Samhällsvetenskapliga fakulteten

SAHSK, Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, 60
högskolepoäng
Master of Science Programme in Healthcare Counselling, 60 credits
Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
avancerad nivå / Second cycle degree programme requiring previous university
study

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2020-0130 (U 2020/10) med ikraftträdande 2020-01-30, att gälla från och med höstterminen
2020.

Programbeskrivning
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet ges vid Socialhögskolan och leder till en
yrkesexamen på avancerad nivå. Syftet är att ge socionomer en specialiserad
vidareutbildning avseende socialt och psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård.
Studierna bedrivs på heltid och är både campus- och verksamhetsförlagda.
Programmet bygger på kunskapsområdet socialt arbete och utgår från de särskilda
villkor och arbetsmetoder som aktualiseras för socialt och psykosocialt arbete riktat
mot frågor som rör människors hälsa och ohälsa. Det rör sig om fördjupade
kunskaper om sociala faktorers konsekvenser för hälsa, ohälsa, sjukdom och trauman
på såväl samhällelig, grupp som individnivå; om organiseringen av hälso- och
sjukvård; om den rättsliga och juridiska regleringen vad gäller hälso- och sjukvård
samt om färdigheter och metoder i mötet med människor, patienter, nätverk och
andra yrkesverksamma. Programmet avslutas med ett självständigt arbete med
relevans för socialt och psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård.
Professionell utveckling är ett genomgående tema under hela programmet, där
teoretiska och praktiska moment integreras med etiska och rättsliga reflektioner.
Undervisningen baseras på olika pedagogiska modeller, alla med det gemensamma
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syftet att stimulera till ett självständigt kunskapssökande med utgångspunkt från det
praktiska yrkesutövandet och till gagn för utvecklandet av detta. Kontakter med
yrkespraktiken, i form av studiebesök och verksamhetsförlagda studier, utgör en
central del av utbildningen. Dessa kontakter ger en bild av variationen och bredden
för socialt och psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård. De utgör även underlag
för analyser av arbetsfältet och arbetet och kan användas i utformandet av den egna
rollen som hälso- och sjukvårdskurator.
Som hälso- och sjukvårdskurator kan man arbeta med ett flertal skilda
arbetsuppgifter, med olika problemområden och målgrupper och inom olika former
av organisationer. Det kan röra sig om preventiva, vårdande, habiliterande och
rehabiliterande verksamheter. Arbetet kan ske i öppenvård och slutenvård, inom
specialiserade verksamheter, i verksamheter som riktar sig mot somatiska eller
psykiatriska åkommor samt i privata eller offentligt driva verksamheter. En hälso- och
sjukvårdskurator kan arbeta med barn, vuxna och närstående men även bistå
sjukvårdspersonal med social och psykosocial kompetens i form av rådgivning,
konsultation och handledning. En viktig del i arbetet är samverkan, både med andra
professioner inom hälso- och sjukvården och med externa samarbetspartners.
Utbildningen är legitimationsgrundande och efter avslutat program kan legitimation
som hälso- och sjukvårdskurator ansökas om hos Socialstyrelsen.
Programmet ger grundläggande behörighet för forskarstudier.

Mål
För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten visa sådan kunskap och
förmåga som krävs för behörighet som hälso- och sjukvårdskurator.

Kunskap och förståelse
För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad
erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa fördjupad kunskap om och förståelse för hur sociala och psykosociala faktorer
samspelar med hälsa och ohälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå,
- visa kunskap om och förståelse för hur hälsa och ohälsa kan påverka individer och
närstående, och
- visa kunskap om och förståelse för sorg, kriser, förluster och trauman.

Färdighet och förmåga
För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten
- visa förmåga att självständigt utreda och bedöma individers sociala situation i
relation till relevanta vård- och omvårdnadssituationer och med utgångspunkt i detta
föreslå sociala och psykosociala insatser,
- visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienter och deras närstående
planera, genomföra och utvärdera sociala och psykosociala insatser på individ- och
gruppnivå,
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- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
- visa förmåga att tillämpa relevanta författningar, och
- visa förmåga att självständigt initiera och genomföra kvalitets- och utvecklingsarbete
samt att strukturera, analysera och utvärdera sociala och psykosociala insatser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av
de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras
närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens.

Kursuppgifter
Programmet består av fem obligatoriska kurser och läses i angiven ordning. Den första
terminen består av två kurser om 7,5 hp vardera och en kurs om 15 hp. Den andra
terminen består av två 15 hp - kurser som läses parallellt. Kontakter med
yrkespraktiken utgör en central del av utbildningen och studenten kommer vara
knuten till en och samma vårdenhet under hela programmet en sk. hälso- och
sjukvårdskuratorspraktik. Under den första terminen består praktiken av
återkommande studiebesök på vårdenheten med för kurserna riktade studieuppgifter.
Under den andra terminen intensifieras kontakterna med vårdenheten och består av
självständigt kuratorsarbete och ett utvecklingsarbete knutet till enheten.
Kurs 1. Socialt arbete: Psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård, kunskapsområden och
professionella villkor (7,5 hp)
Kursen syftar till att beskriva och analysera det kunskapsområde som ligger till grund
för socialt och psykosocialt arbete avseende hälsa, ohälsa och risk för ohälsa. Med
hjälp av samhällsvetenskaplig teoribildning diskuteras, problematiseras och analyseras
hälsofaktorer på såväl makro-, meso- som mikronivå; organisatoriska förhållanden vad
gäller hälso- och sjukvård samt kuratorns professionella roll.
Kurs 2. Socialt arbete: Hälso- och sjukvårdsjuridik och etiska dilemman (7,5 hp)
Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om den rättsliga regleringen avseende hälsooch sjukvårdsverksamhet och utveckla studentens förmåga till etiskt grundade
ställningstaganden. I kursen behandlas och problematiseras aktuell lagstiftning
gällande patientens rättigheter, vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens
skyldigheter samt rättsliga frågor rörande organisation och tillsyn.
Kurs 3. Socialt arbete: Utredning, bedömning och behandling (15 hp)
Kursen syftar till att utveckla studentens teoretiska och praktiska kunskaper i arbetet
med en social utredning samt analysera konsekvenser av handlingsval och den
professionella rollen i relation till patienter, närstående och andra samarbetspartners.
Det rör sig om konkret yrkeskunskap som visar hur social, psykosocial och
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beteendevetenskaplig kunskap kan integreras med medicinsk kunskap och
omvårdnadskunskap till gagn för patienten, dennes nätverk och den vård som
erbjuds.
Kurs 4. Socialt arbete: Samtal och interaktion som metod (15 hp)
Kursen syftar till att ge studenten teoretiska och praktiska kunskaper gällande samtal
och interaktioner med patienter och närstående. Kursen behandlar även kuratorers
samverkande funktioner med andra aktörer, internt inom hälso- och sjukvården och
externt med professionella samarbetspartners.
Kurs 5. Socialt arbete: Examensarbete (15 hp)
Kursen syftar till att ge studenten förmåga och färdighet att analysera relationen
mellan teori, forskning och praktik i socialt och psykosocialt arbete inom hälso- och
sjukvård. Studenten ska med empiri inhämtad från vårdenheten genomföra ett
skriftligt självständigt arbete. Syftet med detta är att, utifrån vetenskaplig teori och
metod, synliggöra och bidra till kunskapsutveckling av socialt och psykosocialt arbete
inom hälso- och sjukvård. Det självständiga arbetet ska presenteras på vårdenheten.
Se bilaga Kursuppgifter.

Examen
Examensbenämningar
Hälso- och sjukvårdskurstorsexamen
Degree of Master of Science in Healthcare Counselling
En student som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser inom hälso- och
sjukvårdskuratorsprogrammet ansöker om examensbevis för hälso- och
sjukvårdskuratorsexamen

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
Socionomexamen eller motsvarande samt Engelska 6/B och Svenska 3/B.

Urvalsmetod
baseras på arbetslivserfarenhet bestående av antal yrkesverksamma år med
professionell människovårdande inriktning efter socionomexamen. Anställningen ska
ha omfattat minst 50% av en heltidsanställning.
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