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Abstrakt 

Bakgrund: Rehabiliteringskoordinatorer arbetar med att vara en länk mellan den 

sjukskrivne personen och med andra professioner inom sjukvården, samt andra 

myndigheter. De lägger upp en rehabiliteringsplan och har många olika delar 

kopplade till sitt arbete, inkluderande både informationsutbyte och arbetssätt. Inom 

deras område finns många möjligheter och hinder som skapar de förutsättningar de 

arbetar under. 

Syfte: Syftet är att belysa vilka möjligheter och hinder rehabiliteringskoordinatorer 

upplever att de har i sitt arbete. 

Metod: Metoden är en narrativ metod med intervjuer som samlar in berättelser om 

rehabiliteringskoordinatorernas syn på sitt arbete. Analysen är gjord genom ett 

helhetsperspektiv med fokus på innehåll. 

Resultat: Det framkom i resultatet att rehabiliteringskoordinatorerna har många 

möjligheter och hinder i sina arbeten, möjligheten att kunna ha en bra kommunikation 

är viktigt för att göra ett bra arbete, utan det skapas hinder i arbetet. Att 

rehabiliteringskoordinatorerna har många bollar i luften och är en spindel i nätet runt 

patienten för att kunna skapa bra möjligheter i deras arbete.  

Slutsats: I studien framkommer det att man som rehabiliteringskoordinator måste ha 

förmågan till en god kommunikation för att kunna ändra hinder till möjligheter i 

arbetet. Kunna hantera många situationer samtidigt och se möjligheterna i arbetet och 

trivas med sitt arbete även om vissa situationer är mer stressande eller frustrerande 

under en period. 
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Bakgrund 

Varför en person blir sjukskriven kan bero på många olika faktorer, såsom en 

traumatisk händelse eller sjukdom som har pågått under en längre tid (Ekberg, 

Eklund & Hensing, 2015).  

I Sverige så grundas vårt sjukvårdssystem på välfärd. Genom välfärden har varje 

individ som är svensk medborgare eller har rätt till välfärdssystemet möjligheten att 

vara sjukskriven från arbetet och få ersättning. De har också rätt till att få en 

bedömning av sjukvården och myndigheter som är kopplade till ersättningssystemet 

för en bedömning av sin arbetsförmåga. Denna bedömning som lyfter fram patientens 

hinder och möjligheter i livs- och arbetsförmåga har enligt Eklund (2015) betydelser 

för att får tillgång till den rehabiliteringen av professionella aktörer som behövs för att 

ge bättre förutsättningar för att kunna återgå till arbetet.  

Rehabilitering 

När en individ blir sjukskriven i Sverige och är i behov av rehabilitering för att 

komma tillbaka till arbete igen startar en sjukskrivning och rehabiliteringsprocess 

(Ekberg, Eklund & Hensing, 2015).  Ekberg, et al (2015) beskriver själva processen som 

är uppdelad i 5 delar, se Figur 1. 

 

Fas 1: Här är personen i fråga fortfarande arbetsför och arbetar precis som vanligt. 

Fas 2: Här kommer de begynnande problem som kommer vara den bidragande 

orsaken till sjukskrivning. Personen jobbar är arbetsgivaren medveten om problemen 

och de är arbetsrelaterade till att personen mår dåligt så ska rehabiliteringen påbörjas. 

Detta kan vara i ändringar i arbetsmiljö, anpassningar eller andra arbetsuppgifter. 

Fas 3: Patienten har blivit sjukskriven (Ekberg et al. 2015). Är personen sjukskriven 

längre än 30 dagar ska arbetsgivaren upprätta en rehabiliteringsplan för personen 

(SKL, 2019). Även hälso- och sjukvården blir inkopplad med läkare, 

rehabiliteringspersonal och rehabiliteringskoordinator, men också Försäkringskassans 

handläggare. 

Fas 4: Patienten har återgått till arbete, men Ekberg et al. (2015) förklarar att patienten 

fortfarande är i rehabilitering. Här påbörjas det arbetet på arbetsplatsen samt fortsatt 

rehabilitering för patienten som ligger till grund för Fas 5: En varaktig arbetsförmåga. 

Fas 5: Här är nu patienten tillbaka i arbete efter sjukskrivning och 

rehabiliteringsprocessen. Härifrån är det upp till individen att anpassa sina egna krav 

och förväntningar utifrån sina egna förutsättningar, för att på så sätt kan upprätthålla 

en varaktig arbetsförmåga. 

År 2008 infördes rehabiliteringskedjan i socialförsäkringen i Sverige (Svenskt 

Näringsliv 2019) som bland annat har för uppgift att ge fasta ledtider när den 

sjukskrivne individens arbetsförmåga skall testas, samt vilken ersättning den 

1. Arbetar 2. Begynnande 

problem 

3. Sjukskriven 4. Arbetsgång 5. Varaktig 

arbetsförmåga 

 
Figur 1: Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Hämtad från Ekberg et al. (2015) 
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sjukskrivne har rätt till (Försäkringskassan. U.å.a). Rehabiliteringskedjan säger att den 

sjukskrivne har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan under de första 90 

dagarna om man inte kan utföra sitt arbete hos arbetsgivaren. Från dag 91 fram till 

dag 180 har den sjukskriven bara rätt till sjukpenning om hen inte kan utföra något 

arbetet hos arbetsgivaren. Efter 180 dagar prövas man mot den vanliga 

arbetsmarknaden och finns det inget arbete där som den sjukskrivne klarar av så är 

man berättigad fortsatt sjukpenning (Försäkringskassan. U.å.b). 

2019 trädde Socialförsäkringsbalken (2010:110) (Sveriges Riksdag, 2018) i kraft i 

Sverige, här står det i kapitel 30 beskrivet vilka aktörer som har ansvar för en person 

som har blivit sjukskriven. §6 Beskriver vilka skyldigheter arbetsgivaren har mot sin 

anställde när det kommer till att upprätta anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder för 

att underlätta återgång till arbete för den anställde. Enligt denna paragraf ska 

arbetsgivare tillsammans med den anställde upprättat denna plan senast 30 dagar 

från första sjukskrivningsdagen om det bedöms att den anställde kommer vara sjuk 

under minst 60 dagar. Undantag för denna paragraf finns om det bedöms att den 

anställde inte kommer kunna återgå i arbete. Enligt kap 30, §8–10 i 

socialförsäkringsbalken ska Försäkringskassan samordna och utöva tillsyn över de 

insatser som behövs för rehabiliteringen. De ska även se till att rehabiliteringen av den 

sjukskrivna påbörjas i form av kartläggning av rehabiliteringsbehov, samt att de ska 

samordna aktörer och myndigheter som är kopplade till den sjukskrivna personen, 

om den anställde medger detta. I socialförsäkringsbalken kap 30 §7 finns även den 

sjukskrivnas skyldigheter, dessa innefattar att lämna de uppgifter som behövs för att 

kunna påbörja en kartläggning för rehabiliteringens behov samt att aktivt medverka i 

rehabiliteringen efter bästa förmåga. 

Det är många olika delar för en sjukskriven att hålla koll på. Det är vårdenheterna 

med alla olika professioner, det är patienten i sig självt, vi har arbetsgivare och vi har 

olika myndigheter. För den sjukskrivne individen kan detta bli för mycket att hålla 

koll på själv och därför är denna nya funktion inom vården viktig för att både hjälpa 

patienten att få den rehabilitering som behövs, men också för att de olika 

professionerna, såsom läkare, sjuksköterskor, psykologer och rehabiliteringspersonal, 

skall få ha en enskild knutpunkt och person som håller i alla trådar för patienten. 

Rehabiliteringskoordinatorer i Sverige 

Rehabiliteringskoordinatorer har funnits inom många olika områden förut, bland 

annat inom Försäkringskassa (Försäkringskassan, 2017) och företagshälsovården 

(Statens offentliga utredningar, 2011). År 2006 genomförde Sveriges Kommuner och 

Landsting en satsning för att utveckla hälso- och sjukvårdens arbete runt 

sjukskrivning och rehabilitering i Sverige. Syftet med denna satsning var att hitta nya 

sätt att hjälpa sjukskrivna personer på en individanpassad nivå tillbaka till arbetet. 

Genom denna satsning kom även den nya funktionen rehabiliteringskoordinator till 

(SKL, 2016a). Rehabiliteringskoordinatorn arbetsuppgift är att stödja patienten genom 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen tillbaka till arbetet (SKL, 2016a). Detta 

sker genom att de ger patienten ett individanpassat stöd utefter hens önskemål och 

förutsättningar. Koordinatorn agerar även länk mellan de olika professionerna inom 

sjukvården för att ge patienten rätt hjälp för sina behov, samt att dem också är en länk 

mot andra aktörer såsom arbetsgivare, Försäkringskassan och arbetsförmedling (SKL, 
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2018). Denna arbetsuppgift har vidare spritt sig och finns idag inom både primär- och 

slutenvården i många landsting (SKL, 2018). Även Sveriges universitet har sett 

fördelarna och det finns idag kurser på högskolenivå som inriktar sig mot 

koordinering av rehabiliteringsprocessen (Karolinska institutet, 2019). Denna 

utbildning riktar sig till de som arbetar med koordinering inom rehabilitering med 

utgångspunkt i att ge en fördjupad kunskap inom koordinering och samordning samt 

sjukskrivning och rehabiliteringsprocessen. 

Arbetsuppgifter för rehabiliteringskoordinatorer 

Rehabiliteringskoordinatorernas främsta uppgift är att vara en länk mellan patienten, 

olika professioner inom sjukvården och andra aktörer såsom patientens arbetsplats, 

arbetsförmedling och Försäkringskassan (SKL, 2018).  Sveriges kommuner och 

landsting (2018) beskriver arbetsuppgifterna för rehabiliteringskoordinatorerna som 

att rehabiliteringskoordinatorn genom sitt arbete träffar patienter som är sjukskrivna 

eller som är på väg in i en sjukskrivning där uppgiften blir att individanpassa 

rehabiliteringen av patienten, och att vara en neutral person som sköter kontakten 

med de olika aktörerna som är delaktiga i patientens sjukskrivning och 

rehabiliteringsprocess. 

Enligt SKL:s (2018) rapport om rehabiliteringskoordinatorer inom hälso- och sjukvården, så 

framkommer det att rehabiliteringskoordinatorer har tre specifika uppgifter i sitt 

yrkesutförande: 

1.  Rehabiliteringskoordinatorer ska vara individuellt stöd till de patienter som 

är i behov av stöttning för att återgå i arbete. 

2. Rehabiliteringskoordinatorer ska också ha en intern samordning och 

samverkan med övrig hälso- och sjukvård för patienten. 

3. Rehabiliteringskoordinatorer ska ha en extern samverkan med andra aktörer 

såsom arbetsgivare och Försäkringskassan. 

Det är många delar som rehabiliteringskoordinator behöver hålla i för att kunna 

hjälpa patienten på bästa sätt. De har konstant många bollar i luften för att både ha 

kontakt med patienten, dess arbetsgivare, vårdpersonalen samt med andra 

myndigheter som är av intresse för patienten. För att klara detta behöver 

rehabiliteringskoordinatorn kunna hålla ett bra samarbete mellan de olika 

professionerna som är relevanta. 
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Tidigare forskning 

Den litteratur som har använts i bakgrunden samlats in genom litteratursökningar i 

olika databaser. Undantaget till detta är den svenska studien från Falkdal (2013) som 

blev rekommenderad av handledaren. 

Fyra databaser valdes ut, alla med en anknytning till rehabilitering och sjukvården. 

De tre första databaserna PudMed, CINAHL och Allied and Complementary 

Medicine Database (AMED) är alla databaser som rör rehabilitering och sjukvård, de 

valdes för att de är några av de största databaserna inom området och innehåller 

många vetenskapliga artiklar som har blivit publicerade i tidskrifter. Utöver dessa 

valdes Google Scholar för att få en överblick av vad som finns publicerat i 

vetenskapliga artiklar då Google Scholar söker av åtskilliga sidor och databaser 

samtidigt. Sökmönster som användes för att få fram relevanta artiklar fås genom att ta 

ord inom rader sammanbundna med OR, samtidigt som kolumner är sammanbundna 

med AND. Se tabell 1 för samtliga ord. E.x. (Return to work coordinator OR 

Rehabilitation …) AND (obstacles OR hindrances …) AND (...). 

 

Return to work coordinator obstacles facilities 

Rehabilitation coordinator hindrances viabilities 

Case management blocks möjligheter 

Rehabkoordinator barriers stöd 

Rehabiliteringskoordinator hedges support 

 

hinder 

 

Tabell 1: Sökfraser under litteratursökning 

 

När man läser den forskning som finns är det inte svårt att se positiva effekter av 

rehabiliteringskoordinatorer i vården. Här nedan syns några uttydningar från olika 

artiklar jag kommit över under min litteratursökning. 

 

“Många koordinatorer fungerar som en ”förlängd arm” för landstingets processledning, 

som ”bärare” av kunskap om försäkringsmedicinsk utveckling och rehabilitering inom 

ämnesområdet till verksamheterna.” (Falkdal 2013, s.24) 

 

Gardner, Pransky, Shaw, Nha Hong & Loisel (2010) definierar 

rehabiliteringskoordinatorer som ”spindel i nätet” och att 

rehabiliteringskoordinatorer är nyckeln till en framgångsrik rehabilitering för 

patienterna. 

Författarna Kärkkäinen, Saaranen & Räsänen (2019) uppger att 

rehabiliteringskoordinatorer har möjligheten att hjälpa personer med olika former av 

funktionsnedsättningar. Enligt författarna till denna studie så har 
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rehabiliteringskoordinatorer en funktionell och en personlig kontakt med den 

sjukskrivna personen. Den funktionella delen inbegriper bedömningar på 

arbetsplatsen, kontakt med den sjukskrivne under sjukskrivningsperioden, att 

identifiera hinder och planera en rehabiliteringsplan och justera denna plan efter 

hand. Samtidigt måste rehabiliteringskoordinatorer ha en bra 

kommunikationsförmåga för att kunna samarbeta med andra professioner och 

myndigheter. 

Pransky, Shaw, Loisel, Nha Hong & Désorcy (2010) menar att 

rehabiliteringskoordinatorer som använder sina färdigheter för att hjälpa personer 

med behov för att kunna återgå till arbetet är en väsentlig del i rehabiliteringen. Deras 

arbetsuppgifter är, enligt Pransky et al. (2010), ofta att identifiera hinder i återgången 

till arbetet, att finna möjligheter för att komma vidare och förbi hindren som 

upptäcktes, att ta fram en rehabiliteringsplan och till sist att stötta den sjukskrivne. 

James, Southgate, Kabke, Rivett, Guest & Bohatko-Naismith (2011, 2014) hävdar att 

forskningen visar på att interventioner för återgång till arbete tillsammans med 

rehabiliteringskoordinator leder till kortare sjukskrivningar för den skadade 

personen, samt lägre kostnader för arbetsgivare. 

Samtliga författare ovan beskriver rehabiliteringskoordinatorerna som en yrkesroll 

som hjälper personer som är sjukskrivna att återgå till arbetet på ett snabbare och 

smidigare sätt. De beskrivs som att vara spindel i nätet och en förlängd arm med att 

kunna identifiera hinder och möjligheter i återgången till arbete. Att kunna samarbeta 

med andra professioner och aktörer såsom myndighet och arbetsgivare.  

2013 presenterade Falkdal en svensk forskningsstudie om 

rehabiliteringskoordinatorer i Sverige. Denna studie innefattar Sverige som stort med 

de rehabiliteringskoordinatorer som arbetar i landet. I sin studie som är sammanfattad 

i rapporten ReKoord-projektet. Nationell utvärdering av koordinatorfunktionen inom 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet (2013) tar Falkdal upp både möjligheter och 

hinder som de har observerat i sin studie tillsammans med 

rehabiliteringskoordinatorer i Sverige. Denna studie listade följande elva område om 

både möjligheter och hinder för rehabiliteringskoordinatorerna: 

1. Stöd från chefen. 

2. Tid för uppdraget 

3. Tydlighet i uppdraget 

4. Fungerande team 

5. Samarbete med läkare 

6. Tydliga rutiner 

7. Kontinuitet i bemanningen 

8. Urval av patienter 

9. Kringfaktorer på arbetsplatsen 

10. Processledning och nätverk för rehabiliteringskoordinatorer 

11. Externa påverkningsfaktorer 
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Falkdals punkter och relevant litteratur 

Här nedan kommer jag att ta upp den punkter som Falkdal (2013) omnämner ovan 

som möjligheter och hinder, detta tillsammans med annan relevant litteratur som 

antingen styrker eller dementerar det som Falkdal påstår. Det är dessa punkter som 

kommer utgöra grunden för varje underrubrik de kommande sidorna. 

Stöd från Chefen 

Falkdal (2013) menar att cheferna för rehabiliteringskoordinatorerna både kan ge 

möjligheter i deras arbete i form av ett bra stöd genom att de förstår vikten av 

rehabiliteringsfrågor, men samtidigt kan chefen vara ett hinder för 

rehabiliteringskoordinatorn om hen inte får rätt stöd eller om det saknas förståelse för 

arbetsuppgifterna. Detta kan hända om chefen inte tycker att det är hens uppgift. 

Falkdal noterar även att det kan vara ett hinder att rehabiliteringskoordinatorerna får 

mindre resurser till sitt förfogande de inte levererar. Författarna Liukko & Kuuva 

(2017) är de enda från tidigare forskning utöver Falkdal (2013) som tar upp farhågorna 

om att det inte är någon som tar det övergripande ansvaret för patienten. På detta sätt 

menar författarna att rehabiliteringen tillbaka till arbete kan ta längre tid. Detta är 

både en chefs och organisationsfråga som Liukko & Kuuva (2017) nämner i sin studie. 

Tid för uppdraget  

Vidare skriver Falkdal (2013) att det är viktigt att rehabiliteringskoordinatorerna får 

tid för sitt uppdrag. Enligt studien uppger flera av rehabiliteringskoordinatorerna att 

de har före detta kollegor som har slutat på sina uppdrag på grund av tidspress då 

andra områden inom vården tar överhand. Falkdal noterar även att väntetider till 

allmänläkare och specialistläkare är långa vilket försvårar rehabiliteringsprocessen, 

detta är något som påverkar rehabiliteringskoordinatorernas arbete då de kräver mer 

tid från rehabiliteringskoordinatorerna att till exempel jaga tider som passar för olika 

möten med exempelvis läkare. Detta leder vidare till att tiden inom vården blir mer 

stressad (Falkdal, 2013). Falkdal (2013) säger även att det finns 

rehabiliteringskoordinatorer som upplever att de inte får den tiden som behövs av 

cheferna, då deras chefer inte alltid förstår hur mycket tid som uppdraget kräver, 

samt att för de rehabiliteringskoordinatorer som har dubbla tjänster så vill chefen att 

uppmärksamheten ska läggas på den andra tjänsten och inte 

rehabiliteringskoordinatortjänsten, då tycket på enheten är högt och behovet av 

exempelvis sjuksköterska anses vara större behov  Även att de nya rutiner som 

rehabiliteringskoordinatorerna försöker införa inte följs på grund av tidsbrist. 

Dessutom visar en internationell studie från Australien att tidsbristen, många olika 

arbetsuppgifter och det geografiska området medför svårigheter och hinder i arbetet 

som rehabiliteringskoordinator. Rehabiliteringskoordinatorer upplevde att ”juggling 

many jobs” James et al. (2011. s. 222) som ett stort hinder. Detta påverkar i 

förlängningen även rehabiliteringskoordinatoruppdraget de har åtagit sig. 

Deltidsarbete som rehabiliteringskoordinator på ett stort geografiskt område 

upplevdes tillika också som försvårande i yrkesrollen. 

Tydlighet i uppdraget  

Falkdal (2013) skriver i sin rapport att det måste finnas en tydlighet i uppdraget som 

rehabiliteringskoordinator. Men tyvärr uppgav vissa av de 

rehabiliteringskoordinatorer som var med i Falkdals studie att det fanns ett bristande 
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intresse för deras arbete och även en okunskap om vad tjänsten 

rehabiliteringskoordinatorer innebar, men i de fall som rehabiliteringskoordinatorerna 

hade fått en bra inarbetad rutin som följs och fungerar bra med övrig vårdpersonal så 

fanns det bara möjligheter för ett bra samarbete. 

I den utländska litteratur som är en del av arbetet så är det 2 artiklar som tar upp att 

rehabiliteringskoordinatorerna har olika nivå på sin vidareutbildning till sin roll som 

rehabiliteringskoordinator. De personer som i dag jobbar som 

rehabiliteringskoordinator enligt de 2 artiklarna så hade alla en grundutbildning, 

såsom arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog eller sjuksköterska. När de sedan fick 

sin nuvarande yrkesroll som rehabiliteringskoordinator så fick de en 

vidareutbildning. Enligt Khoon Tan, Ching Yeo, Ting Giam, Cheong & Chan (2016) 

som genomförde sin studie i Singapore så har varje rehabiliteringskoordinatorer 

olika högskoleutbildning innan de går vidare till rehabiliteringskoordinator. För att få 

lov att arbeta som rehabiliteringskoordinator enligt Khoon Tan et al. (2016) så behöver 

varje person genomgå en tre dagars fortbildning, detta är enligt författarna för att de 

ska klara av sina nya arbetsuppgifter, dock ger författarna Khoon Tan et al. (2016) 

ingen direkt svar på om dessa tre dagars utbildning har någon betydelse det resultat 

som anges. Resultatet de presenterar visar det på en signifikant skillnad med 

användandet av rehabiliteringskoordinatorer vid patienter som återgick till lättare 

arbetsuppgifter jämfört med att inte nyttja en rehabiliteringskoordinator, men det 

visades ingen skillnad för de som återvände till sitt normala arbete efter tre respektive 

nio månader. Även Shaw, Hong, Pransky & Loisel (2008) uppger precis som Khoon 

Tan et al. (2016) att rehabiliteringskoordinatorerna har olika bakgrunder innan de 

började arbeta som rehabiliteringskoordinatorer. Några av de olika bakgrunder som 

Shaw et al. (2008) såg var bland annat arbetsterapeuter, fysioterapeuter, 

sjuksköterskor och psykologer. Men enligt Shaw et al. (2008) studie var det bara två av 

40 artiklar i litteraturöversynen som nämnde något om vidareutbildning för 

rehabiliteringskoordinatorer. Samtidigt uppger författarna James et al. (2011) att 

rehabiliteringskoordinatorer har ansvar för att skapa och genomföra 

rehabiliteringsprogram för patienterna, utbilda personal, ta fram statistik och ta fram 

ramverk och riktlinjer för att utveckla arbetssättet. 

Fungerande team, samarbete med läkare, tydliga rutiner och kontinuitet i 

bemanningen 

I denna rubrik har jag valt att slå ihop fyra av Falkdals punkter, det beror på att 

många av punkternas innehåll går in i varandra och är beroende av varandra. 

Falkdal (2013) beskriver också möjligheter och hinder i samarbete med olika 

professioner, för att skapa bra möjligheter så är det viktigt med en bra 

samverkan/teamarbete runt patienten. Men i Falkdals (2013) rapport så är det många 

rehabiliteringskoordinatorer som beskriver att det är väldigt olika med hur stort 

intresset är för att tema eller samarbeta runt en patient. Att de inte känner sig 

respekterade i sitt kunnande och kompetens, utan känner sig motarbetade. Många 

tycker att läkarna är de som är svårast att samarbeta med. Att de är de som har svårt 

att få till tider för möten, vilket skapar ett hinder i arbetet för 

rehabiliteringskoordinatorerna. Många rehabiliteringskoordinatorer ser även 

samtidigt att det är lättare att arbeta med de yngre läkarna, som också visar en bättre 

förståelse i sjukskrivningsprocessen. Enligt Falkdal (2013) var det också viktigt med 
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att bemanningen på läkarsidan var stabil för att skapa ett bra samarbete och 

underlätta kommunikationen före rehabiliteringskoordinatorerna om en patient. 

Russell & Kosny (2018) hävdar i sin studie att det är viktigt med ett samarbete runt 

återgången till arbete för en patient. Detta samarbete skall inkludera patienten, 

arbetsgivaren, vårdsystemets alla professioner, aktörer såsom försäkringsbolag och 

olika myndigheter. Vidare uppger Russell & Kosny (2018) också att när 

kommunikationen och samarbetet fungerar mellan koordinatorerna, vårdsystemet 

och andra aktörer så blir utgången ofta väldigt positivt för patienten i fråga. 

Enligt Kärkkäinen et al. (2019) beskriver rehabiliteringskoordinatorerna vissa 

svårigheter i sitt arbete när det kommer till patienter som är utbrända samt patienter 

med depression, då detta försvårar arbetet med att skriva en rehabiliteringsplan 

eftersom dessa ofta innehåller bestämda datum. Författarna i studien uppger vidare 

att rehabiliteringskoordinatorerna har svårigheter med att hjälpa sjukskrivna med 

privata psykosociala problem då dessa problem ofta följer med till patientens 

arbetsplats. 

Enligt Russell & Kosny (2018) så visade deras studie att det skiljer mycket i olika 

kommunikationsstilar mellan koordinatorer, vårdpersonal och arbetsgivare. Det fanns 

inget tydligt kommunikationsverktyg som koordinatorerna kunde använda sig av. 

Många av läkaren exempelvis föredrog brev. Detta påverkar enligt författarna när 

olika aktörer försökte sätta nya mål i rehabiliteringsplanen utan att lyckas för 

patienten. Russell & Kosny (2018) framhäver att det ofta är patienten själv som sköter 

kommunikationen mellan sina olika kontakter med vården och andra aktörer. Detta 

medför att information försvinner och att en patient som redan är sjukskriven av olika 

anledningar också måste hålla koll på information samt veta vilka som ska ha 

respektive information. Detta är något som lägger mycket ansvar på den sjukskriva 

personen och precis som Russell & Kosny (2018) säger i sin studie så innebär detta 

merarbete för den sjukskrivne som kan försvåra återgången till arbete. Men ofta ligger 

inte problemet som några av de intervjuande personerna på en person (koordinatorn) 

studien enligt Russell & Kosny (2018) utan kommunikations och samarbetas 

problematiken ligger på flera håll och kan bero på att gamla vanor används, men 

också att det inte finns ett utbyggt bra kommunikationsverktyg för att underlätta. 

De finns brister i kommunikationen mellan de olika instanserna såsom vårdcentral, 

specialistvård, rehabilitering, försäkringsbolag, arbetsgivare och arbetsförmedling. 

Detta beror mycket på att det inte finns ett bra kommunikationssystem genom IT. De 

olika enheterna kan inte komma åt varandras anteckningar, inte ens mellan 

vårdcentral, rehabilitering och specialistvården. Detta försvårar samarbete och de som 

jobbar med den sjukskrivne visste inte hur man skulle komma i kontakt med andra 

myndigheter utan blev sittandes i växeln och telefonkö. 

Urval av patienter 

Falkdal (2013) uppgav att ett av hindrena som framkom i deras studie var att få rätt 

patienter för rehabiliteringskoordinatorerna. Vissa patienter kom inte till kännedom 

för rehabiliteringskoordinatorerna då övrig vårdpersonal inte informerade 

rehabiliteringskoordinatorn att patienten fanns. Detta är förstås ett hinder både för 

patienten som inte får rätt hjälp som för rehabiliteringskoordinatorn som kanske 

kommer in först mycket senare i en rehabiliteringsprocess. 
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Kärkkäinen et al. (2019) beskriver ett tydligt tillvägagångssätt i hur 

rehabiliteringskoordinatorerna på det sjukhus som studien utfördes på arbetar för att 

skapa möjligheter. Att de rehabiliteringskoordinatorer i studien som arbetar på 

sjukhus både arbetar preventivt för att finna de i personalen som riskerar en längre 

sjukskrivning, genom att samla in statistik från de olika enheterna och se över 

sjukskrivningarna. Finner de någon som är sjukskriven eller ligger när till en 

sjukskrivning på grund av utbrändhet så tar de kontakt med personen i fråga samt 

avdelningschefen, men samtidigt var det vanligt att arbetsgivaren förstod att det 

behövdes göras anpassningar på arbetsplatsen för att underlätta för den sjukskrivne 

att kunna komma tillbaka till arbete, detta är enligt författarna 

rehabiliteringskoordinatorernas förtjänst. 

Kringfaktorer på arbetsplatsen, processledning och nätverksträffar för 

rehabiliteringskoordinatorer och extern påverkan 

Även detta kapitel är en sammanslagning av tre av de punkter som Falkdal nämner i 

sin studie då innehållet även här går ihop med varandra. 

Falkdal (2013) slår också fast att det är en viktig möjlighet för 

rehabiliteringskoordinatorerna att få tillgång till en fast arbetsplats, speciellt om det 

arbetar på olika enheter. Detta för att ge bästa möjligheten till ett bra arbete och inte 

skapa hinder för rehabiliteringskoordinatorerna. Om rehabiliteringskoordinatorerna 

inte vet var de ska sitta när de kommer till sin arbetsplats eller inte har tillgång till 

exempelvis en telefon så försvåras deras arbete och skapar ett hinder i deras 

arbetsmiljö. Det kan tyckas vara en självklarhet att ha en telefon, men enligt Falkdal 

(2013) fanns det rehabiliteringskoordinatorer som hade varken telefon eller dator. Om 

däremot rehabiliteringskoordinatorerna vet vart de ska sitta på varje arbetsplats och 

har tillgång till den teknik de behöver för sitt uppdrag så har bra förutsättningar och 

möjligheter skapats. James et al. (2011) uppger i sin studie att det upplevs vara ett 

hinder när det är stora geografiska områden som ska täckas in för 

rehabiliteringskoordinatorerna. En annan stor möjlighet som Falkdal (2013) nämner i 

sin studie är att ha möjligheten till rehabiliteringskoordinatorernas kollegor, att kunna 

bolla idéer med eller bara samtala med. Även viktigt att träffa andra kollegor inom 

samma yrkeskategori på nätverksträffar. 

När det kommer till externa aktörer såsom Försäkringskassa, Arbetsförmedling och 

arbetsgivare menar Falkdal (2013) i den studie som genomfördes att de flesta av 

rehabiliteringskoordinatorerna är positiva till dessa aktörer. De såg möjligheten i 

bland annat snabba handläggningstider och snabb kontakt med handläggaren. 
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Varför är studien relevant att göra? 

Rehabiliteringskoordinatorer är något som är relativt nytt i Sverige, SKL (2018) 

uppger också att det finns behov för vidare forskning. SKL (2018) beskriver tydligt 

rehabiliteringskoordinatorernas arbetsuppgifter. Även andra yrkeskategorier 

uppskattar deras arbete (Stockholms Läns Landsting, 2017). Samt att forskning har 

visat att det finns resultat för att det rehabiliteringskoordinatorerna gör skillnad i 

patientens rehabilitering (Stockholms Läns Landsting, 2017). Även internationella 

studier visar på positiva effekter av rehabiliteringskoordinatorer (Franche et al, 2005; 

Ekberg et al. 2015). Med Falkdal (2013) och den övriga forskningen som grund för 

detta arbete så kommer detta arbete att utföras för att belysa vilka hinder och 

möjligheter som rehabiliteringskoordinatorerna ser i sitt arbete, och hur de själv 

upplever dessa möjligheter och hinder i sin vardag som rehabiliteringskoordinator.  

Det som har framkommit i litteratursökningen är att det är väldigt lite litteratur 

tillgängligt, vilket stärker relevansen för denna studie. Att Falkdal (2013) tar upp elva 

olika områden som rehabiliteringskoordinatorer ser möjligheter och hinder i sina 

arbeten är Falkdal ensam om, den övriga litteraturen som var relevant för denna 

studie tar bara upp några av de elva punkter som Falkdal (2013) nämner. 

Detta tyder på att det finns en brist i forskningen i rehabiliteringskoordinatorernas 

helhetssyn på sina upplevda möjligheter och hinder i sitt arbete. Därför genomförs 

detta arbete för att påbörja en mer helhetssyn i rehabiliteringskoordinatorernas 

upplevda möjligheter och hinder i sitt arbete. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet är att belysa vilka möjligheter och hinder som rehabiliteringskoordinatorer 

upplever att de har i sitt arbete. 

Frågeställning: Hur upplever rehabiliteringskoordinatorerna sina möjligheter och 

hinder att utföra sitt arbete? 
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Metod 

Narrativ metod 

Studien är en kvalitativ metod med utgångspunkt från den narrativa metoden 

(McAlpine, 2016, Anderson & Kirkpatrick, 2016 & Johansson, 2005). 

Den narrativa metoden utgår från livsberättelser från de personer som intervjuas. 

Dessa berättelser kan vara muntliga från antingen hela livet eller specifika händelser i 

livet (Johansson, 2005). Men de kan också vara dagböcker eller journalanteckningar 

som analyseras (McAlpine, 2016). Samtidigt bildar man sig också en uppfattning om 

hur berättelserna format och omformat individen. Hur de har varit, hur de är för 

närvarande och hur de kommer att bli (McAlpine, 2016). Johansson (2005 s.23) 

beskriver livsberätterlerna som: 

 

”Hur människor ger sina egna liv mening och skapar identitet.” 

 

Samtidigt vill forskaren får en förståelse i beteendet och kunskapen av de personer 

som intervjuas genom den narrativa metoden (Anderson & Kirkpatrick, 2016).   

Enligt Johansson (2005) är den narrativa metoden en systematisk tolkning av vad 

andra människor uppger om sig själva, hur dessa människor tolkar sina liv och sociala 

situationer.  Metoden ger möjligheter till många olika sätt att samla in de berättelser 

som ska ligga till grund för tolkningen (McAlpine, 2016) detta i sig skapar en frihet i 

valet hur själva insamlingen av berättelserna ser ut. Men samtidigt är det enligt 

Johansson (2005) viktigt att förstå att själva narrativa modellen är en tolkande aktivitet 

med frågor om vad och vilken mening som finns, vilken betydelse har den för 

studien, personerna som intervjuas, samt sociala situationer. Genom berättelserna så 

kan intervjupersonerna förmedla vilka vardagsaktiviteter de har, de erfarenheter som 

kommer från dessa och hur dessa skapar mening i livet för individen. I tolkningen 

genom den narrativa metoden skapas mönster av vad berättelserna skildrar och skapa 

meningar och kategorier och till sist teman om vad berättelserna har gemensamt med 

varandra och även vilka tolkningar och slutsatser som kan dras ifrån berättelserna. Så 

även om själva insamlingen av data är relativ fri i valet av metod (intervjuer, 

dagböcker journalanteckningar mm) så är den fortfarande otroligt viktig för att finna 

de narrativ som skapar mönster i berättelserna och ligger till grund för den tolkning 

som görs på dessa mönster. 

Datainsamling och urval 

I den narrativa metoden så börjar valet av metod (Johansson, 2005) i form av beslut 

om vad som är intressant för själva temat i studien. Behövs hela intervjupersonernas 

livsberättelser eller finns det specifika sektioner eller tillfällen (Johansson, 2005) som 

är mer intressanta. I denna studie har jag valt rehabiliteringskoordinatorer och deras 

syn på vilka möjligheter och hinder som finns i deras arbete. Jag har dessutom valt att 

bara fokusera på rehabiliteringskoordinatorer och deras yrkesroll, jag är inte 

intresserad av deras privata livsberättelse för denna studie. 
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Johansson (2005) uppger att kontakten med deltagarna är viktig, så de får en bra 

förståelsen för vad som är viktigt under själva intervjun i form av anonymitet samt 

möjligheten att avbryta sin berättelse när dom vill. Vidare skriver Johansson (2005) att 

en bra intervjuguide ökar förutsättningarna för en lyckad intervju, samt att man 

genom en väl genomtänkt intervjuguide för narrativa metoden kan ge olika struktur 

på intervjuerna och intervjupersonerna. Antingen har man en strukturerad, 

halvstrukturerad eller teamtalkintervjuguide och beroende på frågeställningarna kan 

man avgöra vilken guide som är mest lämplig för var tillfälle (Johansson, 2005). 

I datainsamlingen har Anderson & Kirkpatricks (2016) upplägg om fyra delar i 

intervjun används. Inför själva datainsamlingen så tog en intervjuguide fram. Guiden 

togs fram för att ge stöd åt intervjuaren med att få intervjupersonerna att berätta om 

deras upplever inom ett specifikt område. I denna studie är det specifika området hur 

rehabiliteringskoordinatorer ser på sin tjänst. Då flera områden inom 

rehabiliteringskoordinatorernas arbete skulle beröras användes en semistrukturerad 

intervjuguide (Henricson, 2012 & Anderson & Kirkpatrick, 2016) (Bilaga 2). De 

strukturerade intervjufrågorna kan ge en begränsning i vad intervjupersonerna 

berättar i själva intervjun (Johansson, 2005), men då syftet med intervjuerna var att få 

en berättelse i hur rehabiliteringskoordinatorerna ser på sina möjligheter och hinder i 

sitt arbete så fanns intervjuguiden tillgänglig för att styra intervjupersonernas 

berättelser åt just detta hållet, där de sedan fick berätta hur de upplevde sin situation. 

Vissa av frågorna i intervjuguiden berör intervjupersonerna vid flera tillfällen i sina 

berättelser. 

Urvalskriteriet i början av studien var att finna personer som arbetade som 

rehabiliteringskoordinatorer i primärvården i Västra Götalandsregionen, men 

eftersom det visade sig vara problematiskt att få kontakt med enbart 

rehabiliteringskoordinatorer i Västra Götalandsregionens så utökades också 

urvalskriterier till både primärvård och slutenvården. 

 I första skedet skickades mejl via kontaktuppgifter för rehabiliteringskoordinatorer 

inom Västra Götalandsregionen. Tyvärr var det ingen som svarade på denna förfråga 

om att delta i en intervju. I stället användas Facebook. En förfrågan skickades ut i 

olika grupper på Facebook i olika omgångar under en fyramånadersperiod. Under 

denna fyra månaders period var då beslutet togs för att öppna upp kriterierna och 

även ta med rehabiliteringskoordinatorer som arbetade inom sluten vården under 

första månaden.  Sammanlagd var det fem personer som svarade på förfrågan och 

ställde upp på en intervju. Två av intervjuerna genomfördes den första månaden och 

tre intervjuer under månad två. Ingen intervju genomfördes under månad tre eller 

fyra, utan under dessa två månader skickades nya förfrågningar ut till 

rehabiliteringskoordinatorer, men det var ingen mer som svarade för att deltaga i 

studien. Ett informationsbrev som beskriver att studien är för en Magisteruppsats 

samt syftet med studien och kontaktuppgifter togs fram för att kunna delge 

information till de som var intresserade av att delta. Innan själva intervju 

genomfördes så fick personerna ta del av informationsbrevet (Bilaga 1). När 

intervjupersonerna hade tagit emot och läst igenom informationsbrevet och tackat ja 

till att ställa upp på intervju så bestämdes en tid för när intervjun skulle hållas. På 

grund av det geografiska avståndet så genomfördes intervjuerna på via telefon och 
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Skype. Det var till stor det intervjupersonerna som fick avgöra vilken tid som passade 

dem bäst för en intervju samt om de önskade prata via telefon eller Skype.  

Intervjupersonerna var alla kvinnor, med olika lång erfarenhet av sitt uppdrag. 

Erfarenheten sträcker sig från mindre än en månad till sju år. Två av 

intervjupersonerna jobba inom primärvården och tre inom slutenvården. 

Innan själva intervjun startade så gick informationsbrevet igenom en gång till så att 

intervjupersonen fick upprepad information om studiens syfte och att de själva fick 

välja hur mycket de ville delge i sina berättelser, och att de har rätten att avsluta 

intervjun när de själva önskar samt att deras medverkan i studien kommer vara helt 

anonymt. 

Ingen bestämd tid sattes för hur lång tid själva intervjuerna fick ta (Anderson & 

Kirkpatrick, 2016). Intervjuerna varade mellan 30 minuter och en timma. Detta då alla 

intervjupersoner hade olika mycket att berätta så var det själva berättande som styrde 

den tid som intervjuerna tog. 

Berättelserna som intervjupersonerna berättade skrevs under intervjuerna ner i ett 

worddokument eftersom tillgången till inspelningsmöjligheter var begränsat. Efter ett 

samtal med handledaren i just detta avseende och att intervjuguiden upplevs sakna 

några frågor så skickades ett kompletterande frågeformulär (bilaga 3) ut till 

intervjupersonerna. Frågorna var formulerade så att intervjupersonerna själva fick 

avgöra hur mycket de ville skriva. Av de fem som formuläret skickades till så svarade 

två, båda dessa två är från personer som arbetade i primärvården. 

Dataanalys 
I den narrativa metoden finns många olika modeller för analys. I detta arbete så 

valdes analysmodellen Helhetsperspektiv med fokus på innehåll (Johansson, 2005). 

Denna modell används i den narrativa metoden för att se en individs livsberättelser, 

men som forskare fokuserar vi på vad livsberättelsens innehåll förmedlar i 

berättelsen. Analysen fokuserar på olika delar av livsberättelsen, men helheten är 

fortfarande i beaktelse. 

Vid läsningen av den transkriberade texten så användes analysmodellen Helhet - 

innehåll från helhetsperspektiv (Johansson, 2005). Här har man som narrativ forskaren 

ett öppet sinne för det som läses och försöker finna ett team (Johansson, 2005) i den 

text som läses igenom, genom att markera textstycken som har liknande betydelser 

både mot det positiva och negativa hållet. I själva skrivandet efter läsningen funderar 

forskaren på om de frågor som ställdes inledningsvis har besvarats i analysen 

(Johansson, 2005).  

Johansson (2005) menar att det under transkriberingen av text är viktigt att bestämma 

vad som ska skrivas ner från intervjutillfället. Då denna studie inte genomfördes med 

inspelningsmöjligheter så kunde inte en transkribering genomföras med ordagranna 

nedtecknade berättelser. Utan varje intervju när intervjupersonerna berättade sina 

berättelser så skrevs noggranna minnesanteckningar ner under tid och dessa 

anteckningar ligger till grund för analysen. Efter varje intervju så korrekturläses 

materialet som hade skrivits ned. Vissa stycken där intervjupersoner i berättelserna 
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tog till patientexempel för att uttrycka i berättelsen hur de menade är bortplockade. 

Detta ansågs inte vara relevant för själva studien. Efter intervjuerna genomförts och 

samtal med handledaren skett så uppmärksammades just delen med 

inspelningssvårigheterna och därför skickades de kompletterande frågeformulären ut 

till de som deltog, två av frågeformulären kom i retur, dessa förblev i de skick som de 

kom in i, ingen skriftlig ändring har gjorts i dem.  

Enligt Johansson (2005) så återfinns för varje läsning nya nyckelord i materialet som 

blir till teman eller mönster. McAlpine (2016) och Anderson & Kirkpatrick (2016) 

använder de två orden kodning och tema i sina studier av kodning av viktiga termer 

som återkommer i materialet.  I denna studie så används McAlpine (2016) och 

Anderson & Kirkpatrick (2016) terminologi för kodningen av meningar, kategorier 

och tema i analysen och resultatet. 

Materialet med texten lästes igenom flera gånger för att finna mönster och likheter 

mellan de olika berättelserna som intervjupersonerna har delgivit. Under läsningen så 

noterades meningar i alla berättelser som alla intervjupersonerna uppmärksammade 

på något sätt i sina berättelser, både ur ett positivt och negativt perspektiv.  

Dessa meningar, se Bilaga 4, bildade sedan kategorier och till slut teman. I denna 

studie så blir det sammanlagt sju kategorier och två teman.  

Efter läsningen var genomförd och meningar från berättelserna uttagna så skrevs 

dessa samman i dokument (bilaga 4) i ordning utefter vad meningarna handlade om. 

När alla meningar var inskrivna så började kategorierna att bildas. Kategorierna 

bildades ut efter vad berättelsernas meningar hade gemensamt. Även de meningar 

som hade plockats ut som relevanta för studien för vilka möjligheter och hinder som 

rehabiliteringskoordinatorerna ser på sitt arbete så bildades sju kategorier. När 

kategorierna var satta så bildades två teman som belyser vilka möjligheter och hinder 

som rehabiliteringskoordinatorerna ser i sitt arbete baserat på deras berättelser.   
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Etiska överväganden 

I en studie ska de etiska principerna från Helsingforsdeklarationen (World Medical 

Association 2018): Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet tas under beaktning. Enligt Vetenskapsrådet (2019) så ska ett 

samtycke inhämtas från de som medverkar i en studie. Samtycket ska enligt 

Vetenskapsrådet (2019) informera om studiens syfte, innehåll, kontaktuppgifter och 

information om att de får lov att avbryta intervjun när som helst och behöver inte ge 

någon förklaring till varför.  

I denna studie har Helsingforsdeklarationens etiska principer tagits i beaktning. Alla 

deltagare har fått ett informationsbrev (Bilaga 1) med information om vad studiens 

syfte är, hur informationsinhämtningen sker, kontaktuppgifter och information om att 

de lämnar de uppgifter de själva vill lämna och har rätten att avbryta om de önskar. 

Först när intervjupersonerna har tagit del av informationsbrevet och givit samtycke 

till studien planeras tidpunkten för intervjun in. 

I informationsbrevet samt innan själva intervjun påbörjades gicks återigen 

informationen igenom med intervjupersonen så personen förstod deras rätt i studien, 

samt information om att deras namn och arbetsplats inte kommer att vara med i 

studien då deras specifika arbetsplats inte är relevant för studien. De namn som 

används i studien är helt fiktiva och har ingen anknytning till intervjupersonerna, 

samt att den information som delges i berättelserna i intervjun inte kommer att 

lämnas vidare. Information rörande specifika patienter är inte intressant i studien eller 

för rehabiliteringskoordinaternas syn på möjligheter och hinder och lämnas därför 

utanför studien.  



21 
 

Resultat 

I arbetet med analysen så framkom sju kategorier och två teman. Kategorierna; Delade 

tjänst, Chefen, Trivsel, Förändring/förbättring, kommunikation med övrig 

vårdpersonal, kommunikation med andra myndigheter och kommunikation med 

patienter. Utifrån dessa kategorier så fanns mönster till två teman; Spindel i nätet och 

Kommunikation. 

I alla kategorier och teman så återspeglas tolkningen utifrån 

rehabiliteringskoordinatorernas syn på möjlighet och hinder i sitt arbete.  

Möjligheterna med delad tjänst 

Möjligheten med delad tjänst återfanns hos tre av fem berättelser. De tre 

intervjupersonerna uppgav bara möjligheter med att ha en delad tjänst. De såg 

möjligheter i att kunna hjälpa patienter med olika professioner utan att patienten 

skulle behöva träffa flera personer i sin rehabilitering. Att använda sina kunskaper 

utifrån flera professioners synvinkel utgjorde möjligheter i arbetet både för 

rehabiliteringskoordinatorn och patienter. I de tre berättelserna så visade mönster på 

att rehabiliteringskoordinatorer som uppgav att de hade dubbla tjänst en möjlighet i 

sitt yrke att kunna hjälpa patienter på ett tillfredsställande sätt. Även de som inte hade 

delad tjänst så var det en berättelse att hon använde sin tidigare kunskap i att guida 

patienten till rätt profession. 

 
Möjligheten när man jobbar som två olika professioner är att man kan ge patienten rätt rehabiliterings hjälp utifrån 

olika perspektiv, men att patienten slipper att vända sig till andra enheter eller annan personal. Problem kan 

identifieras under ett rehabiliteringskoordinator möte, som jag kan se behöver min andra profession, så istället för 

att boka tid till en ny person så kan jag bara använda min andra tjänst och dess kompetens för att hjälpa patienten 

(Anna) 

 
Visst kan det vara lite förvirrande för patienten i början när hen får veta att jag sitter på dubbla professioner, och 

förvirringen i vilken profession jag har i dag. Men när denna förvirring har lagt sig efter samtal med patienten så 

övergår förvirringen till möjligheter både för mig men också för patienten. Feedbacken har alltid varit positivt om 

delad tjänst. (Katarina) 

En förstående chef 

Utav fyra av de fem berättelserna uppgav att de såg möjligheter i att ha en bra chef 

som var närvarande. En chef som var införstådda med var deras uppgifter som 

rehabiliteringskoordinatorer innebar. Att ha möjligheten att vända sig till chefen för 

hjälp i olika frågor var något som alla fem berättelserna fanns mönster av, men i olika 

grader. Mönstret för tolkningen i möjligheter med en chef återspeglades i att alla utom 

en person berättade att de hade en bra kontakt med sin chef, att chefen själv var aktiv 

som en annan profession än just chef, att det var lätt att få kontakt med chefen. I 

tolkningen av alla berättelser så var mönstret att alla rehabiliteringskoordinatorer var 

överens om att utifrån något skulle hända så fanns chefen nära till hands.  

 
Min chef har en god insyn i mitt arbete som rehabiliteringskoordinator, vilket känns tryggt. Att jag kan vända mig till 

min chef i frågor som rör mitt arbete är bra. Om det skulle hända något så vet jag var jag ska vända mig 

någonstans och vet att jag har bra stöttning av min chef. (Hanna) 
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Både jag och min chef sitter på samma vårdcentral, vilket underlättar, speciellt nu när jag är ny som 

rehabiliteringskoordinator och kan behöva hjälp och stöttning i vissa frågor. Men bara det att man kan ha en bra 

kommunikation med sin chef skapar möjligheter till ett bättre arbete. (Amanda) 

 
Jag har inte min chef nära till hands, jag är inte helt säker på att min chef vet exakt vad jag göra på dagarna i min 

yrkesroll, men min processledare har jag en bra kontakt med och vänder mig i frågor som rör min yrkesroll. Men 

jag vet att jag kan vända mig till min chef om det skulle hända något utöver det vanliga. Men för mig är det inget 

hinder i mitt arbete att jag inte har den kontakten med min chef. (Ida) 

God trivsel i arbetet 

Möjligheterna till att trivas på sin arbetsplats kunde tolkas och ser mönster på i alla 

berättelserna. I av berättelserna så kunde mönster urskiljas för stress på arbetsplatsen, 

men denna stress kunde i berättelserna urskilja mönster att de gick i vissa perioder 

och under en begränsad period. Samtidigt var kunde det inte urskiljas något mönster 

att detta skulle vara ett hinder i arbete eller för trivseln hos 

rehabiliteringskoordinatorerna som berättade om det. Utan det talas istället om att de 

trivdes med kollegorna, med sina arbetsplatser och de arbetsuppgifter som de har. 

Detta enligt framställdes i en bra trivsel på arbetet och möjligheter att göra ett bra 

arbete tillsammans med kollegor och patienter.  

 
Genom att jag själv kan lägga upp min arbetsdag som jag vill och har möjligheten att skifta mellan mina olika 

professioner så ger det mig en frihet i mitt arbetssätt, vilket passar mig som person väldigt bra. (Hanna) 

 
För att klara detta arbete så måste man vara som en spindel i nätet, jag tror inte att detta arbete passar vem som 

helst utan man måste våga visa framfötterna och ta för sig. Annas tror jag inte man klarar detta arbete som 

rehabiliteringskoordinator en längre period. (Anna) 

 
Visst kan det vara frustrerande när man gör utredningar för patientens rehabilitering, men sedan så händer det 

inget från den myndigheten som beställde utredningen. Detta kan vara frustrerande, speciellt när man vet att 

patienten blir lidande. Men samtidigt påverkar det inte mig som person när det kommer till hur jag trivs med mitt 

arbete som rehabiliteringskoordinator och de möjligheterna det faktiskt ger mig i min profession. (Katarina) 

Möjligheten till förändring och förbättring  

Möjligheterna att påverka sitt arbete både med förändringar och förbättringar 

återfanns i fyra av fem berättelser som ingick i studien. Möjligheten att påverka var i 

olika grader i de olika organisationerna. I de tre berättelserna från sjukhuset hade var 

det två som uppgav möjligheterna till att vara med i arbetet för förbättring och 

förändring. Både berättelserna från primärvården upprepade vid flera gånger under 

berättandets gång om möjligheterna till att vara med i arbetet. De möjligheter som 

berättandets mest om var möjligheterna till att ändra rutiner, ta fram styrdokument 

och ska samarbete med andra professioner. 

 
Visst finns det olika former av dokument om vi inte kan påverka som kommer från ledningen, men samtidigt finns 

det många möjligheter till både förändring och förbättringsarbete med rutiner som gäller vår verksamhet som vi har 

möjligheten till en stor grad att påverka till det bättre för oss som arbetar som rehabiliteringskoordinatorer. (Anna) 
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Möjligheter att ta fram material som användas när nya avdelningar som ska få rehabiliteringskoordinatorer är 

framtagna, som är under ständig förbättring av oss rehabiliteringskoordinatorer. Att ha denna möjlighet att kunna 

vara med att själva ta fram det material som vi ska arbeta efter är en stor vinst för oss, då vi lär oss materialet och 

själva kan tala om vad som fungerar och inte fungerar för oss. Skulle någon annan person göra detta arbete som 

inte arbetar som rehabiliteringskoordinator finns risken att det blir mer tungjobbat för oss. Så möjligheten till att vara 

med och påverka är superbra. (Hanna) 

 
Jag har möjligheten att påverka mitt arbete från dag till dag, och med det menar jag hur jag lägger upp min 

arbetsdag. De dokument och styrdokument som jag har att rätta mig efter i mitt arbete har jag ingen möjlighet att 

påverka, men jag känner inte att detta har så stor betydelse för det jag gör under dagen. Då jag hellre fokuserar på 

möjligheten att hjälpa patienter utifrån min kunskap och min profession. (Ida) 

Bra kommunikation med patienter 

I alla berättelserna så talar intervjupersonerna om vikten att ha en bra kommunikation 

till patienterna. Denna kommunikation såg olika ut beroende på 

rehabiliteringskoordinatorns arbetsplats. 

Tolkningen som genomfördes efter genomläsning av materialet tillsammans med de 

mönster som sågs var att alla intervjupersonerna var överens om att kommunikation 

till patienten skapade en möjlighet att kunna göra ett bra arbete. Denna möjlighet 

skapade också ett förtroende för patienten att rehabiliteringskoordinatorerna gör sitt 

bästa för att hjälpa. Ingen av intervjupersonerna upplevde något hinder med 

kommunikation med patienterna. Utan mer att efter att ha träffat patienterna och 

informerat om vilken roll rehabiliteringskoordinatorn har i patientens rehabiliterings 

så skapades möjligheter för en bra kommunikation  

 
Visst kan det finns en del förvirring hos patienten, men denna förvirring beror på att de inte förstå vår roll, men efter 

en förklaring och vilka möjligheter som finns via mig som rehabiliteringskoordinator så fungerar samarbete bra. 

Detta skapar också bra möjligheter för att komma vidare i arbete med rehabiliteringsplan och att patienten ska 

kunna komma tillbaka till arbete igen. (Anna) 

 
Jag använder mig inte bara av personliga möten med patienterna, jag försöker utnyttja tekniken som en möjlighet 

för patienterna att nå mig när jag inte är på plats. Patienterna får mitt mobil nummer och kan både ring eller sms 

när det är något de undrar eller behöver stöttning i vilket underlättar och skapar möjligheter både för mig och för 

patienten att ha en bra kommunikation. Speciellt när jag har ansvar för flera olika avdelningar och rör mig över hela 

sjukhuset och patienter känner att de vill få tag i mig men inte vet nästa gång jag besöker deras avdelning. (Ida) 

God kommunikation med andra professioner  

Mönstret som sågs i denna kategori vid tolkning av berättelsernas upplevs av 

kommunikation mot andra professioner var att i regel var kommunikation god och 

med bra möjligheter men samtidigt fanns det vissa hinder i kommunikationen. Dessa 

hinder beskrevs vara brist i kunskapen vad en rehabiliteringskoordinator göra. Det 

som framkommer var att läkare ibland inte hade den kunskapen om vad 

rehabiliteringskoordinatorerna göra för patienterna. Men detta ändrades ofta mot 

möjligheter i det man kan utläsa i tolkningen av berättelserna då ofta information till 

de berörda läkarna ledde till att skapa möjligheter i stället. Mönstret i berättelserna 

var också att det gick att utläsa en bra kommunikation men också ett bra samarbete 

mellan de olika professionerna, speciellt på vårdcentralerna där både kommunikation 

och samarbete upplevdes som enkelt. 
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Emellanåt så kommer en viss frustration när man försöker utföra sitt arbete, men läkaren förstår inte vad en 

rehabiliteringskoordinator gör. Detta medför att jag förstå måste upplysa personen i fråga om mitt arbetsområde 

och vad jag göra för patienten. Vilket skapar ett hinder i mitt arbete under tiden jag informerar. Men ofta efteråt så 

skapas möjligheter. (Katarina) 

 
Som rehabiliteringskoordinator måste man våga ta upp en kontakt med olika professioner och ställa de där jobbiga 

frågorna, men denna kontakt med vårdpersonalen upplever jag inte som negativ utan jag tycker om den och ser 

möjligheterna i en bra kommunikation även när det gäller svårare frågor. (Hanna) 

Kommunikation mot andra myndigheter  

Mönstret som sågs i narrativen om kommunikation med andra myndigheter belyste 

både möjligheter och hinder. Här återfanns både tolkning som visade på en viss 

frustration mot myndigheterna men också möjligheter med gott samarbete och en bra 

kommunikation. I berättelserna så visade det på att när en kontakt med handläggare 

på myndigheten Försäkringskassan var etablerad så fanns det en bra kommunikation 

mellan rehabiliteringskoordinatorer och handläggaren vilket underlättade och 

skapade möjligheter för ett bra samarbete.  När kommunikation inte fungerade så 

uppstod i stället hinder som medför svårare kommunikation med berörda 

myndigheter och en frustration för rehabiliteringskoordinatorerna. Men i den stora 

tolkningen av just dessa mönster så såg det att i regel så var kommunikation och 

samarbete bra. 

 
I regel så fungerar kommunikation bra med alla berörda myndigheter som jag jobbar mot. När man har skapat ett 

bra kontaktnät och vet hur man får tag i den handläggare man söker så fungerar samarbete bra. Möjligheten till att 

göra ett bra arbete finns. Dock just nu upplever jag att kontakten är svårare med Arbetsförmedling, med detta beror 

nog mer på deras organisation just nu än att kommunikation i det stora hela är sämre. (Anna) 

 
Visst kan det finns en frustration med att inte få information som man önskar från myndigheterna för att lägga upp 

en bra plan med patienten, men detta är i enstaka fall. Största delen så fungerar kommunikationen bra och 

möjligheterna för att göra ett bra arbete finns. För alla vill ju samma sak för patienten. (Katarina) 

Tema 

När kategorierna var fastställda så bildades teman utefter kategorierna och deras 

innehåll. Sammanlagt bildades två teman med olika innehåll utefter kategorierna som 

bildades efter de berättelserna, de tabell 2. I första temat ligger kategorierna 

Kommunikation med andra professioner, kommunikation med andra myndigheter 

och kommunikation med patienter. Av dess kategorier bildades tema 

Kommunikation. 

Andra temat består av kategorierna Dubbla yrkesroller, Chefen, Trivsel och 

Förbättring/förändring. Temat blev då Spindel i nätet. 

Första temat Kommunikation framtogs då berättelserna ut ett narrativ synvinkel 

tolkar sina sociala situationer. Kommunikation för rehabiliteringskoordinator är 

otroligt viktig, både att kunna kommunicera med patienten men också med andra 

professioner och andra myndigheter som är inblandade i patientens rehabilitering. Att 

som rehabiliteringskoordinator kunna kommunicera och ha den möjligheten i arbetet 

visade alla berättelserna på. Även om kommunikation kunde både vara en möjlighet 

och ett hinder beroenden på situation. Genom tolkning av just kommunikation så 
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framkommer det att flera rehabiliteringskoordinatorer fick informera både patienter 

och läkare som inte hade den kunskapen om vad rehabiliteringskoordinatorerna göra. 

De möts av en okunskap och ifrågasättande av deras yrke. För att kunna möta upp 

denna okunskap från andra personer så måste deras förmåga att kunna kommunicera 

och informera på ett både professionellt sätt men också ett mer lekmannamässigt sätt 

så oavsett vilken person som rehabiliteringskoordinatorer talar med förstår och tar till 

sin information som ges. För detta krävs en bra förmåga att kunna kommunicera på 

ett bra sätt. Då kommunikation skapar möjligheterna i 

rehabiliteringskoordinatorernas yrke. 

Spindel i nätet är den andra temat som bildades efter tolkning av berättelserna ur ett 

narrativ syn. Av kategorierna som ingår i detta tema så framkommer mönster om att 

det är viktigt att kunna hålla många bollar i luften samtidigt. Kunna ha bra koll på 

patienten, de andra professionerna som samarbetar med patienten men också de 

andra myndigheterna. Att kunna se möjligheterna i att ha ett bra samarbete med alla 

inblandade parter. Kunna använda den kunskap som rehabiliteringskoordinatorerna 

har, både om det har delade tjänster och aktivt kan använda sina olika yrkesroller till 

att hjälpa patienten. Men även tidigare kunskaper som möjligheter i rehabiliteringen 

av patienten. Våga vara med och förändra och se möjligheterna i ett förändringsarbete 

i olika grader. Att Inte se det som ett hinder om denna möjlighet inte finns eller är 

begränsade. Att vända hinder till möjligheter genom att informera och ge kunskap för 

att kunna skapa möjligheter för både rehabiliteringskoordinatorerna så yrkeskategori 

men också till fördel för de patienter som är i behov av rehabilitering.  

Möjligheterna att ha en förstående chef som underlättar arbetet och som är 

närvarande, men samtidigt inte ett hinder för den som inte har tillgången till en 

närvarande chef utan trivs i att vara mer ensamarbete och ser möjligheterna i detta. 

Intervjupersonerna var tydliga i sina berättelser som tolkades som att de trivs bra med 

sitt arbete och att denna trivsel på arbetet skapar möjligheter i deras arbete och hur de 

ser på sitt arbete. 

 

Kategori  Tema 

God kommunikation med övrig 

vårdpersonal 

Kommunikation God kommunikation med andra 

myndigheter 

God kommunikation med patienter 

Möjligheten till dubbla yrkesroller 

Spindeln i nätet 

En förstående chefen 

God trivsel i arbetet 

Möjligheter till förändring/förbättring 

Tabell 2: Kategorier och teman funna genom intervjuerna. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Genom den narrativa metoden så utgår man från olika former av berättelser 

(Johansson 2005, McAlpine, 2016) detta för att kunna göra tolkningar och se mönster i 

berättelserna som ges av berättarna. Att kunna tolka hur dessa berättelser påverkar 

deras liv och olika sociala situationer.  Genom tolkning av den narrativ som 

identifieras genom läsning av berättelserna så skapar detta en tolkning för mening för 

dessa människor som ger berättelserna (Johansson, 2005). 

Men genom tolkningen så skapas också en frihet i den narrativa metoden att både 

kunna samla in data på olika sätt och tolka den ut efter mönster som bildar meningar, 

kategorier och team som sedan dras slutsatser om. Som tolkare av dessa texter så 

behöver man visa stor respekt (Johansson, 2005) för det som läses och de tolkningar 

som tas fram i de narrativa delarna. De narrativ som återfinns måste visa på ett 

mönster som kan sammanställas och ge en poäng med arbetet (Johansson, 2005) 

Genom att använda den narrativa metoden vid denna studie har sina fördelar och 

nackdelar. 

En av fördelarna är att just den frihet som den narrativa metoden erbjuder i 

datainsamlingen. Möjligheten till att välja hur själva materialet samlas in, antingen 

genom intervjuer, nedskrivna berättelser med mer samt till vilken del av livet som 

berättelserna ska innefatta (Johansson, 2005), hela livsberättelsen eller mer specifika 

delar. I denna studie valdes att få berättelser från mer specifika delar av livet hos de 

som berättande. I denna studie valdes intervjuer som datainsamling av berättelserna 

för narrativen, men sedan tillkom och kompletterande frågor via mejl. Att just 

använda denna frihet som den narrativa metoden erbjuder i själva insamlingen av 

data är en fördel för denna studie, då de geografiska avstånden var för stora för 

fysiska möten. I Johansson (2005) så används just transkribering som sättet att få 

intervjuerna ner till tester som sedan läses igenom enligt den narrativa analysen. I 

detta arbete användes inte transkribering så tekniken inte var tillgänglig, vilket kan 

ses som en nackdel, men samtidigt fanns det utförliga minnesanteckningar som skrevs 

ner under själva intervjuerna för att kunna se de narrativen i mönster, meningar som 

blev kategorier och teman i studien.  

En annan svaghet i denna studie skulle kunna vara antalet deltagare, deltagarantalet 

var fem personer, alla kvinnor men med olika lång erfarenhet av 

rehabiliteringskoordinator yrket samt olika former av organisationer. Då det skiljer sig 

lite i vilken organisation de arbetar i och erfarenheten de har. Dock har författaren inte 

kunnat påverka vilka som deltog, då frågan om deltagande lämnas öppen till alla 

rehabiliteringskoordinator som såg förfrågan, vilket i säg inte behöver vara en nackdel 

för studien.  

Då ett visst missförstånd skedde mellan handledaren och författaren inför studien i 

form av intervjuguiden som använts så beslutades att skicka de kompletterande 

frågorna till deltagaren i studien. Av de fem som deltog var det bara två som 

återkopplade med svar. Detta kan självfallet ses som en svaghet, men då det skriftliga 
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materialet som kom åter gav bra berättelser i skriftligt format tillsammans de med 

muntliga berättelserna av de fem som deltog vara tillräckligt för studien.  

Resultatsdiskussion 

Utifrån de kategorier och tema som bildades i resultatet av studien så kan man utläsa 

att det finns många möjligheter i rehabiliteringskoordinatorernas arbete som även 

tidigare forskning pekar på. Denna studie har mera likheter med tidigare forskning 

när det gäller de möjligheter som rehabiliteringskoordinatorerna har än med hindren i 

arbetet. 

Det som rehabiliteringskoordinatorerna var överens om i sina berättelser, och som 

kunde utläsas i de narrativ som framkommer i resultatet, var att alla ansåg att ett bra 

chefskap med en förstående chef var viktigt. Även om en berättelse stack ut med 

mindre kontakt med chefen så skapades det inget hinder av det, utan alla såg 

möjligheterna för att kunna utföra sitt arbete bättre. 

Tidigare forskning som berör just chefen så visar denna på både möjligheter (Falkdal, 

2013) och hinder (James et al. 2011) för rehabiliteringskoordinatorerna, de hinder som 

nämns i tidigare forskning nämns inte i någon av berättelserna eller de narrativ som 

kunde utläsas. 

I alla narrativen så framkommer det vikten av att trivas med sitt arbete. Att ha 

möjligheten till att själv få bestämma hur ens planering ser ut. Möjligheten till att 

arbeta med dubbla professioner och kunna använda all den kunskapen se de besitter i 

sitt arbete. I jämförelse med tidigare forskning som visade på ett hinder i just 

möjligheten till att klara av sitt arbete (Falkdal, 2013, James et al. 2011) som även 

resulterade i att rehabiliteringskoordinatorer slutade sina tjänster. Detta var inget som 

framkom i studien. Utan som högst så fanns det en viss frustration som fick att utläsa i 

narrativen, men att denna frustration ofta var kortsiktig och mer riktade dig mot 

andra myndigheter än mot det egna uppdraget. 

Möjligheten till att kunna vara med och påverka i form av förändring/förbättring i sitt 

arbete är något som rehabiliteringskoordinatorerna i arbetet talar för. Att kunna vara 

med och ta fram de arbetssätt som fungerar på just deras enhet, att vara en del i denna 

process var något som uppskattades och sågs som möjligheter till att förbättra arbetet. 

I de narrativ som togs fram i texterna som rör förändring/förbättring så såg alla 

rehabiliteringskoordinatorerna möjligheterna i att vara med och påverka sitt arbete, 

även om hur själva påverkningen var lite olika. Då ett narrativ talar på att det inte 

finns så stora möjligheter att påverka exempelstyrdokument och rutiner om de andra 

narrative talar om, utan mer om möjligheten till förbättring av att kunna påverka sin 

egen dag. Då detta kan ses som både ett hinder och möjlighet. Den berättelsen som 

narrativet kommer ifrån såg det själv inte som ett hinder att inte kunna delta, och 

tolkningen som gjordes så betraktades inte heller i narrativet det som ett hinder i 

arbetet. 

Shaw et al. (2008) och Khoon Tan et al. (2016) visade på i sina studier att 

rehabiliteringskoordinatorerna måste gå en vidareutbildning för att kunna arbeta som 

rehabiliteringskoordinatorer, vilket skapar ett hinder i deras arbete om denna 

vidareutbildning inte finns. Detta är inget som rehabiliteringskoordinatorerna i 

studien visade, utan de använder den kunskap som de besitter. 
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Kommunikation är väsentligt för rehabiliteringskoordinatorer, att besitta förmågan att 

kommunicera på ett bra sätt med alla de människor de träffar under dagarna. 

Resultatet vissa också på i de olika narrativen att kunna kommunicera med personer 

som inte vet rehabiliteringskoordinatorernas roll i rehabiliteringsprocessen, både 

patienter med också läkare. Att besitta den förmågan att kunna förklara och vända ett 

hinder som uppstår mot en möjlighet.  

Bohatko-Naismith et al. (2015) skriver i sin forskning att den svåraste formen av 

kommunikation för rehabiliteringskoordinatorerna var just med läkarna. Detta är 

något som också syns i narrativen i studien, men som narrativen också visar är att 

rehabiliteringskoordinatorerna vänder detta hinder att läkaren är oförstående mot 

deras profession mot en möjlighet genom att kunna kommunicera vad deras 

profession gör och vilken hjälp som både läkaren kan få samt patienten genom 

samarbete och att det är en person som håller i trådarna för kommunikationen. 

Russell & Kosny (2018) nämner i sin forskning är att det var svårt med 

kommunikationen mellan olika aktörer, vilket försvårade samarbetet och försvårade 

rehabiliteringskoordinatorernas arbetsuppgifter. Detta är inget som framkommer i 

resultatet. Utan de narrativen påvisar är att kommunikationen är god och när en 

kommunikationsväg har öppnats så fungerar den bra. Vilket skapar möjligheter för 

rehabiliteringskoordinatorerna att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.  

Kommunikationen med patienterna genom bra tillgänglighet, via telefon, sms och 

fysiska möten, vilket skapar en bra grund för rehabiliteringskoordinatorerna att skapa 

möjligheter att hjälpa patienten åt rätt håll, samt att bygga upp ett förtroende i 

samarbetet.  

Sammanfattningsvis kan härledas till de teman som framkom efter analysen av 

datainsamlingen att en rehabiliteringskoordinator måste besitta många olika 

kunskaper för att skapa de bästa möjligheter i sitt arbete. Att kunna lägga upp en plan 

tillsammans med patienten genom att han en god kommunikation till både patienten, 

andra professioner och andra myndigheter som är inblandade i rehabiliteringen. Inte 

vara rädd för att informera, ta kontakt och prata med alla inblandade. Kunna hålla 

många bollar i luften samtidigt, vara en form av spindel i nätet för patienten. Att 

besitta dessa egenskaper och skapa möjligheter där andra kanske ser ett hinder är en 

del av rehabiliteringskoordinatorernas arbete. Att som rehabiliteringskoordinator 

kunna vända hinder mot möjligheter som flera av intervjupersonerna uppgav i sina 

berättelser som återfinns i narrativen i resultatet. 

Trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet 

Inom den kvalitativa forskningsmetoden används trustworthiness, credibility and 

dependability (Graneheim & Lundman 2004), på svenska trovärdighet, rimlighet och 

tillförlitlighet som validitetsbegrepp. 

Inom den narrativa metoden så används olika kriterier för validering, Johansson (2005 

tar upp fyra; övertygande och möjlighet, överensstämmelse, insiktsfullhet och 

sammanhang. Har analysen den styrkan att kunna övertyga läsaren om själva 

kvaliteten på studien. Stämmer materialet med det som intervjupersonerna berättade, 

men samtidigt uppger Johansson (2005) att de tolkningar som görs är på vårt eget 

ansvar. Att ge läsaren av analysen en rätt bild av de berättelser som skildras.  I 
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tolkningen av berättelserna ska det finnas ett sammanhang som ger en fullständig bild 

över berättelserna. 

För denna studie kommer validiteten mätas i intervjupersonernas sätt att svara 

muntligt på frågorna samt de svar som ges om de samstämmer med tidigare svar från 

samma rehabiliteringskoordinator samt mot vad andra rehabiliteringskoordinatorer 

svara. 

Från början var tanken att använda en annan metod för att genomföra denna studie. 

Metoden som från början var vald var en Hermeneutik metod och en innehållsanalys. 

Denna metod valdes ute efter att intervjuer skulle genomföras och vara den stora 

delen i arbetet. När det var så få rehabiliteringskoordinatorer som kunde tänka sig 

ställa upp för intervju samt att jag inte kunde få till det med tekniken och papper och 

penna användes stället för bandspelare så tillsammans med handledare kom fram till 

att en innehållsanalys utefter en hermeneutisk metod inte var möjligt, då den 

information som hämtades genom intervjuerna var för knapphändig. Även en miss 

mellan mig och handledaren gällande intervjuguiden bidrog till att beslutet fattades 

att byta metod helt. 

Den stora anledningen till att den narrativ metod valdes i slutändan var att det var 

svårt att få tillgång till fler rehabiliteringskoordinatorer att intervjua. 

Intervjumaterialet som fanns från de fem första och ändra intervjuerna räckte inte till 

en bra innehållsanalys via hermeneutisk metod.  

Även förfrågningar skickades ut i omgång till rehabiliteringskoordinatorer, men då 

ingen mer återkoppling skedde än med de fem som deltog så upplevde jag att tiden 

inte fanns att försöka finna flera rehabiliteringskoordinatorer att intervjua. Detta 

beslut fattades på många olika plan. Men mesta delen av det privata planet från min 

sida. 

Även om deltagarantalet är relativt lågt så ser man i intervjuerna att alla 

intervjupersonerna säger ungefär samma uppgifter i sina berättelser. Detta antyder att 

uppgifterna rimligtvis kan anses vara samstämmiga och ger en god validitet i arbetet. 
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Slutsats 

Syftet med studien var att belysa hur rehabiliteringskoordinatorerna upplever sitt 

arbetssätt och vilka möjligheter och hinder som finns i deras arbetssätt. Genom denna 

studie och det resultat som visade på att syftet med att belysa vilka möjligheter och 

hinder som rehabiliteringskoordinatorerna upplever har besvarats utifrån ett narrativ 

synsätt och tolkning.  

De slutsatser som man kan dra i studien är att de narrativen som beskrivs i resultatet 

är mycket fokuserat på möjligheter, de hinder som framkommer omvänds till 

möjligheter genom god kommunikation till ett bra samarbete och ett bra arbetssätt för 

rehabiliteringskoordinatorerna.  

Resultatet går i stora delar i linje med tidigare forskning inom området om 

rehabiliteringskoordinatorernas möjligheter och hinder i arbetet. Men det finns vissa 

områden som exempelvis samarbetet mellan läkare och rehabiliteringskoordinatorer 

som skiljer sig mot vad denna studies resultat har visat i de narrativ och mot vad 

tidigare forskning visar på. Detta kan vara en slump att de 

rehabiliteringskoordinatorer som deltog i studien har bra möjligheter till bra 

samarbete med andra.  

Man kan också dra slutsatsen att som rehabiliteringskoordinator behöver man som 

person vara lite av en spindel i nätet att kunna hålla reda på mycket information, 

vilken profession man ska vända sig till i vilken situation, kunna ta för sig i ett samtal 

för att kunna skapa möjligheter i arbetet. Att kunna ha en bra dialog med sin chef är 

en bra möjlighet i arbetet, men avsaknaden är inte ett hinder i sig. Samma sak gäller 

möjligheten till att vara med och förbättra och förändra sina arbetsuppgifter skapar 

möjligheter men inte heller här av avsaknaden av denna möjlighet ett hinder i själva 

arbetsutförandet. Utan möjligheterna skapas utefter hur 

rehabiliteringskoordinatorerna ser på sitt arbetssätt och vilka möjligheter de har samt 

att de känner att de trivs med det de gör på sitt arbete, även om vissa situationer är 

mer påfrestande och stressande än andra under en begränsad period.  

Framtida forskningsområden  
Rehabiliteringskoordinatorer är ett område det satts mycket på inom landstinget och 

deras arbetssätt runt patienten. Men för att få en bättre förståelse i hur de arbetar och 

hur mycket tid och energi de lägger på sina arbetsuppgifter så behöver detta område 

forskas på mer.  

Både i denna studie och i tidigare forskningsstudier så framkommer det att en 

rehabiliteringskoordinator har många bollar i luften och är beroende av många olika 

faktorer för att deras arbete ska kunna fungera. De behöver bra kommunikation med 

patienten, andra professioner i vården och med berörda myndigheter. Detta är ett 

område som behöver mer forskning hur just denna form av kommunikation ser ut och 

hur den påverkar rehabiliteringskoordinatorernas möjligheter att kunna vara en länk i 
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kedjan. I tidigare forskning så framkommer det en del hinder som inte syns lika 

tydligt i denna studie, det kan bero på att det är en liten population av 

rehabiliteringskoordinatorer som deltog vilket kan ge ett missvisande resultat just på 

vilka andra hinder som kan förekomma för att rehabiliteringskoordinatorerna ska 

kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Därför i framtiden behövs det göras större 

studier med flera rehabiliteringskoordinatorer som deltar för att skapa en bättre bild 

över hur deras arbetsförhållanden är och vilka möjligheter och hinder som föreligger i 

deras arbete.   
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Mitt namn är Madelene Berlin och jag studerar vid Mittuniversitetet. Jag vill komma i 

kontakt med dig som arbetar som Rehabkoordinator inom Västra Götalandsregionen. 

Dina upplevelser är viktiga för mig då jag skriver ett examensarbete inom 

området ”Arbetsliv, hälsa och rehabilitering”. 

Syftet med min undersökning är att belysa hur rehabkoordinator upplever sitt arbete 

som just rehabkoordinator. Vilka möjligheter och hinder upplever du i ditt arbete som 

koordinator av rehabilitering? Genom intervjuer med ett antal rehabkoordinatorer vill 

jag undersöka hur rehabkoordinatorer ser på sin yrkesroll, samt hur yrket påverkar 

dig som person.   

Intervjuerna kommer att utföras av mig och samtalet kommer att spelas in om det 

godkänns av dig som blir intervjuad. Intervjuerna kommer att raderas då uppsatsen 

är klar och ditt riktiga namn kommer inte att finnas med i studien. Allt martrial 

behandlas konfidentiellt och kommer inte att kunna härledas till dig. Datainsamlingen 

sker som ett led i mina studier och kommer enbart att användas inom ramen för min 

utbildning.    

Deltagandet är helt frivilligt. Om du tackar ja kommer vi att avtala en tid och en plats 

för intervjun som passar. Intervjutiden beräknas till 20-30 minuter. Vid intervjun 

kommer jag att ställa ett antal frågor som är kopplade till uppsatsens syfte men du 

väljer själv vilka frågor du vill svara på och hur mycket du vill säga. Du kan avbryta 

intervjun när du vill. 

Har du mer funderingar kring studien kan du kontakta mig.  

Tack på för hand! 

Madelene Berlin 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Information om studien 

  

• Hur länge har du jobbat som rehabkoordinator? 

o Varför sökte du jobb som rehabkoordinator? 

o Vad vill du uppnå med jobbet? Personligen, med patienter? 

  

• Har du delad tjänst? Anna yrkesroll bredvid rehabkoordinator? 

o Hur funderar det att kombinera? Känslor för dig som person 

positiva/negativa? 

 

• Hur funderar kontakten mellan andra professioner och myndigheter? 

o Hur påverkar detta dig som person? 

  

• Hur mår du när du går till jobbet som rehabkoordinator? 

o Fysiskt, psykiskt? 

  

• Tycker du att du får det stödet av din arbetsgivare som du behöver för att mår 

bra på jobbet?  

o Samt kunna utföra arbetet på ett korrekt sätt? 

o Vet du vad som förväntas av dig på jobbet? 

  

• Hur stor del kan du vara med och påverka i förändring/förbättring av ditt 

arbete? 

o Hur påverkar detta dig som person? 

  

• Du träffar många olika människor i din yrkesroll, med olika problematik. Hur 

upplever du personligen den möjligheten att hjälpa dessa människor? 

o Kan du beskriva den känslan? Hur får den dig att må? Fysiskt 

psykiskt? 

  

• Vid positiv utgång för patienten, hur mår du? Upplever du situationen 

känslomässigt? 

  

• Vid negativ utgång för patienten, hur mår du? 

  

• Om en patient är otrevlig, hur tar du det? Får du hjälp av kollegor, chefen? 

  

• Har du någon att prata med? 
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• Har du blivit fysisk/psykiskt påhoppad av någon patienten? Hur mådde du 

personligen efter det? 

  

• Hur skulle du beskriva ditt känslomässiga tillstånd efter en arbetsdag? 

o Positivt/negativt? 

 

• Klarar du av att lämna arbetet vid dörren när du går hem? 

  

• Tack för att du medverkade i denna studie, har du några frågor eller 

funderingar kring studien? 
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Bilaga 3: Kompletterande frågor 

• Hur fungerar samarbetet med de olika aktörerna? 

o Försäkringskassan 

o Arbetsförmedling 

o Arbetsgivare 

o Läkare 

o Rehab personal 

o Psykologer 

o Patienten 

o Chefer 

  

• Hur ser en rehabiliteringsplan ut i din organisation för en patient? Vilka 

insatser behöver du göra/genomföra för att arbetet från rehabkoordinatorn 

ska kunna hjälpa patienten? 

  

• Hur ser patienten på rehabkoordinator? Vet de på förväg vad du gör eller 

behöver du lägga tid för att berätta dina arbetsuppger? Hur påverkar det i så 

fall dit arbete som rehabkoordinator? 

  

• Vilka möjligheter eller hinder ser du i ditt arbete som rehabkoordinator i 

förhållande till de andra aktörerna? Hur påverkas ditt arbete när andra 

aktörer också har en roll för att planera patientens rehabilitering. Ex 

föräkringskassan skapar rehabplaner för patienten vilket och arbetsgivaren 

måste göra för patienten. Hur påvekars din arbetsuppgift? 

  

• Hur ser din chef på dina arbetsuppgifter? Vilka förutsättningar har ni i 

förhållande till enhetens ekonomi att ex kunna gå utbildningar mm? 

  

• Hur stor del kan du vara med och påverka i förändring/förbättring av ditt 

arbete som rehabkoordinatorn, när det gäller arbetssätt, arbetsmetod, rutiner, 

uppbyggnaden av rutiner? 

  

• Vilken möjlighet har du att få det stödet av din chef/kollegor för att klara av 

att jobba som rehabkoordinator, med ex information om vart du som 

rehabkoordinator vänder dig i specifika fall. 

  

• Om du vid möte med en patient inser att denna personen behöver akut hjälp 

av ex en psykolog eller läkare vet du som rehabkoordinator vart du ska vända 

dig? 
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• Vilka hinder och möjligheter har du som rehabkoordinator att få hjälp om 

någon patient eller profession är otrevlig eller på annat sätt går på din som 

rehabkoordinator eller personligen som person? 
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Bilaga 4: Nyckelord 

 

Meningar Kategorier Tema 

Båda tjänsterna som intervjupersonen 

hade var hos samma arbetsgivare, 

vilket upplevdes som positivt 

Delad tjänst Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Delade tjänster gynnade arbetet Delad tjänst Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Kunna hjälpa patienten från flera olika 

professioners synvinkel 
Delad tjänst Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Kan vara lite förvirrande för patienten i 

början när rehabiliteringskoordinatorn 

har flera professioner, men det brukar 

i slutändan uppskattas av patienten. 

Delad tjänst Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Nöjd med chefen som är närvarande Chefen Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Chefen finns nära tillhands om 

behovet uppstår 
Chefen Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Chefen är också 

rehabiliteringskoordinator 
Chefen Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Chefen jobbar på vårdcentralen, men 

med en annan profession förutom att 

vara chef 

Chefen Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Bra samarbete med chefen för att 

kunna förbättra sin arbetssituation 
Chefen Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Vet var hon ska vända sig, men ingen 

närvarande chef på enheten 
Chefen Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Så det inte som ett hinder att klara sig 

själv och att ha chefen på lite avstånd. 
Chefen Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Trivs bra med arbetsuppgifterna Trivsel Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Finns en viss stress i arbetet, men 

denna är under en begränsad period 
Trivsel Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 
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Ställs högra krav Trivsel Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Ibland kan det finnas en frustration 

mot andra myndigheter med inte mot 

mitt arbete. 

Trivsel Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Trivs med både arbetsplatsen och 

arbetsuppgifterna 
Trivsel Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Vist tar man med arbetet hem, men 

detta är inget hinder i mitt eget 

mående. 

Trivsel Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Har möjlighet att påverka mitt arbete 

till det bättre 
Förändring/förbättring Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Jobbar aktivt med att ta fram nya och 

förbättra styrdokument och rutiner 
Förändring/förbättring Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Har möjligheten att ta fram rutiner för 

att införa rehabiliteringskoordinatorer 

till nya avdelningar 

Förändring/förbättring Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Har möjligheter att tillsammans med 

chefen göra förbättringar och 

förändringar i arbetet 

Förändring/förbättring Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Finns visa dokument som inte går att 

påverka då de kommer från 

ledningen, men i det stora hela finns 

det bra möjligheter till att vara med 

och påverka 

Förändring/förbättring Rollen som 

rehabiliteringskoordinator 

Finns en frustration då läkare inte 

alltid vet vad en 

rehabiliteringskoordinator gör 

Kommunikation med 

övrig vårdpersonal 
Kommunikation 

Samarbetet med vårdpersonalen 

fungerar bra. 
Kommunikation med 

övrig vårdpersonal 
Kommunikation 

Bra samarbetet medför lättare att få 

kontakt med övriga vårdpersonal på 

vårdcentralen. 

Kommunikation med 

övrig vårdpersonal 
Kommunikation 

Bra kontakt med andra myndigheter Kommunikation med 

andra myndigheter 
Kommunikation 
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Kan stundtals vara svårt att få kontakt 

med Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen 

Kommunikation med 

andra myndigheter 
Kommunikation 

Ibland svårt med kommunikation med 

Försäkringskassan, speciellt när 

utredningar som göras på sjukhuset 

inte för någon feedback fram 

myndigheten 

Kommunikation med 

andra myndigheter 
Kommunikation 

När man har etablerat en kontaktväg 

till olika handläggare så är 

kommunikationen lättare. 

Kommunikation med 

andra myndigheter 
Kommunikation 

När patienterna förstår syftet med 

rehabiliteringskoordinator så fungerar 

samarbetet bra 

Kommunikation med 

patienter 
Kommunikation 

Förirring för patienten när dubbla 

tjänster finns. Men efter förklaring så 

ser patienten möjligheterna.   

Kommunikation med 

patienter 
Kommunikation 

Använder mycket teknik för att hålla 

kommunikation öppen med 

patienterna. 
  

Kommunikation med 

patienter 
Kommunikation 

 


