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Sammanfattning

Bakgrund: Dagligen sker akuta besök i hälso- och sjukvården där de medicinska behoven vanligen har 
högst prioritet. Samtidigt inrymmer dessa situationer även praktiska, sociala, emotionella och existentiella 
aspekter som inte bara rör personen som är akut sjuk utan också deras anhöriga och personalen. Patient 
och anhöriga kan komma i kläm då det kan saknas tid, resurs och kunskap för att möta deras behov. Även 
personalen kan hamna i svåra situationer då de måste tackla svåra händelser som inte alltid bearbetas.  På 
vissa akutmottagningar används en kurator som har till uppgift att stödja patienter, anhöriga och personal. 

Syfte: Syftet med den aktuella studien var att undersöka vårdpersonalens syn på behovet av en kurator på 
en akutmottagning. 

Metod: En intervjustudie genomfördes där datainsamlingen skedde i tre fokusgrupper. Materialet analy-
serades med en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Personalen uttryckte att det fanns behov av en kurator inom fyra skilda områden: Som stöd 
och resurs för anhöriga och patienter i kris; Som stöd och resurs för personalen i anslutning till krävande 
situationer; Som ansvarig för debriefing samt Som ansvarig för att utbilda personal i samtalsmetodik och 
krishantering. Vikten av att kuratorn är känd av personalen och känner akutmottagningens verksamhet 
påtalades genomgående i intervjuerna. 

Diskussion: I verksamheten på en akutmottagning finns behov av att ge stöd inte bara till patienter och 
anhöriga utan också till personalgruppen som ska tackla svåra och krävande situationer i sitt arbete. Om 
inte ett sådant stöd finns är risken stor att omvårdnaden blir uppgiftsinriktad istället för omsorgsinriktad 
och att personalens hälsa i förlängningen påverkar negativt. En kurator med koppling till akutmottagningen 
skulle kunna fylla en sådan funktion.

Nyckelord: Akutmottagning, kurator, behov, stöd, resurs
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FÖRORD
Att drabbas av akut sjukdom eller råka ut för en olycka innebär ibland stora omvälvningar i livet, också för 
närstående. När man i sen sådan situation söker sig till en akutmottagning finns inte endast behov av medi-
cinsk vård utan också annat stöd, till exempel genom samtal. Man kan också behöva vägledning för att hitta 
andra resurser inom samhället som kan vara till hjälp. Det gäller inte enbart stora händelser, utan också till 
synes mindre allvarliga sådana kan orsaka stora problem för den enskilde individen. 

Det var i mitt arbete som vårdutvecklare på ett akutsjukhus, där jag bland annat arbetar för att förbättra 
omhändertagandet av individer som blivit utsatta för våld i nära relation, som det stod klart för mig att 
behovet av kurator på vår akutmottagning var stort. Det gällde inte enbart stöd för den grupp jag nämnt. 
Jag såg att många besökare och deras anhöriga på akutmottagningen i andra situationer var i behov av 
adekvat hjälp av ett slag som personalen inte kunde ge. Även personalen har behov av stöd i sitt arbete. 
På vårt sjukhus har sjukhusprästerna spelat en stor roll för att stödja behövande på akutmottagningen. 
Förutsättningar och behov har dock förändrats och visat behov av insatser av kurator.

Kurator på akutmottagningen har diskuterats tidigare och jag tog nu upp frågan på nytt med verksamhets-
chefen. Han ställde sig positiv till detta, men angav att han behövde belysa behovet mera. Jag vände mig då 
till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad och undrade om vi kunde få hjälp med en studie 
som kartlade detta behov. Till min glädje fanns det studenter som tyckte ämnet var intressant och som 
genomförde studien.  I sin välskrivna rapport presenterar författarna resultat som klart och tydligt ger stöd 
åt min uppfattning att en kurator kan ge patienter, anhöriga och personal hjälp som väl kompletterar den 
övriga vård och omsorg patienterna får på vår akutmottagning.

Mitt varma tack till författarna och deras handledare!

Ingrid Ekman
Leg sjuksköterska
Vårdutvecklare



5

INLEDNING

Vid ett sjukhus i södra Sverige bestämdes att en översyn av kuratorservicen skulle ske genom en kartlägg-
ning av den redan befintliga kuratorsverksamheten på hela sjukhuset. Anledningen var att samordning av 
kuratorer vid sjukdom, semester och akuta händelser inte fungerade vilket resulterade i att patientens behov 
inte kunde tillfredsställas eller mötas. En jämförelse skulle göras med likvärdiga sjukhus, möjliga arbetssätt 
och samarbetet mellan olika enheter skulle ses över. Man skulle definiera uppdraget, befogenheter och se 
över utrymmet för kuratorstjänsten. Den aktuella akutmottagningen saknade helt kuratorsverksamhet men 
hade ett fungerande samarbete med sjukhuskyrkan som gav stöd till patienter, anhöriga och personal. Efter 
omstruktureringar fanns prästens stöd att tillgå vid större olyckor, trauman och dödsfall. Stöd till persona-
len sköttes via företagshälsovården. En analys av behov av kurator på akutmottagningen skulle också göras. 
Högskolan fick således en förfrågan om det fanns ett intresse av att undersöka behovet av en kurator på en 
akutmottagning. 

BAKGRUND

Dagligen sker akuta besök i hälso- och sjukvården där de medicinska behoven vanligen har högst prioritet. 
Samtidigt inrymmer dessa situationer även sociala, emotionella  och existentiella aspekter som inte bara rör 
personen som är akut sjuk utan också deras anhöriga och personalen. De anhöriga kommer ofta i kläm då 
det kan saknas tid, resurs och kunskap för att möta deras behov. Personalen måste dagligen tackla svåra 
situationer som inte alltid bearbetas. (Kristensson-Ekwall, 2010 & Wikström, 2006). 

All sjukvård lyder under svensk lag: hälso- och sjukvårdslagen som bygger på god vård på lika villkor för 
alla och skall ske genom respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och säkerhet (SFS, 1982:763). 
Detta är något alla vårdverksamheter som bedriver omvårdnad strävar efter. Vad som är omvårdnad är 
dock svårdefinierat. Dess innebörd och betydelse, har utvecklat olika filosofier och omvårdnadsteorier 
och har sedan mitten av 1900-talet diskuterats (Kirkevold, 2000). Det fenomenologiska synsättet delas av 
omvårdsteoretikern Kari Martinsens som anser att hälsa är subjektiv och att omvårdnad således skall utgå 
från människan, där han eller hon för tillfället befinner sig. Martinsens omvårdnadsteori bygger på att det 
mest grundläggande i en människas liv är relationen mellan människor. Det är i relationen och samspelet 
med andra som människan utvecklas. Relationen gör oss samtidigt beroende av omsorgen till varandra. 
Omsorgsetiken spelar enligt Martinsen en stor roll i omvårdnaden och utgörs av tre kriterier; att ha mora-
lisk beredskap, att vara medveten om känslor som påverkar moraliska beslut och att känna trygghet i yrkets 
historia (Martinsen, 1990). För att kunna utöva en omsorgsetik i omvårdnadsarbetet krävs kontinuerligt 
arbete med sig själv genom att ständigt reflektera över egna känslor och tillåtas eftertanke (Kirkevold, 
1994). Oberoende av olikheter i omvårdnadsteorierna finns det fyra hörnstenar som skapar ett globalt 
omvårdnadsperspektiv: humanvetenskapligt fokus, praktisk inriktning, omsorgstradition och hälsoorien-
tering. Detta innebär att det inte bara är kroppen och kroppsdelar som ska betraktas utan hela människan. 
Inom omvårdnadsdiscipliner finns en skyldighet att utveckla kunskapen inom alla de områden där omvård-
nad bedrivs. Målet är att på bästa sätt kunna tillfredsställa människors behov genom att ta reda på deras 
omvårdnadsbehov (Meleis, 2007). På akutmottagningen är det stor variation på patienter och patienters 
problematik. Det som förenar är att de är i behov av hjälp för akut sjukdom eller skada och lider av ohälsa, 
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obehag eller smärta. Det höga arbetstempot på akutmottagningen påverkar oftast det korta men intensiva 
mötet, vilket kan göra dialogen och kommunikationen högst sårbar (Wikström, 2006).

På akutmottagningen behandlas patienterna och deras tillstånd efter en initial prioritering. Patienterna får 
vid ankomst omgående träffa en så kallad, triagesjuksköterska, vilket innebär att man arbetar utifrån ett 
sorteringssystem. Systemet bygger på en mall som används med bedömningsparametrar för att bestämma 
prioriteringsgrad för den aktuella situationen. Triage finns på många akutmottagningar för att öka för-
utsättningen för effektivitet och säker vård (Widfeldt & Örtenwall, 2005). Patienten bedöms snabbt och 
effektivt utifrån sin förmåga och möjlighet till fria luftvägar, andning, cirkulation, medvetandegrad och 
exponering – ABCDE principerna. Inom akutsjukvården handlar vidareslussning ofta om att komma till 
kirurg-, ortoped- eller medicinavdelningar (Nielsen, 2010). Vårdpersonal inom akutsjukvård har en specifik 
kompetensbeskrivning som innebär nationella riktlinjer för akutvårdspersonal. Dessa skall leda till säker 
vård för patienter och anhöriga. Riktlinjerna skall fungera som stöd i utbildning och arbetsutförande inom 
akutsjukvård (Ekwall, Ström, Sturesson, Björk, 2010). 

Personal på akutmottagning anser ofta att variationen i arbetet innebär glädje men även stora utmaningar. 
Det handlar om snabba händelser och beslut som ofta sker under press vilket ställer stora krav på vårdper-
sonalen. Prioriteringar sker ständigt och det kliniska arbetet kommer i första hand. Följden av detta kan bli 
att psykosociala, existentiella behov prioriteras bort. Frustrationen i att ofta inte räcka till för patienten och 
att inte få följa hela kedjan i omvårdnaden är en del av arbetet på en akutmottagning. Dessutom finns det 
som regel lite tid över för reflektion över jobbiga arbetssituationer (Wikström, 2006). Det kliniska arbetet 
på en akutmottagning innebär att ställa medicinska diagnoser, ge behandling och utföra åtgärder (Ekwall et 
al, 2010). Med det biomedicinska perspektivet riskerar personen bli en patient, diagnos eller ett organ där 
fokus ligger på att diagnostisera och åtgärda genom behandling. Risken finns då att helhetsbilden skyms 
trots att personens känslor, tankar och upplevelser kan vara viktiga att känna till för att komma fram till 
bakomliggande orsak till sjukdom eller tillstånd. Således riskeras bästa möjliga vård genom personcentrerad 
omvårdnad försvinna (Edvardsson, 2010).  Det ställer höga krav på akutmottagningens personal att under 
det korta mötet få fram en holistisk bild av patientens, tillstånd eller sjukdom. (Kristensson- Ekwall, 2010). 
Omsorgsinriktad omvårdnad blir på en akutmottagning ofta uppgiftsorienterad då omsorgen om hela män-
niskan inte prioriteras (Nyström, 2003). Arbetet kan bli problematiskt då många arbetsuppgifter skall utfö-
ras samtidigt som patientsäkerhet och trygghet skall garanteras (Ekwall et al, 2010). 

På en del akutmottagningar har man försökt lösa problemet med belastning och arbetsuppgifter genom 
att anställa en kurator. En kurator arbetar med patienten och anhöriga utifrån diagnos och situation vilket 
kan vara av stor vikt på akutmottagningen vid krissituationer (Lundin, Benkel, de Neergaard, Johansson, 
Öhrling, 2009). En kris kan utlösas av olika trauma och kan innebära ett hot mot människans fysiska och/
eller sociala existens (Cullberg, 1980). Av de olika faserna i kris (chock, reaktion, bearbetning och nyori-
entering) handlar det på en akutmottagning i många fall om chockfasen. För patienter och anhöriga kan 
en direkt lättnad ges genom bemötande och omhändertagande och genom att någon lyssnar (Barth & 
Näsholm, 2006).

Kuratorer har en samhälls- och beteendevetenskaplig utbildning vilket övrig personal på en akutmottag-
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ning oftast endast har i begränsad omfattning. En kurator arbetar på individ, - grupp - eller samhällsnivå 
och arbetssättet är i grunden detsamma oavsett var man tjänstgör. Kuratorns arbete kan delas in i praktiska 
sociala åtgärder, information, rådgivning, hänvisning och psykosociala stödsamtal som utförs med olika 
vetenskapliga samtalsteorier som grund (Lundin et al, 2010). Studier visar att när sjuksköterska och kurator 
arbetar tillsammans kan det ge förbättring både i kvalitet och effektivitet ur ett personal såväl som ett pa-
tientperspektiv (Bristow & Herrrick, 2002). Det finns därmed anledning att tro att en kurator skulle kunna 
fylla en viktig funktion i akutmottagningens verksamhet.  

SYFTE

Syftet var att undersöka vårdpersonalens uppfattning av behovet av en kurator på en akutmottagning.

METOD

Design 
Studien var en empirisk intervjustudie där personals beskrivningar och berättelser i samband med fokus-
gruppsintervjuer var själva forskningsobjektet (Scott, 2004). Datainsamlingen skedde genom fokuserat 
samtal i grupp. Samtalen handlade om personalens egna erfarenheter av och upplevelser i samband med 
krävande arbetssituationer (Halkier, 2010). Därmed grundar sig resultatet i det verkliga livet och inte i 
forskarens förförståelse (Polit & Beck, 2003). Materialet innehållsanalyserades (Lundman & Hällgren- 
Granaheim, 2008). 

Urval
Deltagarna i studien var undersköterskor, sjuksköterskor och personal i chefsbefattning på en akutmottag-
ning i en medelstor stad i södra Sverige. Deltagarna valdes ut av avdelningschefen utifrån kriterierna: en 
variation i yrken och erfarenhet. Samtidigt blev det viktigt att anpassa studien till akutmottagningens tid och 
resurser (Paulson, 2008). Deltagarna hade olika lång erfarenhet och bakgrund från arbete vid olika medicin-
ska specialiteter och inriktningar. Samtliga sju deltagare var kvinnor i olika åldrar. 

Datainsamling
Datainsamlingen gjordes genom tre fokusgruppsamtal/fokusgruppintervjuer. Grupperna bestod av mellan 
två och tre deltagare. Samtalen ägde rum i början eller slutet av deltagarnas arbetspass på akutmottagning-
en. Samtliga samtal pågick cirka en timme per gång och ljudinspelades. Samtalen leddes av en moderator 
som guidade gruppen i en diskussion. Två observatörer medverkade och assisterade moderatorn med 
frågor och infallsvinklar samt samtalsfördelning (Denscombe, 2009). Inför samtalen fick deltagarna infor-
mation om moderatorns och observatörernas uppgift samt att avsikten var att deltagarna skulle prata med 
varandra i gruppen. De fick också information om att högskolan fått en förfrågan om att undersöka behov 
av en kurator på akutmottagningen, men att forskarna inte hade någon eget intresse i frågan.  Samtalen 
utgick från en öppen fråga: Kan ni dra er till minnes en situation då ni har känt och/eller tyckt att här skulle 
det vara bra om en kurator fanns till hands. Detta gav utrymme för berättande i narrativ form vilket inne-
bär ett fritt berättande utifrån sina egna erfarenheter (Jonsson, Heuchemer, Josephsson, 2008).
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Analys
Analysen började med att intervjuerna lästes och transkriberades.  I denna första  ”naiva läsning” skapades 
en uppfattning om vad materialet egentligen handlade om (Scott, 2004).  För att få bättre och fördjupad 
förståelse av innehållet lästes materialet upprepade gånger av de två första författarna (AJ, MF). Texterna 
lästes var för sig och gemensamt. Analys gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att man 
fokuserade på tolkning av texter (Söderberg & Lundman, 2001). Meningsbärande enheter i den transkribe-
rade identifierades genom att hela tiden ställa texten i relation till studiens syfte. De meningsbärande enhe-
terna bestod av ord, meningar eller stycken vilkas innebörd hörde ihop. När de meningsbärande enheterna 
var identifierade kondenserades texten för att göra den mer lättläst utan att påverka dess innebörd. Utifrån 
de meningsbärande enheterna togs nyckelord ut. Dessa bestod av ett eller flera ord som sammanfattade 
de meningsbärande enheterna. Orden identifierades utifrån skillnader och likheter och sammanfattades 
till huvudgrupper (Lundman & Hällgren- Granaheim, 2008). Materialet presenterades under fyra huvud-
grupper; Att som kurator vara direkt stöd och resurs för anhöriga och patienter;  Att som kurator vara stöd och resurs för 
personal,  Att som kurator ansvara för debriefing; Att som kurator ansvara för att utbilda personal i samtalsmetodik och 
krishanetring.

Etiska överväganden
Syftet med studien var att få fram ny kunskap, förståelse och möjlighet till utveckling och förbättring av den 
aktuella akutmottagningen och dess verksamhet. Etiska utgångspunkter var de fyra etiska koderna: godhets-
principen (att utföra det goda), icke-skada principen, autonomiprincipen (respekt för varje människas rätt 
att själv bestämma) och rättviseprincipen (vilket innebär att alla deltagare behandlas lika) med dess avväg-
ning mellan nytta och risk (Beauchamp & Childress 2001; Ruyter et al. 2000; Holm 1997).  För att skydda 
deltagarna tillämpades olika lagar (sekretesslag och forskningsetisk lag) som ger berörda trygghet (Ohlsson 
& Sörenssen, 2001). Allt som framgick i intervjuerna och det som forskarna fick ta del av beaktades och 
användes med ansvar och respekt (Gilham, 2008). Samtliga deltagare försäkrades om konfidentialitet i allt 
som bandades, skrevs ner och som användes i studiematerialet (Halkier, 2010) och stor vikt lades vid att 
skriva resultatet så att någon koppling till deltagarnas identitet inte skulle vara möjlig att göra. Information 
om projektets innebörd, syfte och metod delgavs via ett informationsbrev som omfattade information och 
samtycke. Där stod det om självbestämmande, frivillighet och rätten till att när som helst avbryta sitt delta-
gande. 

Förförståelse handlar om det man redan tror sig veta innan man ens har börjat med till exempel en under-
sökning (Birkler, 2007). Hos förstaförfattarna som också utförde analysen fanns en förutfattad mening om 
att det fanns ett behov av en kurator på akutmottagningen. Vad som var oklart var hur behovet såg ut och 
för vilka det gällde. Vi trodde att behovet var störst hos personalen och patienterna, men var mer osäkra 
om i vad mån anhöriga behövde stöd. Vår förståelse var att alla akutmottagningar borde ha en kurator 
kopplad till sig då det på akuten ofta handlar om traumatiska händelser. Ett stort behov av emotionell stött-
ning till personalen trodde vi fanns. Vi såg även ett behov av en kurator redan i triagen då man på ett tidigt 
stadie kunde upptäcka behovet av hjälp att komma till rätt instans med rätt åtgärd.    
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RESULTAT

Studiens visade fyra olika områden där det fanns ett behov av kuratorsstöd på akutmottagningen: Att som 
kurator vara ett stöd och en resurs för anhöriga och patienter i kris; Att som kurator vara ett stöd och en resurs för personalen 
efter krävande vardagssituationer; Att som kurator ansvara för debriefing samt Att som kurator ansvara för att utbilda 
personal i samtalsmetodik och krishantering.

Att vara ett stöd och en resurs för anhöriga och patienter i kris 
Resultatet visade att behov av att ha någon som lyssnar och samtalar främst gällde anhöriga i samband med 
livshotande situationer och dödsfall. Samtidigt uttryckte deltagarna att det ibland även uppstod behov av 
kuratorsstöd direkt till patienter eller som stöd till anhörigvårdare. Här kunde det även handla om att hjälpa 
till med praktiska, sociala och ekonomiska problem. Det kunde också handla om att erbjuda uppföljning till 
patienten eller familjen.

Anhöriga var den grupp som personalen samtalade mest om. De anhöriga bedömdes ha behov av krishan-
tering, samtalsstöd och medmänsklighet. I en akut kris, när man brottades med känslor av ångest, rädsla, 
ilska, skuld, ovisshet eller sorg, var det viktigt för de anhöriga att få känna stöd. Dessa känslor kunde 
vara relaterade till stora individuella trauman i samband med olycksfall eller dödsfall. Det var då betydel-
sefullt att bemötas med medmänsklighet och värme. Som anhörig blev man visad till ett anhörigrum där 
väntan och ovissheten kunde bli lång. Att det då fanns någon som gav stöd och lyssnade eller bara fanns 
till hands kunde ge kraft och styrka. Oftast kontaktades en präst vid svåra situationer. I den akuta krisen 
kunde chocken innebära starka reaktioner. Vissa anhöriga blev apatiska och kunde inte ta till sig det som 
hände medan andra istället blev utåtagerande. Detta kunde leda till handgripligheter, skrik och anklagelser. 
Exempelvis kunde detta uppstå då det fanns meningsskiljaktigheter mellan parterna som var involverade i 
och påverkade av en olycka. ”… Hur kunde du… Hur kunde du låta mitt barn dö…”. Då ett barn förolyckats 
kunde föräldrarna känna en oerhörd skuld över att de lämna kvar sitt döda barn på sjukhuset. Sådana si-
tuationer kunde kräva extra mycket stöd och professionell hjälp till de anhöriga vilket en kurator bedömdes 
kunna ge. Vanligtvis hjälpte prästen till i dessa situationer. Att använda sig av en präst kunde dock vara 
laddat då prästyrket förknippas gudstro. I ett mångkulturellt samhälle var det inte alltid lämpligt med en 
svensk präst då denne representerar kristendomen. En kurator skulle, enligt personalen, kunna anta en 
mera neutral position. 

Ett annat samtalsämne, om än mindre vanligt, rörde behov av kuratorsstöd till patienter. Det handlade 
framför allt om patienter med psykisk ohälsa, exempelvis självskadebeteende eller i samband med misshan-
del. Personalen menade att patienter med psykisk ohälsa ibland är svåra att nå och att de saknade special-
kompetens gällande bemötande, hantering och vidareslussning. En sjuksköterska kunde lägga mycket tid 
och resurser på att finna kontakter. Här kunde en kurator i det akuta skedet ge krishantering och emotionell 
stöttning både i det akuta skedet och på längre sikt genom att hjälpa till med vidareslussning till andra sam-
hällsinstanser som exempelvis kvinnojour.  

Ett annat behov som kuratorn skulle kunna bidra till att uppfylla handlade att ge information om vart både 
patienter och anhöriga skulle vända vid stora livsförändringar men också vart man vänder sig med praktiska 
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problem, behov av hemtjänst, ekonomiska problem eller anhöriga som inte längre orkade med ett tungt 
vårdansvar. Om det redan på akuten fanns en kurator att tillgå för att skapa kontakt och lotsa vidare till rätt 
samhällsinsats vore bra menade personalen. 

I grupperna diskuterades att det är omöjligt att förutsäga när det finns behov av en kurator som ett direkt 
stöd till patienter och anhöriga eftersom olyckor och sjukdom inträffar dygnet runt. Istället gavs förslag på 
att dela upp en kuratorstjänst mellan akutmottagningen och exempelvis en kirurgavdelning.  Samtidigt såg 
de att om en kurator ska ersätta det stöd som idag ges av präster skulle det krävas kuratorsbemanning även 
på jourtid. 

Att vara stöd och resurs för personalen efter krävande situationer  
Dagligen mötte vårdpersonalen händelser och situationer där de kände att de skulle behöva bearbeta och 
hantera sina egna reaktioner. Vanligt förekommande situationer var: trafikolyckor, misshandel, överfall, våld 
av olika slag, hjärtstopp, psykisk ohälsa och dödsfall. Sådana situationer ställer höga krav på vårdpersona-
lens agerande. I samtalen gavs många bilder från situationer de varit med om och som stannat kvar i perso-
nalens huvud, människor de har träffat, personer de har mött. De svåraste situationerna handlade om barn 
och unga människor. Vårdpersonalen relaterade ofta till sig själva vilket kunde medföra rädsla och oro för 
bland annat om det var någon de kände. De första jobbiga känslorna var övergående men den emotionella 
sorgen stannade kvar.” … Jag kan tänka mig att det kunnat gå snabbare med hjälp av en kurator i en sådan situation.”  
Speciellt svårt var det när barn drabbats och om man hade egna barn i samma ålder. Under arbetspassen 
fanns det ingen direkt tid för bearbetning. Personalen beskrev hur de gick direkt från en tuff  situation till 
en annan och även om det kändes hemskt tvingades de ibland att avskärma sig. Detta blev inte minst på-
tagligt när man arbetade i triagen. Här upplevde personalen ett behov av en kurator för att lättare kunna 
släppa taget om den krävande situationen.

Situationer av det slag som beskrivs ovan är inte ovanliga på en akutmottagning. Deltagarna menade att det 
fanns ett behov av att samtala och bli lyssnad på i vardagen. Sådana samtal behövde ske i nära anslutning 
till det inträffade. Det optimala hade varit om en kurator hade funnits på plats i samband med händelsen. 
Samtidigt ansåg deltagarna att detta var omöjlighet att arrangera i praktiken. Ett förslag var att införa regel-
bundna korta avstämningar i anslutning till varje arbetspass slut. En annan möjlighet som diskuterades var 
att arrangera reflektionsgrupper som träffades regelbundet, kanske en gång i veckan. Dessa avstämningar 
eller reflektionsgrupper kunde med fördel ledas av en kurator som var väl insatt i akutmottagningens verk-
samhet och välkänd i personalgruppen. Kontinuiteten var något som deltagarna poängterade. Oavsett vem 
som gav stöd till personalen var det viktigt att personen var känd i personalgruppen och var insatt i vad det 
innebär att arbeta på akuten.  

Att ansvara för debriefing efter svåra olyckshändelser
För att bearbeta än värre situationer som stora olyckor och trauman hade personalen tillgång till debriefing 
vilket leddes av företagshälsovården. Koordinatorn på akutmottagningen såg över behovet av debriefing 
som därefter organiserades. Det inträffade kunde då ventileras, diskuteras och reflekteras. Personalen upp-
levde att det var viktig med tillgänglighet, trygghet, pålitlighet, förtroende och kontinuitet.  En styrka och 
trygghet för personalen var att personen som höll i debriefingen även var den som var på plats vid olycks-



11

tillfället. Den personen kände på så vis till händelseförloppet, personalens reaktioner och agerande. Detta 
var svårt att uppnå då företagshälsovården endast höll i debriefing för personalen och inte var kopplade till 
akutmottagningen på annat sätt, och att man därför inte kände varandra. Företagshälsovården var enbart 
tillgänglig under kontorstider måndag – fredag 08.00 – 17.00. Övrig reflektion och återkoppling fick ske i 
korridoren där man pratade med varandra då det inte fanns övrig tid eller resurser avsatta för detta ända-
mål.  

Deltagarna i fokusgrupperna uttryckte att de varit nöjda med att prästerna kom och höll i debriefingsamtal. 
Däremot kände de sig tveksamma till att låta företagshälsovården leda debriefingen. Ett skäl till tveksam-
heten var att de inte kände personalen på företagshälsovården och att företagshälsovårdens personal inte 
heller kände akutmottagningens verksamhet. Samtidigt reflekterade deltagarna över att de inte visste om det 
skulle fungera att ha debriefing på företagshälsovården eftersom få av dem hade prövat. Att låta en kurator 
som personalen kände och som kände akutmottagningens verksamhet hålla i debriefingen sågs som en 
möjlighet. Vikten av att  upprätthålla kontinuitet poängterades i samtliga grupper.

Att ansvara för att utbilda personal i samtalsmetodik och krishantering
Vårdpersonalen tar både hand om patienter och när möjlighet finns även de anhöriga.  För personalen 
kunde situationer med de anhöriga vara svåra och jobbiga då de ofta fick sitta själva tillsammans med dem 
i deras förtvivlan. Behovet av utbildning i krishantering och samtalsmetodik blev tydligt. En kurator kunde 
här fylla två funktioner genom att dels finnas där för de anhöriga dels finnas i utbildningssyfte för vårdper-
sonalen. Det kunde vara svårt för personalen att veta vad de skulle säga, när de skulle säga det och om det 
var rätt eller fel. I början handlade det om att känna in situationen om anhöriga ville prata eller ej. Egna 
erfarenheter och stöd från varandra i personalen var grunden i hur vårdpersonalen hanterade krishantering. 
De ville gärna följa en patient eller anhörig och dennes situation, både som personal och som medmän-
niska.  

Någon specifik utbildning i krishantering och samtalsmetodik fanns inte hos vårdpersonalen. Särskilt gällde 
det undersköterskorna som i realiteten var de som tog hand om chockade och ledsna anhöriga.  Deltagarna 
saknade denna kompetens och menade att det drabbade både dem själva, de anhöriga och deras patienter. 
Behovet av kompetens i att föra svåra samtal framträdde som störst i situationer relaterade till anhörigrum-
met och i möten med patienter med psykisk ohälsa som ätstörningar och självskadebeteende. Deltagarna 
resonerade om att en kurator skulle ha i uppgift att stödja och förbättra deras kompetens genom att erbjuda 
dem olika redskap för stöd i kris. En central uppgift i tjänsten som kurator på akutmottagningen skulle 
därför vara att undervisa och träna personalen i att hanterat besvärliga situationer med hjälp av samtalsstöd 
och krishantering. Att få handledning i förhållningssätt och bemötande till patienter och anhöriga i olika 
situationer hade kunnat vara till hjälp i arbetet på en akutmottagning. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion
För att klargöra behovet av en kurator på akutmottagningen valdes en studie där personalen deltog i fo-
kusgruppssamtal. Informanterna som deltog var undersköterskor, sjuksköterskor samt beslutsfattande 
personal. Syftet var att nå ett substantiellt djup genom förståelse av dessa olika berättelser (Scott, 2004). I 
jämförelse med strukturerade frågor inbjuder öppna frågor till kommentarer och följdfrågor som ger djup 
(Gillham, 2008). Trovärdigheten innebär att resultatet speglar verkligheten och huruvida studien nått ett 
djup och inte bara speglar författarnas subjektiva tolkning (Hamberg, Johansson, Lindgren & Westman, 
1994). Trovärdigheten innebär även att samma studie ska kunna upprepas av någon annan och ge samma 
resultat. Sandolowsky (1995) framhäver dock att olika tolkningar är oundvikligt i en kvalitativ studie vilket 
författarna från början var medvetna om.  Fokussamtalen leddes av en moderator som styrde samtalen 
med öppna frågor. Intervjutekniken gav troligtvis utrymme till det djupa samtalet. Om en kvalitativ studies 
resultat är trovärdig eller inte bestäms utifrån huruvida den påvisar tillförlitlighet, giltighet och överförbar-
het (Graneheim & Lundman, 2004).  

Tillförlitlighet innebär att man klargör och kontrollerar sina tolkningar och resultat vilket ökar utifrån hur 
väl syftet besvaras genom datainsamlingsmetod och analysmetod (Graneheim & Lundman 2004). Målet var 
att via berättelserna nå ett djupt innehåll (Scott, 2004). Denna studie innebar att informanterna ombads att 
berätta utifrån sina egna erfarenheter och tankar över behovet av en kurator. Risken med fokussamtalen är 
att alltför många åsikter kan vara svåra att sammanställa (Halkier, 2010) vilket undveks genom få deltagare. 
Styrkan med fokusgruppsintervjun med öppna frågor gav möjlighet till oväntade svar och innehåll (Kvale, 
1997).

För att undersöka behovet av en kurator på en akutmottagning genomfördes studien med fokussamtal där 
beslutsfattande personal ansvarade för urval och deltagare utifrån tid och resurs. Författarna var medvetna 
om att dessa omständigheter begränsade trovärdigheten. Bloor, Frankland, Thomas, Robson (2001) menar 
att maximal variation i fokusgruppen är att föredra då risken med en alltför homogen grupp är att den 
sociala interaktionen uteblir. En alltför heterogen grupp kan å andra sidan leda till konflikter (Bloor m.fl. 
2001). Urvalet som gjordes av beslutsfattande personal blev begränsat av hänsyn till informanternas arbets-
tid och verksamhetens resurser. Av praktiska skäl blev önskemålen om att få med både kvinnor och män 
samt att fånga in personal med olika uppfattningar och skilda yrkesbakgrunder svåra att uppnå. Exempelvis 
saknades representation från läkargruppen. Att deltagarna valdes ut av personal i beslutsfattande ställning 
kan vara en annan svaghet i studien då det finns en risk att inte alla åsikter finns representerade. Genom att 
intervjuerna skedde under arbetsdagen finns också en möjlighet att arbetssituationen snarare än ett genuint 
intresse för frågan om kurator på akutmottagningen styrde urvalet. I studien deltog endast kvinnor och 
risken finns att resultatet kunnat se annorlunda ut om både män och kvinnor varit representerade. 

I fokusgrupper jämför ofta deltagare varandras erfarenheter och ger diskussionen kunskap och innehåll 
som kan vara svår att fånga genom individuella intervjuer. Det sociala samspelet kan styra interaktionen i 
åsikter och tankar positivt och negativt och således påverka resultatet. Hur pass väl deltagarna kände var-
andra och hur detta kan ha påverkat resultatet diskuterades (Halkier, 2010). Nackdelen med små grupper 
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kan vara att man hålls personligt ansvarig för den åsikt man framför i jämförelse med det som sägs i stor 
grupp (Bloor mfl, 2001). Fördelen med de små grupperna var att känsliga ämnen vågade diskuteras och att 
gruppen gav varandra utrymme till berättande, tystnad, tanke och reflektion. Moderatorn spelar stor roll då 
dennes uppgift är att vägleda samtalet och vara observant på att alla deltagare får säga sitt och att ingen tar 
över samtalet. Risk finns dock att deltagarna upplever sig för styrda av moderatorn och att information kan 
förloras (Gillham, 2008). Tid och plats var även aspekter som kan ha påverkat resultatet. Deltagarna kan 
ha känt sig stressade då de skulle påbörja eller avsluta sitt pass. Fokus och samtalsämne föll sig naturligt då 
intervjuerna ägde rum på arbetsplatsen, men ljud av pågående arbete kan dock ha påverkat deltagarna och 
intervjuerna.

Under analysfasen skedde handledning kontinuerligt både i grupp och individuellt. Detta innebar diskus-
sioner runt tolkningar i analysen vilket stärker trovärdigheten (Sandelowski, 1995). Dock förelåg en risk att 
författarna påverkades av andra gruppdeltagares åsikter. Analysförfarandet innebar diskussion och reflek-
tion författarna emellan för att uppnå samförstånd (Rolfe, 2006). Transkribering, genomlyssning av material 
och analysförfarandet gjordes av de två förstaförfattarna både enskilt och gemensamt. Detta stärker tillför-
litligheten i förhållande till om arbetet endast genomförts av en person (Morse, et al, 2002). 

Då vår förförståelse liknade varandras kan detta ha påverkat analysen i jämförelse med om det funnits olika 
uppfattningar som kunnat ge flera infallsvinklar och tolkningar. Enligt Birkler (2008) utgår förförståelsen 
från livsvärden, det vill säga den levda erfarenheten som genomsyrar människans tanke och agerande. 
Således påverkade förförståelsen tolkningar och analysförfarandet av studien.  Under hela forskningspro-
cessen beaktades de etiska aspekterna där risken och nyttan och dess konsekvenser hela tiden vägdes för 
och mot varandra och resulterade i att nyttan övervägde risken (Bentham, 1982).

Giltigheten berättar om hur sant resultatet är och om studien har undersökt vad som var avsikten att under-
sökas (Long & Johnson, 2000). Sandelowski (1998) menar att olika tolkningar inte innebär att resultaten är 
ogiltigt utan det tvärtom krävs olika tolkningar för att ge en sann bild av det studerade. För att förvissa oss 
om giltigheten gjordes återkoppling med informanterna. Dels under samtalen men även efter analys genom 
så kallade ”member check” (Guba 1981). Delar av citat från intervjuerna är medtagna för att ge en tydlig 
bild av deltagarnas upplevelser och för att låta läsaren lättare ta ståndpunkt till analysens giltighet (Granskär 
& Höglund-Nielsen, 2008). Efter samtalen erbjöds reflektion och informanterna tillfrågades om hur de 
upplevde samtalen vilket också stärker deras delaktighet (Halkier 2010). 

Överförbarhet innebär huruvida studiens resultat är representativ till andra liknande situationer (Polit & 
Beck, 2006). Ett tydligt beskrivet kontext och en hög abstraktionsgrad i analysen är avgörande för om 
resultatet är överförbart (Lundman & Hällgren - Graneheim, 2008).  Resultatet visade att en kurator på 
en akutmottagning behövs som stöd till patienter och anhöriga, som stöd till personalen, som ledare av 
debriefingsamtal samt som ansvarig för kompetensutveckling i samtal och krishantering. Genom att ab-
straktionsnivån ligger på en hög nivå finns en möjligheten att dessa arbetsuppgifter gäller även andra akut-
mottagningar än den studerade och att studiens resultat därför är överförbara till andra akutmottagningar 
i landet. Datainsamling och analysförfarandet har beskrivits noggrant vilket även stärker överförbarheten. 
Författarna överlåter dock avgörandet av överförbarheten till läsaren (Lundman & Hällgren - Graneheim, 
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2008).

Resultatdiskussion
Resultatet visade att det fanns ett behov av en kurator och att behovet inte minst fanns hos de anhöriga. 
Anhöriga skall inte behöva sitta ensamma var ett tema som togs upp i samtliga fokusgrupper. De anhöriga 
är en grupp som ingen bär ett tydligt och uttalat ansvar för då man inte ser den anhöriga som en del av 
patienten. I denna studie berättade personalen om händelser och situationer som ger en bild av de anhöriga 
som en glömd grupp. Med ett holistiskt synsätt betraktas istället den anhörige som en del av patienten då 
inte bara medicinska utan även sociala behov beaktas. Genom att anta en sådan helhetssyn finns möjlighe-
ten att erbjuda en personcentrerad omvårdnad (Edvardsson, 2010). Detta håller Ekwall (2010) med om och 
tillägger att det kräver ett engagemang och en förändring av synen på akutsjukvårdens uppdrag för att nå 
en sådan helhetssyn. Ett förbättringsarbete skulle kunna innebära att man utgick från en tydlig vårdfilosofi, 
vilket innebär att ha en gemensam ideologi kring vårdandet (Edvardson & Wijk, 2009). 

Ett stärkt teamarbete, där en kurator ingår som del i teamet, skulle med fördel kunna användas på akutmot-
tagningen. Ett teamarbete fungerar som det ska om det fortlöper med mjuka övergångar mellan uppgifter 
och de som ingår i teamet. Helheten av teamet utgörs av patienten, anhöriga och vårdgivare av olika slag 
med kommunikation dem emellan som det centrala redskapet (Thoren- Todoulos, 2005). Kuratorns roll 
skulle vara att på regelbunden basis både i grupp och individuellt, samla ihop, fånga, och lyfta fram den 
gemensamma ideologi som ska genomsyra hela arbetet och som berör samtliga människor som har någon 
sorts relation med akutmottagningen. En helhet där varje personal känner sig delaktig och meningsfull som 
den del de är. Det handlar inte om att lösa alla problem genom att tillsätta en kurator. För att producera 
och optimera verksamheten skulle en kurators kvaliteter inte bara vara ett komplement i arbetet. Istället bör 
en kurator ses som en i teamet. 

Att samtliga anställda är insatta i och diskuterar akutmottagningens värdegrund spelar en viktig roll för 
helheten och arbetssättet. Två centrala komponenter i detta är; Varje individs eget ansvar för bearbetning, 
reflektion och vidareutveckling och Ledningens ansvar för att ge de bästa förutsättningar för att det skall 
kunna genomföras och ske (Nyström, 2003). En förutsättning för att visioner, lagar och förordningar ska 
förankras i verksamheten är att personalen får tid att reflektera och utveckla innebörden, arbetets mål och 
få bekräftelse på det arbete de gör. Att säkerställa kvalitet och vidareutveckla vården kan ske genom – att 
mäta och utveckla mål utifrån de problem som framkommer, -tillämpa kunskap genom exempelvis olika styr-
dokument, - arbeta med verksamhetsnära förbättringsarbete genom att överföra teori till praktik och tydliggöra 
ledningens ansvar för möjligöra genomförande (Idwall & Olsson, 2009). En vårdverksamhet som baseras på 
en tydlig värdegrund är den palliativa vården med dess helhetsvård, tydlighet kring vad den vården innebär 
samt vad som krävs för att personalen ska kunna uppfylla dessa mål (Beckfriis & Strang, 2005). Möjligen 
skulle den palliativa vårdens organisering och arbetssätt kunna användas även inom akutsjukvården. 
Kuratorn skulle då kunna vara en resurs i ett sådant arbete. 

Studien visade att i den akuta krisen var det viktigt att som anhörig få känna stöd, medmänsklighet och 
värme. Betydelsen av att bli lyssnad på och att det bara fanns någon till hands var relaterat till att få styrka 
och kraft. För att hjälpa patienten eller den anhöriga att bearbeta och påbörja läkningsprocessen kan per-
sonalens handlingar betyda mycket. Genom symboliska och praktiska handlingar som att ge någonting att 
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dricka eller lägga en hand på ryggen kan vårdpersonalen ge patienten eller anhörig utrymme för regression, 
vilket är ett sätt att samla kraft (Cullberg, 1980). Omvårdnaden har således två sidor, en moralisk och en 
praktisk som alltid påverkar varandra (Martinsen, 1990). 

Genom att ge patienten tid kan vi visa att vi bryr oss att vi finns där för dem. Ofta finns inte denna tid på 
en akutmottagning. Att bekräfta relationen och personen genom att ge det lilla som exempelvis ett leende, 
är en bra förutsättning och inställning till god omvårdnad och till yrket som sjuksköterska. Samtalen med 
vårdpersonalen visade att samtliga lyfte fram vikten av stöd för både patienter, anhöriga och dem själva 
som personal och medmänniskor. Samtidigt saknades ibland tid och resurs och personalen uppfattades 
inte räcka till i olika krissituationer. Starka känslor i en kris kan leda till starka reaktioner och om stöd och 
bemötande inte finns att tillgå kan återhämtningen påverkas negativt. Detta stärker Martinsen som menar 
att relationen och interaktionen mellan människor är centrala i människors utveckling (Kristensson-Ekwall, 
2006). I vissa sådana situationer kan det vara bra att komma in som en utomstående och neutral person 
(Lundin et al, 2009). Av detta skäl kan en kurator vara ett bra alternativ till en präst då en präst förknippas 
med liv och död och kristendomen som religion. 
 
Dagligen sker situationer som kräver reflektion och bearbetning för personalen. Om tiden inte räcker till 
för att bearbeta dessa situationer på arbetsplatsen finns en risk att personalen tvingas ta med sig arbetet 
hem.  Det handlar om tuffa händelser som är svåra att hantera utan hjälp. Bilder av situationer stannar 
kvar i huvudet om det inte finns tid och resurser för att hantera dessa på arbetsplatsen. Situationer upplevs 
på olika sätt av personalen beroende på deras livssituation och relation till det inträffade. Stressituationer 
i sig är inte stressfyllda förrän de kombineras med en tolkning och erfarenhet som en person har från 
upplevelsen (Andersson, 2000). Således är varje människas upplevelse subjektiv, varierad och riskabel vid 
konfrontering av människor i kris. För att möta människan där den befinner sig krävs en självkritisk balan-
serad distans (Cullberg, 1980).  Detta visar behovet av debriefing och samtalsstöd men även nyttan att inom 
akutvården arbeta helhetsorienterat och personcentrerat. Ledningen ansvarar för att skapa de möjligheter 
som krävs för att säkerställa personcentrerad omvårdnad. Samtidigt är det personliga ansvaret viktigt för 
förmågan till reflektion och förändring (Nyström, 2003). Nyström (2003) styrker argumentet genom en 
empirisk studie om vårdkulturen på en akutmottagning. Nyström poängterar ledningens påverkan på per-
sonalens inställning men hon hävdar också att personalens vilja till utveckling både yrkesmässigt och kun-
skapsmässigt är en förutsättning för omsorgsinriktad omvårdnad (Nyström 2003). Vi anser att syftet med 
studien att undersöka behovet av en kurator hade en djupare underliggande dimension. Resultatet visade på 
behov, inte bara av en kurator utan kanske även ett starkt förankrat teamarbete baserat på en helhetsorien-
terad vårdfilosofi.

SLUTORD

Ur fokussamtalen framkom situationer och områden om hur behovet av en kurator på en akutmottagning 
såg ut. Den visade att det finns behov av stöd inte bara till patienter och anhöriga utan också till personal-
gruppen som ska tackla svåra och krävande situationer i sitt arbete. Om inte ett sådant stöd ges finn en risk 
att omvårdnaden blir uppgiftsinriktad istället för omsorgsinriktad och att det i förlängningen påverkar per-
sonalens hälsa negativt. Om grunden och utveckling i varje människa finns i relationen och i det ömsesidiga 
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beroendet av omsorg gentemot varandra, som omvårdnadsteoretikern Kari Martinsson menar, kan det vara 
intressant att begrunda dess betydelse för dagens omvårdnad.  Denna studie utgick från personalens upp-
fattning om behovet av en kurator på en akutmottagning. Författarna anser att det är relevant att uppmana 
till vidare forskning om anhöriga och patienternas uppfattning samt undersöka möjligheter och effekten 
av att förena omsorgsinriktad med uppgiftsorienterad omvårdnad och dess bidrag till en god vård, på lika 
villkor, för alla.
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(Clinical Assessment Research 
& Education) (ISSN: 1654-1421)

Forskargruppen PRO-CARE (Clinical Assess-
ment Research & Education), tidigare Klinisk 
Patientnära Forskning med studentmedverkan 
i fokus bedriver sedan år 2005 forskning med 
inriktning mot patientsäkerhet och har bas vid 
Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa 
och Samhälle. 

Målsättningen med PRO-CARE är att verka 
för och underlätta arbetet med patientsäkerhet, 
och samtidigt bereda väg för en bättre veten-
skaplig förståelse och vetenskaplig förankring i 
den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuk-
sköterskestudenter. Metodiken som används 
syftar till att förena högskolans tre primära upp-
gifter; forskning, utbildning och samverkan.

Under åren som gått har studenter medverkat i 
flera forskningsprojekt under den verksamhets-
förlagda utbildningen, resultat har återförts till 
verksamheterna och vetenskapliga artiklar har 
producerats. Studierna går under benämningen 
”FUSS” som står för ”Forskning, Utbildning 
och Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen”. 
Kontaktperson: Gita Hedin
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Skrifter utgivna vid Högskolan 
Kristianstad (ISSN: 1404-9066)
Skriftserien utgör ett komplement till publice-
ring av vetenskapliga arbeten i erkända tidskrif-
ter. Rapportserien är gemensam för alla institu-
tioner och enheter inom Högskolan.
Kontaktperson: Göran Brante
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Specialpedagogiska rapporter och 
notiser från Högskolan Kristianstad 
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Föreliggande skriftserie har som ambition att 
visa upp det forsknings- och utvecklingsarbete 
som medarbetare i Kunskapsgruppen för spe-
cialpedagogik, liksom studerande i kurser och 
program, bidrar med. 
Kontaktperson: Jerry Rosenqvist
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Högskolepedagogisk debatt
KUP har också en enskild tidskrift Högskolepe-
dagogisk debatt. Tidskriften ges ut av Lärand-
ResursCentrum (LRC) vid Högskolan Kristian-
stad. Den är tänkt att utkomma med två nummer 
per år. Högskolan Kristianstad har som ett av 
sina mål att bli erkänd för sin pedagogiska 
utveckling. Ett sätt för att bli det är att lyfta 
debatten internt kring högskolepedagogiska frå-
gor. Debatten finns naturligtvis men via publi-
cering ökar möjligheten till att fler engagerar sig 
i de problemställningar som lyfts fram, och det 
är av godo.  Inom Högskolepedagogisk debatt 
är det möjligt att presentera idéer och utveck-
lingsprojekt, att väcka frågor och diskussioner 
kring företeelser och fenomen vad gäller utbild-
ning, undervisning och lärande, samt att disku-

tera vilka tänkbara handlingsscenarier som där-
med uppstår. 

Kontakt: 
Göran Brante 
hogskolepedagogiskdebatt@hkr.se
044-203260
goran.brante@hkr.se
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Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan (tidigare Forskningsplattformen för 

Utveckling av Närsjukvård) har funnits sedan 2003 och är ett samarbete mellan Region 

Skåne, Högskolan Kristianstad samt de sex kommunerna i Nordöstra Skåne (Bromölla, 

Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge) som tillsammans finansierar 

verksamheten. Den ursprungliga inriktningen för Plattformens verksamhet var att den 

forskning som bedrevs skulle ha en deltagarbaserad forskningsdesign. Representanter för 

de olika finansiärerna återfinns i den samordningsgrupp som beslutar om, och följer upp 

Plattformens inriktning och verksamhet. 

Den nya verksamhetsperioden 2011-2015 har en delvis ny inriktning med ett ökat fokus 

på flervetenskaplig forskning inom tre prioriterade områden: Hälsofrämjande vård och 

omsorg, Personcentrerad vård och omsorg samt Organisation och Ledarskap inom 

vård och omsorg. Den forskning som bedrivs kommer fortfarande att genomföras i nära 

samarbete med ingående parterna, men kommer inte att vara avgränsad när det gäller 

projektens design.
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