet ibland, ”alla vill inte öppna sig och

berätta” (2),  ”personkemin stämmer inte alltid” (8), eller som en uttrycker det ”det handlar

om egna svårigheter /…/ blir generad för jag har inget bra svar (3).



27

Sjuksköterskorna känner sig  tvungna att prioritera den medicinska vården. ”Jag tycker att det här

känslomässiga och psykosociala är väldigt viktigt, men jag måste ändå se till det medicinska i

första hand, för om jag inte gör det kanske det är farligare för patienten än om jag inte sitter

och pratar en stund” (6).

Sjuksköterskorna menar också att patienterna uppfattar att de är stressade och därför inte kräver tid

för samtal.  Hinder för samtal kan också vara att patienterna är flera på salen, det känns inte bra att

börja tala om personliga saker när flera utomstående kan lyssna, det stör förtroligheten. Patienterna

kan också vilja prata med någon som inte finns på vårdavdelningen, som inte är så diagnosinriktad och

som förutsätts kunna se patientens situation från ett annat perspektiv. Några sköterskor påtalar också

att de saknar ett forum där de kan diskutera patientens situation med kurator.

4.9 Sjuksköterskornas uppfattning om vem som ska tillgodose patienternas behov av hjälp

och stöd när de konstaterat sociala och/eller psykosociala problem

Bland sjuksköterskornas svar kan jag urskilja två olika situationer som avgör om det är kurator eller

sjuksköterska som ska agera. I vissa situationer kontaktar sjuksköterskan alltid  kurator, i andra

situationer gör hon en bedömning av problemets omfattning och svårighetsgrad.

Situationer där insatsen klart ligger utanför sköterskans yrkesområde, är t ex  ekonomiska frågor;

fondansökningar, testamenten, praktisk hjälp i samband med resor till regionsjukhus, utlandsvård, om

små barn är inblandade.  En tycker man ska kontakta kurator om patienten kommer in på existentiella

frågor.

I den andra typen av situation anser sjuksköterskan  att hon kan klara av uppgiften själv, om den inte

är alltför tidskrävande eller komplicerad. Dit hör kontakt med kommunen om hemtjänst och annat

boende, anhörigkontakter, krisbearbetning och stöd vid normala känslomässiga reaktioner.

 En tycker att det är bra med en kombination av samtal med kurator, sjuksköterska, patientansvarig

undersköterska om patienten är orolig.
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Alkohol- och drogproblem är något som sköterskorna i allmänhet räknar med att läkarna tar hand

om, liksom problem med sjukskrivning och återgång i arbete. Om relationsproblem säger en

sköterska ”nej, vi försöker ligga lågt då, man kan inte lösa sådana problem” (3).

Sjukhuskyrkans präst eller diakon kan också kontaktas om patienten behöver prata med någon som

kan och har tid att lyssna.

4.10 Sjuksköterskornas uppfattning om kuratorns funktion i vårdlaget

I sjuksköterskornas beskrivning av hur de uppfattar kuratorns funktion kan jag kan urskilja två olika

modeller. För det första ”vårdprogrammodellen”, som omfattar vissa patienter med särskilt svåra

sjukdomar, t ex blodcancer och njursjuka i behov av dialys. Dessa patienter får kuratorskontakt

rutinmässigt, t ex i samband med första vårdtillfället, då man bygger upp ett nätverk runt patienten

enligt en vedertagen arbetsmodell. Det är inte alltid man arbetar i team men det finns rutiner för vilka

personalkategorier som patienten ska ha kontakt med och rutiner för samarbetet. I denna modell

beskriver sjuksköterskorna att kuratorn har en viktig funktion inte bara för patienter och anhöriga

utan även för personalen. ”Jag ser kuratorn som en resurs och en i vårat team, en resursperson

för både patienter och personal, någon som vi pratar med vid svåra patienter (8).

Den andra modellen kan kallas ”konsultmodellen”. Där kontaktas kurator när sköterskan bedömt att

patienten har behov av kuratorskontakt. I den bedömningen har sköterskan tagit hänsyn till om hon

har tid eller kunskap att själv ta sig an problemet, vilket uttrycks på följande sätt av en sköterska:

”här känner man att jag ska nog föreslå (kuratorskontakt) dels att man inte har riktigt tid att

kolla upp och kanske det inte är mitt gebit” (4). Kuratorskontakten  kan antingen vara  planerad

eller tas p g a ett akut  behov där det kan bli fråga om ”brandkårsutryckning”.  I ”konsultmodellen” är

sköterskorna mer tveksamma till vilken funktion kuratorn har. ”De kommer upp någon gång i

veckan och frågar om vi har något speciellt och man har ju aldrig något speciellt den där

eftermiddagen men kanske dagen innan, men då har man löst problemet på annat vis” (1). En

sköterska reflekterar  över hur sköterskorna prioriterar mellan det medicinska och det psykosociala

arbetet. Om kuratorn inte visar sig på avdelningen ”då kanske man inte reflekterar över att det

kanske skulle behövas” (6). Det  är viktigt att kuratorn visar sig på avdelningen, annars glömmer

sköterskorna bort att den resursen finns.
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En sköterska pekar på att det saknas riktlinjer för när man ska kontakta kurator. ”Det är olika från

person till person, vi har inga riktlinjer precis att då ska vi erbjuda (kuratorskontakt) utan vi får

gå mer efter vårt eget förstånd”(6).

Sköterskorna efterfrågar ett forum där kuratorn kan vara med, där de kan diskutera patientärenden;

”när man har en patient som kuratorn är involverad i så diskuterar man ju oftast patienten

tillsammans /…/men ofta så har det blivit mindre, det beror ju också på att vi inte har något

riktigt forum för det” (5) .

Sköterskorna saknar också feed-back på ärenden de överlämnat till kuratorn och då känner de att de

tappar helhetsbilden. ”Man vet inte vad som händer sen, vad har hon gjort för patienten” (5).

”Jag kan sätta in en kuratorskontakt och sen så vet jag inget mer, jag får ingen feed-back, det

har väl med tystnadsplikt och så att göra /…/ då är jag liksom en person som sjuksköterska

och kuratorn en annan och jag vet inte om det ska vara så” (4). Att arbeta i team som den här

sköterskan ser att man gör kring vissa patientgrupper framstår som något eftersträvansvärt – ”där är

kontakterna så knutna, där rullar det ju på allting /…/ man har sittronder och där knyts det

tillbaka till kuratorn och sjuksköterskan” (4).

4.11 Sjuksköterskornas förväntan på kuratorn

Sjuksköterskorna förväntar sig att kuratorn ska kunna se patientens situation ur ett annat perspektiv;

”inte så instyrda på det medicinska” (1, 2). Kuratorn förväntas också vara mer kompetent på det

psykosociala området, t ex kunna lyssna och ge stöd i svåra situationer, få till stånd en dialog så att

patienten känner sig trygg. Hon ska ha mer kunskap om samhället, kunna försäkringsfrågor, klara att

ordna upp allt det praktiska när det t ex gäller patienter från annat land, utomlänspatienter som

behöver pengar, om små barn är inblandade. Hon ska även kunna se helheten mer övergripande och

följa upp patienten efter vårdtillfället.
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Att kuratorn förväntas ha tid för patienterna när sköterskorna inte har det, påtalas av flera

intervjupersoner. Patienterna kan också uppleva det fördelaktigt ”att dom har någon egen att gå

till” (7).

 En sköterska beskriver en tänkt idealsituation på följande sätt, där kuratorn ”fanns tillhands vissa

tider, varje dag kanske, kom ner en viss tid, man visste det att har jag någonting så kan jag ta

upp det då” (5).

4.12 Sammanfattning av resultaten

Huvudsakligen genom ankomstsamtalet med patienten och samtal med patient och anhöriga under

vårdtiden skaffar sig sjuksköterskorna en bild av patientens sociala situation och resurser,  i första

hand  för att hon ska kunna planera för utskrivning. Hon tar reda på hur patienten bor, hur

familjesituationen ser ut och vilket stöd patienten behöver vid hemskrivning.

Sjuksköterskorna menar att det är viktigt att se helheten, se till hela patienten. De menar att patienten

har andra behov än de rent medicinska som de måste vara lyhörda för. Helhetsbilden tycks dock för

dem vara begränsad till patienten i vårdsituationen. Denna helhetssyn är för sköterskorna innebörden i

att ha ett psykosocialt synsätt.

När de intervjuade sjuksköterskorna uppfattar och beskriver sociala/psykosociala behov och

problem hos patienterna är deras perspektiv av det sociala/psykosociala fältet avgränsat till

sjukdomen och sjukhusvistelsen. Patientens sinnesstämning uppfattas också som något som har

samband med sjukdomen – känslor inför svåra diagnoser, oro för sjukdom och död – eller oro för

sin hemsituation efter sjukhusvistelsen.

Vissa sociala behov hos patienterna lämnar sköterskorna direkt ifrån sig till kurator. Det gäller främst

praktiska problem, t ex ekonomiska frågor och ansökningar av olika slag. Annat försöker de klara

själva, t ex problem med boende och anhöriga, liksom att ge känslomässigt stöd och bearbetning av

normala känslomässiga reaktioner, om problemen inte blir alltför invecklade och tidskrävande eller

om de känner att problemet ligger utanför det egna kompetensområdet.
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De flesta ser kurator som en resurs som man kallar på vid behov. Om kuratorn inte är tillgänglig och

synlig på avdelningen, när behovet av kurator är aktuellt, försöker sköterskorna lösa uppkomna

problem själva. En påtalar att det inte finns några riktlinjer för vad man ska lämna över till kurator,

utan det blir en bedömning som den enskilda sjuksköterskan får göra.

Samlivsfrågor, relations- och drogproblem är områden som man inte rutinmässigt frågar om, det hör till

det mer privata. Sköterskorna  betonar att man måste respektera patientens behov av integritet.

Eventuella ekonomiska problem för patienten, oro för arbetslöshet eller svårighet att återgå i arbete

hör inte till det sköterskorna bedömer primärt att fråga patienten om.

Psykosocial omvårdnad  beskriver sköterskorna som de insatser de gör för att se och möta

patienternas psykosociala behov. Exempel på sådana insatser kan vara att ta sig tid att samtala, även

om annat än den aktuella medicinska situationen, informera om undersökningar och behandlingar,

förmedla lugn och trygghet till patienten.

För samtliga intervjuade känns bristen på tid som det största hindret för att de ska kunna få

kännedom om patientens sociala och psykosociala behov. Det handlar också om sköterskans

intresse för dessa sidor hos patienten och förmåga att uppfatta patientens signaler.

Kuratorn förväntas ha tid för patienten när sjuksköterskan inte har det. Kuratorn  ska lösa de

problem man lämnar över till henne och  hon ska återföra resultatet så att sköterskan känner att hon

får feed-back och kan avsluta ärendet för egen del.

5. Diskussion

I det här avsnittet kommer jag att diskutera några av intervjuresultaten, som kan sägas utgöra ett

utsnitt ur verkligheten, och relatera dem till de teoretiska  begrepp jag beskrivit i avsnitt 2.

Danielsson (1992) skriver att kunskap om psykosociala problem är fundamentala för sjuksköterskor

som möter hjälpsökande människor i olika omvårdnadssituationer. Inom det omvårdnadsteoretiska
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fältet används begreppet ”psykosocial” som en samlad benämning för psykiskt, socialt och kulturellt

innehåll i omvårdnad. Det är alltså ett mycket vittomfattande begrepp, vilket inte minst framgår av

beskrivningen av ”Psykosocialt” som sökord när sjuksköterskan ska dokumentera omvårdnaden

enligt VIPS-modellen (se ovan, s 13). Detta avspeglas också i intervjusvaren, där sköterskorna har

svårt att beskriva innehållet i uttrycket  psykosociala behov/problem. De menar att det har med

känslor och reaktioner att göra. De knyter an till vårdsituationen, nämner t ex känslor i samband med

svåra diagnoser, otrygghet inför utskrivningen från sjukhuset, oro för hur det ska fungera hemma efter

sjukhusvistelsen.

Av intervjusvaren framgår att sjuksköterskorna huvudsakligen ser de delar av patientens situation

som är relevanta för det aktuella vårdtillfället och den  medicinska behandlingen. Flera

intervjupersoner anser sig inte ha tid, andra ser det inte som en primär uppgift att  fråga om patientens

övriga sociala/psykosociala situation. De känner sig också tvungna att prioritera den medicinska

vården. Det kan alltså finnas en risk att de, som Bernler & Johnsson  skriver, ”snävar in det

psykosociala fältet”  för att göra det mer lätthanterligt (se ovan, s 12).

Om man med psykosocialt synsätt menar  att man bör se individen i sitt totala sammanhang där inre

och yttre faktorer  ses i ett samspel, så innebär det enligt min mening att man måste sätta in patientens

sociala/psykosociala behov vid vårdtillfället i patientens totala livssituation för att kunna förstå den

process patienten befinner sig i. Speciellt viktigt är det om behoven tagit form av problem. Det

psykosociala arbetet innebär emellertid inte bara att ha förståelse utifrån en helhetssyn. Psykosocialt

arbete är en målinriktad förändringsprocess. Det behövs  redskap  för att åstadkomma förändring.,

såsom kunskap om metoder för psykosocialt arbete.

Sjuksköterskan är, om man ser till intervjusvaren, mer inriktad på att lösa problem med anknytning till

vårdsituationen än på att åstadkomma en förändringsprocess i ett längre perspektiv.

 Man skulle kunna uttrycka det så att det finns två psykosociala perspektiv. Det ena är avgränsat till

den aktuella vårdsituationen, det andra ser den situationen som en del i patientens totala

livssammanhang. För många patienter är det snävare perspektivet tillräckligt. Det är den aktuella

vårdsituationen som är det centrala och där kan det vara tillfyllest med psykosocial omvårdnad.
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För andra patienter kan sjukdom och vård bli en del av ett mer omfattande problemkomplex.

För att förstå detta behövs det  utvidgade perspektivet, där man ser patientens situation i relation till

det totala livssammanhanget. Vid dessa tillfällen krävs teorier för djupare förståelse av problematiken

och metoder för psykosocial behandling. Det är i dessa fall som sjuksköterskornas

omvårdnadsarbete behöver kompletteras av kuratorns speciella psykosociala kompetens.

Sammanfattningsvis pekar resultaten av min undersökning  på att de intervjuade sjuksköterskornas

medicinska referensram och omvårdnadsperspektiv sätter ramar för deras uppmärksamhet av

patienternas sociala/psykosociala behov. Även organisatoriska faktorer liksom begränsade resurser

inverkar på deras möjligheter att uppfatta patienternas behov och sätta in dessa i ett vidare

perspektiv.
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6.2 Bilagor

SOA 205A Bilaga 1, sid 1 (2)

Karin Jirdén

Intervjuguide

I. Efter presentation av mig själv och syftet med uppsatsarbetet kommer några faktafrågor;

1. Sjuksköterskans födelseår
2. Kön
3. Vilket år tog du sjuksköterskeexamen?
4. Har du någon vidareutbildning efter examen? Vilken?
5. När anställdes du på den aktuella avdelningen? (år o månad)
6. Anställningsgrad; heltid, deltid i %
7. Fast anställning eller vikarie?
8. Vilken typ av patienter vårdas i huvudsak på avdelningen – diagnosgrupper och åldersfördelning?

II.       Därefter följer den del av intervjun som jag tänker utforma som ett samtal som ska fokusera
på ett antal teman såsom sociala resp. psykosociala behov och problem, psykosocialt synsätt,
psykosocialt arbete respektive psykosocial omvårdnad, kurators funktion i vården.

Som utgångspunkt för intervjun tänker jag be Dig försöka erinra Dig en patient som Du haft kontakt
med där Du uppfattade att patienten hade sociala och/eller psykosociala problem.

A. När man pratar om sociala behov och problem, vad tänker Du på det när det gäller patienterna
på din avdelning?

Följdfrågor ska belysa om sociala problem handlar om ålder, ekonomi, boende, arbete,
familjerelationer, socialt nätverk, hemtjänst,  missbruk eller om problemen har anknytning till
patientens sjukdom
Berätta hur Du får veta om en patient har sociala behov. Hur känner Du igen sociala behov/problem
hos patienten?
Finns det problem/problemområden du inte frågar patienten om?
Finns det sådant som hindrar Dig i Din bedömning? (t ex tidsbrist, korta vårdtider, bristande kunskap,
saker som är svåra att fråga om)

B. När man pratar om psykosociala behov och problem, vad tänker Du på när det gäller patienterna
på din avdelning?

Följdfrågor ska belysa om sjuksköterskan anger psykiska reaktioner, t ex krisreaktion, ångest, oro,
relationsproblem, vrede, besvikelse i relation till sin sociala situation och i relation till sjukdomen
(förlust av kroppsfunktioner, trygghet).
Tänker Du på existentiella och andliga frågor, t ex meningen med liv och död?
Berätta hur Du får veta om en patient har psykosociala behov. Hur känner Du igen psykosociala
behov/problem hos patienten?
Finns det frågor inom detta område som Du drar dig för att ställa?
Finns det sådant som hindrar Dig i Din bedömning?
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Skiljer Du på sociala och psykosociala problem, respektive sociala och psykosociala behov?

C. När man pratar om psykosocialt synsätt, vad tänker Du på då? Vad innebär det att ha ett
psykosocialt synsätt? Vad innebär helhetssyn?

D. Vad innebär  psykosocial omvårdnad?

E. Vem tycker Du ska ta tag i dessa problem? Sjuksköterska – kurator- annan?
Vad anser Du krävs av den personen? (empati, helhetssyn, kunskap?)
Var går gränsen mellan sjuksköterskans och kuratorns arbetsuppgifter?
Hur ser Du på kuratorns funktion på avdelningen?
Har kuratorn överhuvudtaget någon funktion i vårdlaget? Är sociala/psykosociala behov hos patienten
överhuvudtaget något sjukvården ska bry sig om?

F. Händer det att patienter själva begär hjälp med psykosociala problem?
Har Du någon uppfattning om patienterna känner till att de kan få kuratorskontakt och frågar de efter
kurator?
Hur får de information om kurator på din avdelning?

G. Är det något Du vill tillägga?
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6.3 Bilaga 2

                        99 01 25 Bilaga 2, sid 1 (1)

Verksamhetschef
Svend Borup, Område Kirurgi
Roger Marsell, Område Medicin
Mats Bauer, Område Rehab-Ortopedi

Jag går sedan ht –98 en magisterutbildning i socialt arbete som är en påbyggnadsutbildning till
socionomexamen. Utbildningen är en distansutbildning via Internet som anordnas av Lunds universitet
och jag har beviljats tjänstledigt med lön 8 tim/vecka för att gå den. I utbildningen ingår att göra en
10-poängsuppsats. Som kurator är jag naturligtvis intresserad av frågor som rör psykosocialt arbete
inom hälso- och sjukvård. Min uppsats kommer att handla om den process som gör att en patient
aktualiseras hos kurator. För detta ändamål behöver jag intervjua 8 – 10 sjuksköterskor på
akutvårdsavdelningar.

Jag vill därför informera Dig som verksamhetschef om att jag, efter att ha varit i kontakt med
omvårdnadschef Kerstin Andersson-Thorell och vårdutvecklare Vanja Nilsson och Lisbeth
Andersson, fått löfte om att få hjälp med att få kontakt med 3 – 4 sjuksköterskor på respektive
område för att genomföra mina planerade intervjuer. Jag har ännu inte fått kontakt med vårdutvecklare
Christine Bylander. Intervjuerna kommer att ta ca en timme av sjuksköterskans arbetstid och ska
förläggas så att de så långt det är möjligt inte stör verksamheten.

Om Du som verksamhetschef har synpunkter på detta, vore jag tacksam om Du ville kontakta mig
snarast möjligt.

Med  vänlig hälsning,

Karin Jirdén
Samordnande kurator
Tel ankn 23930


