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Sammanfattning 

Rehabkoordinatorn är en resurs i det försäkringsmedicinska arbetet i vården. Rehabkoordinering kan 
ske på olika nivåer (nivå 1-8). Den högsta bedöms ge bäst effekt på patientens 
sjukskrivning/rehabilitering. För att nå högsta nivån behövs tydliga rutiner, stöd från chef och tid för 
uppdraget. Syftet med förbättringsarbetet var att genom att utveckla ett metodstöd för 
rehabkoordinering skulle fler vårdenheter erbjuda patienter stöd enligt nivå 7-8. På sikt var 
förhoppningen att minska sjukskrivningarna. Studiens syfte var att beskriva hur metodstödet påverkar 
rehabkoordinatorns professionella utveckling. Med hjälp av förbättringsverktyg utvecklades ett 
webbaserat metodstöd som utvärderades med hjälp av enkäter. För att fånga rehabkoordinatorernas 
erfarenheter genomfördes en kvalitativ studie med hjälp av fokusgruppsmetod. Nivå 7-8 uppnåddes av 
81 procent av vårdenheterna med rehabkoordinator. Ingen påverkan på sjukskrivningar upptäcktes. 
Rehabkoordinatorn upplevdes stödja patienter och det interna arbetet med sjukskrivningar på 
vårdenheten samt beskrevs fungera som samarbetspartners till externa aktörer 
(Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen och arbetsgivare). Metodstödet upplevdes skapa tydlighet för 
uppdraget och fungerade som ett stöd i det dagliga arbetet. Metodstödet är implementerat och 
används. Den del av metodstödet som handlar om det patientnära arbetet behöver fortsatt utvecklas 
och förbättras för att säkerställa att rehabkoordinatorerna arbetar med rätt patienter i rätt tid.  
 
Nyckelord: rehabkoordinering, rehabkoordinator, förbättringskunskap, PDSA, kvalitativ 
innehållsanalys  
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Summary 

A structured support for rehabilitation coordinators 
A study of an improvement work with the purpose to strengthen the coordination for patients 
on sick leave in The Region of Jönköping County 
 
The rehabilitation coordinator is a resource for patients on sick leave. Coordination can take place at 
different levels (level 1-8). The highest level has the best effect on patient's sick leave/rehabilitation. In 
order to reach the highest level, clear procedures are required. The purpose of the improvement work 
was to develop a structured support for rehabilitation coordination, which would allow more patients 
to receive support on a higher level. In the long run, the hope was to reduce sick leave. The purpose of 
the study was to describe how the structured support affects the rehabilitation coordinator's 
professional development. By using improvement tools a web-based platform was developed. In order 
to capture the rehabilitation coordinators' experiences, a qualitative study was conducted using focus 
group method. The highest level for rehabilitation coordination was achieved by 81 percent. No impact 
on sick leave was detected. The rehabilitation coordinators’ was found to support the patients and the 
health care unit as well as managing cooperation with external partners. The method support, created 
clarity for the assignment and served as a support in the daily work. The method support needs further 
development to ensure that the rehabilitation coordinators work with the right patients. 
 
Keywords: rehabilitation coordinator, rehabilitation coordination, improvement knowledge, PDSA, 
qualitative content analysis  
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Inledning 

Onödiga och onödigt långa sjukskrivningar är ett problem för individen, för vården och för samhället. 
Det innebär psykiskt och ekonomiskt lidande för individen, hög arbetsbelastning för läkarna och höga 
kostnader för samhället (Alexanderson, Marklund, Mittendorfer Rutz, & Svedberg, 2011; 
Alexandersson et al., 2013; Floderus, Göransson, Alexanderson, & Aronsson, 2003; Regeringskansliet, 
2016). 
 
Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att förbättra och främja hälsa samt förebygga ohälsa, där arbete 
och arbetsliv ska ingå som en viktig del i livet för att bevara och främja hälsa (Regeringskansliet, 2016; 
Svensk författningssamling, 1982). För att utveckla och ge det försäkringsmedicinska arbetet högre 
prioritet inom hälso- och sjukvården så tilldelar regeringen sedan 2006 medel till landstingen, den så 
kallade sjukskrivningsmiljarden (Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 2016b). Ett av områdena i 
överenskommelsen är att införa en funktion för rehabkoordinering, internt inom sjukvården och 
externt med aktörer utanför vården (SKL, 2016b). Rehabkoordinatorn ses som en nyckelfunktion för 
att få kvalitet i det försäkringsmedicinska arbetet och bedöms bidra till en effektivare sjukskrivnings- 
och rehabiliteringsprocess, vilket innebär att rätt insatser görs i rätt tid och i lagom dos med målet att 
få individen tillbaka i arbete eller att förebygga en sjukskrivning när så är möjligt (SKL, 2016a). För att 
funktionen för rehabkoordinering ska fungera fullt ut är det viktigt med en tydlig 
uppdragsbeskrivning, tydliga rutiner, stöd från chefen och tid för uppdraget (SKL, 2015). I det här 
förbättringsarbetet kommer fokus ligga på uppdragsbeskrivning och tydliga rutiner. Ett metodstöd för 
rehabkoordinering har utvecklats, implementerats och utvärderats. Studien av förbättringsarbetet 
utforskar hur ett metodstöd påverkar den professionella utvecklingen hos rehabkoordinatorn. 

Bakgrund 

Kvalitetsförbättring och förbättringskunskap 
Att arbeta i hälso- och sjukvården innebär att man har två uppdrag, dels att göra det arbete man är 
anställd för men även att utveckla det arbete och de system man arbetar i. För att göra detta "andra" 
arbete behövs kännedom om förbättringskunskap (Batalden & Stoltz, 1993; Socialstyrelsen, 2006). 
Batalden och Davidoff (2007) definierar kvalitetsförbättring som:  
 
”De sammantagna och oupphörliga ansträngningarna som alla (hälso- och sjukvårdens medarbetare, 
patienter och deras närstående, forskare, finansiärer, vårdplanerare, lärare) gör som leder till bättre 
utfall för patienter (hälsa), bättre systemprestanda (vård) och bättre professionell utveckling” (figur 1). 
 

 
 
Figur 1. Bataldens och Davidoffs (2007) definition av kvalitetsförbättring. 
 

Grunderna i förbättringskunskap är systemförståelse (Vem är vi tillför? Hur ser vårt system ut? Vilka 
system samverkar vi med?), kunskaper om variation och mätning (Vilka är våra resultat och hur och 
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varför varierar de?), förändringspsykologi (Vad händer hos oss när vi förändrar?) samt lärandesstyrt 
förändringsarbete (Hur lär vi oss? Vad är relevant i vår kontext?) (Deming, 2000). Systemet kan 
beskrivas utifrån olika nivåer: mikro-, meso- och makrosystem (Nelson, Batalden, Edwards, Godfrey, 
& Johnsson, 2007). Mikrosystemet är där patienten möter vården och det är där värde skapas och 
förbättringsarbeten ska göra skillnad. Meso- och makrosystemens uppgifter är att skapa system och 
processer som stödjer mikrosystemen (Batalden et al., 2003; Nelson et al., 2007). Fokus i det här 
förbättringsarbetet har varit på professionell utveckling för rehabkoordinatorerna med syfte att 
förbättra insatserna till patienterna och på så sätt uppnå en bättre hälsa. Förbättringsarbetet har 
utvecklats på mesonivån på initiativ från mikro- och makronivån.  

Försäkringsmedicin - samhällsnivå 
Försäkringsmedicin är ett relativt nytt område där den vetenskapliga kunskapen håller på att utvecklas 
(Karolinska Institutet, 2017). Försäkringsmedicin definieras som ett kunskapsområde om hur 
funktionstillstånd, diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada 
påverkar och påverkas av olika försäkringars utformning samt därmed relaterade överväganden och 
åtgärder inom berörda professioner (Cochrane insurance medicine, 2017; SBU, 2011). En vanligt 
förekommande behandling är sjukskrivning. Hälso- och sjukvårdens roll vid sjukskrivning är att 
fastställa och dokumentera diagnos, funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar, arbetets krav 
och bedömd arbetsförmåga i ett medicinskt underlag (Socialstyrelsen, 2012). Försäkringskassan fattar 
beslut om rätten till sjukpenning och läkarintyget är ett av flera underlag för beslutet (Socialstyrelsen, 
2012). I Sverige utbetalas sjukpenning om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom och det 
finns en sjukpenninggrundande inkomst (Försäkringskassan, 2016a).  
 
Sjukpenningtalet är ett mått på antal nettodagar under en tolvmånadersperiod som varje individ 
mellan 16-64 år får sjukpenning (Försäkringskassan, 2016c). Nettodagar betyder att dagar med partiell 
ersättning räknas om till hela dagar, (Försäkringskassan, 2016c). Antalet sjukskrivna har varierat 
genom åren och nådde en historiskt låg nivå 2010 för att de senaste sex åren ökat med 80 % 
(Försäkringskassan, 2016b; Regeringskansliet, 2016) (figur 2). Variationen beror på mer än ohälsan. 
Utvärderingar har bland annat visat att regelverk, konjunkturer och attityder till sjukfrånvaro påverkar 
(IFAU, 2016). 
 

 
Figur 2. Sjukpenningtalets utveckling i Sverige 1970-2015 (Försäkringskassan, 2016c) 

 
Sjukfrånvaron i Sverige beräknas idag att vara på samma nivå som de Europeiska länder Sverige 
brukar jämföras med (Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och 
Frankrike) men det finns svårigheter med att göra jämförelser för trots likheter mellan länderna är det 
mycket som skiljer till exempel sjuklöneperiod, karensdag, privata försäkringar och 
arbetskraftsdeltagande bland äldre och kvinnor (Försäkringskassan, 2015a). 
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Utgifterna för sjukpenningen i Sverige har ökat från 21 miljarder 2010 till 37 miljarder 2015 
(Regeringskansliet, 2016). Regeringen har satt in ett åtgärdsprogram för att bromsa den ökade 
sjukfrånvaron, med målsättningen att sjukpenningtalet ska vara 9,0 till 2020 (Regeringskansliet, 
2016). En del i åtgärdsprogrammet är överenskommelsen mellan SKL och regeringen om en effektiv 
och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SKL, 2016b). 

Försäkringsmedicin – vårdenhetsnivå 
Från den åttonde sjukdagen behöver individen ett läkarintyg för att styrka att sjukdom sätter ner 
arbetsförmågan (Försäkringskassan, 2016a). Komplettering kan begäras från läkaren om läkarintyget 
inte bedöms innehålla den information Försäkringskassans handläggare behöver för att fatta beslut 
om sjukpenning (Försäkringskassan, 2015b). Arbetet med sjukskrivningsärenden upplevs som 
problematiskt av läkarkåren (Alexandersson et al., 2013). En tredjedel av läkarna, både nationellt och i 
Region Jönköpings län (RJL), upplever att det minst en gång i veckan är mycket eller ganska 
problematiskt att hantera sjukskrivningsärenden, och man beskriver det som ett arbetsmiljöproblem 
(Alexandersson et al., 2013). I en undersökning gjord av Svenska företagsläkarföreningen (2016) 
bedömdes tidsåtgången för att skriva ett läkarintyg till cirka 17 minuter och för en komplettering cirka 
35 minuter. Vid en förfrågan till cirka 20 läkare från både primärvård och sjukhuskliniker i RJL 
bedömdes tidsåtgången i genomsnitt till cirka 10-20 minuter för läkarintyg och för kompletteringar 
cirka 15-30 minuter (Internt dokument, RJL, 2017). Under 2016 skrevs totalt 83 613 intyg till 33 948 
patienter i RJL (Internt dokument, RJL, 2017) (tabell 1). Omvandlat till tjänster utifrån årsarbetstid 
2080 timmar blir det 7-13 tjänster. Vid en intern granskning i RJL 2015 begärde Försäkringskassan 
kompletteringar i cirka tre procent av alla intyg. Antalet kompletteringar upplevs ha ökat och en ny 
undersökning görs under våren 2017 (muntlig kommunikation, rehabkoordinatorsnätverken, 2017). 
 
Tabell 1 
Läkarintyg i RJL 2016. Uppskattad tid i timmar bygger på de antal minuter som skattades av 
läkarna i den interna förfrågan. 
 

Läkarintyg 2016 
Antal 
läkarintyg  

Antal 
patienter 

Uppskattad 
tid i timmar 

Intyg/pat 

primärvård 53407 19384 8900-17800 3 

medicinsk vård 5156 2430 860-170 2 

kirurgisk vård 17236 9465 2870-5740 2 

psykiatri och 
rehabilitering 

7814 2669 1300-2600 3 

Summa: 83613 33948 13900-27800 2 

Försäkringsmedicin – individnivå 
I Sverige har du rätt till sjukpenning om din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom 
(Försäkringskassan, 2016a). Sjukskrivning är nödvändigt i många situationer, men långvarig och 
frekvent sjukskrivning innebär konsekvenser inom flera områden. Individer som är eller har varit 
sjukskrivna löper två till tre gånger högre risk att drabbas av ekonomisk kris och utanförskap 
(Backhans, Fredlund, & Lindholm, 2005; Bryngelson, 2009; Sieurin, Josephson, & Vingård, 2009). Att 
vara sjukskriven ökar också risken för en förtida död även för individer med diagnoser som sällan 
orsakar dödsfall. Även risken för förtida död i självmord är hög bland individer som är eller har varit 
sjukskrivna (Alexanderson et al., 2011).  

Rehabkoordinering 
Ett sätt att tillämpa och beakta försäkringsmedicinska aspekter inom vården är arbeta med 
rehabkoordinering. Rehabkoordinering innebär att arbeta processorienterat med fokus på individuellt 
anpassad stöd till individen, samverka och samordna det interna arbetet på vårdenheten samt 
samverka externt med till exempel Försäkringskassan och arbetsgivare (SKL, 2016a). Funktion för 
rehabkoordinering lyftes redan i 2013 års överenskommelse om en effektiv och kvalitetssäker 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess under området ”tidig samverkan” (muntlig 
kommunikation, C Alvén, 18 april, 2017). Från och med överenskommelsen 2016 finns 
rehabkoordinering med som ett eget område (SKL, 2016b). I februari 2017 tillsatte 
socialdepartementet en arbetsgrupp med uppdraget att utreda formerna för en permanent 
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rehabkoordinatorsfunktion inom vården (Regeringskansliet, 2016). Rehabkoordinatorsfunktionen 
som den utformats i Sverige verkar sakna en direkt motsvarighet i andra länder. I till exempel Holland, 
Australien och Kanada återfinns liknande funktioner i företag utanför sjukvården eller hos 
arbetsgivare (SKL, 2015). Olikheterna beror sannolikt på att sjukförsäkringssystemen i respektive 
länder är olika utformade (Social Security Administration USA, 2016). Skillnaderna gör att det är svårt 
att överföra resultat från internationella studier när det gäller nyttan och erfarenheter av 
rehabkoordinering. SKL (2015) genomförde en litteraturstudie som visade att det fanns få nationella 
studier. De som är gjorda visar på att rehabkoordinering har positiva effekter på patientens 
rehabilitering, för läkares arbete med sjukskrivning och rehabilitering samt för samverkan med 
externa aktörer som till exempel handläggare på Försäkringskassan (Hansen Falkdahl, Hörnqwist 
Bylund, Edlund, Janlert, & Bernspång, 2013). I en studie gjord i Stockholms läns landsting (2016) såg 
man att patienter som träffar en rehabkoordinator hade lägre sjukskrivningsgrad, återgick snabbare i 
arbete och upplevde en förbättrad livskvalitet jämfört med de som inte träffat en rehabkoordinator. En 
kvalitativ studie gjord inom primärvården visade att återgång i arbete kan underlättas om vården 
erbjuder en tydlig struktur samt stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen (Sturesson, 
Edlund, Falkdal, & Bernspång, 2014). I en utvärdering gjord av ett finansiellt samordningsförbund i 
Trelleborg uppskattade läkare inom primärvården och psykiatrin att när de fick tillgång till en 
rehabkoordinator sparade de närmare fem timmars arbete per vecka (Grubb, 2016). Handläggare på 
Försäkringskassan beskriver att rehabkoordinatorn underlättar för dem att få kontakt med 
sjukskrivande läkare (Hansen Falkdahl et al., 2013). 
 
Hansen Falkdahl et al. (2013) beskriver åtta olika nivåer för rehabkoordinering (figur 3). 
 

 
Figur3. Nivåer för koordinering enligt Hansen Falkdahl et al. (2013) uppdaterad 20161115 av arbetsgruppen för 
förbättringsarbetet. 
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Den lägsta nivån (nivå 1-2) innebär att rehabkoordinatorn fungerar som kontaktperson mot 
Försäkringskassan och till exempel bokar tider för avstämningsmöten med läkare, patient och 
Försäkringskassan. Den högsta nivån (nivå 7-8) innefattar tre huvudområden: individuellt anpassat 
stöd till patienter, samverka och samordna internt arbete samt samverka externt (Hansen Falkdahl et 
al., 2013; Stockholms läns landsting, 2016; SKL, 2016a). Exempel på arbetsuppgifter som kan ingå är 
kartläggning av rehabiliteringsbehov, individuellt stöd till patienter, vara stöd och kunskapsförmedlare 
på vårdenheten i försäkringsmedicinska frågor, stöd till chefer i att ta fram, implementera och följa 
rutiner för sjukskrivningsprocessen samt vara kontaktperson till samverkanspartners. 
Rehabkoordinering enligt den högsta nivå bedöms ha bäst effekt i form av kortare sjukskrivning, 
positiva erfarenheter hos patienterna, medarbetarna och samverkansaktörerna. (Hansen Falkdahl et 
al., 2013; RJL, 2017b; Stockholms läns landsting, 2016; SKL, 2015) 

Det lokala problemet - rehabkoordinering i Region Jönköpings län 
RJL har sedan 2007 en rehabkoordinator på samtliga vårdcentraler så väl offentliga som privata samt 
på vissa kliniker där sjukskrivning är en vanligt förekommande del i behandlingen. Totalt finns 55 
rehabkoordinatorer i RJL (Internt dokument, RJL, 2016). Rehabkoordinatorna grundprofession är 
olika men de flesta i RJL är arbetsterapeuter. Rehabkoordinatorns arbetssätt har utvecklats succesivt 
under åren och det har utmynnat i att det finns en övergripande och generell funktionsbeskrivning för 
rehabkoordinatorerna i RJL (RJL, 2017b). RJLs rehabkoordinatorer har vid nätverksträffar uttryckt 
önskemål om mer specifik uppdragsbeskrivning (internt dokument, RJL, 2015 och 2016). En intern 
granskning visar att arbetssättet och nivån för rehabkoordinering skiljer sig åt mellan de olika 
enheterna (Internt dokument, RJL, 2015). På 32 av 57 vårdenheter med rehabkoordinatorer arbetar 
man utifrån den högre nivån (7-8) för koordinering (internt dokument, RJL, 2015). Skillnaderna 
innebär att stödet och insatserna från rehabkoordinatorn inte sker jämlikt i RJL. Målet för hälso- och 
sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen (Svensk författningssamling, 
1982).   
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Syfte - förbättringsarbetet  

Genom att utveckla ett metodstöd för rehabkoordinering skulle patienter, som var eller riskerade att 
bli sjukskrivna, erbjudas stöd och insats enligt nivå 7-8. 
 
På längre sikt är förhoppningen att det ska leda till minskade sjukskrinvingar och/eller snabbare 
återgång i arbete. 

Syftet - studien 

Syftet med studien av förbättringsarbetet var att beskriva hur ett metodstöd påverkar 
rehabkoordinatorns professionella utveckling.  
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Material och metod 

Studiemiljö 
Förbättringsarbetet och studien av förbättringsarbetet har genomförts i RJL. Rehabkoordinatorer 
finns på vårdenheter där sjukskrivning är en vanligt förekommande åtgärd (internt dokument, RJL, 
2016). Totalt finns det 55 rehabkoordinatorer på 57 enheter i RJL (tabell 2). Rehabkoordinatorerna 
har olika grundprofessioner där den vanligaste är arbetsterapeut (tabell 2). Drygt hälften av 
rehabkoordinatorerna har gått en påbyggnadsutbildning (7,5 hp Rehabkoordinator, Karolinska 
Institutet) och cirka 80 % har genomfört en lokal fortbildning i försäkringsmedicin (Internt dokument, 
RJL, 2017). Omfattningen på tjänsten i de olika vårdenheterna varierar från 10-100 % och bestäms av 
respektive verksamhet. Primärvården finansierar sina tjänster själva och tjänsterna i psykiatrin och på 
sjukhusklinikerna delfinansieras med hjälp av centrala medel i RJL (Internt dokument, RJL, 2017). 
 
Tabell 2  
Rehabkoordinatorer i RJL 2017. Några rehabkoordinatorer arbetar på mer än ett ställe därav blir 
summan i tabellen högre än 55. 
 

 

Förbättringsarbetets organisation 
Förbättringsarbetet har utgått från den nationella överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv 
sjukskrivningsprocess för åren 2016 samt 2017-2018 (SKL, 2016b). I RJL leds och styrs arbetet med 
överenskommelsen av en regionövergripande processledningsgrupp på uppdrag av 
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård med ansvar för sjukvården i RJL (figur 4) (Internt 
dokument, RJL, 2017). Processledningsgruppen, där författaren ingår, är tvärprofessionell och med 
representanter från flera verksamhetsområden i RJL (figur 4). I processledningsgruppen finns även en 
operativ arbetsgrupp med tre processledare som samordnar och leder RJLs tre nätverk med 
rehabkoordinatorer (figur 4). Processledningsgruppen har fungerat som förbättringsarbetets 
styrgrupp och den operativa arbetsgruppen har tillsammans med författaren bildat arbetsgrupp för 
förbättringsarbetet. Arbetsgruppen har i samverkan med rehabkoordinatorerna haft ansvar för det 
praktiska med att utveckla metodstödet. Två i arbetsgruppen arbetar även som rehabkoordinatorer på 
del av sin tid, en inom primärvården och en på en ortopedklinik. Ytterligare en i arbetsgruppen har 
erfarenhet av att ha arbetat som rehabkoordinator inom primärvården. Ingen patient har ingått i 
arbetsgruppen men under planeringsfasen har författaren haft kontakt med två patienter för att fråga 
om deras upplevelse av rehabkoordinering samt vilket stöd de önskade och behövde. Det har även 
funnits en referensgrupp som bland annat faktagranskat innehållet i metodstödet. Referensgruppen 
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har bestått av styrgruppen samt representanter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Totalt har referensgruppen bestått av elva personer. 
 

 
Figur 4. Förbättringsarbetets organisation – samt RJLs organisation för ledning och styrning av den nationella 
överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. 

 
För att utveckla metodstödet har styrgruppen under perioden (jan 2016-april 2017) haft tio möten. 
Arbetsgruppen har träffats 19 gånger under samma period. Referensgruppen har fått information vid 
fem tillfällen. 

Författarens roll 
Författaren ingår i RJLs processledningsgrupp för den nationella överenskommelsen och har ingått i 
förbättringsarbetets styr-, arbets- och referensgrupp. Författaren har arbetat med processledning 
inom försäkringsmedicin i RJL i tio år. Författarens roll i förbättringsarbetet har varit som 
förbättringsledare, samordna och underlätta arbetet samt stödja och utveckla förbättringskunskapen i 
styr- och arbetsgrupp.  

Angreppssätt - förbättringsarbetet  
För att ta fram och implementera metodstödet har olika metoder och verktyg använts. Projektet har 
drivits utifrån ett agilt projektledningssätt och utvecklats i samverkan med rehabkoordinatorerna 
(Gustavsson, 2013; Tonnquist, 2014). Agil projektledningsmetod kännetecknas av ett flexibelt 
arbetssätt där slutprodukten utvecklas i nära samarbete med ”slutanvändaren” (Gustavsson, 2013). 
Tonnquist (2014) beskriver att agila arbetsmetoder är lämpliga när man önskar snabbt användbara 
resultat och när man inte är på det klara med exakt hur slutprodukten kommer att se. En översikt av 
utvecklingen av metodstödet syns i figur 5. 
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Figur 5. Översiktsbild av utvecklingen av metodstödet 

 
Arbetet i styr- och arbetsgruppen har präglats av ett lösningsfokuserat synsätt. Lösningsfokuserat 
synsätt innebär att ha fokus på vad man vill uppnå, vilka resurser som finns, vad som redan fungerar 
och hur vi kan göra mer av det som fungerar (Jackson & McKergow, 2010). Lösningsfokus har sitt 
ursprung inom familjeterapi och beroendeterapi men har även visat sig användbart inom ledarskap 
och verksamhetsutveckling (McKergow, 2012). En särskild mall utifrån lösningsfokuserat arbetsätt 
med följande innehåll användes under möten i arbetsgruppen (bilaga 1): 
 

 Vad vill vi uppnå? Fokus på målet. 

 Var står vi idag på en skala mellan 1-10 där 10 står för allt vi vill uppnå är på plats? 

 Vad gör vi redan idag? Vad fungerar?  
− Vad kan vi göra mer av? 

 Vad är vårt nästa steg? Vad, vem, när och hur? 

Förbättringsverktyg 
För att skapa struktur och arbeta systematiskt har styr- och arbetsgruppen använt sig av Nolans 
förbättringsmodell (Langley et al., 2009). Den bygger på tre frågeställningar (se nedan) som ska bidra 
till att fokusera förbättringsarbetet samt ge en struktur för idéer att testa. Den beskriver hur man 
planerar (P=planerar) och testar (G=gör) en förändring, observerar vad som händer (S=studerar) samt 
utvärderar och dra slutsatser om hur man ska gå vidare (A=agerar) (Langley et al., 2009). En viktig 
uppgift för arbetsgruppen tillsammans med rehabkoordinatorerna var att säkerställa att frågorna i 
modellen blev besvarade: 
 

1. Vad försöker vi åstadkomma? 
2. Hur vet vi att en förändring leder till förbättring? 
3. Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättring? 

 
Som framgår i figur 5 skapade arbetsgruppen ett första metodstöd (PGSA1) hösten 2015. Själva PGSA-
hjulet (PGSA1) presenteras i bilaga 2. Under våren 2016 utvärderades det första metodstödet genom 
att författaren vid tre olika nätverksträffar samlade synpunkter och idéer från rehabkoordinatorerna 
(figur 5). Sammanlagt deltog 35 rehabkoordinatorer. För att analysera vad rehabkoordinatorerna 
behövde för att utföra uppdraget på en högre nivå samlades synpunkter från 
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rehabkoordinatorsnätverken i ett fiskbensdiagram (bilaga 3). Traditionellt används fiskbensdiagram 
för att ”bena” ut orsaker till ett problem men i det här förbättringsarbetet har fiskbenet använts 
omvänt för att hitta möjligheter och resurser för förbättringsförslaget (Bergman & Klefsjö, 2012). 
Arbetsgruppens idé var att utforma metodstödet utifrån de tre huvudområden för rehabkoordinering 
(individuellt anpassat stöd till patienter, samverka och samordna internt arbete och extern samverkan) 
samt att det skulle vara processinriktat (Hansen Falkdahl et al., 2013; Stockholms läns landsting, 
2016; SKL, 2015). Med processinriktning menades att metodstödet skulle utgår från patientens olika 
behov vid olika tillfällen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Med inspiration från 
processkartläggning gjorde arbetsgruppen en översikt över vad som ingår i uppdraget (bilaga 4) 
(Nelson et al., 2007). Utifrån dessa synpunkter och idéer utformades sedan projektidén i sin 
nuvarande form vilket beskrivs i PGSA2 (bilaga 5). 

Metodstödet 
Tillsammans med webbutvecklare byggdes en webbplats där nio olika ikoner utvecklades utifrån 
ovanstående kartläggning. Målsättningen var att all information/fakta med mera skulle nås med 
endast ”tre klick”. I december 2016 gjordes metodstödet tillgängligt för sex test-rehabkoordinatorer 
som valdes ut av arbetsgruppen utifrån tidigare visat intresse. Synpunkter från ”testpiloterna” 
samlades in skriftligt via epost och muntligt via telefonkontakter. Justeringar gjordes utifrån 
synpunkterna och 31 januari 2017 gjordes metodstödet publikt. Metodstödet finns på RJLs plussida, 
en webbplats som även är tillgängligt för andra än medarbetarna i RJL (RJL, 2017a). Metodstödets nio 
ikoner framgår av figur 6. 
 

 
Figur6. RJLs metodstöd för rehabkoordinering http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43786  

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43786
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Mätningar i förbättringsarbetet 
För att veta om förändringar som görs leder till förväntat resultat behöver mätningar göras (Provost & 
Murray, 2011). När ett förbättringsarbete görs behöver man veta att de förändringar man gör inte 
påverkar andra negativt, därför är det viktigt att mäta ur flera perspektiv – så kallade balanserade mått 
(Nelson, Mohr, Batalden, & Plume, 1996). För att ta fram resultatmått ur olika perspektiv har 
inspiration hämtats från värdekompassen som ursprungligen fångar kliniska mått, funktionellt 
hälsostatus, tillfredsställelse och kostnader (Nelson et al., 1996). De olika områdena som bör ingå i 
rehabkoordineringen samt användbarheten och nyttan för rehabkoordinatorn har lyfts in i de olika 
perspektiven (figur 7).  

 
Figur 7 Mätningar i förbättringsarbetet 
 

Målen i förbättringsarbetet operationaliserades till: 

1. 80 % av enheterna med rehabkoordinator skulle arbeta enligt nivå 7-8. 

2. 90 % av patienterna skulle uppleva stöd och nytta av rehabkoordinatorn. 

3. 90 % av rehabkoordinatorerna skulle uppleva att metodstödet var användbart. 

4. 90 % av läkarna skulle uppleva avlastning i sjukskrivningsarbetet av rehabkoordinator. 

Utöver dessa mätetal följdes sjukpenningtalet i Jönköpings län samt antalet skrivna läkarintyg i RJL. 

Datainsamlingsinstrument för förbättringsarbetet 
Rehabkoordineringsnivån (mål 1) mättes genom strukturerad uppföljning av nivån på koordinering. 
Mål 2-4 mättes via enkäter till patienter, rehabkoordinatorer, läkare och chefer (bilaga 6-9). 
Enkätfrågorna utformades i arbetsgruppen utifrån de olika områdena och arbetsuppgifterna som bör 
ingå i rehabkoordinering enligt den högsta nivån (Hansen Falkdahl et al., 2013; RJL, 2017b; 
Stockholms läns landsting, 2016; SKL, 2015). Det fanns även möjlighet att lämna kommentarer efter 
vissa av frågorna samt i slutet av enkäterna (bilaga 6-9). Enkäterna gjordes i esMaker som är ett 
webbaserade enkät- och analysverktyg (bilaga 6-9). Sjukpenningtalet mättes via Försäkringskassans 
statistiktjänst och antalet skrivna läkarintyg mättes med hjälp av RJL statistikportal. 

Datainsamling och tillvägagångssätt i förbättringsarbetet 
För att utvärdera nivån på rehabkoordineringen ställde processledarna frågor i sina respektive nätverk 
som sedan sammanställdes i en excelfil. Enkäterna till rehabkoordinatorerna (n=55) och cheferna 
(n=57) distribuerades via direktlänk i epost. Att cheferna blev fler till antalet berodde på att några 
rehabkoordinatorer arbetar på två enheter. Enkäten till läkarna skickades via rehabkoordinatorerna 
som fick epost med länk till enkäten i som de ombads att förmedla till sjukskrivande läkare på 
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enheten. Patientenkäten distribuerades i pappersform via rehabkoordinatorn. Varje rehabkoordinator 
fick tre enkäter som de ombads lämna till en till tre patienter under en vecka. Varje enkät hade ett 
frankerat svarskuvert så att patienten själv kunde skicka sitt svar. Totala antalet möjliga 
patientenkäter var 165. Svarstiden för webbenkäterna var till att börja med två veckor och två 
påminnelser skickades ut. I samband med sista påminnelsen förlängdes svarstiden med ytterligare en 
dag.  

Databearbetning i förbättringsarbetet 
Enkätsvaren kategoriserades utifrån de fem områden i figur 7. I området ”samverka och samordna 
internt arbete” dikotomiserades den fyrgradiga skalan till en tvågradig, svar 0-1 kategoriserades som 
ganska sällan/sällan samt instämmer inte och svar 2-3 som ganska ofta/ofta samt instämmer. De 
öppna frågorna i enkäten analyserades med kvalitativ innehållsanalys och kategoriserades i de fem 
områdena (figur 7) (bilaga 6-9).  

Metod för studien av förbättringsarbetet 
Studien hade en interaktiv forskningsansats som utmärks av ett nära samspel mellan praktik och 
forskning.  

Datainsamlingsinstrument i studien 
Studien innehöll kvalitativa datainsamlingsmetoder. För att mer fördjupat fånga erfarenheter av och 
synpunkter på metodstödet genomfördes fokusgrupper. Kommentarer från de öppna frågorna i 
enkäterna till rehabkoordinatorer och chefer i utvärderingen av förbättringsarbetet användes även i 
studien (bilaga 7 och 8). 

Datainsamling och tillvägagångssätt i studien 
Samtliga 55 rehabkoordinatorer erbjöds att vara med i en fokusgruppsdiskussion. Inbjudan gick ut via 
mejl. I första inbjudan erbjöds sex olika tillfällen utspritt på tre olika orter i RJL. Två påminnelser 
skickades ut där ytterligare en ort och åtta tillfällen lades till. Totalt erbjöds 14 olika tillfällen. 
Rehabkoordinatorn uppmanades att markera samtliga tillfällen man kunde. De tillfällena med flest 
deltagare valdes sedan. Totalt tackade tretton ja, två fick senare förhinder. Under mars månad 
genomfördes fyra fokusgruppsdiskussioner på fyra olika orter med totalt elva deltagare. Grupperna 
bestod av två till tre deltagare. Intervjuguide för fokusgruppsdiskussionerna togs fram i samverkan 
med arbetsgruppen (bilaga 10). Intervjuerna genomfördes av författaren samt spelades in med hjälp av 
diktafon, författaren förde även minnesanteckningar under intervjuerna. En låg grad av struktur 
användes vilket innebar att deltagarna i så stor utsträckning som möjligt diskuterade med varandra 
och inte med fokusgruppsledaren. Om behov uppstod, till exempel om gruppen kom alldeles ifrån 
ämnet, gick gruppledaren och tillika författaren in och styrde upp diskussionen (Wibeck, 2010). 
Diskussionerna startades med muntlig information om syftet med fokusgrupperna, att deltagarna 
garanterades anonymitet, att de när som helst kan avbryta intervjun samt om vikten att låta alla 
komma till tals. Författaren informerade också om hur det inspelade materialet skulle användas. 
Därefter inleddes intervjun med öppningsfrågorna om deltagarnas bakgrund som följdes av 
introduktionsfrågan (bilaga 10). Författaren lät grupperna prata fritt utifrån introduktionsfrågan om 
det bedömdes att inte alla följdfrågor/teman var besvarade så ställdes även dessa. Grupp 2-4 fick efter 
att de samtalat utifrån introduktionsfrågan ta del av vad övriga grupper sagt. Samtliga 
fokusgruppsdiskussioner avslutades med en sammanfattning av författaren där deltagarna sedan 
ombads bekräfta om det som sagts uppfattades rätt samt om deltagarna ville tillägga något. 
Författaren var noga med att alla skulle få göra sig hörda under intervjun. Transkribering av 
intervjuerna gjordes delvis av en vårdadministratör samt av författaren.  

Dataanalys i studien 
Materialet lästes igenom och analyserades med hjälp av kvalitativ innehålls analys men en induktiv 
ansats utifrån Graneheim och Lundman (2004). Analysen gjordes av författaren tillsammans med en 
person från arbetsgruppen. Exempel på hur meningsenheterna har kondenserats, kodats och 
kategoriserats i tabell 3.  
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Tabell 3 Exempel på hur meningsenheter har kondenserats, kodats och kategoriserats. 
 

 
 
Data från enkäter och fokusgruppsdiskussioner analyserades och relaterades till varandra för att 
stärka studien. För att ytterligare stärka trovärdigheten hölls så kallade ”memberchecks” som innebar 
att deltagarna i fokusgrupperna fick resultatet återkopplat till sig via mejl samt gavs möjlighet att 
reflektera över resultaten. Återkoppling gjordes även i styr- och arbetsgrupp för gemensam reflektion 
kring resultaten och ytterligare fördjupad analys så kallad ”peer debriefing”. Memberchecks och peer 
debriefing används inom interaktiv forskning för att stärka trovärdighet och tillförligheten (Peterson & 
Lindskov, 2012). 

Etiska överväganden 
Att utveckla och förbättra vården är både personalens och patienternas ansvar (Lynn, Baily, Bottrell, & 
et al., 2007). Förbättringsarbetet och studien av förbättringsarbetet har muntligen godkänts av chefen 
för verksamheten. I det genomförda förbättringsarbetet och studien av det har inte några 
personuppgifter registrerats eller används. För att utvärdera förbättringsarbetet har synpunkter 
samlats från patienter, rehabkoordinatorer, läkare och chefer i RJL. Deltagarna fick skriftlig 
information om syfte med enkäten samt att det var frivilligt att delta. Kontaktuppgifter till författaren 
fanns på varje enkät i händelser av frågor. Synpunkter och svar som inhämtades via enkäter kan inte 
kopplas till enskilda individer. Rehabkoordinatorerna som deltog i fokusgruppen informerades 
skriftligt och muntligt om studiens syfte, att det var frivilligt att delta och att den när som helst kunde 
avbryta utan förklara varför. Förbättringsarbetet och studien genomfördes med förhoppningen att 
metodstödet ska vara till nytta för rehabkoordinatorerna och att det i sin tur skulle bidra till att 
patienterna får ett bättre stöd i sin sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess samt att läkare och övrig 
personal på vårdcentralen upplever stöd av rehabkoordinatorn i arbetet med patienter som är eller 
riskerar att bli sjukskrivna. Någon risk för fysisk eller psykisk skada kunde inte förutses. Författaren 
bedömde att inga känsliga ämnen berördes. Fokusgruppsdiskussionerna spelades in på kassettband 
som förvarades på ett säkert sätt hos författaren. Koder användes vid transkriberingen. Tiden som 
deltagarna behövde avsätta på fokusgruppsdiskussionerna samt för att svara på enkäterna var kort (45 
– 60 minuter för intervjuerna, cirka 10 minuter för enkäterna). Ingen deltagare bedömdes behöva göra 
någon längre resa för att kunna delta i fokusgrupperna (max 15 minuter). Syftet med 
förbättringsarbetet var att patienter med behov av rehabkoordinering ska få ett likvärdigt stöd av 
rehabkoordinatorn oavsett vilken vårdcentral/vårdenhet man tillhör i RJL. Samtliga 
rehabkoordinatorer erbjöds möjlighet att svara på enkäter och delta i fokusgruppsdiskussionerna. En 
etisk egengranskning genomfördes och författaren bedömde att det inte fanns skäl för granskning av 
etikprövningsnämnden. 

Meningsenhet

Kondenserad 

meningsenhet Kod Underkategori Kategori

...jättebra att kunna visa och prata mer med 

chefen.. vad man kan jobba vidare och utveckla 

..

.....kan sitta ner med sin chef och väldigt 

överskådligt visa att det här kan vi jobba med 

och liksom också i det då kanske kunna öka upp i 

procent…..för det har ju vi då gjort på vc......

Stöd vid samtal 

med chef/ledning

Förklara 

uppdraget för 

chef/ledning

Tydlighet 

gentemot chef om 

uppdragets 

innehåll och krav

Tydlighet
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Resultat 

Resultat förbättringsarbete 
Målen för förbättringsarbetet som tidigare presenterades på sidan 11 var: 

1. 80 % av enheterna med rehabkoordinator skulle arbeta enligt nivå 7-8. 

2. 90 % av patienter skulle uppleva stöd och nytta av rehabkoordinatorn. 

3. 90 % av rehabkoordinatorerna skulle uppleva att metodstödet var användbart. 

4. 90 % av läkarna skulle uppleva avlastning i sjukskrivningsarbetet av rehabkoordinator. 

Resultat av förbättringsarbetet presenteras utifrån modellen för mätningar (figur 7, sidan 11 under 
”mätningar i förbättringsarbetet”):  

 Rehabkoordinering enligt högsta nivå (7-8) (besvarades av processledarna). 

 Individuellt anpassat stöd till patienter (besvarades av patienter, rehabkoordinatorer, läkare 

och chefer). 

 Användbarheten för rehabkoordinatorn (besvarades av rehabkoordinatorerna). 

 Samverka och samordna internt arbete (besvarades av rehabkoordinatorer, läkare och chefer). 

 Samverka externt (besvarades av patienter och rehabkoordinatorer). 

 

Först redovisas antal svarande per enkät samt bakgrundfakta om de svarande (tabell 4). Antal 

teoretiskt möjliga svar på patientenkäten var 165 stycket. En patient hade inte svarat på 

bakgrundsfrågorna. Svarsfrekvens på enkät till rehabkoordinatorerna var 35 av 55 (64 %). Av de 97 

svarande läkarna var det 88 som kände till funktionen rehabkoordinator och gick vidare och svarade 

på övriga frågor. Antal svarande chefer var 35 av 57 (61 %). Uppgifter om totala antalet läkare som fick 

enkäten saknas. De fem områdena redovisas ur patient-, rehabkoordinator-, läkar- och 

chefsperspektiv. Till sist redovisas sjukpenningtalets utveckling samt antal skrivna intyg i RJL under 

perioden juni 2015 till april 2017. 

 

Tabell 4 Antal svarade per enkät, bakgrundsfakta om svarande (mörkt fält innebär att det ej var 

varit aktuellt i den enkäten). 

 

 
 

Antal

Genom-

snittlig 
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sättnings-

grad som 

rehab-
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Patient 26 22 0 3 2 23 2 5 10 4 4

Rehab-

koordinator 35 26 4 5 14 9 12 46%

Läkare 97 59 10 19 23 3 62

Chef 35 25 5 5

Verksamhet

(patient = sjukskriven av; 

övriga arbetar vid) ÅlderKönYrkeserfarenhet
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Rehabkoordinering enligt högsta nivå 
Frågor om nivå för rehabkoordinering ställdes till processledarna. Resultatet visar att 46 av 57 (81 %) 
vårdenheter med rehabkoordinering nådde den högsta nivån för rehabkoordinering (figur 8). Sexton 
vårdenheter höjde nivån jämfört med tidigare mätning.  
 

 
Figur 8 Nivå på rehabkoordinering på vårdenheter med rehabkoordinering i RJL före och efter 
förbättringsarbetet. 

Individuellt anpassat stöd till patienterna 
Frågan om individuellt anpassat stöd ställdes till patienter, rehabkoordinatorer, läkare och chefer. 
Patienter fick skatta om de fått det stöd de behövde av rehabkoordinatorn samt fick möjlighet att 
kommentera på vilket sätt de fått stöd. Läkare och chefer fick skatta om de upplevde att 
rehabkoordinatorn fungerade som ett stöd till patienterna samt hade möjlighet att lämna 
kommentarer i slutet av enkäten. Rehabkoordinatorn skattade i vilken omfattning de arbetade som 
kontaktpersoner/coach till patienter som var eller riskerade att bli sjukskrivna. 
 
De flesta patienter upplever stort stöd av rehabkoordinatorn (figur 9). De beskriver att 
rehabkoordinatorn har varit en spindel i nätet, tillgänglig, har lyssnat och stöttat.  
 

”Lyssnande, stöttande, påläst, satte sig in i min situation och anpassade hjälpen 
därefter.” 

 

 
Figur 9 Patienternas skattning av i vilken omfattning de fått stöd av rehabkoordinatorn 
(n=26). 

 
Av rehabkoordinatorer skattar 24 av 35 att de ofta arbetar som kontaktperson/coach till patienter som 
är sjukskrivna (figur 10), endast en rehabkoordinator uppger att hen ofta arbetar med patienter som 
riskerar att bli sjukskrivna (figur 11). 
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Figur 10 Rehabkoordinatorer som arbetar som 
kontaktperson/coach till patienter som är sjukskrivna 
(n=35). 

Figur 11 Rehabkoordinatorer som arbetar som 
kontaktperson/coach till patienter som riskerar att bli 
sjukskrivna (n=35). 

 
Av läkare instämmer 72 av 88 helt med att rehabkoordinatorn är ett stöd till patienterna (figur 12). 
Även läkarna använder beskrivningen spindeln i nätet i sina kommentarer. 
 

”…..vara spindeln i nätet när det gäller sjukskrivning och rehabilitering, vilket 
påtagligt ökar rättssäkerheten för patienterna och kortar många ledtider.” 

 

 
Figur 12 Läkares skattning av att rehabkoordinatorn 
är stöd till patienterna (n=88). 

 
När det gäller cheferna så skattar 25 av 35 att rehabkoordinatorn i stor omfattning fungerar som stöd 
till patienterna (figur 13).  
 

 

 

Figur 13 Chefers skattning av rehabkoordinatorns stöd 
till patienter (n=35). 

 

Användbarheten för rehabkoordinatorn 
I enkäten till rehabkoordinatorerna ställdes frågan om de upplevde metodstödet som användbart samt 
hur ofta de använde det. Det fanns även möjlighet att lämna kommentarer. Resultat visar att 32 av 35 
rehabkoordinatorer upplever att metodstödet är användbart i stor eller ganska stor omfattning i det 
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dagliga arbetet (figur 14). När det gäller skattning av hur ofta metodstödet används uppger 7 av 35 
rehabkoordinatorer att de använder metodstödet varje dag och 14 av 35 skattar att de använder det 
någon gång per vecka (figur 15). De beskriver att det är bra att allt är samlat på ett ställe och att det är 
lättare att hitta det man behöver nu jämfört med tidigare. 
 
 ”Jag tycker att metodstödet är tydligt, informativt och enkelt att använda. Bra med 

mycket kontaktuppgifter när man behöver nå någon. Bra att det inte krävs så många 
klick för att hitta rätt…..” 

 

 

 

Figur 14 Rehabkoordinatorernas upplevelse av i vilken 
omfattning metodstödet är användbart (n=35). 

Figur 15 Rehabkoordinatorernas skattning av hur 
mycket de använder metodstödet (n=35). 

Samverka och samordna internt arbete 
På frågan om att samverka och samordna det interna arbetet svarade rehabkoordinatorer, läkare och 
chefer. Chefer och läkare lämnade även synpunkter under övriga kommentarer. 
Rehabkoordinatorerna skattade i vilken omfattning de samverkar och samordnar det interna arbetet. 
Läkarna fick skatta om rehabkoordinatorn var ett stöd vid intygsskrivande och kompletteringar av 
sjukintyg, om rehabkoordinatorn avlastade dem i sjukskrivningsarbetet samt om rehabkoordinatorn 
var ett stöd när det gäller kunskap om försäkringsmedicin. Cheferna fick skatta om rehabkoordinatorn 
var ett stöd till läkarna i sjukskrivningsarbetet, om de var ett stöd när det gäller kunskap om 
försäkringsmedicin samt om de som chefer hade stöd av rehabkoordinatorn när det gäller att ta fram 
och följa rutiner för verksamhetens sjukskrivningsarbete. 
 
När det gäller att följa enhetens sjukskrivningar ansåg 31 av 35 rehabkoordinatorer att de gjorde det 
(figur 16). Drygt hälften skattar att de aktualiserar fall med risk för längre sjukskrivning till läkare, tre 
rehabkoordinatorer skriver att de inte arbetar med uppgiften. Trettio rehabkoordinatorer bedömer att 
du fungerar som rådgivare/kunskapsförmedlare på enheten. 
  

 
Figur 16 Rehabkoordinatorers uppfattning av samverkan och samordning av internt arbete (n=35). 
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Bland läkarna uppger alla utom en att de har möjlighet att få stöd av rehabkoordinatorn när de 
behöver det (figur 17). Mer än hälften uppger att rehabkoordinatorn är ett stöd vid skrivande av 
läkarintyg och hantering av kompletteringar från Försäkringskassan avseende läkarintyg (figur 17). En 
läkare beskriver det så här: 
 

”Utan rehabkoordinatorn hade jag inte klarat av att sköta sjukskrivningarna på ett 
bra sätt och min arbetsmiljö hade påverkats mycket negativt.”  
 

Av läkarna upplever 78 % (76 stycken) att rehabkoordinatorn fungerar som ett stöd på enheten när det 
gäller kunskap om försäkringsmedicin (figur 17). När det gäller stöd vid skrivandet av läkarintyg 
upplever 66 % (64 stycken) att rehabkoordinatorn är ett stöd vid skrivandet av läkarintyg och 78 % (76 
stycken) vid frågor om kompletteringar. På frågan om avlastning i sjukskrivningsarbetet upplever 71 % 
(69 stycken) att rehabkoordinatorn avlastar dem (figur 17). 
 

 
Figur 17 Läkares uppfattning om hur rehabkoordinatorn samverkar och samordnar det interna arbetet (n=88). 
 

Cheferna upplever att rehabkoordinatorn i stor omfattning samverkar och samordnar det interna 
arbetet med sjukskrivningar. Resultatet visar att 34 av 35 chefer upplever att läkaren får stöd av 
rehabkoordinatorn i sjukskrivningsarbetet (figur 18). När det gäller att ta fram rutiner för 
sjukskrivningsarbetet på enheten samt fungera som en rådgivare/kunskapsförmedlare på enheten 
skattar 30 av 35 chefer att rehabkoordinatorn fungerar som ett stöd i dessa områden (figur 18). 
Resultatet visar vidare att 31 chefer skattade att rehabkoordinatorn fungerade som ett stöd när det 
gäller att följa framtagna rutiner (figur 18). 
 

”Rehabkoordinatorn är navet på vårdcentralen när det gäller sjukskrivningar. Det 
har förbättrat patienternas situation och läkarnas arbete med denna patientgrupp.” 

 

 
Figur 18 Chefers uppfattning om hur rehabkoordinatorn samverkar och samordnar det interna arbetet (antal 35). 
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Fem patienter beskriver i kommentarer att rehabkoordinatorn har varit ett stöd när det gäller att 
samordna kontakten med bland annat läkaren. En patient skriver så här: 
 

Lättillgänglig och enklare väg att komma i kontakt med till exempel läkare. 

Samverka externt 
Frågan om extern samverkan har besvarats av rehabkoordinatorer och patienter. 
Rehabkoordinatorerna har skattat i vilken omfattning de arbetar med extern samverkan och 
patienterna har svarat på frågor om kontakten med arbetsgivare och myndigheter har underlättats av 
rehabkoordinatorn. Patienterna har haft möjlighet att lämna kommentarer. 
 
Resultat visar att 33 av 35 rehabkoordinatorerna beskriver att de ofta fungerar som samarbetspartner 
till externa aktörer som Försäkringskassa, Arbetsförmedling, socialtjänst och arbetsgivare (figur 19).  

 

 

Figur 19 Rehabkoordinatorns skattning externs 
samverkan (n=35). 

 

 
Nära hälften av patienterna upplever att kontakten med arbetsgivaren har underlättats av 
rehabkoordinatorn (figur 20) och tio skattar att kontakten med rehabkoordinatorn har påskyndat 
deras arbetsåtergång i stor omfattning (figur 21).  
 

”Bra stöd och konkreta exempel på hur jag ska lägga upp min arbetstid och vad man 
ska tänka på under återgång till fullt arbete.” 

 

  
Figur 20 Patienter upplevelse av 
rehabkoordinatorns inverkan på kontakten med 
arbetsgivare (n=26). 

Figur 21 Patienters upplevelse av om rehabkoordinatorn 
påskyndat arbetsåtergång (n=26) 

 
Nästan samtliga av patienterna upplever att kontakten med myndigheter (Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen) har underlättats av rehabkoordinatorn (figur 22). 
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Figur 22 Patienter upplevelse av rehabkoordinatorns inverkan på 
kontakten med myndigheter (n=25). 

Sammanfattning av resultat av förbättringsarbetet utifrån målen 

1. 81 % av rehabkoordinatorerna arbetade enligt nivå 7-8, målet uppnått. 

2. 92 % av patienter upplevde stöd och nytta av rehabkoordinatorn, målet uppnått. 

3. 92 % av rehabkoordinatorerna upplevde att metodstödet var användbart, målet uppnått. 

4. 78 % av läkarna upplevde avlastning i sjukskrivningsarbetet av rehabkoordinatorn, målet ej 

uppnått. 

Sjukpenningtalets utveckling 
I figur 23 redovisas sjukpenningtalets utveckling sedan starten av förbättringsarbetet. Fram till 
december 2016 har sjukpenningtalet långsamt ökat. Under januari till april har sjukpenningtalet 
sjunkit både i Jönköpings län och i riket. Jönköpings läns ökning har varit något större än riket samt 
sänkningen vi ser i januari till april 2017 något lägre än rikets (Försäkringskassan, 2016c). 
 

 
Figur 23 Sjukpenningtalets utveckling juni 2015 till april 2017 i Sverige och i Jönköpings län. 
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Antal skrivna läkarintyg i RJL 
I figur 24 redovisas antalet skrivna läkarintyg i RJL fördelat på primärvård och klinik på sjukhus.  

 
Figur 24 Antal skrivna intyg i RJL juni 2015 till april 2017. 

Ringar på vattnet 
Under tiden vi utvecklade metodstödet för rehabkoordinering och när vi visade våra tankar och idéer 
för läkare i olika sammanhang så framkom det önskemål om ett metodstöd för sjukskrivning mer 
riktat till läkarna. Arbetsgruppen tillsammans med den försäkringsmedicinskt sakkunnige läkaren i 
RJL utvecklade ett sådant utifrån samma design som metodstöd för rehabkoordinering. RJL har även 
en intern webbplats för Försäkringsmedicin, den innehåller information och kontaktuppgifter som 
inte delas publikt. Synpunkter framkom från rehabkoordinatorerna att även denna information 
behövde uppdateras och struktureras på ett bättre sätt. Arbetsgruppen tillsammans med 
webbutvecklare strukturerade även om detta material och skapade en mer överskådlig sida med ikoner 
som i metodstödet för rehabkoordinering. 

Resultat studien 
I resultatet av studien presenteras först deltagarna i fokusgrupperna. Därefter presenteras resultatet 
från fokusgruppsdiskussionerna och de öppna frågorna i enkäterna i form av tema, kategorier och 
underkategorier. 
 
De elva deltagarna i fokusgrupperna hade sina arbetsplatser på vårdcentral, inom psykiatrin och på 
kliniker på sjukhuset och hade jobbat mellan ett halvår till tio år som rehabkoordinatorer (tabell 5). 
Tjänstgöringsgraden som rehabkoordinator varierade från 20 % till 80 % (genomsnitt 46 %) (tabell 6). 
Fokusgrupperna har kodats från A-D och deltagarna har fått nummer 1-4. Citat från enkäterna 
benämns med enkätsvar. 
 
Tabell 5 Fokusgrupper och antal deltagare 
 

Grupp Antal deltagare 

A 3 

B 2 

C 3 

D 3 
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Tabell 6 Bakgrundsfakta fokusgruppsdeltagare 
 

Arbetsplats: 
     Vård-

central 
Psykiatrin Klinik på 

sjukhus 
    

5 2 4     

yrkeserfarenhet som rehabkoordinator 
   < 3 år 3-5 år > 5 år 

    5 4 2     

Genomsnittslig tjänstgöringsgrad som rehabkoordinator: 46 % (20-80 %) 

 
I resultatet framkom det övergripande temat ett stöd i arbetet och kategorierna tydlighet, 
användbarhet, farhågor och utvecklingsmöjligheter (figur 25). 
 

 
 
Figur 25 Resultat av fokusgrupper och enkätsvar uppdelat på tema, kategorier och underkategorier. 

Tydlighet 
Deltagarna i fokusgruppen beskriver att metodstödet har skapat tydlighet för uppdraget. Flera 
beskriver hur de visat metodstödet till sin chef för att visa på uppdragets innehåll och vilka krav som 
ställs. De beskriver vidare att man använt det tillsammans med chefen för att få hjälp att prioritera 
bland arbetsguppgifterna. Deltagarna beskriver också att det har varit bra för att visa på 
arbetsbelastning och för att diskutera tjänstgöringsgrad vilket också framkom i enkätkommentarerna 
från både chefer och rehabkoordinatorer. En deltagare berättar att efter ett sådant samtal med chefen 
utökades tjänstgöringsgraden. Några chefer och rehabkoordinatorer uttrycker i enkätkommentarer att 
man jobbar aktivt med att utöka rehabkoordinatorstjänsterna. De deltagarna i 
fokusgruppsdiskussionerna som inte använt metodstödet på detta sätt tog till sig det och planerade att 
göra på liknande sätt i samtal med sina chefer. 
  

”….kunna motivera för vad…jag faktiskt håller på med så jag har använt det i 
medarbetarsamtal bland annat. Just för att se att det är de här uppdragen jag ska 
täcka, det här och där gör jag, det här gör jag kanske inte…..” (A1)  
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 ”Man kan sitta ner med sin chef och väldigt överskådligt visa att det här kan vi jobba 

med och … i det då kanske kunna öka upp antal procent….det har ju vi gjort här på 
vårdcentral X” (D1) 

 
Några deltagare beskriver att det använt metodstödet på ett pedagogiskt sätt. De har använt 
metodstödet för att förklara uppdraget för kollegor och för att sprida kunskap om försäkringsmedicin 
till medarbetare på vårdenheten. En deltagare berättar att man i samtal med läkare visat hur de kan 
jobba tidigt i sjukfall och ta kontakt med arbetsgivare vilket hade varit nytt för läkaren. De berättar 
också att det bidragit till att tydliggöra vad man som rehabkoordinator ska börja med och vilken 
ordning saker ska göras för att bäst stötta patienten.  
 

”Jag som är så ny i detta…….men just det där att identifiera patienterna. Alltså att 
börja någonstans och hitta vilka patienter kan jag börja med….” (C3) 
 

Användbarhet 
Det råder stor samstämmighet om att metodstödet är lätt att använda och innehåller bra och rätt 
information. Man tar upp att det är mer överskådligt än tidigare. Flera deltagare beskriver att det går 
snabbt att hitta den information man söker. De berättar att man känner igen sig i den app-liknande 
designen som man också är van att använda i till exempel smartphones. Någon deltagare beskriver att 
metodstödet kanske är mer användbart om man är ny rehabkoordinator när man inte vet hur man ska 
gå till väga men det är också deltagare som beskriver att det varit användbart för att fräscha upp gamla 
kunskaper som till exempel rutiner för dokumentation. De tycker att det är bra att allt som rör 
rehabkoordineringsarbetet finns samlat på ett ställe och inte som tidigare utspritt på olika platser på 
intranätet och den externa webbsidan. De upplever att det är ett stöd i det patientnära arbetet men 
även i samverkan med kollegor och externa samverkansparter. Det beskrivs som användbart även när 
man har lite tid för uppdraget då man enkelt och snabbt hittar det man behöver.  
 

”Tre klick bort hittar man det man ska.” (C3) 
 

”Ett mycket bra stöd för mig som rehabkoordinator. Stor förändring och det 
underlättar mycket. Mer överskådligt nu och mer ”lätthittat”. (Enkät 
rehabkoordinator) 
 

Några deltagare berättar att man förutom att de spridit metodstödet till medarbetare på vårdenheten 
även spridit det till rehabkoordinatorer i andra regioner och landsting och fått positiv feedback. Vissa 
ikoner i metodstödet användes oftare än andra beroende på om man är ny eller erfaren 
rehabkoordinator. Det spelade också roll vad som är aktuellt just nu. Till exempel så beskrev flera att 
man just nu arbetade med att uppdatera enhetens rutinbeskrivning för sjukskrivningsprocessen och då 
användes ikonen för ledning/styrning mer. För att hålla sig uppdaterad med de olika 
rapporteringsdatum som finns återkom man ofta till ikonen ”dokumentation, registrering och viktiga 
datum”. Även ikonen ”rehabiliteringskatalogen” där olika interna och externa former för rehabilitering 
är beskrivna används flitigt. Just ”rehabiliteringskatalogen” beskrev deltagarna även användes av 
externa samverkanspartners som Försäkringskassan och socialtjänsten. Handläggare från dessa 
myndigheter hade hört av sig till någon av deltagarna och gett positiv feedback på just den delen av 
metodstödet. Metodstödet upplevs som en verktygslåda med flera konkreta och användbara redskap i. 
Just att det finns olika verktyg, metoder, instrument och blanketter upplevdes som positivt och bidrog 
till att man lättare kunde anpassa sitt stöd utifrån patientens behov. Deltagarna jobbade både i 
primärvård, psykiatri och slutenvård och upplevde att det stödet var användbart för dem alla.  
 

”Jättemånga, jättefina redskap att kunna använda både vid kartläggande samtal och 
vid olika bedömningar…..och allting samlat” (C1) 

Farhågor 
Deltagarna lyfter få problem men ett som beskrivs är att det är mycket material och att det tar tid att 
sätta sig in i allt. Några beskriver att det kan upplevas stressande att se allt som borde göras. En 
farhåga var att de med lite tid för uppdraget inte hinner avsätta tid för att ta till sig materialet och då 
kanske missar viktiga bitar som påverkar stödet till patienterna. De tryckte också på att det är viktigt 
att det hålls uppdaterat och att länkarna i metodstödet är korrekta. Flera av länkarna går till externa 
myndigheters sidor och förändringar hos dem påverkar länkarna i metodstödet. Metodstödet 
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innehåller både interna rutiner och riktlinjer samt lagar och regler och om dessa förändras behöver 
informationen i metodstödet justeras.  
 

”Det är väldigt bra, men jag har för sällan tid att läsa i det.” (Enkät  
rehabkoordinator) 

 
”viktigt….just att hålla det uppdaterat….datum och länkar och så….att man verkligen 
uppdaterar” (D2) 

 
Någon beskriver att det är svårigheter med att en del sidor/mallar/verktyg öppnas i ”nytt fönster/flik” 
i webbläsaren och en del inte gör det. När en sida öppnas i ”nytt fönster/flik” kan man inte använda 
”bakåt-knappen” för att ta sig tillbaka till sidan man startade på utan man måste då byta flik i 
webbläsarfönstret. Att det är olika upplevs försvårande. En deltagare lyfter att den egna erfarenheten 
av att använda dator och internet spelar roll och att det är viktigt att det ska vara lätt att göra rätt även 
om man inte är så van användare. 

Utvecklingsmöjligheter 
Deltagarna har flera idéer och tankar om hur metodstödet kan utvecklas. De tror att fler saker kan 
framkomma när man använt det en längre tid. De betonar att det är viktigt att vi fortsätter att utveckla 
det tillsammans (rehabkoordinatorer och processledning). Någon deltagare har som förslag att vi 
skulle kunna ha återkommande uppföljningsträffar likt en fokusgrupp för att systematiskt arbeta med 
utveckling och förbättring av metodstödet.  
 

”Det skulle ju vara lite intressant……att ha en uppföljning…när vi har använt det här 
ett tag att också ha en diskussion kring metodstödet….att dela erfarenheter om vad 
har man använt och upplevelserna kring detta. Om det är något som faktiskt kan 
vara bättre än något annat.” (A1) 

 
De framkommer också flera konkreta förbättringsförslag som till exempel att ibland vill man snabbt 
komma tillbaka till startsidan och önskar därför en ”hem-knapp” på varje sida. Det beskrivs också att 
det vore bra med en ”tyck-till” funktion för att snabbt kunna ge synpunkter om man upptäcker något 
som är fel eller saker som kan förbättras. Ytterligare ett konkret förslag som nämns är att man önskar 
en mall för trepartsmöten (möte mellan patient, arbetsgivare och vården) liknande den som 
Försäkringskassan har för avstämningsmöten. En grupp lyfte tanken om att rehabkoordinering kanske 
skulle ha en egen flik/plats på RJLs intranät precis om till exempel vårdcentralerna har det. En sådan 
plats skulle till exempel innebära att processen skulle kunna ha ett eget nyhetsflöde i RJL. Idag 
används mejlen för att sprida nyheter inom processen och ett par deltagare funderade på om ett 
sådant nyhetsflöde inte skulle vara bättre och skapa mer delaktighet då kommentarer kan lämnas på 
nyheterna. 

Diskussion 

Resultatdiskussion  
Syftet med förbättringsarbetet var att patienter av rehabkoordinatorn skulle erbjudas stöd och insats 
enligt högsta nivån för rehabkoordinering (nivå 7-8). Målet var att 80 % av enheterna med 
rehabkoordinator skulle arbeta enligt den högre nivån och målet uppnåddes. Det går inte entydigt säga 
att den ökade nivån beror på metodstödet. Elva enheter kom inte upp i den högre nivån. Flera faktorer 
spelar roll vilket författaren var medveten om vid starten av förbättringsarbetet. I SKLs (2015) rapport 
om hälso- och sjukvårdens funktion för koordinering beskrivs tjänstgöringsgrad tillsammans med 
tydlig uppdragsbeskrivning, tydliga rutiner och stöd från chefen som avgörande faktorer. Några av 
rehabkoordinatorerna i RJL arbetar så lite som 10 % med uppdraget. Vid så låg tjänstgöringsgrad är 
det svårt eller näst intill omöjligt att arbeta med samtliga huvudområden (individuellt stöd till 
patienter, intern samordning och extern samverkan) som krävs för att nå den högsta nivån (7-8) och 
påverka resultatet för patienten (Hansen Falkdahl et al., 2013; RJL, 2017b; Stockholms läns landsting, 
2016; SKL, 2015). Under sådana förutsättningar fungerar rehabkoordinatorn mest som tidbokare 
och/eller möjligen som kontaktperson till Försäkringskassan. Det var intressant och lite oväntat att 
flera rehabkoordinatorer i fokusgruppsdiskussionerna beskrev att de använt metodstödet för att 
förklara uppdragets innehåll för sina chefer och på så sätt fått ökat stöd och ökad förståelse från 
chefen. En rehabkoordinator fick till och med utökad tid för uppdraget efter ett sådant samtal. Flera 
verksamheter i RJL har eller planerar att utöka rehabkoordinatorsfunktionen. Till exempel har den 
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psykiatriska verksamheten i RJL tillsatt ytterligare tjänster som klinikerna finansierar själva (Internt 
dokument, RJL, 2017). Det finns inga nationella riktlinjer för vilken omfattning som krävs för en 
rehabkoordinatorstjänst. RJLs processledningsgrupp har gjort en intern analys som visade att om en 
enhet har 100 sjukskrivna (längre än en månad) behövs 100 % rehabkoordinator för att klara av att 
arbeta enligt den högsta nivån (internt dokument, RJL, 2016). 
 

Nivån på rehabkoordinering påverkas också av stödet från verksamhetschefen. En fara när arbetet till 
viss del styrs och leds via en processledning som är tillsatt av regionsledningskontoret är att 
verksamhetschefen kanske har svårt att se det som en del av sitt arbetsgivaransvar vilket också nämns 
i Socialstyrelsens och Försäkringskassans (2015) granskning av hur landstingen arbetar med 
sjukskrivningsfrågor. Verksamhetschefen har ansvar för att ge rehabkoordinatorn tid för uppdraget 
men också för att ta fram och implementera en rutin för sjukskrivnings- och rehabiliteringsarbetet på 
enheten (internt dokument, RJL). I vilken omfattning rehabkoordinatorn har stöd av 
verksamhetschefen är inte undersökt men kan antas se olika ut i RJL. För att informera 
verksamhetschefer om RJLs rutiner och riktlinjer när det gäller rehabkoordinering och 
försäkringsmedicin inbjuds cheferna vartannat år till RJLs årliga rehabkoordinatorskonferens.  
 
Ytterligare en faktor som kan påverka nivån på rehabkoordinering är rehabkoordinatorns 
grundprofession. Är det svårare att jobba patientnära och stödjande om din grundprofession är 
vårdadministratör jämfört med om du har en utbildning inom rehabilitering? En amerikansk studie 
visar att en ”return-to-work coordinator” (kan jämställas med rehabkoordinator) behöver god 
kompetens inom många områden till exempel kunskap om juridik, medicin, social problemlösning och 
kliniska intervjuer (Shaw, Hong, Pransky, & Loisel, 2008). Dock finns det studier som pekar på andra 
faktorer som individuella kvaliteter och kunskaper som till exempel flexibel, positiv, konflikt- och 
problemlösare, administrativa färdigheter, kommunikationsfärdigheter, kunskap, 
bedömningsfärdigheter, livserfarenhet och förmåga att skapa relationer/nätverk som viktiga för att 
klara rehabkoordineringsuppdraget (Bohatko-Naismith, James, Guest, & Rivett, 2015; Gardner, 
Pransky, Shaw, Nha Hong, & Loisel, 2010). Russo och Innes (2002) fann i en studie gjord i Australien 
inga signifikanta skillnader om rehabkoordinatorn var arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog eller 
rehabiliteringsrådgivare när det gäller hur arbetet utfördes. Dock fann man att arbetsterapeut i något 
större omfattning lyckades stödja patienten tillbaka till arbete jämfört med övriga professioner (Russo 
& Innes, 2002). Författaren har inte hittat liknande svenska studier. Eftersom rehabkoordinator är en 
relativt ny funktion inom vården är det bra och välkommet att socialdepartementet har tillsatt en 
arbetsgrupp för att utreda formerna för en permanent rehabiliteringskoordinatorsfunktion inom 
vården (Regeringskansliet, 2016). Arbetsgruppen kommer bland annat analysera behovet av enhetliga 
kompetenskrav. Ida Kåhlin, leg arbetsterapeut, förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter, och 
Annie Hansen Falkdal, leg arbetsterapeut, rehabiliterings- och socialförsäkringsforskare, Umeå 
universitet skriver i en debattartikel i Dagens medicin att det inte behövs någon ny yrkesgrupp då den 
grundläggande kompetensen redan finns hos flera professioner inom hälso- och sjukvården men den 
behöver användas på andra sätt samt utvecklas genom relevanta påbyggnadsutbildningar (Kåhlin & 
Hansen Falkdahl, 2017). Det är också värt att reflektera över att flera av rehabkoordinatorerna har 
delade tjänster, man jobbar viss procent i sin grundprofession och viss som rehabkoordinator. En 
utvärdering gjord i Norrbottens läns landsting visade att om tydlig uppdragsbeskrivning saknades så 
prioriterade rehabkoordinatorn arbetsuppgifter utifrån grundutbildning eller ordinarie arbete (Internt 
dokument, Norrbottens läns landsting). Metodstödet i det här förbättringsarbetet har bidragit till att 
göra rehabkoordinatorns uppdrag tydligare och underlättar på så sätt för rehabkoordinatorn att utföra 
sitt uppdrag på ett professionellt sätt. 
 
Det andra målet var att 90 % av patienterna skulle uppleva stöd av rehabkoordinatorn och resultatet 
som uppnåddes var 92 %. Dock var det endast 26 patienter som svarade på enkäten. Resultatet 
stämmer väl med de studier som finns (Hansen Falkdahl et al., 2013; Stockholms läns landsting, 2016; 
Sturesson et al., 2014; SKL, 2015). I kommentarerna i patientenkäten framkommer att man upplever 
att rehabkoordinatorn lyssnar och förstår vilket också beskrivs av Sturesson et al. (2014) som 
undersökte vilka faktorer som sjukskrivna patienter skattar som viktiga i mötet med vården. Även 
läkare och chefer skattade över 90 % när det gäller om rehabkoordinatorn fungerar som ett stöd till 
patienterna som är eller riskerar att bli sjukskrivna. 83 % av rehabkoordinatorerna skattade att man 
stöttade sjukskrivna. Här kan man ju fundera på hur det kommer sig att rehabkoordinatorerna skattar 
något lägre än läkare och chefer? Ett fenomen vid självskattning är att man tenderar att överskatta 
men ju mer man lär och sätter sig in i något desto lägre skattar man (Dunning, 2011). Det är rimligt att 
anta att rehabkoordinatorn utifrån att de mer fördjupat sätter sig in i en individs problematik har en 
vidare insikt om personerna som är sjukskrivna än vad kanske läkaren och chefen på vårdenheten har. 
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När det gäller patienter som riskerar att bli sjukskrivna skattade endast 14 % av rehabkoordinatorerna 
att man arbetar med uppgiften. Att arbeta förebyggande är en av hälso- och sjukvårdens uppgifter och 
arbetslivet ses som en väsentlig del av livet för att bevara och främja hälsa (Regeringskansliet, 2016; 
Svensk författningssamling, 1982). I en kunskapsöversikt om interventioner för återgång i arbete 
skriver man att insatser bör sättas in relativit tidigt men det poängteras också att det finns brister i 
forskningen om vilka insatser som är mest effektiva och när den bästa tiden är (Aronsson & Lundberg, 
2015). Hägglund och Johansson (2015) menar att det är avgörande att jobba med rätt patienter i rätt 
tid då tidigt agerande till fel individer kan leda till längre sjukskrivningar och sämre möjligheter till 
återgång i arbete. Syftet med sjukskrivning ska vara att hjälpa en person att återvinna och behålla 
bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga och skapa förutsättningar för att återgå eller stanna 
kvar i arbete. För vilka är sjukskrivning nödvändigt för återhämtning och för vilka kan det vara 
passiviserande och bidra till ökad medikalisering?  
 
Vården har ett ansvar för att inte medikalisera livet och livets svårigheter. Sociala, ekonomiska och 
arbetsmarknadsrelaterade problem kan inte lösas med medicinska åtgärder som till exempel 
läkemedel och sjukskrivning (Bäfverfeldt & Ahlberg Gagner, 2014). Debatten om det ökade antalet 
sjukskrivningar och medikalisering pågår i media. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skrev flera 
läkare att sjukskrivning i vissa fall är en passiv strategi som leder till ett ökat lidande (Kadowaki et al., 
2016). I metodstödet finns olika screeningsinstrument för att tidigt identifiera individer som kan bli 
långvarigt sjukskrivna men i vilken omfattning de används är oklart. Frågan om medikalisering lyfts 
vid de interna utbildningarna i Försäkringsmedicin som ges till framför allt läkare och 
rehabkoordinatorer men även till annan personal som kommer i kontakt med individer som är eller 
riskerar att bli sjukskrivna.  
 
Metodstödet är att betrakta som ett informationssystem och för att informationssystem i vården ska 
upplevas användbara på mikronivå måste det vara av god kvalitet (innehålla rätt saker), vara 
användarvänliga och bidra till bättre vård (Lau, Price, & Keshavjee, 2011). De flesta 
rehabkoordinatorerna (32 av 35) skattade metodstödet som användbart/mycket användbart och även i 
fokusgruppdiskussionerna framkommer detta. Metodstödet innehåller bland annat fakta (om till 
exempel sjukförsäkringen), länkar till andra organisationer/myndigheter (som till exempel 
Försäkringskassan), formulär, tester, blanketter, interna rutiner och riktlinjer. För att metodstödet ska 
fortsätta att vara användbart är det viktigt att materialet hålls uppdaterat och är aktuellt. Idag görs det 
arbetet av RJLs processledningsgrupp för den nationella överenskommelsen mellan staten och SKL 
(SKL, 2016b). Om och när en sådan överenskommelse upphör är det inte självklart att 
processledningsgruppen kommer att finnas kvar. Riksrevisionens (2016) granskning av statens 
styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården visar att det kan vara svårt för 
landstingen att fortsätt satsningar när medlen dras in. Om fallet blir så behöver 
processledningsgruppen säkra upp ansvaret för uppdateringar av materialet. Scheirer (2013) beskriver 
att förbättringsarbete som har sin grund i statliga överenskommelser/medel kan bli sårbara om 
nyckelpersoner försvinner 
 
Tredje målet i förbättringsarbetet var att 90 % av läkarna skulle uppleva att rehabkoordinatorn 
avlastade dem i sjukskrivningsarbetet och 78 % skattade att de blev avlastade. Några läkare beskrev i 
kommentarer att den bristande avlastningen berodde på nyanställd rehabkoordinator och någon 
beskrev att mer tid behövs för rehabkoordinatorsfunktionen. Ingen intern undersökning finns om i 
vilken omfattning RJLs läkare har behov av stöd och avlastning men i en studie om läkares erfarenhet 
av arbete med sjukskrivning uppgav 30 % att man saknade en person som samordnade för patienten 
(Alexandersson et al., 2013). Tidigare gjorda studier beskriver att läkare upplevt att rehabkoordinatorn 
avlastat dem och sparat tid (Grubb, 2016; Hansen Falkdahl et al., 2013; Stockholms läns landsting, 
2016). Alexandersson et al. (2013) och Svenska företagsläkarföreningen (2016) beskriver att läkarna 
upplever arbetet med sjukskrivning som belastande och att det är ett arbetsmiljöproblem vilket även 
märks i kommentarerna i enkäten läkarna svarade på. Framförallt upplever man att antalet 
kompletteringar från Försäkringskassan har ökat. Vid muntlig kommunikation med ett tiotal läkare i 
RJL beskrev de att flera av kompletteringarna ibland upplevs som oskäliga och att de upplever att 
deras läkarkompetens ifrågasätts. Även i en rapport från Svenska företagsläkarföreningen (2016) 
beskrivs ökningen av kompletteringarna som ett arbetsmiljöproblem. Alexandersson med medarbetare 
på Karolinska institutet skickade i mitten av maj ut en ny enkätundersökning till läkare i Sverige för att 
följa upp tidigare undersökningar om läkares erfarenhet av sjukskrivningsarbetet. Det ska bli 
intressant att se resultatet av den och om, och i så fall hur, det förändrats sen tidigare undersökningar. 
Administrationen inom vården ökar och fler och fler intyg krävs för att individen ska få tillträde 
välfärdstjänster som till exempel socialbidrag och stöd i skolan. Institutionen för vårdanalys 
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genomförde 2013 en analys av hur läkarnas tid användes och fann att man behöver utreda värdet av 
den ökade administrationen för läkare samt utveckla arbetsfördelningen till andra yrkesgrupper för att 
avlasta läkaren (Vårdanalys, 2013). Inom RJL pågår ett projekt som heter ”rätt använd kompetens” 
där ett av områdena är att se över administrativa processer och rutiner i syfte att avlasta och frigöra 
tid. Författarens uppfattning är att rehabkoordinatorn är en funktion som kan avlasta läkaren när det 
gäller arbetet med sjukskrivna patienter. 
 
Under utvecklingen och utvärdering av förbättringsarbetet har även sjukpenningtalets utveckling i 
Jönköpings län samt antal skrivna läkarintyg i RJL följts upp. Sjukpenningtalet har visat på en stadig 
uppgång fram till januari 2017 därefter går det att ana en minskning. Dock är det för få mätpunkter för 
att betrakta det som ett trendbrott. Att minskningen råkar sammanfalla med lanseringen av 
metodstödet är nog mer att betrakta som en slump. Det är många faktorer som påverkar 
sjukpenningtalet som ju också historiskt har varierat över tid. Regeringens mål är att sjukpenningtalet 
ska vara 9,0 till år 2020 (Regeringskansliet, 2016). Vad som är att anse som en normalnivå är svårt att 
veta eftersom det fortfarande saknas forskning inom området samt att det är många olika faktorer som 
påverkar som till exempel försäkringens utformning, enskilda handläggares bedömning, läkarintygen 
och politiska intentioner och normer (Alexanderson et al., 2011; Marklund, Bjurvald, Hogstedt, 
Palmer, & Theorell, 2005). När vi tittar på antalet skrivna läkarintyg ser vi en större variation. Till 
exempel syns det tydligt att antal skrivna läkarintyg minskar vid semestern. Det behöver inte betyda 
att befolkningen är friskare utan snarare att man innan semestern tar höjd för ledigheten och skriver 
ett intyg som sträcker sig över semesterperioden. Författaren anser att det förvisso är viktigt att följa 
dessa siffror på makronivå men för att kunna agera på dem och påverka resultat på mikronivån så 
behöver de också följas på vårdenheterna (mesonivå). 
 
Kan då ett metodstöd bidra till den professionella utvecklingen hos rehabkoordinatorn? Det finns 
forskning om kliniska beslutstöd vars syfte är att ge stöd till patientspecifik diagnostik, behandling och 
uppföljning (Lövström, Hoffman, & Gustafsson, 2014). Resultat man såg där är att det kan vara till 
hjälp och ger struktur vid behandling av den enskilda patienten (Lövström et al., 2014). Metodstödet 
är dock inte att jämföra med ett kliniskt beslutstöd. Om alla punkter i uppdraget ska följas så är 
rehabkoordinatorns arbete omfattande och kräver kunskap och kompetens inom flera olika områden 
som till exempel försäkringsmedicin, samtalsmetodik, statistik, lagar och regler, medicinska 
kunskaper, rehabiliteringskunskaper med mera (SKL, 2015). Intentionerna med förbättringsarbetet 
var att utveckla ett metodstöd som innehåller alla olika delar som behövs för att utföra uppdraget. 
Metodstödet kan mer liknas vid ett kunskapsstöd som inte har en direkt koppling till specifik 
patientinformation utan mer karaktären av vägledning och rekommendationer (Lövström et al., 2014). 
Rehabkoordinatorerna som ingick i studien upplevde att metodstödet var ett stöd i deras 
professionella utveckling och underlättade det vardagliga arbetet. Även här är förhoppningen att den 
kommande utredningen om rehabkoordinatorsfunktionen inom vården kommer att ytterligare 
förtydliga uppdraget och vilka kompetenser/kunskaper som behövs (Regeringskansliet, 2016). 

Metoddiskussion 

Metod för förbättringsarbetet: 
I RJL är att arbeta med förbättringsarbete accepterat och stödjs av högsta ledningen vilket beskrivs 
som en framgångfaktor för att lyckas med förbättringsarbete (Kaplan, Provost, Froehle, & Margolis, 
2012). Det etablerade processledningsarbetet som finns för sjukskrivningsprocessen har underlättat 
arbetet eftersom mycket redan fanns på banan som till exempel styr- och arbetsgrupp. Faktumet att 
tid fanns avsatt för förbättringsarbetet har också varit en framgångsfaktor (Kaplan et al., 2012). 
Medlemmarna i styr- och arbetsgrupp samt även flera av rehabkoordinatorerna var väl förtrogna med 
att använda Nolans förbättringsmodell och PDSA-hjulet vilket har underlättat i utvecklingen av 
metodstödet (Kaplan et al., 2012; Langley et al., 2009). Att arbeta med ett lösningsfokuserat synsätt 
har upplevts som en framgångsfaktor av styr- och arbetsgruppen. Det har upplevts skapa driv i arbetet. 
Det har hjälpt styr- och arbetsgruppen att fokusera på målet och vad som ska uppnås och inte fastna i 
vad som inte fungerar. Att arbeta lösningsfokuserat har också varit till hjälp i kommunikationen med 
rehabkoordinatorerna där fokus på målet har lyfts men även att fråga om vad som redan fungerar och 
bygga vidare på det har varit till nytta (Jackson & McKergow, 2010). Ytterligare en framgångsfaktor 
har varit det agila projektledningssättet där rehabkoordinatorerna har varit med vid utvecklingen av 
metodstödet och på så sätt påverkade innehållet (Gustavsson, 2013). Närvaron av erfarna 
rehabkoordinatorer i arbetsgruppen har också påverkat. Det har varit en form av co-production men 
inte med patienterna utan med användarna av metodstödet – rehabkoordinatorerna. Att lyssna på och 
involvera slutanvändarna ses som en framgångsfaktor för att lyckas med förbättringsarbete (NHS 
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Scotland, 2017). Patientinvolveringen i förbättringsarbetet hade kunnat göras på ett annat sätt till 
exempel genom närvaro i styr- och/eller arbetsgrupp. Under tiden förbättringsarbetet med 
metodstödet pågick fick en av RJLs processledare ett nationellt uppdrag med att ta fram en metodbok 
för rehabkoordinering. Boken kom ut i tryckt form i december 2016 samt finns även som en webbplats 
(SKL, 2016a). Denna metodbok var en god hjälp i utvecklingen av det lokala metodstödet.  

Metod för utvärdering av förbättringsarbetet: 
Målet för andel enheter som skulle arbeta enligt högsta nivån var satt till 80 % och det kan tyckas att 
målet borde varit 100 % men utifrån att nivån också styrs av andra faktorer som förbättringsarbetet 
inte kunde påverka (som till exempel tid för rehabkoordineringsuppdraget) bedömde styrgruppen att 
80 % var ett rimligt mål. En brist är att det saknas mätningar om externa aktörers uppfattning om 
rehabkoordinatorerna så som Försäkringskassan, Arbetsförmedling och arbetsgivare. Styrgruppen 
bedömde att en sådan utvärdering inte rymdes inom ramen för detta förbättringsarbete, utan nöjde sig 
med att fråga patienter, rehabkoordinatorer, läkare och chefer om deras uppfattning. Dock planerar 
RJLs processledningsgrupp att gå vidare med sådana undersökningar. För att fånga patienters, 
rehabkoordinatorers, läkares och chefers uppfattning användes enkäter med egenkonstruerade frågor 
vilket finns för- och nackdelar med. Fördelar är till exempel att det går att fråga om exakt det man vill 
ta reda på och en nackdel kan vara att frågorna kan misstolkas eller avspegla forskarens sätt att se på 
det som utvärderas (Billhult & Gunnars, 2012). Vid sammanställning av enkätsvar upplevde inte 
författaren några direkta missuppfattningar av frågorna. Hur enkäten distribuerades kan ha påverkat 
svarsfrekvensen. Till rehabkoordinatorer och chefer lämnades en webbenkäten direkt via en länk i 
epost men till läkare och patienter användes rehabkoordinatorn som förmedlare vilket gör att det är 
oklart hur många som faktiskt fick enkäten. Svarsfrekvensen för rehabkoordinatorer var 64 % och för 
chefer 61 % vilket är för lågt för att svaren ska vara tillförlitliga, litteraturen rekommenderar 70-75 % 
(Billhult & Gunnars, 2012). Två påminnelser gick ut men trots det blev inte svarfrekvensen högre. 
Patienterna fick en pappersenkät och antal teoretiskt möjliga svar var 165 då varje rehabkoordinator 
fick tre enkäter att lämna ut, endast 26 svar kom in vilket gör att svaren får tolkas med försiktighet. 
Rehabkoordinatorerna påmindes även om enkäten till läkare respektive patient i samband med ovan 
nämnda påminnelse. Det finns också en risk att rehabkoordinatorn valde positiva patienter och läkare. 
Dock bedömde författaren att använda rehabkoordinatorerna som distributörer av enkäterna som en 
enkel och inom ramen för detta förbättringsarbete möjlig väg. Med facit i hand kanske det skulle varit 
bättre att skickat enkäterna direkt till läkarna och patienterna.  

Metod för studien: 
Tre fokusgrupper med fyra till sex deltagare per grupp var planerade. Litteraturen rekommenderar att 
nya fokusgruppsdiskussioner genomförs till ingen ny information framkommer, vilket är svårt att 
tillämpa när tiden är begränsad (Wibeck, 2010). Författaren valde tre tillfällen utifrån att det verkade 
realistiskt att genomföra. Trots att flera datum fanns att välja på och att författaren försökte anpassa 
tider och orter för fokusgruppsdiskussionerna så blev det totala antalet deltagare bara elva. Positivt var 
deltagarna kom från flera olika verksamheter och både primärvården, klinikansluten vård och 
psykiatrin var representerade. En av fokusgrupperna bestod endast av två deltagare. Hur många som 
bör ingå i en grupp är omdiskuterat och olika syn råder om vad som är den ideala gruppstorleken 
(Wibeck, 2010). Fördelar med små grupper är att alla kan komma till tals och det är mindre risk att 
någon deltagare blir dominant och tar över (Toner, 2009; Wibeck, 2010). För de rehabkoordinatorer 
som hörde av sig och meddelade att man inte kunde var främsta orsaken att tiderna inte passade och 
att man just under den perioden hade mycket inbokat. En risk är också att de som valde att delta var 
mer positiva än de som avstod vilket kan påverka resultatet. Författaren planerade att genomföra 
fokusgruppsdiskussionerna med stöd av ytterligare observatör i rummet men lyckades inte rekrytera 
någon utan genomförde intervjuerna själv. Författarens roll av att också vara processledare och väl 
insatt i ämnet och även väl känd av deltagarna kan ha påverkat resultatet. Till exempel kanske 
deltagarna valde att svara det de trodde författaren vill höra men det kan också ha skapat en trygghet 
för att våga säga det man verkligen tyckte (Lavrakas, 2008). Författaren försökte vara noga med att 
inte lägga sig i samtalet för mycket utan låta deltagarna prata fritt. Den kvalitativa innehållsanalysen 
genomfördes tillsammans med en kollega i arbetsgruppen som liksom författaren var väl insatt i 
ämnet vilket av Graneheim och Lundman (2004) beskrivs öka trovärdigheten och tillförlitligheten i en 
kvalitativ studie. För att ytterligare öka trovärdigheten fick deltagarna resultatet återkopplat till sig och 
fick möjlighet att komma med synpunkter även styr- och arbetsgrupp gjorde en gemensam reflektion 
kring resultaten. En metodtriangulering genomfördes som visade data från enkäterna samstämde med 
studien vilket också stärker studiens trovärdighet (Peterson & Lindskov, 2012). Det är viktigt att 
beakta att resultaten av en fokusgrupp inte är statistiskt generaliserbara utan fångar de individuella 
deltagarnas personliga erfarenheter och synpunkter (Wibeck, 2010). Dock är det möjligt att anta att 
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resultaten kan vara överförbara till liknande kontext som till exempel ett annat landsting eller region i 
Sverige. Författaren upplevde att fokusgrupper var en bra metod för att fånga rehabkoordinatorernas 
synpunkter, det gav också omedelbar feedback och idéer på saker i metodstödet som kunde ändras 
direkt. 

Slutsatser 
Författaren tolkar med försiktighet att utvecklingen av metodstödet har varit lyckad. Fler patienter i 
RJL med behov av rehabkoordinering får det enligt den högre nivån. Rehabkoordinatorn ses som en 
viktig funktion av de patienter, läkare och chefer som deltog i utvärderingen. Det har inte gått att se 
någon direkt förändring på sjukpenningtalet i Jönköpings län inte heller på antalet skrivna intyg i RJL. 
För att påverka dessa mått krävs insatser inom flera områden på både samhällsnivå, vårdgivarnivå och 
individnivå. Det behövs ytterligare forskning inom försäkringsmedicin för att få kunskap om till 
exempel vilket sjukpenningtal är att se som ”normalt”, när behövs sjukskrivning som behandling och 
när kan det vara skadligt, vilka övriga insatser ska vården göra och när och till vilka patienter? 
Metodstödet upplevdes användbart och innebar ett stöd i det dagliga arbetet för de 
rehabkoordinatorer som deltog i studien. Författarens förhoppning är att den framtida nationella 
utredningen om rehabkoordinatorsfunktionen ska bidra till ytterligare stöd när det gäller 
rehabkoordinering. Att genomföra förbättringsarbete på mesonivå för att möjliggöra stöd för dem som 
jobbar i microsystemen är nödvändigt men kan innebära en utmaning när det gäller att involvera 
patienten i utvecklingsarbetet. 

 
Implikationer för framtida förbättringsarbete 
Den del av metodstödet som handlar om det patientnära arbetet behöver fortsatt utvecklas och 
förbättras för att säkerställa att vi arbetar med rätt patienter i rätt tid. Författaren ser med fördel att ett 
sådant förbättringsarbete sker i samverkan med andra regioner/landsting.  
 

Tack 
Vill tacka min handledare Inger Jansson för tålmodig guidning och goda samtal. Anna Österström tack 
för coachning och inspiration – du fick fart på det i början. Susanne Leander för uthållighet, kunskap 
och energi när vi byggde metodstödet på webbplatsen. Tack till mina övriga processledarkollegor 
(Adam, Ann-Britt, Astrid och Caroline) för input, kunskap och peppning. Och stort tack till alla 
engagerade och kompetenta rehabkoordinatorer utan er hade det inte blivit något – ni gör ett 
fantastiskt jobb!  
 
Bästa kurskamrater, så mycket kunskap, entusiasm, kloka frågor och energi – tack! Och sist men inte 
minst vill jag tacka mina kollegor, vänner och familj för ert tålamod, stöd och glada tillrop. Det har 
varit en rolig läroresa att få göra detta förbättringsarbete och studie. Ska bli spännande att se vad nästa 
steg blir. 
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Uppföljningsmodell 
 

 
 

Källa: SolutionCLUES, Karlstad 
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Metodstöd för rehabkoordinering, PGSA 1 
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Fiskbensdiagram över möjligheter och resurser för den framtagna idén 
- samlade vid rehabkoordinatorsnätverken maj 2016 
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Metodstöd för rehabkoordinering, PGSA 2 
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Enkät till patient 

Bäste patient! 

På vårdcentraler och kliniker i Region Jönköpings län finns så kallade 
rehabkoordinatorer. Målsättningen med rehabkoordinatorns arbete är att 

underlätta återgång i arbete och/eller förebygga sjukskrivning. Du har fått 
den här enkäten för att du har haft kontakt med en rehabkoordinator. 

I vår strävan efter att förbättra vården för dig och andra som behöver vår 
hjälp, skulle vi varmt uppskatta, om du vill ta dig tid att svara på denna 

enkät. Dina synpunkter och erfarenheter kommer främst att användas för att 
utveckla rehabkoordinatorns arbete men kan också, med ditt godkännande, 

komma att ingå i en Masteruppsats inom Kvalitetsförbättring och ledarskap 
inom hälsa och välfärd vid Jönköping Academy, Jönköpings University. Du 

kommer vara anonym och eventuella citat som används kommer inte kunna 

kopplas till person. 

Du kan antingen lämna dina svar på enheten (använd bifogat kuvert) eller 

skicka dem med hjälp av det förfrankerade svarskuvertet. 

Var vänlig att uppmärksamma att det är text på båda sidorna av papperna. 

Tack på förhand 

 

Med vänliga hälsningar 

Eva-Marie Sundkvist 

Student/processledare/enhetschef 
Rehabmedicin Försäkringsmedicin 

Region Jönköpings län 

070-659 31 08 

eva-marie.sundkvist@rjl.se   

 

 

 
 

 
 

 

mailto:eva-marie.sundkvist@rjl.se
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Fråga 1-4 är allmänna frågor om dig och var du träffat rehabkoordinatorn. 
 
1. Kön: 
 

 Kvinna 

 Man 

 Annat 

 
2. Ålder: 
 

 yngre än 30 

 31-40 

 41-50 

 51-60 

 äldre än 60 

 
3. Jag har träffat en rehabkoordinator på: 
 

 Vårdcentral Bra Liv 

 Vårdcentral Privat 

 Öppenvårdsmottagning psykiatrin 

 Ortopedmottagning 

 Medicinmottagning 

 Onkologmottagningen 

 Rehabmedicinska kliniken 

 
4. Sjukskrivningsgrad 
 

 Jag är inte sjukskriven 

 25 % sjukskrivning 

 50 % sjukskrivning 

 75 % sjukskrivning 

 100 % sjukskrivning 
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Fråga 5-9 handlar om din upplevelse av kontakten med rehabkoordinatorn. 
 
 
5. Upplever du att du får/fick det stöd du behöver av rehabkoordinatorn? (markera ett alternativ) 
 
 0 1 2 3  
Nej, inte alls     Ja, i stor omfattning 

 
6. Kommentera gärna på vilket sätt:

 

 

 

 
7. Upplever du att kontakten med rehabkoordinatorn påskyndar/påskyndat din arbetsåtergång? 
 
 0 1 2 3  
Nej, inte alls     Ja, i stor omfattning Ej 

aktuellt  

 
8. Upplever du att kontakten med din arbetsgivare har underlättats av din rehabkoordinator? 
 

 0 1 2 3  
Nej, inte alls     Ja, i stor omfattning Ej 

aktuellt  

 
9. Upplever du att kontakten med myndigheter (Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen) inom 
sjukskrivningsprocessen har underlättats av din rehabkoordinator? 
 

 0 1 2 2  
Nej, inte alls     Ja, i stor omfattning Ej 

aktuellt  

 
10. Övriga synpunkter när det gäller stöd av och kontakt med rehabkoordinatorn. 
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11. Jag godkänner att mina svar kan komma att användas i en Masteruppsats inom Kvalitetsförbättring 
och ledarskap inom hälsa och välfärd vid Jönköping Academy, Jönköpings University. Du kommer vara 
anonym och eventuella citat som används kommer inte kunna kopplas till person. 
 

 Ja 

 Nej 

 
 
 

Tack för dina svar! 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig. Se kontaktuppgifter 
nedan. 

  

Med vänliga hälsningar 

Eva-Marie Sundkvist 

Student/processledare/enhetschef 
Rehabmedicin Försäkringsmedicin 

Region Jönköpings län 

070-659 31 08 

eva-marie.sundkvist@rjl.se  

mailto:eva-marie.sundkvist@rjl.se
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Enkät till rehabkoordinatorerna – webbenkät 

För att stödja dig i ditt arbete som rehabkoordinator (fd rehabsamordnare) har ett 
metodstöd för rehabkoordinering utvecklats. Det skulle vara värdefullt för oss att få 
ta del av dina erfarenheter och synpunkter på metodstödet. Dina synpunkter och 

erfarenheter kommer främst att användas för att utveckla stödet men kommer 
också, med ditt godkännande, ingå i en Masteruppsats inom Kvalitetsförbättring och 

ledarskap inom hälsa och välfärd vid Jönköping Academy, Jönköpings University. Du 
kommer vara anonym och eventuella citat som används kommer inte kunna kopplas 

till person. 

Fråga 1-3 handlar om var du arbetar, din erfarenhet samt i vilken omfattning du 
arbetar som rehabkoordinator. 

1. Jag arbetar på/i: 
 

 Vårdcentral Bra Liv 

 Vårdcentral Privat 

 Psykiatrin 

 Övrig sjukhusklinik (ortoped, medicin, rehabmedicin, onkolog) 

2. Jag har arbetat som rehabkoordinator i 
 

 mindre än 3 år 

 3-5 år 

 längre än 5 år 

3. Hur många procent arbetar du som rehabkoordinator: 
 

 100 % 

 Skriv antal procent: 

Fråga 4-6 handlar om din upplevelse av och i vilken omfattning du använder 
"Metodstöd för rehabkoordinering" som du hittar 

på http://plus.rjl.se/forsakringsmedicin  
 
4. Jag upplever att "Metodstöd för rehabkoordinering" är användbart i mitt dagliga arbete: 
 

 1 2 3 4  
Nej, inte alls 

    
Ja, i stor omfattning 

 
 
 
 
 

http://plus.rjl.se/forsakringsmedicin
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5. Jag använder "Metodstöd för rehabkoordinering": 
 

 Varje dag 

 Någon gång per vecka 

 Någon gång per månad 

 Mer sällan 

6. Synpunkter på "Metodstöd för rehabkoordinering": 

 

Den avslutande frågan handlar om vilka arbetsuppgifter du arbetar med som 
rehabkoordinator. Kryssa i alla alternativ som är aktuella. 
 
7. Nedanstående uppgifter är hämtade dels från Region Jönköpings läns dokument för 
rehabkoordinatorns arbetsuppgifter, dels från den nationella överenskommelsens beskrivning av 
arbetsuppgifter för en högre grad av rehabkoordinering. Kryssa i vilka arbetsuppgifter du arbetar 
med samt i vilken omfattning du arbetar med dem (obs endast ett kryss/arbetsuppgift). 

 0 sällan 1 2 3 ofta 
arbetar 

inte med 
uppgiften 

- kontaktperson/coach till patienter som 
är sjukskrivna      

- kontaktperson/coach till patienter som 
riskerar att bli sjukskrivna      

- följer upp enhetens sjukskrivningar 
regelbundet      

- aktualiserar fall med risk för längre 
sjukskrivning till läkare (eller 
sjukskrivnings/rehabteam) 

     

- säkerställer att det finns en 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan      

- håller i kartläggande rehabsamtal vid 
behov      

- tar tidig kontakt, vid behov, med 
arbetsgivare/ Arbetsförmedling för att 
förebygga sjukskrivning eller förhindra 
en längre sjukskrivning. Kan ske 
exempelvis via brev, telefonsamtal, 
egna ”tre-partsmöten”, eller medverkan 
på trepartsmöte med läkare. 

     

- rådgivare/ kunskapsförmedlare inom 
försäkringsmedicin på enheten      

- samordnar PR-team alternativt 
medverkar i PR-team      

- samordnare för MMR1 (eller 
säkerställer remiss/anmälan om MMR1 
till annan Vc när samarbetsavtal finns) 
eller säkerställer att remiss MMR2 
skickas till Rehabmedicin. 

     

- samarbetspartner till externa aktörer: 
arbetsgivare, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och kommun 
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8. Jag godkänner att mina svar får användas i en Masteruppsats inom Kvalitetsförbättring och 
ledarskap inom hälsa och välfärd vid Jönköping Academy, Jönköpings University. Du kommer 
vara anonym och eventuella citat som används kommer inte kunna kopplas till person. 
 

 Ja 

 Nej 

 
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig. 

  

Med vänliga hälsningar 

Eva-Marie Sundkvist 

Student/processledare/enhetschef 

Rehabmedicin Försäkringsmedicin 

Region Jönköpings län 

070-659 31 08 

eva-marie.sundkvist@rjl.se   

 

mailto:eva-marie.sundkvist@rjl.se
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Enkät till läkare – webbenkät 

På vårdcentraler och sjukskrivande kliniker i Region Jönköpings län finns så kallade 

rehabkoordinatorer (fd rehabsamordnare). Målsättningen för rehabkoordinatorns arbete är 

att underlätta återgång i arbete och/eller förebygga sjukskrivning. För att de på bästa sätt 

ska kunna stödja personer som är eller riskerar att bli sjukskrivna har ett metodstöd för 

rehabkoordinering utvecklats. Det skulle vara värdefullt för oss att få ta del av dina 

erfarenheter och synpunkter när det gäller rehabkoordinatorn och rehabkoordinering. Dina 

synpunkter och erfarenheter kommer främst att användas för att utveckla stödet till 

rehabkoordinatorn men kan också, med ditt godkännande, komma att ingå i en 

Masteruppsats inom Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd vid Jönköping 

Academy, Jönköpings University. Du kommer vara anonym och eventuella citat som 

används kommer inte kunna kopplas till person. 

 
1. Känner du till funktionen rehabkoordinator? 
 

 Ja 

 Nej 

2. Har du, när du har behov av det, möjlighet att få stöd av en rehabkoordinator? 
 0 1 2 3  

Instämmer inte alls 
    

Instämmer helt 

 
3. Upplever du att patienter med behov av rehabkoordinering har stöd av enhetens 
rehabkoordinator?  

 0 1 2 3  
Instämmer inte alls 

    
Instämmer helt 

 
4. Upplever du att rehabkoordinatorn är ett stöd vid skrivandet av läkarintyg? 

 0 1 2 3  
Instämmer inte alls 

    
Instämmer helt 

 
5. Upplever du att rehabkoordinatorn är ett stöd gällande patientens sjukskrivnings- och 
rehabplan? 

 0 1 2 3  
Instämmer inte alls 

    
Instämmer helt 

 
6. Upplever du att rehabkoordinatorn är ett stöd vid frågor om kompletteringar från 
Försäkringskassan? 

 0 1 2 3  
Instämmer inte alls 

    
Instämmer helt 

 
7. Upplever du att rehabkoordinatorn är ett stöd för vårdenheten när det gäller kunskap om 
försäkringsmedicin? 

 0 1 2 3  
Instämmer inte alls 

    
Instämmer helt 
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8. Upplever du att rehabkoordinatorn avlastar dig i sjukskrivningsarbetet? 

 0 1 2 3  
Nej, inte alls 

    
Ja, i stor omfattning. 

 
9. Övriga synpunkter: 

 

 
10. Yrkeserfarenhet (antal år sedan specialistexamen): 
 

 Mindre än 3 år 

 3-5 år 

 Mer än 5 år 

 
11. Jag arbetar på/i: 
 

 Vårdcentral Bra Liv 

 Vårdcentral Privat 

 Psykiatrin 

 Ortopedklinik 

 Medicinklinik 

 Onkologen 

 Rehabmedicin 

 Annan: 

12. Jag godkänner att mina svar kan komma att ingå i en Masteruppsats inom Kvalitetsförbättring 

och ledarskap inom hälsa och välfärd vid Jönköping Academy, Jönköpings University. Du kommer 
vara anonym och eventuella citat som används kommer inte kunna kopplas till person. 
 

 Ja 

 Nej 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar 

Eva-Marie Sundkvist 

Student/processledare/enhetschef 

Rehabmedicin Försäkringsmedicin 

Region Jönköpings län 

070-659 31 08 

eva-marie.sundkvist@rjl.se   

mailto:eva-marie.sundkvist@rjl.se
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Enkät till chefer – webbenkät 
 
På vårdcentraler och sjukskrivande kliniker i Region Jönköpings län finns så kallade 
rehabkoordinatorer (fd rehabsamordnare). Målsättningen för rehabkoordinatorns 
arbete är att underlätta återgång i arbete och/eller förebygga sjukskrivningen. För 

att de på bästa sätt ska kunna stödja personer som är eller riskerar att bli 
sjukskrivna har ett metodstöd för rehabkoordinering utvecklats. Det skulle vara 

värdefullt för oss att få ta del av dina erfarenheter och synpunkter när det gäller 
rehabkoordinatorn och rehabkoordinering. Dina synpunkter och erfarenheter 

kommer främst att användas för att utveckla stödet till rehabkoordinatorn men kan 
också, med ditt godkännande, komma att ingå i en Masteruppsats inom 
Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd vid Jönköping Academy, 

Jönköpings University. Du kommer vara anonym och eventuella citat som används 
kommer inte kunna kopplas till person. 

1. Jag är chef på/i: 
 

 Vårdcentral Bra Liv 

 Vårdcentral Privat 

 Psykiatrin 

 Sjukhusklinik (ortoped/medicin/onkologi/rehabmedicin) 

2. Upplever du att rehabkoordinatorn fungerar som ett stöd till patienter som är eller riskerar att 
bli sjukskrivna? 

 0 1 2 3  
Nej, inte alls 

    
Ja, i stor omfattning 

 
3. Upplever du att rehabkoordinatorn stöttar läkare i arbetet med patienter som är eller riskerar 
att bli sjukskrivna? 

 0 1 2 3  
Nej, inte alls 

    
Ja, i stor omfattning 

 
4. Upplever du att rehabkoordinatorn bidrar till att hela personalstaben har kännedom om risk-
 och friskfaktorer för sjukskrivning, uppmärksammar tidiga signaler och kontaktar 
rehabsamordnaren vid behov? 

 0 1 2 3  
Nej, inte alls 

    
Ja, i stor omfattning 

 
5. Har du som chef för verksamheten stöd av rehabkoordinatorn när det gäller att ta fram rutiner 
för sjukskrivningsarbetet i verksamheten? 

 0 1 2 3  
Nej, inte alls 

    
Ja, i stor omfattning 

 
6. Har du som chef för verksamheten stöd av rehabkoordinatorn att följa upp rutiner för 
sjukskrivningsarbetet i verksamheten? 

 0 1 2 3  
Nej, inte alls 

    
Ja, i stor omfattning 
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7. Upplever du att rehabkoordinatorn följer, redovisar och analyserar könsuppdelad 
sjukskrivningsstatistik i verksamheten? 

 0 1 2 3  
Nej, inte alls 

    
Ja, i stor omfattning 

8. På vilket/vilka sätt stöttar du verksamhetens rehabkoordinator(er) så att hen/de kan utföra 
sina arbetsuppgifter: 

 

 
9. Övriga kommentarer: 

 

10. Jag godkänner att mina svar kan komma att användas i en Masteruppsats inom 
Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd vid Jönköping Academy, Jönköpings 
University. Du kommer vara anonym och eventuella citat som används kommer inte kunna 
kopplas till person. 
 
 
 

 ja 

 nej 

 
 
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig. 

 

Med vänliga hälsningar 

Eva-Marie Sundkvist 

Student/processledare/enhetschef 

Rehabmedicin Försäkringsmedicin 

Region Jönköpings län 

 

070-659 31 08 

eva-marie.sundkvist@rjl.se 

mailto:eva-marie.sundkvist@rjl.se
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Intervjuguide – fokusgruppsdiskussion med rehabkoordinatorer. 
  
 Beräknad tidsåtgång 45-60 minuter beroende på gruppstorlek. 
 Anteckningar under mötet, inspelning med telefon alternativt diktafon. 
  
 Öppningsfrågor 

 Berätta vad ni heter och var ni arbetar. 

 Hur länge har ni arbetat som rehabkoordinatorer? 

 Vilken är er grundprofession? 

 Antal % som rehabkoordinator? 
 
Introduktionsfråga: 

 Berätta om hur ni uppfattar ”Metodstöd för rehabkoordinering”? 
 

Följdfrågor/teman som bör diskuteras i gruppen: 

 Hur användbart är det i det dagliga arbetet med rehabkoordinering? 

 Hur lättillgängligt är det? (Hur lätt är det att hitta det du behöver?) 

 Vad är mest användbart? 

 Vad behöver utvecklas? 

 Hur på verkar det er möjlighet att göra ett professionellt arbete som 
rehabkoordinator? 

 
Avslutningsfråga: 
Författaren gör en kort muntlig sammanfattning av vilka övergripande 
tankar som kommit fram. Varje deltagare tillfrågas om de upplever att 
sammanfattningen stämmer samt om något ytterligare ska betonas eller 
tonas ner. 
 
Slutfråga: 

 Är det någon som vill tillägga något? 

 

 
 


