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Äntligen legitimation!

Hälso- och sjukvårdskuratorslegitimation infördes 1/7 2019

En ny yrkesexamen hälso- och sjukvårdskuratorsexamen infördes 
1/8 förra året

Utbildningen startar troligen hösten 2020

i Lund och Göteborg

https://www.youtube.com/watch?v=DS3E-PEorco

https://www.youtube.com/watch?v=DS3E-PEorco


Några nyckelbegrepp och fakta

Akademikerförbundet SSR – systerförbund till FO

Hälso- och sjukvård - helsevesenet

Kurator – en sosionom inom hälso- och sjukvård eller skola

Det finns ca 40 000 examinerade sosionomer i Sverige

Det finns ca 4300 anställda kuratorer i den offentliga hälso-
och sjukvården



Varför har vi drivit legitimationsfrågan?

Patientsäkerhet absolut viktigast

Olika beroende på privat eller offentlig arbetsgivare

Alla andra högskoleutbildade yrken inom helsevesenet
som träffar patienter har en legitimation



Från krav på socionomlegitimation till 
kuratorslegitimation

Förbundets krav de första 50 åren var en legitimation för alla 
sosionomer.

Fem utredningar har kommit fram till att sosionomer inte kan 
få legitimation – av olika skäl

Förbundet tog därför ett strategiskt beslut att låta 
sosioonomer inom helsevesenet gå före



En ny utredning - inget nytt besked

Vykortskampanj till socialministern för en ny utredning

En ny utredning i 50- årsgåva

Förbundet har mycket kontakt med utredaren som deltar på 
socionomdagarna och kuratorsdagarna

Utredaren föreslår att en legitimation inte införs och hänvisar 
till socionomutbildningen



Vi föreslår en ny yrkesexamen

Tillsammans med socionomutbildningarna

30 april 2013 får Socialstyrelsen i uppdrag av 
socialministern att utreda en autorisasjon
för kuratorer inom helsevesenet

Ett år senare förslår socialstyrelsen en 
autorisasjon för kuratorer med den 
utbildningsmodell som 
Akademikerförbundet SSR föreslagit

Sen blir det val…



Riksdagsbeslut nr 1 år 2015
Otydlighet från regeringen

Alliansen väcker frågan om särskilt tillkännagivande om att 
införa autorisasjon för kuratorer i socialutskottet som utreder 
frågan.

Kampanj #legitimationnu Gabriel 20 april-31 maj

3 juni: En enig riksdag fattar 

beslut om att införa autorisasjon

för kuratorer!

"Riksdagen tillkännager för regeringen att den i budgetpropositionen för 2016 ska 
avisera ett förslag om att så snart som möjligt införa legitimation för kuratorer inom 
hälso- och sjukvården."



Universitetskanslersämbetets förslag till 

yrkesexamen för kuratorer

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

60 hp som innehåller ett självständigt arbete och 
verksamhetsförlagd del

Behörighetskrav socionomexamen. Det finns ingen annan 
yrkesexamen som motsvarar socionomexamen och det går inte att 
ange om det finns generella examen som gör det.

Lärosätena får kan ställa krav på särskild behörighet i form av 
yrkesverksamhet vilket gör att de kan bedöma att en generell 
examen ev kombinerat med yrkesverksamhet motsvarar 
socionomexamen



Förslag till examensmål

Visa fördjupad kunskap om och förståelse för: 

- samspelet mellan sociala och psykosociala faktorer och 
ohälsa på individ- grupp- och samhällsnivå

- hur ohälsa kan påverka individen och närstående

- kriser, sorg, förluster och trauman



Förslag till examensmål

Visa förmåga att:

- tillämpa relevanta författningar

- självständigt utreda och bedöma individers sociala situation 
i relation till relevanta vård- och omvårdnadssituationer

- självständigt och tillsammans med patienten och dennes 
närstående planera, genomföra och följa upp sociala och 
psykosociala insatser på individ- och gruppnivå



Övergångsregler tom 30 juni 2024

Grundexamen Antal år i yrket Vidareutbildning

Socionomexamen
5 år ———

Socionomexamen
2 år - Magisterexamen, 60 hp i tex socialt 

arbete eller psykologi
- Steg 1 psykoterapiutbildning

Annan relevant examen tex 
social omsorg, 
beteendeveteskap, 
psykologi 

5 år ———

Annan relevant examen
2 år - Magisterexamen, 60 hp i tex socialt 

arbete eller psykologi
- Steg 1 psykoterapiutbildning



Hur många har autoriserets?



Hur länge får jag kalla mig kurator utan 
legitimation?

I propositionen förslås ingen övergångsperiod

Socialstyrelsen menar att titsln hälso- och sjukvårdskurator 
är skyddat från 1 juli

Användningen av titeln kurator måste diskuteras med 
Inspektionen för vård och omsorg

Det finns risk att kurator och leg hälso- och sjukvårdskurator 
förväxlas av patienter och andra

Det ligger i vårt intresse att ha en viss övergångsperiod 
eftersom det tar tid för våra medlemmar att bli legitimerade



Kuratorns roll i framtidens hälso-och sjukvård

Vi tror att autorisasjonen och utbildningen kan

- Tydliggöra kuratorns kompetens

- Möjliggöra för socialt arbete i hälso- och sjukvård att växa

- Hjälpa till att tydliggöra betydelsen av sociala och  

psykosociala faktorer för en god hälsa.

- Men det finns behov av att studera effekten av samtal med 
kurator

Helhetssyn nödvändigt för att vända sjukskrivningstalen och 
den psykiska ohälsan.



Slutsatser

Politiker påverkas av nyttan för borgere inte professionens 
status.

Goda politiska kontakter är oerhört värdefullt

Involvera medlemmar i påtryckningar i kritiska skeden

Sök allierade runt avgörande frågor som tex 
socionomutbildningarna

Sprid bland förtroendevalda och medlemmar hur arbetet går




