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Abstrakt 

Koordinatorer inom hälso- och sjukvården har införts inom de flesta landsting och regioner, de 

senaste åren. Syfte: Syftet med den kvalitativa intervjustudien var att undersöka hur 

professionella från olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården upplever koordinatorsrollen. 

Metod: En kvalitativ ansats valdes för studien. Intervjuer genomfördes med fem 

yrkesverksamma personer, med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Innehållsanalys på 

manifest nivå har använts för att analysera data. Resultat: Innehållsanalysen ledde fram till två 

kategorier och fyra underkategorier som beskriver upplevelser av möjligheter och hinder för 

koordinatorsrollen. I intervjuerna beskriver informanterna att koordinatorn skapar teamkänsla, är 

vårdens kontaktperson och samordnar rehabiliteringen. De hindrande faktorerna påverkar 

koordinatorns arbete och kan leda till ensamarbete för medarbetarna. Diskussion och 

Konklusion: Samtidigt som rehabilitering bör vara en stärkande process för individen, kan 

rehabiliteringsarbetet vara krävande för de yrkesverksamma. Informanterna upplever att 

koordinatorsrollen behöver resurser och möjlighet till att arbeta i team. Vilket leder fram till att 

det är en förutsättning att tillräckligt med tid finns avsatt och att det finns en närhet till 

funktionen. Baserat på intervjuerna är konklusionen att koordinatorsrollen är en viktig funktion 

för att nå målen om en hälsofrämjande hälso- och sjukvård.   
 

Nyckelord: avlastning, hälsa, koordinator, rehabilitering, samordning och upplevelser 
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1. Inledning 

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp som kan ha olika innebörd beroende på sammanhang. En 

generell beskrivning av begreppet rehabilitering, är alla åtgärder som ska hjälpa människor att 

öka “livskvalitét och förbättra förutsättningar att fungera självständigt i samhällslivet" (Vahlne 

Westerhäll, Bergroth och Ekholm, 2010, s.21). Ansvaret för detta delas mellan hälso- och 

sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och utöver dessa finns det 

privata, frivilliga och ideella aktörer (ibid.). Hälso- och sjukvården har ett övergripande mål om 

“en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” (SFS 1982:763§2). Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) är en ramlag, vilket betyder att staten eller kommunerna själva genom mål 

och krav får tolka och utforma arbetet. Sedan HSL kom till har den ändrats ett 70-tal gånger och 

vården har tillförts stora förändringar inom ansvarsfördelning, organisation och utformning 

(SOU 2013:44). Det finns idag ett förslag om att HSL upphävs och ersätts av en Patientlag och 

Lagen om organisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet, vilken föreslås träda i kraft 1 januari 

2015 (ibid.). Vidare har det skett en utveckling inom rehabiliteringsområdet, ett skifte från en 

övervägande medicinsk modell med diagnostik och sjukdomsbild, till att bli mer vidsynt för 

psykologiska, sociala och kulturella aspekter (Wade & De Jong, 2000). Det råder stora regionala 

skillnader i kvalitet och medicinska resultat i vården, vilket framgår i Statens Offentliga 

Utredning, SOU 2013:44. Utredningen bygger delvis på Socialstyrelsens rapport, Ojämna villkor 

för hälsa och vård, från 2011 som uppmärksammar att vården i landstingen ska bli jämlik, 

genom att utjämna tillgången på specialiserad sjukvård. De regionala prioriteringarna och 

kostnaderna vid remittering av patienter kan skilja sig åt mellan landstingen och de medicinska 

resultaten visar också på skillnader av behandlingsbara sjukdomar (SOU 2013:44).   

 

Samordna, samverka och samarbete används ofta i rehabiliteringssammanhang och det som 

begreppen har gemensamt är att de syftar till att vi ska utföra något tillsammans. Ordet samordna 

kan användas som ett begrepp för resursutnyttjande, medan samverka används när två eller flera 

organisationer utformar processer för samarbete för att nå gemensamma mål. Samarbete handlar 

om människor eller organisationer som arbetar tillsammans. Att kommunicera för att nå 

gemensamma mål, används som en förtydligad definition av samarbete i offentlig verksamhet 

(Vahlne Westerhäll et al., 2010). Det finns stora förväntningar på att samarbetet ska fungera 
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mellan olika yrkesgrupper och sektorer som har i uppdrag att utveckla hälso- och sjukvården 

(Kvarnström, 2007). 

 

Syftet med arbetslivsinriktad rehabilitering är att den som blivit sjuk ska återfå sin arbetsförmåga 

och förutsättning till egen försörjning, enligt Lag om allmän försörjning, 22 Kap 2§ AFL (SFS 

1962:381). I första hand är det arbetsgivaren som har ansvar för den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen, med möjlighet till insatser från flera olika rehabiliteringsaktörer (Vahlne 

Westerhäll et al., 2010). Det är hälso- och sjukvården som ansvarar för medicinsk vård, 

behandling, habilitering och rehabilitering (Günzel & Zanderin, 2012). När det gäller medicinsk 

rehabilitering och arbetslivsinriktad rehabilitering sker det oftast en växelverkan mellan insatser 

utifrån individens behov (Lundgren & Molander, 2008).  

 

Den medicinska rehabiliteringens stora utmaningar finns inom områden som psykisk ohälsa och 

långvarig smärta. För dessa målgrupper har samordningen varit otillräcklig (Lundgren & 

Molander, 2008). För att ta sig an utmaningen och för att tillgodose sjukskrivnas behov av 

utredning och rehabilitering med tidiga insatser finns i nuläget koordinatorer/samordnare inom 

hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2011c). Olika tillstånd kräver dock olika 

rehabiliteringsinsatser. Rehabilitering är en process och inte en enskild åtgärd, det ska finnas en 

helhetssyn för individen (Vahlne Westerhäll et al., 2010).  För personer med långvarig smärta är 

kravet att olika professioner arbetar i team, med hög grad av samordning, där den som är teamets 

samordnare också kan vara den som är koordinator för patienterna (Lundgren & Molander, 

2008). Team inom medicinsk rehabilitering kan vara “en mindre grupp individer med delvis 

olika kompetens som gemensamt löser specifika uppgifter och som normalt sett tillhör samma 

organisation” (Lundgren & Molander, 2008, s.52).  

 

Kraven ökar på hälso- och sjukvården som ska tolka nya mål, samtidigt har det tillsatts 

koordinatorer med en samverkansfunktion i de flesta kommuner i Sverige (Hansen Falkdal, 

Hörnqwist Bylund, Edlund, Janlert & Bernspång, 2013). Koordinatorn har beskrivits som den 

viktigaste personen för patienten under rehabiliteringen. Enligt Sjukskrivningsmiljarden ska 

koordinatorsfunktionen utvecklas, för 2015 ska en koordinerande funktion finnas inom alla 

landsting/regioner. Därför behövs ökad kunskap om koordinatorsrollen inom vården. Med denna 
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intervjustudie vill författaren undersöka hur professionella från olika yrkesgrupper upplever 

koordinatorsrollen i rehabiliteringsprocessen. 

 

1.1. Tidigare studier 

Vad gäller studier om behandling eller rehabilitering vid smärta återfinns ett flertal rapporter. I 

Sverige är det Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) som är 

utvärderingsorganisation, medan Socialstyrelsen utvecklar hälso- och sjukvården inom ramen för 

arbetet med Nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 2009). År 2006 kom Metoder för behandling 

av långvarig smärta (SBU 2006:177) och fyra år senare uppdaterades rapporten Rehabilitering 

vid långvarig smärta (SBU 2010:198) för att tillgodose nya evidens, motiverat med de stora 

kostnader som smärta förknippas med. SBU-rapporten (SBU 2010:198) anger bland annat 

positiva effekter av multimodal rehabilitering (MMR). Effekterna av MMR, utvärderas numera i 

ett nationellt kvalitetsregister, Nationellt register över smärtrehabilitering (NRS). MMR bygger 

på den biopsykosociala modellen, där de somatiska, psykologiska, sociala och beteendemässiga 

och mer personliga aspekterna såsom livsstil, även ingår. Ett MMR-program kan innehålla 

avspänning, fysisk aktivitet och olika strategier för att hantera smärta (”coping”) och utbildning 

om smärta. Flera professioner arbetar mot ett gemensamt mål under en längre men avgränsad tid 

(SBU 2010:198). Resultaten som framkom i SBU-rapporten skulle även leda till att utarbeta 

Nationella Riktlinjer inom rörelseorganens sjukdomar som kan användas av vårdgivare, 

sjukvårspolitiker och andra beslutsfattande målgrupper (Socialstyrelsen, 2012). Många 

beslutsfattare menar att riktlinjernas innehåll många gånger ger stöd för att förbättra 

verksamheten och för att göra förändringar i strukturen (Socialstyrelsen, 2009). 

ReKoord-projektet, Nationell utvärdering av koordinatorsfunktionen inom sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsområdet, är en rapport som utvärderar koordinatorsfunktionen inom hälso- och 

sjukvården på uppdrag av regeringen (Hansen Falkdal et al., 2013). En av rapportens slutsatser är 

att modellen “spindeln i nätet” är det arbetssätt för koordinatorerna som visar på goda resultat av 

rehabiliteringen och även på andra medarbetares arbete. Att vara "spindeln i nätet" innebär att 

koordinatorn har många arbetsuppgifter: att koordinera alla rehabiliteringsinsatser, starta 

rehabiliteringsteam och samarbeta med andra aktörer. Projektet pågick från 1 oktober 2012 till 

och med 31 augusti 2013. Utvärderingen grundade sig i att nitton av landets 21 landsting har 
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infört någon form av sjukskrivnings- och rehabiliteringskoordinatorer inom hälso- och 

sjukvården. I projektet uppgår antalet informanter till ca: 320 personer, 19 landsting och 

därutöver finns enkätsvar från nära 200 patienter (ibid.). 

 I maj 2012 gav Karolinska Institutet ut en Manual för arbetslivsinriktad multimodal 

rehabilitering (MMR) vid icke-specifika rygg- och nackbesvär, med syfte att stödja och 

uppmuntra patienter att återgå i arbete och minska sjukfrånvaro. Koordinatorn beskrivs här som 

en viktig funktion för rehabiliteringsarbetet, som deltagarens följeslagare under 

rehabiliteringstiden och samordnare av rehabiliteringsprocessen (Jensen et al., 2012).  

 

Ledning och styrning av hälso- och sjukvårdens arbete med patienters sjukskrivning, är en studie 

över tid med resultat från år 2013 och en jämförelse med år 2007. I projektet, har chefer 

intervjuats, för att ge kunskap om ledning och styrning av sjukskrivningsfrågan ur chefers 

perspektiv. Problemet verkar inte vara hur man skall styra och leda sjukskrivningsprocessen 

inom organisationen, utan rådande osäkerhet på vad det är som skall styras och ledas. Därför 

behövs enligt författarna mer information och stöd till chefer om möjligheter att leda och styra 

sjukskrivningsprocessen på olika nivåer (Alexandersson, Keller, Knorring von & Paul, 2013). 

 

I Teamarbete vid medicinsk rehabilitering, beskriver Lundgren och Molander (2008) att 

vårdgivarna tidigare kommunicerade i stor utsträckning med hjälp av lappar och att de skrev 

meddelande till varandra. Läkare arbetade oftast för sig och legitimerade sjukgymnaster fanns på 

egna avskilda avdelningar. Idag arbetar professionella i team, i större utsträckning, vilket är en 

vanlig organisationsform som underlättar kommunikation.  Inom arbetslivsinriktad rehabilitering 

kan koordinatorn på en Företagshälsovård, tillsammans med arbetsgivaren och patienten besluta 

om lämpliga rehabiliteringsåtgärder, enligt författarna (Lundgren & Molander, 2008).  

 

En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Hinder och möjligheter utifrån professionernas 

perspektiv (Johansson, 2010), är en avhandling som analyserar möjligheterna till att omorientera 

hälso- och sjukvården mot en mer hälsofrämjande inriktning utifrån vårdgivarnas perspektiv. Det 

var 32 informanter som har ingått i studien som utgår från vårdpersonalens hälsofrämjande roll 

och vilka hinder och möjligheter de upplever i det dagliga arbetet. De hindrande faktorerna som 

finns i avhandlingen var: en stressande arbetssituation, brist på riktlinjer och mål. Ledningens 
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stöd är något som ansågs avgöra för tillgången till tid och andra resurser som krävs för 

vårdpersonal att bedriva ett hälsofrämjande arbete (ibid.). 

 

I en internationell litteraturstudie av Shaw, Hong, Pransky och Loisel från 2008, beskrivs det att 

samordning i arbetslivsinriktad rehabilitering är en framgångsrik strategi. Författarna har 

sammanställt 22 studier från sju olika länder som beskriver färdigheter för koordinatorer i 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet med studien var att beskriva vilka kompetensområden 

som koordinatorerna, de som samordnar rehabilitering, har. Vilket visades vara, att utföra en 

arbetsplatsbedömning, utföra intervjuer, ha kunskaper i: problemlösning, ergonomi, arbetslivet, 

juridik och medicinska tillstånd (Shaw et al., 2008).  

 

1.2. Bakgrund 

Då vi är sjuka får vi ersättning som baseras på arbetsinkomst (Günzel & Zanderin, 2012). Den 

som blir långtidssjukskriven kan dock drabbas av negativa konsekvenser, som att gå miste om 

den sociala samvaron som finns i arbetslivet och därmed även självkänslan. Tidiga insatser och 

kontakt med arbetslivet kan vara viktigt för att bryta negativa konsekvenser, och för att förhindra 

stora kostnader både för individen och samhället (ibid.). Statistik från Försäkringskassan visar att 

redan efter tre månaders sjukskrivning minskar möjligheterna att återgå i arbete. Om individen 

ska ha goda möjligheter att återgå till arbetslivet är det viktigt att alla insatser sker samordnat och 

utan lång väntan på rehabilitering (SOU 2009:49).  

 

Den politiska riktningen i Sverige, är den så kallade arbetslinjen som betonar att så många som 

möjligt i arbetsför ålder skall arbeta (Antonson, 2003, s.15). Sedan 1990-talet har flera 

utredningar genomförts för att komma med förslag om en reformerad sjukförsäkring och ett av 

de begreppen som är återkommande är rehabilitering (Günzel & Zanderin, 2012). Under 1990-

talet ökade kraven på att samverka inom rehabiliteringsområdet (Proposition 1996/97:63). Från 

2005 har Försäkringskassan och Socialstyrelsen utarbetat en mer kvalitetssäkrad 

sjukskrivningsprocess på uppdrag av regeringen. Det är ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd 

som Socialstyrelsen haft huvudansvar för. Det Försäkringsmedicinska beslutsstödet är riktlinjer 

för bedömning av arbetsförmåga samt sjukskrivningstid i förhållande till diagnos. Det 
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Försäkringsmedicinska beslutsstödet har på så vis förhindrat stora regionala skillnader när det 

gäller längden på sjukskrivning i relation till diagnos (Günzel & Zanderin, 2012).  

 

 

1.2.1. Koordinatorer inom hälso- och sjukvården 

Den som har den koordinerande funktionen inom hälso- och sjukvården har för enkelhetens skull 

här bestämts till koordinator, men det förekommer variationer och andra namn på funktionen i 

olika kommuner och Lansting. Några exempel är rehabiliteringssamordnare, 

rehabiliteringskoordinator eller sjukskrivningssamordnare. I Sverige idag, finns det enligt 

Rekoord-projektet uppskattningsvis 500 koordinatorer inom hälso- och sjukvårdens primärvård 

och endast fem procent har uppdraget på heltid (Hansen Falkdal et al., 2013). Koordinatorer 

inom hälso-och sjukvården påbörjades redan i början av 2000-talet som pilotprojekt för 

sjukskrivna patienter. Syftet var då, att utveckla organisationen i försäkringsmedicin och även att 

utveckla ett internt teamarbete och samverka med andra aktörer (ibid.). Nationellt 

Försäkringsmedicinskt Forum (NFF) antog år 2008 följande definition av kunskapsområdet 

försäkringsmedicin (Socialstyrelsen, 2011c, s.):  

 

Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om hur funktionstillstånd, diagnostik, 

behandling, rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada påverkar och 

påverkas av olika sjukförsäkringars utformning samt därmed relaterade överväganden 

och åtgärder inom berörda professioner. 

 

Försäkringsmedicin handlar även om hur olika insatser i sjukvården påverkar patientens behov 

av de försäkringsinsatser och hur olika förmåner i försäkringarna kan påverka patienten och 

dennes behov av sjukvård (Söderlund et al., 2012).  

 

1.2.2. Koordinatorernas uppdrag 

Koordinatorn kan användas som ett verktyg för försäkringsmedicin och för att 

sjukskrivningsprocessen skall bli effektiv och av god kvalitet (Hansen Falkdal et al., 2013).  

Koordinatorn har en viktig funktion i rehabiliteringsarbetet. Uppdraget varierar med regionala 

skillnader, men det är vanligt att koordinatorn har kunskap om antalet patienter som är 
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sjukskrivna och att patienterna får insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin (Rapport 

2012:17).  

 

Rekoord-projektet beskriver att koordinatorn skall fungera som "processledningens förlängda 

arm på hälsocentralerna" (Hansen Falkdal et al., 2013, s.4). Koordinatorsfunktionen kan ha 

många uppdrag, såsom att organisera arbetet, skapa rutiner och föra statistik, vara ett stöd till 

läkaren och medarbetare i de försäkringsmedicinska frågor som kan uppkomma. Även genom att 

samordna rehabiliteringen kring patienten. Koordinatorn kan också ge råd och kunskap till 

läkaren vid intygskrivning. I uppdraget ingår det oftast att vara kontaktperson och coach till 

patienterna, att delta i bedömning och ge förslag till en rehabiliteringsplan. Förutom det, kan 

koordinatorn vara en kontaktperson och samarbeta med de andra rehabiliteringsaktörerna i 

rehabiliteringsprocessen såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänst och 

arbetsgivaren (ibid.).  

 

Enligt Sjukskrivningsmiljarden 2014 ska den koordinerande funktionen vara ansvarig, 

rådgivande, bidra med kunskap, vara samarbetspartner till andra aktörer samt kontaktperson och 

coach till patienter i sjukskrivnings - och rehabiliteringsprocessen. Att samarbeta kring individen 

med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren och kommunen. De landsting som 

har en funktion som fungerar i ännu högre grad än angivet under 2014 som till exempel att 

kartlägga rehabiliteringsbehov, utveckla rehabiliteringsteam, analysera statistik kommer att få 

del av sjukskrivningsmiljarden och ytterligare stimulansmedel (Sjukskrivningsmiljarden, 2014). 

 

1.2.3. Sjukskrivningsmiljarden 

För att sjukskrivningsfrågorna ska prioriteras har staten infört ekonomiska incitament, såsom 

Sjukskrivningsmiljarden, efter samråd med Sveriges kommuner och Landsting. 

Sjukskrivningsmiljarden betalas ut i syfte att utveckla sjukskrivnings - och 

rehabiliteringsprocessen inom hälso- och sjukvården och för att utveckla samverkan med andra 

aktörer. Upp till en miljard kronor per år har betalts ut till landstingen under 2007–2013 

(Sjukskrivningsmiljarden, 2013). Sjukskrivningsmiljarden år 2014 och 2015, ska möjliggöra för 

en god samverkan kring patienten. Under 2014 är villkoret för Sjukskrivningsmiljarden att 
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koordinatorsfunktionen inom hälso-och sjukvården ska utvecklas, för året därpå ska alla 

landsting ha en koordinerande funktion (Sjukskrivningsmiljarden 2014).  

 

För två år sedan fick Försäkringskassan i uppdrag att följa upp och betala ut 

sjukskrivningsmiljarden och som en del av uppdraget skall kvaliteten på läkarintygen följas upp. 

Det finns många intyg som inte blir godkända (Kvalitet på läkarintyg, 2013). Enligt 

rehabiliteringskedjan krävs godkänt intyg, ett medicinskt underlag, för att sjukpenning ska 

betalas ut (Sjukskrivningsmiljarden, 2013).  

 

1.2.4. Rehabiliteringsgarantin 

Personer med icke specificerade rygg- och nackbesvär samt lindrig eller medelsvår psykisk 

ohälsa står för 60 procent av sjukskrivningarna (Rapport 2012:17). Rehabiliteringsgarantin 

garanterar vetenskapligt beprövade (evidensbaserade) medicinska rehabiliteringsinsatser för att 

möjliggöra återgång i arbete, för dessa individer (Proposition 2007/08:1). Rehabiliteringsgarantin 

kan beskrivas som en succesiv överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting.  För 2013 fattade regeringen beslut om att förlänga och förändra överenskommelserna 

med Sveriges Kommuner och Landsting om rehabiliteringsgarantin och sjukskrivningsprocessen. 

Ett viktigt uppdrag är att hitta bättre former för tidig samverkan kring patientens rehabilitering 

och de aktuella rehabiliteringsaktörerna. I Rehabiliteringsgarantin för 2013 förtydligades att 

vården och Försäkringskassan tidigare kan koppla in arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen i 

rehabiliteringsinsatser utöver det rent medicinska, vid smärta och psykisk ohälsa. Patienten 

behöver lämna ett samtycke att vården kan kontakta Försäkringskassan. Försäkringskassan har 

ett samordningssansvar och kan koppla på andra insatser förutom de medicinska. Arbetsgivaren 

och arbetsförmedlingen kan kontaktas för arbetslivsinriktad rehabilitering, att anpassa 

arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna. (Rehabiliteringsgarantin, 2013). Redan 2001 visade studier 

att kontakten bör upprätthållas med arbetsplatsen under sjukskrivningsperioden för att nå positivt 

resultat i rehabilitering (Marnetoft, Selander, Bergroth & Ekholm, 2001). 

 

I praktiken innebär rehabiliteringsgarantin idag, Kognitiv beteendeterapi (KBT) som utförs av en 

KBT-terapeut för personer med psykisk ohälsa och MMR för personer med smärtproblematik. 
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Sjukskrivningsmiljarden har utgjort en grund för att utveckla rehabiliteringsgarantin, där många 

kommuner idag tar hjälp av team och koordinatorer (Rapport 2012:17).  

 

1.2.5. Rehabiliteringskedjan 

Rehabiliteringskedjan som infördes 2008, innebar att sjukförsäkringssystemet gjordes om för att 

pröva rätten till ersättning med bestämda tidsramar och för att råda bot på passiviteten i 

sjukskrivningsprocessen (Vahlne Westerhäll et al., 2010). Läkarintyget och läkarens medicinska 

bedömning är en central del, sjukdom och arbetsoförmåga är villkor för att sjukpenning eller 

rehabiliteringsersättning skall beviljas. Arbetsförmåga kan dock tolkas olika av olika 

myndigheter och aktörer. Det försäkringsrättsliga perspektivet rymmer försäkringens förmåner 

och insatser, vid nedsatt arbetsförmåga. Många sjukdomar behöver inte leda till att 

arbetsförmågan blir nedsatt. Arbetsförmågan skall bedömas i förhållande till individens arbete 

och vid arbetslöshet eller enligt rehabiliteringskedjans tidsgränser med hjälp av 

Arbetsförmedlingen (Vahlne Westerhäll et al., 2010). 

 

De första sju dagarna bedömer vi vanligtvis vår egen arbetsförmåga, men från och med den 

sjunde dagen ska ett läkarintyg styrka arbetsoförmåga. Arbetsgivaren kan begära läkarintyg från 

första dagen. Efter 28 dagar ska ett läkaruttlåtande lämnas till arbetsgivaren (Günzel och 

Zanderin, 2012). De första 90 dagarna bedöms arbetsförmågan utefter det ordinarie arbetet eller 

annat tillfälligt arbete hos arbetsgivaren. Försäkringskassan ska bedöma om den anställda kan 

utföra något arbete och kan begära att arbetsgivaren kan styrka vilka åtgärder som har vidtagits. 

Efter 90 dagar har den anställda rätt till sjukpenning om han eller hon inte kan utföra något 

arbete hos sin arbetsgivare. Försäkringskassan tar reda på om arbetsgivare har möjlighet att 

varaktigt erbjuda något annat arbete som den anställde klarar av. Försäkringskassan kan erbjuda 

den anställda hjälp med en kontakt hos Arbetsförmedlingen. Om den anställda inte kan arbeta 

efter 180 dagar på grund av sin sjukdom, skall Försäkringskassan undersöka möjligheterna om 

individen har arbetsförmåga utanför den ordinarie arbetsplatsen. Om den anställda klarar av 

något arbete på den reguljära arbetsmarknaden, upphör rätten till sjukpenning (ibid). 
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1.2.6. Rehabiliteringsinsatser 

Det finns många olika modeller för rehabilitering, ACT och the Strenghts model är två modeller 

som växt fram och utvecklats i USA (Westerhäll, 2010). I ACT-modellen bedrivs rehabilitering i 

team som kan bestå av en psykiatriker, sjuksköterska, kurator, psykolog, arbetsterapeut och en 

case manager. Case manegern beskrivs som en person som har ansvar att hjälpa personer i 

sjukvårdssystemet (Ibid.). The Strenghts model anses enligt Vahlne Westerhäll et al. (2010) 

passa det svenska socialförsäkringssystemet för att rehabilitera sjuka tillbaka till arbetslivet. 

Rehabilitering är således en process, samtidigt är det en förändringsprocess och ibland också en 

utvecklingsprocess för individen (Hillborg, 2010). Hillborg (2010) förklarar empowerment i 

rehabiliteringsprocessen och disempowerment som är avsaknad av empowerment. Det finns 

ingen enhetlig översättning av begreppet empowerment till svenska, och det kan beskrivas på 

olika nivåer (Jerdén, 2007). På individuell nivå är empowerment “egenmakt eller 

självbestämmande” som samvarierar med det sammanhang som patienten ingår i. Jerdén 

beskriver att empowerment är grunden för ett hälsofrämjande förhållningssätt i hälso- och 

sjukvården, för att patienten ska få kontroll över sitt liv och sin hälsa (2007) . 

 

1.3. Syfte 

Syftet med den kvalitativa intervjustudien var att undersöka hur professionella från olika 

yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården upplever koordinatorsrollen.  

 

2. Metod 
För att förklara vald metod och få struktur på redovisningen av studien har författaren använt 

Brymans Samhällsvetenskapliga metoder (2011) . Den forskningsstrategi som författaren har valt 

är kvalitativ undersökning, eftersom en tyngdpunkt av studien handlar om hur informanterna 

uppfattar och tolkar den sociala verklighet som de själva skapar, lever och verkar i. 

Forsknigsdesign ska utgöra en ram för forskarens tillvägagångssätt av datainsamling och analys. 

En tvärsnittsdesign är en typ av forskningsdesign och då samlas information in, från mer än ett 

fall och under en begränsad tidsperiod. Med en tvärsnittsdesign kan forskaren se variationer 

mellan personer eller organisationer och upptäcka mönster eller samband (Bryman, 2011).   
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Det är vanligt vid kvalitativ intervju, att ljudinspela intervjuerna och sedan transkribera 

ordagrant. Vid ljudinspelning tillåts forskaren fånga upp vad informanten svarar och samtidigt 

fånga hur informanten säger det. Det finns olika tillvägagångssätt för att genomföra en intervju. 

Inför en kvalitativ intervju kan forskaren använda sig av en semistrukturerad intervjuguide med 

teman eller färdiga frågor. Intervjuguiden behöver inte följas slaviskt för i en semistrukturerad 

intervju tillåts forskaren att frångå frågeguiden för att fånga upp något underliggande eller ställa 

följdfrågor.  

2.1. Procedur 

För att ge en inledning och samla tidigare studier har aktuell litteratur i ämnet 

rehabiliteringsvetenskap och artikelsök i Mittuniversitetets databas använts med sökorden 

rehabilitering, medicinsk rehabilitering och vocational rehabilitation. Några artiklar och böcker 

har valts ut för att redogöra för tidigare studier på området. Den litteratur som har studerats har 

också gett uppslag till andra förslag på litteratur och forskningsprojekt. För att genomföra den 

kvalitativa forskningen kontaktades en verksamhetschef och tre enhetschefer under projektets 

första vecka, via telefonkontakt och mail. Det blev överenskommet att inbjudan till intervjuerna 

skulle vidarebefordras per mail från cheferna till de yrkesverksamma. Inbjudan bestod av ett 

informationsbrev, som hade utarbetats enligt rekommendationer från universitetet. Efter 

godkännande från handledaren bifogades inbjudan till cheferna (bilaga 2).  

 

Intervjuerna har genomförts enskilt, för att informanterna ska beskriva sina egna upplevelser 

utan att påverkas av vad de andra svarar. En pilotundersökning genomfördes för att testa 

intervjuguide, för att träna på att genomföra en intervju men också för att få feedback på 

frågornas konstruktion och relevans. En frågeguide utarbetades och testades i en provintervju 

med en koordinator på en privat vårdcentral, under projektets andra vecka, innan de ordinarie 

intervjuerna ägde rum. Efter den genomförda provintervjun diskuterade författaren och 

koordinatorn frågornas relevans, hur frågorna upplevdes och om det fanns några invändningar 

eller andra förslag. Det framkom inget behov att ändra frågor eller begrepp, så frågorna behölls i 

sin dåvarande form. Författaren har valt att inte inkludera provintervjun i det presenterade 

materialet. 
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Intervjuguiden består av frågor som rör upplevelser av koordinatorsfunktionen, hur samarbetet 

har fungerat, vad funktionen kan tillföra i vården. Efter varje intervju tillfrågades om 

informanten hade något ytterligare att tillägga intervjun. Platsen som intervjuerna genomfördes 

på var inte förutbestämt, det bestämdes gemensamt vid mail eller telefonkontakt. Intervjuerna 

genomfördes i april månad i anslutning till olika vårdcentraler, i informanternas egna arbetsrum. 

Det var kvalitativa intervjuer som genomfördes, med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide 

(bilaga 1). Ett induktivt synsätt har tillämpats då resultatet av studien har utvecklats med ny teori. 

 

2.2. Urval 

För den kvalitativa intervjun valdes från fem olika yrkesgrupper, inkluderad koordinatorsrollen. 

Med tanke på studiens tidsram har urvalet valts utifrån ett bekvämlighetsurval, på en mindre ort.  

 

Författaren kontaktade chefer som skulle informera sina anställda och skicka ut inbjudan via 

mail. I telefonkontakt med en verksamhetschef vidarebefordrades två kontakter via mail. Då inga 

informanter hade tackat ja till att delta i studien på den sista svarsdagen, skickades en påminnelse 

ut via mail till dessa två. Varav en av dem tackade ja och en tackade nej, till att delta i studien. 

Via ett telefonsamtal till en enhetschef samma dag erhölls ett ja, från en informant och veckan 

därpå ytterligare en som tackade ja till att delta i intervjustudien. Genom den privata 

vårdcentralen där författaren hade gjort en provintervju gav den fjärde informanten sitt 

godkännande att delta. Via egna kontakter fick författaren tag i den femte informanten och hade 

då fem informanter från olika yrkesgrupper, vilket var planerat. Informanterna var en ST-läkare, 

en distriktssköterska, en leg. psykolog, en leg. arbetsterapeut och en leg. sjukgymnast. 

 

2.3. Dataanalys 

Provintervjun och fyra av intervjuerna ljudinspelades. En av intervjuerna har inte ljudinspelas då 

informanten inte gav sitt samtycke till detta vid intervjutillfället. Intervjun som inte har 

ljudinspelats, har vid intervjutillfället antecknats noggrant med stödord och fick renskrivas 

samma dag.  Informanten gav sitt godkännande att författaren fick ta kontakt via telefon eller 

mail om något var oklart efter den genomförda intervjun eller inför kodningen. Ingen ytterligare 

kontakt har författaren ansett varit aktuell. De intervjuer som ljudinspelades transkriberades efter 
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intervjutillfället. En av informanterna fick efter önskemål ta del av den transkriberade intervjun 

och ombads återkomma om det fanns något som behövdes ändras på eller frågas om, vilket inte 

har gjorts.  

 

Intervjuerna har analyserats utifrån Graneheim och Lundmans (2003) kvalitativa innehållsanalys 

som har sitt ursprung i kommunikationsteori. Innehållsanalysen beskrivs som objektiv och 

systematisk. Genom att utföra analysen genom en beprövad modell kan trovärdigheten i en 

kvalitativ studie öka. Utifrån den transkriberade intervjun har de meningsbärande enheterna 

(Tabell 1) valts ut, en fras, och dessa har sedan kondenserats för att gå från talspråk till skrift 

men samtidigt med kärnan i behåll. Utifrån skriften har en kod (Tabell 1), ett begrepp, tagits 

fram som har sitt ursprung i intervjun. Begreppen ska förstås i kontexten och koden kan 

möjliggöra nytt tänkande på ett problem.  Utifrån de olika koderna som framkommer genom 

intervjun kan författaren se om det finns en röd tråd. I analysprocessen rör sig författaren mellan 

delarna av texten och helheten, fram och tillbaka. Vidare är det möjligt att skapa kategorier, som 

svarar på frågan, vad? Det är kategorierna som kan framträda som den röda tråden, genom 

koderna. Efter att koderna har tagits fram skapades underkategorier och kategorier, utefter 

Granskär & Höglund-Nielsen (2008). För att stärka analysens trovärdighet diskuterades 

kategorierna och underkategorierna med handledaren som haft tillgång till intervjumaterialet.  

 

Tabell 1. Kodning. Exempel på kodning av provintervjun med en koordinator, utifrån Graneheim 

och Lundmans (2003, s.108) manifest nivå. Egenkonstruerad tabell. 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad  

meningsbärande enhet 

Kod 

"Vissa onsdagar fanns det inget 

att göra, ingen som ringde och 

inga besök så nu jobbar jag med 

det blandat med resten" 

Då det inte fanns behov på 

avsatt tid, så är nu uppdraget 

mer flexibelt. 

flexibilitet 

"Då får jag liksom sitta och nysta 

och ta hjälp av 

arbetsförmedlingen, FK eller 

läkaren eller vad det kan vara" 

 

Samarbeta med interna aktörer 

eller samverka med andra 

rehabiliteringsaktörer för att 

hjälpa patienten. 

samverka 
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2.4. Etiska aspekter 

För de yrkesverksamma som ingår i studien, för informanterna, finns det etiska frågor som rör 

anonymitet, integritet, konfidentialitet och att deltagandet ska vara frivilligt. Det finns fyra 

principer för etiken som gäller för svensk forskning som anges i Bryman (2011, s.131). 

Informationskravet, författaren skrev ett brev till professionerna (bilaga 2) där syftet med studien 

framgick, syftet med intervjuerna förklarades också vid intervjutillfällena. Informanterna fick 

veta att deltagandet var frivilligt och de kunde avbryta studien, om och när de själva så vill 

(Bryman, 2011). De som medverkade i studien fick upplysning om “informerat samtycke” 

(Jacobsen D-I, 2011, s.22). Eller som Bryman uttrycker det, samtyckeskravet vilket innebär att 

informanterna själva bestämmer över sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet handlar 

om att informanterna behandlas så att personuppgifter eller andra saker om personen, förvaras så 

att ingen obehörig kan få tillgång. Intervjumaterialet och informanternas namn har förvarats på 

olika platser, i säkert förvar. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in enbart får 

användas i denna studie och i dess syfte (Bryman, 2011). Inga personnamn eller ortsnamn som 

kan knyta personerna till studien finns angivet i texten. Studiens syfte har varit att undersöka 

professionernas upplevelser av koordinatorns yrkesroll och inte personen privat. När 

informanterna svarat på intervjufrågorna har uppfattningen varit att de har svarat utifrån sin 

yrkesroll och förmedlat sina upplevelser av koordinatorsfunktionen som en funktion, och inte 

personen som har rollen. 

 

3. Resultat 

Fem informanter av olika profession med erfarenhet av koordinatorsrollen inom hälso- och 

sjukvården har intervjuats i denna studie. Informanterna är kvinnor och de har arbetat olika lång 

tid inom hälso- och sjukvården, med en spridning från början av 1970-talet till år 2010. En av 

vårdcentralerna finns belägen på landsbygden, två i stadskärnan, varav en av dessa är en privat 

vårdcentral. En av informanterna talar om sina upplevelser av koordinatorsfunktionen på en 

psykiatrisk klinik, resterande kommer från primärvården.  
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Informanterna som deltog i studien var distriktssköterska som också är koordinator, en leg. 

psykolog, en leg. läkare, en leg. sjukgymnast och en leg. arbetsterapeut. Kortfattat beskrivs 

informanternas arbetsuppgifter, enligt nedan. Koordinatorn stödjer, samordnar och är en 

kontaktperson till dem som är sjukskrivna, de aktualiseras antingen av: distriktssköterskan, 

läkaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Psykologen tar emot patienter som söker 

primärvården på grund av psykisk ohälsa, ansvarar för behandlingar, utför utredningar och har 

handledning med personalen. Läkaren är en ST- läkare på en vårdcentral med arbetsuppgifter 

som att handlägga allehanda patientärenden som kan dyka upp, allt från akuta infektioner till 

komplicerade sjukskrivningsärenden. Sjukgymnasten undersöker, bedömer och behandlar 

patienter med besvär och sjukdomsdiagnoser. Arbetsterapeuten leder gruppaktiviteter, träffar 

enskilda patienter och framförallt patienter med kognitiva behov inom psykiatrisk vård. Arbetet 

innebär olika aktiviteter som att träna sociala sammanhang, köksarbete eller textilarbete, sådant 

som ligger nära det dagliga livet. Det kan vara olika patienter som remitterats, både med en 

diagnos, med smärta eller med utbrändhet eller annan långvarig sjukdom. Alla deltagare 

beskriver att de har daglig erfarenhet av rehabilitering och att samverka. 

 

Alla fem intervjuer har lett fram till två kategorier: Koordinatorsrollen – en möjlighet och 

Upplevelser av hinder för koordinatorsrollen. Kategorin Koordinatorsrollen – en möjlighet  

genererade fyra underkategorier: teamarbete, avlastning, kontaktperson och samordning. 

 

3.1. Koordinatorsrollen – en möjlighet 

Alla deltagare ser ett behov av en koordinerande funktion i rehabiliteringsprocessen, en som kan 

vara ”spindeln i nätet” och ”hålla i trådarna”. Personer från olika yrkesgrupper kan vara 

koordinator, vad funktionen heter tror de flesta är mindre viktigt.  

 

”Man kan vara vilken profession som helst det är ju mycket att man passar för det, att man gillar 

jobbet.” 
 

 

3.1.1. Teamarbete 

Möjligheter som samtliga deltagare anser, är upplevelser av att koordinatorn är ett bra verktyg 

för samarbete, koordinatorn skapar teamkänsla och bildar team. En av informanterna anser att 
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koordinatorn behövs för teampatienter. En annan upplever att koordinatorn är lätt att samarbeta 

med eftersom koordinatorn är väl insatt i patienternas problematik och vet hur organisationen 

fungerar. Dessutom tycks koordinatorn skapa teamkänsla: 

 

”….det var då koordinatorn kom som man kände att man var ett team. ” 

 

Det är bra att koordinatorn finns med på avstämningsmötet för att fånga patientens upplevelser. 

 

”Då är det bra att ha en lyhörd koordinator med, så man kan hjälpas åt.”  
 

En av informanterna berättar att koordinatorn har schemalagt teamarbete med både läkaren, 

sjukgymnast och KBT-terapeut. Det finns upplevelser av att koordinatorn gärna vill arbeta ännu 

mer med sjukgymnast och arbetsterapeut. Det går att utveckla teamarbetet runt patienten ännu 

mer. För att teamarbetet ska fungera är det viktigt att ha en gemensam värdegrund genom att 

”diskutera på vårdcentralen att man ska ha ett biopsykosocialt synsätt och en helhetssyn”. 

 

3.1.2. Avlastning 

Arbetssituationen beskriver tre av deltagarna som att "de har fullt upp" och det framkommer att 

det är brist på läkare. Alla deltagare har uttryckt att de upplever att de blir avlastade av 

koordinatorn. En av deltagarna tycker att det blir effektivt när koordinatorn är aktiv i 

rehabiliteringsprocessen, för då kan hon utföra sitt eget arbete bättre och hålla målen "då kan jag 

få hålla mig till det jag ska hålla mig till". En annan uttrycker sig ungefär likadant "då kan jag 

hålla mig till mitt uppdrag". Koordinatorn pratar med patienterna och upprätthåller kontakt med 

externa aktörer, då behövs det inte alltid ett läkarbesök. Det finns upplevelser av att läkaren blir 

avlastad av koordinatorn som kan boka in möten med alla inblandade rehabiliteringsaktörer Två 

av informanterna kan se vinsten med att många administrativa uppgifter finns på koordinatorns 

bord vilket avlastar de andra medarbetarna.  

 

"Jag kan använda min tid bättre, för min kompetens behövs mer för andra patienter, istället för 

att sitta och koordinera möten och så." 

 

En av deltagarna säger att det finns ett behov av att få ännu mer hjälp att utforma sjukintyg till 

Försäkringskassan. En av deltagarna tycker att koordinatorn är bra på att koordinera möten med 
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Försäkringskassan och reda ut saker. Patienten kan ha svårt att få fram saker som kan bero på att 

de är utmattade, inte orkar, har depression eller inte förmår. Men det kan också handla om att 

patienten har svårt med koncentrationen, en informant anser "att få bli avlastad i allt det 

praktiska, kan vara bra för patienten." För många av patienterna blir samhällsstrukturen ett 

problem säger en av informanterna, en annan talar om det komplicerade system som vi lever i. 

Koordinatorn kan då avlasta patienterna vilket kan hjälpa dem i rehabiliteringsprocessen. 

 

"Koordinatorn kan bli en mellanhand som håller i trådarna //...// för har man all koncentration 

på allt kaos runtomkring kan man inte fokusera att jobba på dom här inre bitarna som man 

kanske behöver." 

 

 

3.1.3. Kontaktperson 

I intervjuerna berättar samtliga informanter att de upplever att koordinatorn är en kontaktperson. 

Koordinatorn är en kontaktperson för alla rehabiliteringsaktörer på arenan. Koordinatorn är 

också patienternas kontaktperson som kan ge stöd och kan verka för tidiga insatser i 

rehabiliteringsprocessen Patienten lämnar en samtyckesblankett för att få kontakt med 

koordinatorn. Med ett direktnummer till koordinatorn slipper patienten telefonkö. Koordinatorn 

kan också snabbt få kontakt med berörda rehabiliteringsaktörer. Många av patienterna som är 

sjukskriva mår inte bra och koordinatorn själv kan erbjuda samtalsstöd och motiverande samtal, 

vid behov. 

 

"Jag är mer som en neutral person jag är ingen myndighet och då känner dem ju mer som ett 

stöd tror jag. Att jag vill hjälpa dem." 

 
 

"Jag kan snabbare nå personerna. Jag kan snabbare vägar in om patienten inte når dem de ska 

nå." 

 

Ibland händer det dock att vårdcentralen inte vet hur de ska hjälpa patienten och då kan 

koordinatorn ta emot för ett samtal. En av informanterna beskriver att " hade inte hon funnits för 

de här patienterna skulle det ha tagit enorm tid och komma någonstans över huvudtaget".  På ett 

avstämningsmöte då flera rehabiliteringsaktörer medverkar, kan patienten hamna i en utsatt 

situation. En av deltagarna har upplevelsen av att det är "bra att koordinatorn kan följa upp och 

fånga upp hur patienten har upplevt det".  Många av patienterna har ekonomiska problem och 
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ibland är det svårt att räcka till, “för mycket är ekonomiska problem, ekonomiska problem som 

det behövs en kurator till” säger en av informanterna. Flera av deltagarna säger att det finns ett 

önskemål om att tillsätta en kurator. De förklarar vidare att en kurator kan samarbeta i 

rehabiliteringsprocessen med patienter som har ekonomiska problem, eller en kurator som också 

är koordinator.  

 

Koordinatorn är en kontaktperson som följer upp hur patienten mår vid återgång till arbetet 

genom en "skattningskala på patienternas hälsa och mående, i början och vid återgång i arbete". 

En av informanterna upplever att det finns behov av en koordinerande funktion på alla 

vårdcentraler, i psykiatrisk vård och på ortopeden, eftersom de sjukskriver många individer. 

Koordinatorn är ett bra verktyg för att få struktur på sjukskrivningarna och dess längd. Tre av 

deltagarna anser att det är enklare om koordinatorn finns nära, för det underlättar 

kommunikationen Några påpekar också att det är viktigt att koordinatorn har tillräckligt med tid 

avsatt för att vara kontaktperson. En av informanterna uppskattar att hon vet vart koordinatorn 

finns och bakom vilken dörr hon sitter "man går bara och knackar på". Samtliga deltagare tycker 

att den som är koordinator ska passa för det och en av dem tycker att en koordinator behöver 

vara engagerad. En deltagare beskriver att koordinatorn brinner för sitt arbete men att 

koordinatorn behöver få påfyllning, då hon bemöter många patienter som mår dåligt. Just nu 

utbildar sig personer från olika yrkesgrupper i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som 

är en rehabiliteringsmodell, som kan hjälpa patienten att övervinna både sociala och 

psykologiska hinder. 

 

3.1.4. Samordning 

I koordinatorns uppdrag ingår det att samordna rehabiliteringen, att göra upp en plan tillsammans 

med patienten och andra berörda aktörer. Planen är vilka insatser som behövs för att få allt att 

fungera runtomkring.  En informant tycker att koordinatorn och samordningen är viktig runt de 

svåra smärtpatienterna. En annan ser ett stort behov av samordning för de personer som är 

långtidssjukskrivna och de som lätt "faller mellan stolarna", det vill säga de patienter som har 

behov av kontakt och insatser från flera olika rehabiliteringsaktörer. Hon beskriver också att alla 

rehabiliteringsaktörers uppdrag går ihop och att det finns ett behov av samordning. 
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"Det går ju ihop, vi sitter å roddar med det där och vi skulle ju vilja ha någon som höll i 

taktpinnen ibland."  
 

En tredje informant beskriver att det finns ett etiskt motiv för att samverka bland annat för att 

minska risken så att ingen patient ska “falla mellan stolarna”. Det sker i samverkan i den 

samordnade rehabiliteringen. 

 

 "Som enskild aktör löser man oftast inte ensam patientens problem." 

 

".....en som kan rodda i vad det finns för möjligheter för det tänker inte patienterna på och det 

tänker inte alltid doktorn på. Vad är det som finns att erbjuda för någon form av rehabilitering, 

återgång till arbete." 
 

 

3.2. Upplevelser av hinder för koordinatorsrollen 

Under intervjuerna så framkom det olika hinder för koordinatorsfunktionen, vilket till stor del 

beror på organisatoriska problem. Det kan vara allt från vikarierande läkare, ibland från andra 

länder som inte är insatta i försäkringarna i Sverige, rutinerna på vårdcentralen eller när 

koordinatorn ska kontaktas. Det handlar också om landsbygden som blivit utan resurser och det 

saknas verksamma inom yrkesgrupper, då det kom ledningsbeslut om att centralisera MMR-

teamet. Vilket realiserades i samband med de nya utbildningskraven för KBT-terapeuten i 

teamet. En av deltagarna upplever det som ett hinder för sitt arbete, för hon blev utan både sitt 

team och vårdcentralens arbetsterapeut. Dessutom har det blivit lång väntetid för patienterna till 

MMR-teamet i staden. Det finns upplevelser av att vården inte är jämlik. Ett annat hinder handlar 

om datasystemet som används, som saknar funktioner för att föra in statistik över de sjukskrivna 

patienterna, vilket en av informanterna vet fungerar inom andra Landsting. 

 

”De kan se hur många sjukskrivna som finns och det går att utveckla funktionen bättre så man 

kan se, vad är det för insatser och när sattes de in, jag har ingen koll.” 

 

En av deltagarna har erfarenhet av ensamarbete och beskriver hennes upplevelser som 

nyanställd, vilket också grundar sig i organisatoriska problem som kan utgöra ett hinder för att 

koordinatorfunktionen ska fungera optimalt. 

 

”Vart finns dem, vem kan kontakta dem? Det var otydligt för mig i den organisationen.” 
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”Det hade ju kanske varit mycket bättre, att haft kontakt med koordinator i många fall där.. men 

det är lätt att vara efterklok.” 

 

Den som är koordinator finansieras idag av pengar från staten, samtliga deltagare uttrycker en 

osäkerhet på hur mycket plats och avsatt tid koordinatorn kommer att få i framtiden. En av dem 

påstår att koordinatorsfunktionen idag är en del i basutbudet men om de statliga pengarna 

försvinner och koordinatorsrollen ska konkurrera med diabetessköterskor och livsstilsskolor, då 

kanske koordinatorn får mindre avsatt tid. En av informanterna har upplevelser av att det är så 

det fungerar i vården, nya saker implementeras och andra försvinner bort. En annan säger: 

 

”Hur ska man fördela resurser, det kostar ju pengar och det är något man får bestämma 

uppifrån vart man vill lägga sina pengar.” 

 

4. Diskussion  

4.1. Metoddiskussion 

En kvalitativ metod anses ha varit det rätta för att fånga informanternas upplevelser. Bryman 

(2011) beskriver tvärsnittsdesign utifrån den kvalitativa metoden men ger även några exempel på 

forskning där tvärsnittsdesign använts i kvalitativ forskning. Författaren har uppfattningen av att 

tvärsnittsdesign har varit en applicerbar ram för studien, då studien överensstämmer med det som 

finns angivet i Bryman (2011). För att bedöma kvalitén i en kvalitativ forskning utgör 

tillförlitlighet en motsvarighet för begreppen validitet och reabilitet i kvantitativ forskning. 

Ytterligare finns det fyra delkriterier trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt konfirmering, 

som behandlas i metoddiskussionen nedan. 

 

När ett informationsbrev hade utformats och godkänts av handledaren diskuterades lämpliga sätt 

att ta kontakt med en vårdcentral. Att få svar från informanterna var något som stannade upp 

forskningsprocessen, vilket har givit lärdomar såsom att tillvägagångssättet kan utarbetas tidigt i 

studiens planeringsfas, i projektplanen. Informationsbrevet som skickades ut via enhetscheferna 

och verksamhetschef, resulterade i att ingen svarade inom tidsramen. Att tidigt skicka ut 

påminnelser till informanterna, kan vara en lösning för att spara tid. Ändå genomfördes fyra av 

intervjuerna inom tidsramen som planerat och en intervju vid ett senare tillfälle. Det hela 

resulterade i att urvalet fick en större bredd, istället för att begränsa studien till en vårdcentral 

finns informanterna som nu deltagit i studien på olika vårdgivande verksamheter.  
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Provintervjun som genomfördes var viktig för att prova intervjuteknik. Att intervjua, prova 

frågeguiden, prova ljudinspelning och för att få feedback på frågornas utformning. Frågeguiden 

har utarbetats på egen hand med förslag och hjälp av handledaren, som också godkänt 

frågeguiden innan själva intervjutillfället. Det har varit handledaren som har bidragit i rollen som 

granskare och kan styrka studiens pålitlighet.  

 

Författaren anser i enlighet med det som beskrivs i Bryman (2011, s.354), att det finns många 

beskrivningar av en social verklighet. Det är hur trovärdig beskrivningen är, som avgör hur 

andra accepterar den. Det författaren har gjort, i den här studien, har varit att förhålla sig till de 

regler som finns angivet av universitetet och i den vetenskapliga litteratur som universitet har 

rekommenderat. Det har varit viktigt att ta hänsyn till de etiska riktlinjerna som finns i Bryman 

(2011) vilket har beaktats i studien och har efterföljts med goda avsikter. Det kom ändå som en 

överraskning när en av informanterna var skeptiskt och en annan inte alls ville ställa upp på en 

intervju som skulle ljudinspelas. Att en av intervjuerna inte har ljudinspelats kan påverka 

resultatet då det blir svårare att uppfatta både vad som sägs och hur det sägs, eftersom författaren 

hade fullt upp med att föra anteckningar. Enligt Bryman (2011) är det en god idé att genomföra 

intervjun trots allt och författaren anser att det varit lärorikt att få erfarenheten av en sådan 

intervjusituation. Även om beslutet att genomföra intervjun ledde till ett tunnare intervjumaterial. 

Intervjusituationen kan upplevas olika, vissa kan bli hämmade och andra känner sig inte 

bekväma och trygga i rollen som informant. Upplevelsen var att det fanns en viss anspänning hos 

vissa av intervjupersonerna. Intervjupersonerna gav olika långt svar på intervjufrågorna och 

materialet skiljer sig åt, en av informanterna svarade mycket kort på frågorna och en av 

informanterna gav långa svar. Intervjuerna varade mellan 15 - 60 min. Frågeguiden skickades 

inte ut till informanterna i förväg och informanterna ombads delge sina upplevelser. Den 

kvalitativa innehållsanalysen som är på en manifest nivå är textnära och citaten är hämtade direkt 

från svaren.  

 

Det var första gången som författaren genomförde en intervju helt på egen hand och de första 

intervjuerna kändes rollen, att vara den som intervjuar främmande. Även platsen som 

intervjuerna genomfördes på, de professionellas arbetsrum var helt nya platser att vistas i. I 

efterhand har författaren reflekterat över informanternas svar och insett att fler kompletterande 
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frågor hade givit ett rikare material eller förklarat upplevelserna ytterligare. Varje intervju var ett 

tillfälle att förbättra intervjutekniken och rollen, att vara den som intervjuar blev mer bekväm. 

Studiens tillförlitlighet kan styrkas eftersom resultat från Reekord-projektet (Hansen Falkdal et 

al., 2013) kan bekräfta delar av det resultat som framkommit. Men resultatet ska inte 

generaliseras i och med det, för i denna kvalitativa studie sker intervjuerna i en begränsad tid, 

med ett fåtal personer i specifika organisationer på samma ort och kan vara uttryck för något just 

där och då. Intervjuerna ger ett djup, vilket är det som eftersträvas i kvalitativ forskning, men 

ingen bredd. Det är läsaren som avgör hur överförbara resultaten är till en annan kontext. I 

forskning som utförs inom samhällsvetenskap kan det vara svårt att styrka forskarens 

objektivitet, eftersom vi alla ingår i samhället och är en del av det som vi studerar. Det som 

istället kan styrka och konfirmera, är att författaren har haft en kontroll på sina egna åsikter och 

inte försökt att påverka resultatet. Författaren för denna studie har handlat i god tro, med stöd 

från handledaren.  

4.2. Resultatdiskussion 

Inom hälso- och sjukvården är läkaren den profession som är den äldsta, men det finns också leg. 

sjuksköterskor, leg. psykologer och på senare år finns leg. arbetsterapeuter och leg. 

sjukgymnaster (Lundgren & Molander, 2008). Alla uppräknade yrkesgrupper har ingått i den här 

studien och deltagarna har alla svarat på vilka upplevelser de har av koordinatorsrollen i 

rehabiliteringsprocessen. Samtidigt som forskning inom rehabiliteringsområdet ökar, så ökar 

också förståelsen för patienternas problem. Det kan vara ekonomiska och psykosociala faktorer 

som försvårar patientens sjukdomsbild och därmed behövs samordning mellan de olika aktörerna 

(Lundgren & Molander, 2008). I intervjuerna, i den här studien, beskrivs koordinatorn som den 

samordnade funktionen, oftast i samverkan med andra aktörer såsom Försäkringskassan etc. Det 

har varit intressant att fånga informanternas upplevelser av koordinatorsrollen. Möjligheter för 

koordinatorsrollen som hur teamarbete och samverkan fungerar. Men även vad som kan utgöra 

hinder för koordinatorsrollen och sådant som kan utvecklas. Studien har också väckt nya frågor 

om implementering, rehabiliteringsmodeller och vilka som passar att arbeta som koordinator. 

 

I resultatet av denna studie framgår det att informanterna upplever att koordinatorn avlastar både 

patienterna och sina medarbetare. Patienterna blir avlastade vid exempelvis utbrändhet eller 

depression. Vilket stämmer överens med det Hansen Falkdal et al. (2013) också kommit fram 
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till, patienter som har nedsatt förmåga eller saknar drivkraft får hjälp och stöd av koordinatorn. 

Koordinatorns avlastande funktion kan möjliggöra för att medarbetarna kan utföra sina arbeten 

bättre, vilket även framkommer i Reekord-projektet (Hansen Falkdal et. al, 2013).   

 

Lundgren och Molander (2008) beskriver att rehabilitering kan vara en givande arbetsuppgift 

men också krävande, så det behövs stöd och avlastning till professionerna, vilket även 

framkommer i intervjuerna i den här studien. Teamet kan vara bra för att medarbetarna ska få 

ventilera och få avlastning och den som har teamets avlastande funktion kan få ett 

avlastningssamtal (Lundgren & Molander, 2008). Den som har mest kontakt med patienterna och 

avlastar alla andra, det är koordinatorn. I resultatet av denna studie, framkommer det även att det 

finns ett behov, att få ”påfyllnad”. Det är viktigt att få ventilera och ge uttryck för det som känns 

svårt, för det ger möjligheter för att utföra ett bra teamarbete (Lundgren & Molander, 2008). Det 

som i början kan uppfattas som gnäll kan istället ge upphov till att de professionella tillsammans 

kan prata om hur de bäst kan hjälpa patienten. Att uttrycka osäkerhet eller oro, behöver inte vara 

ett tecken på oprofessionellt beteende, utan vara det som gynnar teamet och kommunikationen i 

längden (Lundgren & Molander, 2008). Därför anser författaren att det är viktigt att koordinatorn 

har tillgång till att arbeta i ett team, för att alla som behöver ska få avlastning och fylla på med 

ny energi.  

 

Informanterna, i den här studien, upplever att koordinatorn är ett bra verktyg för att samarbetet 

ska fungera, samtidigt som koordinatorn har kontroll på sjukskrivningarnas längd.  En av 

informanterna upplever att till en början när koordinatorerna infördes fanns det ingen struktur för 

de sjukskrivna patienterna. Idag däremot har koordinatorn kontakt med patienterna och besöken 

kan bokas in i tid, innan läkarintyget gått ut. Enligt ReeKord-projektet (Hansen Falkdal et al., 

2013) kan införandet av koordinatorer förkorta sjukvårdsprocessen, vilket i regel även förkortar 

sjukskrivningstidernas längd (Hansen Falkdahl et al., 2013). Av resultatet framgår att 

koordinatorn ger incitament till samarbete i rehabiliteringsprocessen mellan professionerna.  

Kärrholm, J., Ekholm, K., Ekholm, J., Bergroth, A., och Ekholm, KS. (2008) beskriver att 

samarbete i rehabiliteringsprocessen och mellan olika professioner kan korta sjukskrivningens 

längd. En egen tolkning är att både koordinatorns direktvägar till rehabiliteringsaktörerna, 

strukturen kring de sjukskrivna och samarbetet, kan vara nyckeln. 
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Avstämningsmötet som Försäkringskassan eller vården aktualiserar, är ett möte omkring den 

som är försäkrad, med viktiga aktörer för den försäkrade (Hansen Falkdahl et al., 2013). 

Resultatet visar att informanterna ser ett behov av att patienten får ett stöd på avstämningsmötet. 

På en av vårdcentralen genomförs ungefär ett till tre avstämningsmöten i veckan. I den här 

studien framgår det att läkaren och koordinatorn tillsammans kan utgöra ett stöd, då mötet kan 

bli en obehaglig situation, för patienten. På senare tid har forskning om rehabilitering inriktas på 

vilka förhållningssätt som främjar hälsa och utveckling (Millet, 2005). Empowerment kan 

översättas till att individen upplever kontroll, eller har motivation till att ta kontroll och att 

han/hon har kompetens och en egen förmåga i rehabiliteringsprocessen (Hillborg, 2010). 

Kosciulek (2004) rapport beskriver hur individer med funktionsnedsättning fick positiva resultat 

och ökade sin livskvalitet med hjälp av empowerment i arbetslivsinriktad rehabilitering.  Något 

som genererar empowerment kan vara att bli jämlikt bemött (Hillborg, 2010). Därför kan det 

vara viktigt precis som professionerna i den här studien säger, att både läkaren och koordinatorn 

tillsammans kan fånga upp hur patienten har upplevt mötet. Det är brist på läkare och under 

intervjuerna i den här studien, uttrycker flera av informanterna att det är mycket i läkarens 

agenda. Icke-godkända läkarintyg anser en av informanterna bero på läkarens tidbrist och att 

läkaren behöver mer hjälp för att utforma intygen. Försäkringskassans uppföljning på 

läkarintygen uppvisar trots allt en positiv trend, men det finns områden som behöver förbättras 

(Kvalitet på läkarintyg, 2013). Samtidigt så är det ledningen som avgör tillgång till tid och 

resurser, vilket krävs för att aktörerna ska bedriva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

arbete (Johansson, 2010). 

 

I den här studien berättar informanterna att flera professionella från olika yrkesgrupper utbildar 

sig i ACT och flera patienter har ekonomiska psykologiska och sociala problem. Vissa av 

patienter har mycket kontakt med vården, som inte vet hur de ska hjälpa dem. I en tidigare studie 

framkommer det att vid rehabilitering av muskelotala besvär är det viktigt att även utreda ångest, 

depression och stress för att finna en lämplig behandling (Sjöström, Asplund & Alricsson, 2012, 

s.151). I internationell forskningen har ACT fått stor uppmärksamhet (Socialstyrelsen 2011a, 

2011b). ACT är en bra modell mot stress och för att acceptera sin smärta, för att vara i nuet, 

säger en av informanterna i intervjun. Författaren anser att the Strenghts model tycks vara den 

modell som bäst anknyter till begreppet empowerment. Arbetssättet i the Strenghts model skall 
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utgå från orden "kan klara av" i hela rehabiliteringsprocessen (Westerhäll et al., 2011). Tidigare 

svenska studier visar på goda resultat när det gäller återgång i arbete med the Strenghts model 

(Marnetoft och Selander, 2000, 2005).  

 

På frågan “finns det något du önskar att koordinatorsfunktionen tillförde?” svarade många att ha 

en kurator i primärvården eller en koordinator som är kurator. Det hela beror på att många av 

patienterna har ekonomiska problem, som informanterna ansåg att en kurator kan hjälpa till med. 

I en studie av Walsh och Lord (2004) kom författarna fram till att insatser av en kurator, i 

kombination med stödsamtal och andra åtgärder, kan öka patientens empowerment. Många av 

informanterna uttrycker ändå att vem som har rollen och vilken vårdrelaterad utbildning 

koordinatorn har är mindre viktigt. Det som är viktigt, är att koordinatorn finns nära och passar 

för rollen. Hansen Falkdal et al. (2013) fann också att de personliga egenskaperna var viktig i 

rollen som koordinator, men det fanns också andra färdigheter som kan vara viktiga i rollen. 

Shaw et al. (2008) föreslår några av koordinatorernas (som arbetar med arbetsåtergång) 

kompetensområden: arbetsplatsbedömning, intervjuteknik, problemlösning, kunskap om 

arbetsliv- och juridik och kunskaper om medicinska tillstånd. Författaren har aldrig sett att 

tjänsten “koordinator” utannonserats, vilket också bekräftas av informanterna, rekryteringen sker 

internt. Författaren anser att studenter med kandidatexamen i Rehabiliteringsvetenskap 180 hp, 

mycket väl klarar av och skulle passa för rollen som koordinator inom hälso- och sjukvård i 

Sverige. 

 

En av informanterna har upplevelser av att vården förändras och nya sätt implementeras, såsom 

koordinatorsfunktionen. Hälso- och sjukvården förändras ständigt och HSL liknar mer ett 

"lapptäcke" med ändringar och tillägg (SOU 2013:44, s.92). Förändringar kan bli aktuellt på 

grund av inre eller yttre tryck på organisationen, vården förändras också ständigt i takt med ny 

beprövad forskning. Ett inre tryck kan bero på att verksamheten ställs inför nya krav och ska 

leverera nya resultat. Ett yttre tryck kan vara politiska styrmedel, såsom sjukskrivningsmiljarden. 

Både inre och yttre tyck leder till att vården ska styras och starta implementeringsprocesser 

(Socialstyrelsen 2011a, 2011b). En av informanterna ser ett stort behov av att ha ett större utbud 

till sina patienter och utveckla teamarbetet med koordinatorn. I intervjun uttrycker hon ett 

missnöje över att vården inte är jämlik och det är upplevelser av hindrande faktorer som också 
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försvårar för koordinatorn att utföra sitt uppdrag och stödja och hjälpa sina patienter på bästa 

sätt. Författaren tolkar det som om det finns en frustration: att det inte finns tid avsatt till att 

arbeta i team, när resurserna inte räcker till och när köer till behandling är långa. För att 

koordinatorn ska ha kapacitet att samordna rehabiliteringen med olika rehabiliteringsinsatser så 

gäller det också att det finns ett utbud. Det är inte acceptabelt att det är ett halvårs väntetid till 

MMR. Ett annat hinder för koordinatorn som uppkommer när tiden inte räcker till eller när 

kommunikationen inom organisationen brister är att medarbetarna kan få uppleva ensamarbete. 

Hansen Falkdal et al. (2013) menar på att koordinatorn kan förbättra arbetsmiljön för sina 

medarbetare. Ensamarbete däremot är en faktor som kan leda till ohälsa och arbetsgivaren har 

skyldighet enligt arbetsmiljölagen, AML 3 kap 2 § (SFS 1977:1 160), att förebygga ohälsa på 

arbetsplatsen.  

4.3. Förslag till forskning 

Under arbetets gång väcktes fler frågor som kan vara förslag till fortsatt forskning inom 

rehabiliteringsområdet. Forskning kan belysa koordinatorsfunktionens utveckling och vilken 

lämplig kompetens den som ska stödja individen behöver. Samt vilka modeller och metoder som 

skall tillämpas inom området. Många modeller kommer från USA, det finns redan en del 

forskning men det behövs mer forskning hur det fungerar i Sverige när de anpassas till svenska 

förhållanden. 

4.4. Konklusion 

Det som framkommit i den här studien är att deltagarna upplever att koordinatorsfunktionen är 

att en viktig kontaktperson för patienten och andra rehabiliteringsaktörer. Sedan koordinatorerna 

tillkom i vården är upplevelserna att det blivit till det bättre, även om det finns organisatoriska 

problem som behöver förbättras, för att koordinatorsrollen ska fungera optimalt. Det behövs 

resurser, insatser och möjlighet till att arbeta i team, när koordinatorn ska samordna 

rehabiliteringen utifrån patientens behov. För att koordinatorfunktionen ska utvecklas är det en 

förutsättning att tillräckligt med tid finns avsatt för att koordinatorsrollen och att koordinatorn 

finns nära till hands, på vårdcentralen eller kliniken. Baserat på intervjuerna är konklusionen att 

koordinatorsrollen är en viktig funktion för att nå målet om en hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård.   

 



31 

 

5. Referenser 

 

Alexandersson, K., Keller, C., Knorring M. von., & Paul, A-S. (2013). Ledning och styrning av hälso- 

och sjukvårdens arbete med patienters sjukskrivning. Resultat från 2013 och jämförelse med 2007. 

Karolinska institutet. 
 

Antonson, S. (2003). Stödets betydelse: supported employment : i kampen för arbete och att bryta 

utsatthet. Örebro: Örebro Universitet 
 

Backman, J. (2007). Rapporter och uppsatser. Jarl Backman och Studentlitteratur. 
 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 

procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today 24(2): 105-112. 
 

Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 

Studentlitteratur 
 

Günzel, M.., & Zanderin, L. (2012). Arbetsmiljörätt och Rehabilitering. Malmö: Liber. 
 

Hansen Falkdal, A., Hörnqwist Bylund, S., Edlund C., Janlert, U., & Bernspång, B. (2013). ReKoord-

projektet: Nationell utvärdering av koordinatorsfunktionen inom sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsområdet. Västerbottens läns landsting i samarbete med Umeå Universitet och 

Mittuniversitetet. Umeå 2013-09-02.  
 

Hillborg, H. (2010). Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv: brukarens och de 

professionellas perspektiv. Örebro: Örebro universitet 
 

Jacobsen, D-I. (2007). Förståelse, beskrivning och förklaring. Lund: Studentlitteratur. 
 

Jensen, I., Bergström, G., Ljungqvist, T., Jensen, I., Bergström, G., Ljungqvist, T., Määttänen, H., Busch, 

H., & Nygren, Å. (2012).  Manual för arbetslivsinriktad multimodal rehabilitering (MMR) vid icke 

specifika rygg och nackbesvär. Karolinska Institutet, IMM. Stockholm 

 

Jerdén, L. (2007). Health-promoting health services: Personal health documents and empowerment. 

Doktorsavhandling. Umeå: Umeå universitet. 
 

Johansson, H. (2010) En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård: hinder och möjligheter utifrån 

professionernas perspektiv. Umeå University medical dissertations 

 

Kvalitet på läkarintyg - en del av sjukskrivningsmiljarden. (2013). Övergripande resultat: 

Fösäkringskassan. 
 

Kvarnström, S. (2007). Interprofessionella team i vården: En studie om samarbete mellan 

hälsoprofessioner. Linköping: Linköpings universitet. 
 

Kosciulek, J.F. (2004).  Empowering people with disabilities through vocational rehabilitation counseling 

American Rehabilitation, Autumn, 2004, Vol.28(1), p.40(8) 
 



32 

 

Kärrholm, J., Ekholm, K., Ekholm, J., Bergroth, A., & Ekholm, K.S. (2008).  Systematic co-operation 

between employer, occupational health service and social insurance office: A 6-year follow-up of 

vocational rehabilitation for people on sick-leave, including economic benefits. Journal of Rehabilitation 

Medicine, 2008, Vol.40(8), pp.628-636 

 

Lundgren, C., & Molander, C. (2008). Teamarbete vid medicinsk rehabilitering. Stockholm: Liber 
 

Marnetoft,S-u., Selander, J., Bergroth, A., & Ekholm, J. (2001). Factors associated with successful 

vocational rehabilitation in a Swedish rural area. Journal of Rehabilitation Medicine, 2001, Vol.33, 

pp.71-78. 
 

Millet, P. (2005). Locus of control and its relation to working life: studies from the fields of vocational 

rehabilitation and small firms in Sweden. Doktorsavhandling. Luleå: Luleå universitet 
 

Proposition 1996/97:63. Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration. Hämtad 4 

mars 2014, http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/15/94/82356720.pdf 
 

Proposition 1996/97:63. Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration, m.m. 

Hämtad 21 maj 2014, http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/15/94/82356720.pdf 
 

Proposition 2007/08:136. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Hämtad 5 

mars 2014, http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/15/84/8dc40344.pdf 

 

Rapport 2012:17. (2012). Rehabiliteringsgarantin. Stockholm: Inspektionen för socialförsäkringsmedicin.  

Hämtad 4 mars 2014, http://www.inspsf.se/digitalAssets/1/1336_isf_web_rapport_2012_17.pdf 

 

Rehabiliteringsgarantin 2013. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 

rehabiliteringsgaranti 2013. S2012/527/SF. Hämtad 5 mars 2014, 

http://www.regeringen.se/download/2cb71a3f.pdf?major=1&minor=206544&cn=attachmentPublDuplicat

or_0_attachment 
 

Rehabiliteringsgarantin 2014. Godkännande av en överenskommelse om rehabiliteringsgaranti för 2014. 

S2012/8977/SF. Hämtad 5 mars 2014,  

http://www.skl.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=5d69a5ba-d50c-47cf-9e4e-

730370867f09&OwnerType=0&PropertyName=EmbeddedImg_b50ee3f2-def2-4b6a-891e-

fc8c9293af42&FileName=Rehabiliteringsgaranti+2014+-

+%C3%B6verenskommelse.pdf&Attachment=False 

 

SBU-rapport nr 177/1. (2006). Metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk 

litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2006. ISBN 91-85413-

08-9. 

SBU-rapport nr 177/2. (2006). Metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk 

litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). ISBN 91-85413-09-7. 

SBU-rapport nr 198. (2010). Rehabilitering vid långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt. 

Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). ISBN 978-91-85413-34-8. 
 

SFS 1962:381. Lag om allmän försäkring. Stockholm: Riksdagen. 
 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen. 
 



33 

 

SFS 1977:1160. Arbetsmiljölagen. Stockholm: Riksdagen. 
 

Shaw, W., Hong, Q., Pransky, G., & Loisel, P-A. (2008). Literature Review Describing the Role of 

Return-to-Work Coordinators in TrialPrograms and Interventions Designed to Prevent Workplace 

Disability. Journal of Occupational Rehabilitation, 2008, Vol.18(1), pp.2-15  

 

Sjukskrivningsmiljarden. (2013). Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 

om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess för 2013, S2012/6876/SF. Stockholm: 

Regeringskansliet. Hämtad 5 mars 2014, http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/65/46/d41704f8.pdf 
 

Sjukskrivningsmiljarden. (2014). Information om överenskommelsen sjukskrivningsmiljarden 2014-15. 

Stockholm: Sveriges Kommuner och landsting; 2014. Hämtad 4 april 2014, 

 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/sjukskrivningarna/overenskommelser-med-staten-

sjukskrivningar/information-om-sjukskrivningsmiljarden 

 

Socialstyrelsen. (2009). Mot en effektivare kunskapsstyrning. Kartläggning och analys av nationellt och 

regionalt stöd för en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården. Artikelnr 2009-10-124. 

Hämtad: 4 april 2014, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17796/2009-10-124.pdf 
 

Socialstyrelsen. (2011a). Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller 

schizofreniliknande tillstånd 2011 – stöd för styrning och ledning. 
 

Socialstyrelsen. (2011b). Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller 

schizofreniliknande tillstånd. Vetenskapligt underlag för nationella riktlinjer 2011.  
 

Socialstyrelsen. (2011c). Rapport 2011:02. Nationella medicinska indikationer. Samarbetsprojektet, 

Global Vårdsamordning för försäkringsmedicin. Hämtad 5 mars 2014,  

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nationella-indikationer-multimodal-

rehabilitering.pdf 
 

Socialstyrelsen. (2012). Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Artikelnr 2012-5-1, ISBN 

978-91-87169-32-8. Hämtad 4 Mars 2014, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18665/2012-5-1.pdf 
 

SOU 2009:49. Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring. 

Utgiven:28 maj 2009. Statens offentliga utredningar (SOU). Stockholm: Socialdepartementet.  Hämtad 8 

april 2014, http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/71/56/d146694d.pdf 
 

SOU 2013:44. Ansvarsfull hälso- och sjukvård. Stockholm: Socialdepartementet. Hämatd 8 april 2014, 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/00/12/bde393b3.pdf 

 

Sjöström, R., Asplund, R., & Alricsson, M. (2012). Back to work: evaluation of a multidisciplinary 

rehabilitation program with emphasis on mental symptoms; A two-year follow up. Journal of 

Multidisciplinary Healthcare, 5, 145-151. 
 

Söderlund, A., Gullacksen, A-C., Hamberg, M., Liedberg. G., Rivano Fischer, M., & Östlund, G.M. 

(2012). Uppgifter och kompetensbehov vid multimodal rehabilitering. SKL. Hämtad 5 mars 2014, 

http://www.lg.se/Global/Jobba_med_oss/vardgivarportalen/bra_sjukskrivning/Rehabiliteringsgarantin/Ko

mpetens_och_uppgifter_multimodal_rehabilitering.pdf 

 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/65/46/d41704f8.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/00/12/bde393b3.pdf
http://www.lg.se/Global/Jobba_med_oss/vardgivarportalen/bra_sjukskrivning/Rehabiliteringsgarantin/Kompetens_och_uppgifter_multimodal_rehabilitering.pdf
http://www.lg.se/Global/Jobba_med_oss/vardgivarportalen/bra_sjukskrivning/Rehabiliteringsgarantin/Kompetens_och_uppgifter_multimodal_rehabilitering.pdf


34 

 

Vahlne Westerhäll. L., Bergroth, A., & Ekholm, J. (2010). Rehabiliteringsvetenskap: rehabilitering till 

arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv. Lund: Studentlitteratur 
 

Wade, D.T., & De Jong, B.A. (2000). Recent advances in rehabilitation. British Medical Journal. May 

20, 2000, Vol.320 (7246), p.1385 

 

Walsh, T., & Lord, B. (2004). Client Satisfaction and Empowerment Through Social Work Intervention  

Social Work in Health Care, 2004, Vol.38(4), p.37-56 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Bilaga 1. Intervjuguide 

  

  

1.      Kan du berätta om vilka arbetsuppgifter du har och Kan du beskriva hur du 

upplever dina arbetsuppgifter? 

  

(finns det inslag av rehabiliteringsarbete eller samverkan? dagligen) 

  

2.      Hur länge har du jobbat inom vården och Har du arbetat innan det fanns 

koordinatorer inom vården? 

  

Om ja, hur upplever du att det var före /och efter / införandet av koordinatorer? 

  

3.      Kan du berätta om Din upplevelse av koordinatorsfunktionen på din arbetsplats? 

  

4.      Beskriv vad koordinatorsfunktionen tillför din vc eller vad du önskar funktionen 

skulle tillföra? 

  

( i rehabiliteringsarbetet eller i samverkan?) 

  

5.      Efter att koordinatorsfunktionen tillkommit i vården har koordinatorfunktionen 

tillfört vården något positivt/negativt? Berätta  

  

(kan du beskriva, vad menar du med det? hur tänker du då?) 

  

6.      Hur upplever du att samarbetet mellan yrkesgrupperna fungerar på din arbetsplats?  

  

7.      Hur fungerar samarbete med koordinatorn? 

  

8.     Upplever du att det kan finnas en risk för att koordinatorsfunktionen "försvinner" 

från vården eller från på din arbetsplats om stimulansmedel upphör, som exempelvis 

rehabiliteringsgarantin (vilket varit en möjliggörande faktor för införandet av 

koordinatorer på många vårdcentraler och i primärvården). Hur kommer det att fungera 

då? 

 

 

 9. Finns det något som du vill tillägga som jag inte frågat om eller något annat?  
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Bilaga 2. Informationsbrev  

 

 

 

  

Som anställd inom hälso - och sjukvården inbjuds Du härmed till att medverka i en undersökning 

om upplevelser av koordinatorsfunktionen. 

  

”Koordinatorsfunktionen i rehabiliteringsprocessen” är en intervjustudie med fem olika yrkesprofessioner. 

Studierna anknyter till Mittuniversitetet och forskning inom Rehabiliteringsvetenskap. Inom ramen för 

uppsatsen har författaren valt att undersöka hur medarbetare och gärna innehavaren av rollen som 

Koordinator, upplever arbetet med, och införandet av, Koordinatorer. “Hur upplever olika 

yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården koordinatorfunktionen?” 

  

Som en del i undersökningen kommer studiens författare att genomföra individuella intervjuer. Det innebär 

att Du som väljer att medverka, träffar mig på en gemensam överenskommen plats och tid. Intervjun 

beräknas pågå cirka 45 minuter. Planerad intervju sker under vecka 15 och eventuellt vecka 16. Om det är 

fler än en, av varje av fem olika yrkesprofessioner, som vill delta så kommer ett urval att göras. För att 

säkerställa dokumentationen kommer intervjuerna att ljudinspelas. 

  

Forskningsetiska riktlinjer kommer att följas i arbetet. Det innebär att Ditt deltagande är frivilligt och Du 

kan avstå från att svara på frågor eller när som helst avbryta Din medverkan utan att motivera varför. De 

uppgifter som samlas in behandlas konfidentiellt och förvaras säkert så att ingen obehörig kan ta del av 

dem. Det insamlade materialet kommer att användas till en C-uppsats i Programmet för hälsa och 

rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet. Eftersom syftet är att undersöka professionernas 

upplevelser, kommer inga ortsnamn eller personnamn att anges i den färdiga C-uppsatsen. Uppsatsen 

beräknas vara klar i början av juni 2014. 

  

Om Du väljer att medverka i undersökningen fyll i bifogad svarsblankett samt kontaktuppgifter (gäller 

samtliga oavsett om du väljer att medverka eller avstår från medverkan). 

  

Jag önskar att Du kopierar svarsblanketten och bifogar i ett svarsmail till Lee Eriksson på 

leer1101@student.miun.se så snart som möjligt men senast 4 april 2014.   

  

Vid eventuella frågor kring undersökningen får Du gärna kontakta mig som författare för studien.  

  

  

Kontaktuppgifter student: Lee Eriksson 



37 

 

xxxxx@student.miun.se  

070-XXXXXX 

  

  

  

Kontaktuppgifter handledare: Rita Sjöström 

xxxxx@miun.se 

070-XXXXXX 

Svarsblankett  

  

Kryssa i ditt svarsalternativ   

  

[  ] Ja, jag vill medverka  

  

[  ] Nej, jag vill inte medverka   

  

Jag är anställd sedan:  

  

Min yrkesprofession är: 

  

Jag har valt att medverka och bifogar mina kontaktuppgifter nedan:  

Namn:  

  

Arbetsplats:  

  

Telefonnummer:  

  

Mailadress: 

 


