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Sammanfattning 
 
Processkartläggning, som plattform för processbaserad verksamhetsutveckling, kan användas 
i hälso- och sjukvård för att kunna förstå en process och ge förutsättningar för förbättringar av 
den. Utgångspunkten var att det i litteraturen saknades en kartläggning av en vårdprocess som 
inkluderar sjukskrivningar, och sjukskrivningar ökar. Syftet var att förstå förutsättningarna för 
processbaserad verksamhetsutveckling gällande hälso- och sjukvårdens aktiviteter i 
primärvård för de patienter som söker vård vid förstämningssyndrom eller ångest/stress. 
Datainsamling gjordes i form av intervju samt processkartläggning av aktiviteter mellan 
sjukskrivning 1 och 2. Resultatet visade att berättelser med utgångspunkt i bra och dåliga 
erfarenheter av vårdprocessen kunde kopplas till framgångsfaktorer vad gäller förbättrad hälsa 
och återgång till arbete. De intervjuades roller, erfarenheter och syn på patientens behov gav 
upphov till olika förbättringsförslag gällande processen. Processkartläggningen visade på 
behov av en gemensam bild. Förslag till framtida processkartläggning gavs med utgångspunkt 
i resultatet.  
 
Nyckelord: kvalitetsutveckling, verksamhetsutveckling, processkartläggning, primärvård, 
sjukskrivningsprocess, framgångsfaktorer, förbättringsförslag, botten-upp-perspektiv 
 
 
 
 
 
 
  



    

 
 

VI 

 
 
Abstract 
 
Process mapping, as a prerequisite for process based organizational development, can be used 
in health care in order to understand the process and to provide possibilities of improving it. 
In the literature there was no mapping of the care process that includes sick leave, and sick 
leave increases. The purpose of the study was to understand the prerequisites for 
organizational development based on process mapping concerning primary health care 
activities for psychiatric diagnoses. Data collection was done by interviewing health 
professionals and by process mapping activities in the first period of sickness absence. The 
results showed that the stories based on good and bad experiences of the care process could be 
linked to success factors in terms of improved health and return to work. The informants 
different roles, experiences and perspective on the patient's needs gave rise to various 
suggestions for improvement of the process. Process mapping showed the need for a joint 
picture. Proposals based on the results, for future process mapping were given. 
 
Key Words: quality improvement, organizational development, process mapping, primary 
health care, sick leave process, success factors, suggestions for improvement, bottom-up 
perspective 
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1. Inledning 

Systematiskt kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete inkluderar utveckling av en verksamhets processer i en 
kundfokuserad verksamhet där processkartläggning är en förutsättning. Denna kan göras även i hälso-och sjukvård, och är 
verkningsfullt för att kunna förstå processen och ge förutsättningar för förbättringar av den. Dock saknas en kartläggning av 
primärvårdens vårdprocess som inkluderar sjukskrivningar, allt medan sjukskrivningar ökar, i synnerhet för psykiska 
diagnoser. Syftet med studien är att förstå förutsättningarna för processbaserad verksamhetsutveckling gällande hälso- och 
sjukvårdens aktiviteter i primärvård för de patienter som söker vård vid förstämningssyndrom eller ångest/stress, avgränsat 
till starten av en sjukskrivningsprocess. 
 
I många verksamheter bedrivs någon form av systematiskt förbättrings- eller 
förändringsarbete (Sörqvist, 2004). Detta arbete har sitt ursprung i kontroll av industriella 
processer men det har utvecklats till att användas också i hälso- och sjukvård. De två 
huvudaktiviteterna som ingår i ett kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete kan benämnas 
styrning och säkring, samt utveckling och förbättring. Dessa aktiviteter är motpoler och 
kompletterar varandra då de garanterar en viss mininivå och ger en bas för ett systematiskt 
förbättringsarbete. Verksamheters processer är ofta inte så effektiva och välfungerande som 
de enskilda delarna, och många processer saknar fungerande styrning (ibid.). 
 
Processbaserad verksamhetsutveckling kan beskrivas som ett konceptbaserat arbetssätt som är 
tillämpbart för alla typer av processer i alla typer av organisationer (Ljungberg & Larsson, 
2012). I de faser som inkluderas i denna förändringsprocess ingår att skapa medvetenhet om 
problem och möjligheter genom att identifiera, kartlägga, mäta, analysera, utveckla och 
utvärdera processer i en kundfokuserad verksamhet (ibid.). 
 
Processkartläggning kan vara ett användbart verktyg i hälso- och sjukvård eftersom den 
klargör de steg som ingår i processen och kan ge personalen förståelse och insikter (Chia 
Swee, 2010; Barach & Johnson, 2006). Kartläggningen kan också hjälpa kliniker att 
formulera känd kunskap samt ge möjligheter att förbättra processen genom att överkomma de 
barriärer som hindrar förbättringar och på det sättet förbättra system och inte bara förbättra för 
individen (Johnson & Barach, 2011). En kartläggning av vårdprocesser kan även, tillsammans 
med kompletterande dokumentation, samla en stor mängd information om en organisation 
eller organisationens nätverk på en relativt liten yta (Pluto & Hirshorn, 2003). 
 
En vårdprocess skiljer sig från andra processer och har sina unika inputs (McLaughlin, 
Rodstein, Burke & Martin, 2014). Processkartläggning i sjukvård kännetecknas av dubbla 
processer för att säkerställa att vården utförs säkert, att teamet tillsammans utför aktiviteterna 
i processerna, att dokumentation och checklistor är viktiga delar av processerna, att de 
inkluderar evidensbaserade aktiviteter, samt att en vårdprocess innehåller fler beslutspunkter 
än en klassisk processkarta (ibid).  
 
Processkartläggning kan användas för att beskriva många typer av patienters eller 
medborgares väg i hälso- och sjukvårdsaktiviteter, från inskrivning/första kontakt till 
utskrivning/avslut. Processkartläggning har använts för att beskriva vårdaktiviteter riktade för 
polikliniska patienter på medicinklinik (Parks, Engblom, Hamrock, Satjapot, & Levin, 2011), 
hjärtsjuka barn (Johnson & Barach, 2011), strokepatienter (van Raak, Groothuis, van der Aa, 
Limburg, & Vos, 2010) och kolpatienter (Dean, Hutchinson, Kamisha Hamilton, & Lawson, 
2007), samt vid sortering av försökspersoner för profylaxaktiviteter mot HIV (Rosen, 
Johnson, Kebaabetswe, Thigpen, & Smith, 2009). I vidare bemärkelser har 
processkartläggning beskrivit patientens väg i sjukvården ospecificerat (Chia Swee, 2010), 
beredskap gällande katastrofmedicin (Shelton, Nelson, McLees, Mumford, & Thomas, 2013), 
uppföljning av hur canceröverlevare har det (Ashley et al., 2011), hur vaccinationsprogram 
fungerat (Klaiman, O'Connell, & Stoto, 2014), samt hur service av samhällsfunktioner, som 
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hemsjukvård, är uppbyggd (Pluto, & Hirshorn, 2003). 
 
I syfte att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess slöts en 
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2006 där 
ekonomiska incitament till hälso- och sjukvården infördes: den så kallade 
sjukskrivningsmiljarden. I den senaste överenskommelsen Överenskommelse mellan staten 
och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv 
sjukskrivningsprocess 2014-2015 konstaterades att de åtgärder som vidtagits hittills bidragit 
till att stärka vårdens arbete med att effektivisera sjukskrivningsprocessen genom ett mer 
strukturerat och effektivt arbetssätt. Dock föreligger ett fortsatt utvecklingsbehov. Arbetet ska 
präglas av ett aktivt förhållningssätt för att säkra individers behov av rätt stöd och insatser i 
rätt tid. Socialdepartementet och SKL beskrev viktiga insatser för lättare till medelsvåra 
psykiska diagnoser i villkor 4. Dessa sjukdomsgrupper, som enligt dokumentet ofta hanteras 
av primärvården, står för den ökande andelen av sjukskrivningar. Sjukpenningtalet är högre 
för kvinnor än för män, och skillnaden ökar. Sjukskrivningar med psykiska diagnoser har en 
tendens att bli långa, och vid långa sjukskrivningar är sannolikheten till återgång i arbete liten. 
Det är angeläget att säkra att vården kan bidra till att förebygga sjukskrivningar och stödja 
kvinnor och män att återgå i arbete (ibid.).  
 
Sjukskrivningstalet varierar mellan olika regioner i landet, och i Jämtland Härjedalen är den 
högst i landet (https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/statistik/sjuk/manadsuppfsjuk. 
Hämtad 150420). Orsakerna till höga sjukskrivningstal kan vara att attityden till 
sjukskrivning, och värderingar, bland befolkningen påverkar (Frykman & Hansen, 2009), 
eller att arbetsmarknadspolitiska system medikaliseras genom en högre sjukfrånvaro (Goine, 
2006). 
 

1.1. Problemformulering 
Processbaserad verksamhetsutveckling kan vara ett användbart koncept i hälso- och sjukvård 
där processkartläggning är nödvändigt för att processen ska kunna förstås. Det saknas studier 
som inkluderar en visualisering av vårdprocess i primärvården som inbegriper 
sjukskrivningsprocessen, som utgångspunkt för ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete. 
 

1.2. Syfte 
Syftet med föreliggande examensarbete är att förstå förutsättningarna för processbaserad 
verksamhetsutveckling gällande hälso- och sjukvårdens aktiviteter i primärvård för de 
patienter som söker vård vid förstämningssyndrom eller ångest/stress. 

Frågeställningar 
Hur ser involverad personal på kunden (patienten) och dennes behov? 
Vilka framgångsfaktorer finns för en vårdprocess för bättre hälsa och återgång i arbete? 
Vad skulle kunna utvecklas i nuvarande vårdprocess? 
Vilka förbättringsförslag i vårdprocessen finns enligt involverad personal, och vilka 
förklaringar finns till dessa? 
 

Avgränsningar 
Vårdprocess i region Jämtland Härjedalen. Processkartläggning mellan första och (eventuell) 
andra sjukskrivning. 
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2. Teoretisk referensram 
Offensiv kvalitetsutveckling illustreras med en hörnstensmodell med utgångspunkt i kundtillfredsställelse. Här ingår att 
arbeta med processer. Med utgångspunkt i teori av Ljungberg och Larsson (2012) gällande processbaserad 
verksamhetsutveckling beskrivs utifrån olika aspekter hur processkartläggning utförts och använts i hälso- och sjukvård i 10 
studerade artiklar som inkluderade visualisering av vårdprocess. Därefter följer kort beskrivning av kundtillfredsställelse i 
hälso- och sjukvård, exempel på att en sjukskrivningsprocess är komplicerad och krävande för involverad personal, samt 
konsekvenser av långtidssjukskrivning för patienter. Avsnittet fortsätter med en sammanfattning av, och hänvisning till, de 
aktiviteter som finns beskrivna i överenskommelserna mellan staten och SKL och som ska inkluderas i en kvalitetssäker och 
effektiv sjukskrivningsprocess samt i rehabiliteringsgarantin. Avsnittet avslutas med metodteori. 

2.1. Hörnstenar i Offensiv kvalitetsutveckling 
Ledningens helhjärtade och ständiga engagemang för kvalitetsfrågor är grunden för arbetet 
med offensiv kvalitetsutveckling enligt Bergman och Klefsjö (2012). Ledningen ska fastställa 
företagets syn på kvalitetsfrågor och stödja kvalitetsutvecklingsarbetet, samt vara förebilder 
och aktivt delta i det praktiska arbetet. Ett framgångsrikt arbete byggs upp med ett engagerat 
ledarskap som vilar på en kultur som har sin grund i värderingar som: sätt kunderna i 
centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta ständigt med förbättringar och 
skapa förutsättningar för delaktighet. Bergman och Klefsjö formade detta till en modell: 
hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling, se figur 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 2.1. Hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling för att aktivt förebygga, förändra och förbättra en 
verksamhet. Utifrån en helhetssyn ska värderingar, arbetssätt och verktyg samverka för att nå högre 
kundtillfredsställelse med mindre resurstillgång. Fritt efter Bergman och Klefsjö (2012). 
 

2.1.1. Sätt kunderna i centrum 
Att sätta kunderna i centrum innebär enligt Bergman och Klefsjö (2012) att kvalitet måste 
värderas av kunderna och sättas i relation till deras behov och förväntningar. Den som ska 
leverera en vara eller tjänst behöver aktivt ta reda på vad de externa kunderna vill ha, och det 
kan krävas stor inlevelseförmåga för att fånga behoven om inte kunderna själva kan förmedla 
dem. Ett företag har också interna kunder, som också har behov och förväntningar som ska 
uppfyllas. Att sätta kunderna i centrum innebär även att medarbetare ska få bättre möjligheter 
att göra ett bra arbete och känna sig nöjda med vad som åstadkoms. I förlängningen skapar 
detta möjligheter att få nöjda externa kunder (ibid.).  
 

2.1.2. Basera beslut på fakta 
Beslut ska enligt Bergman och Klefsjö (2012) vara väl underbyggda och baseras på fakta i 
form av information fri från slumpfaktorer. Information kan vara numerisk eller verbal. Fakta 
behöver samlas in, struktureras och analyseras gällande såväl kunders behov som fakta om 
produktionsprocessen, genom att aktivt söka lämplig information. Förbättringsverktyg som 
styrdiagram, paretodiagram, histogram, sambandsdiagram, datainsamling, uppdelning 
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(stratifiering) och orsak – verkan-diagram kan väljas för att hantera den information som 
samlas in.  
 

2.1.3. Arbeta ständigt med förbättringar 
Bergman och Klefsjö (2012) förklarade varför det är viktigt med att ständigt arbeta med 
förbättringar med att eftersom de externa kundkraven ständigt ökar, nya tekniska lösningar 
finns tillgängliga och nya former för affärsverksamhet skapas, behöver organisationer ständigt 
arbeta med att försöka förbättra kvaliteten på den egna verksamheten och dess processer. 
Förutom dessa skäl finns också motivet att ständigt arbeta med förbättringar för att minska 
kvalitetsbristkostnader. Den mentala bilden bör enligt författarna vara att göra bättre 
kundnytta och samtidigt använda allt mindre resurser – ett vinna-vinna-arbete som främjar 
både kunden och den egna organisationen. Ständiga förbättringar kan omfatta såväl små som 
stora förbättringar (ibid.). 
 

2.1.4. Skapa förutsättningar för delaktighet 
Bergman och Klefsjö (2012) poängterade att om en organisation ska bli framgångsrik fordras 
att man skapar förutsättningar för delaktighet i kvalitetsutvecklingsarbetet genom 
kommunikation, delegation och utbildning. Hinder för delaktighet behöver aktivt tas bort i 
organisationen, och individer måste ta sitt ansvar. Vid delegering av ansvar och befogenheter 
kan en god cirkel skapas där anställda blir mer motiverade, resultaten förbättras och 
företagsledningen har förtroende (ibid.). 
 

2.1.5. Engagerat ledarskap 
Ett starkt och engagerat ledarskap är mycket viktigt för att åstadkomma en kultur för offensiv 
kvalitetsutveckling och det förändringsarbete som detta förutsätter (Bergman & Klefsjö, 
2012). Ledare behöver vara trovärdiga, tydliga och skickliga i kommunikation samt fungera 
som föredömen. Ledarfunktionen får i allmänhet sin legitimitet underifrån av medarbetare, 
som en konsekvens av förtroende för personen. Ledarskapet är understödjande, deltagande 
och utvecklande till skillnad från chefskapet som oftast ses som ett mer auktoritärt sätt att 
leda. Genom ett bra ledarskap känner sig medarbetare trygga, och stolta över det som skapas. 
Medarbetarna får genom ledarskapet såväl bättre självkänsla som självförtroende. En ledare 
för offensiv kvalitetsutveckling är övertygad om att denna kommer att bidra till 
organisationens utveckling (ibid.). 
 

2.1.6. Arbeta med processer 
En process, enligt Bergman och Klefsjö (2012), är ett nätverk av sammanhängande aktiviteter 
som upprepas i tiden och som omvandlar vissa resurser till resultat som ska tillfredsställa 
processens kunder med så liten resurstillgång som möjligt. Resurser kan vara utrustning, 
arbetskraft eller material, och resultat kan vara information, varor eller tjänster. Tre typer av 
processer finns vanligen i en organisation, och de kan särskiljas utifrån dess uppgift. 
Huvudprocesser har uppgiften att uppfylla de externa kundernas behov och förädla det 
organisationen erbjuder. Stödprocesser ska tillhandahålla resurser till huvudprocesserna och 
har interna kunder. Ledningsprocesser har också interna kunder och ska besluta om 
organisationens mål och strategier samt genomföra förbättringar av organisationens övriga 
processer (ibid.). 
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2.2. Processbaserad verksamhetsutveckling  
Processbaserad verksamhetsutveckling beskrevs av Ljungberg och Larsson (2012) som ett 
omfattande koncept som inkluderar tillvaratagande av medarbetares kompetens att och ledare 
skapar förutsättningar och underlättar för verksamheten som bedrivs i processerna. Att 
intressera sig för processer jämställdes enligt författarna med att intressera sig för hur värde 
skapas och kunden tillfredsställs genom att skapa genuin effektivitet och använda 
verksamhetens resurser och kompetens på bästa sätt. Vidare beskrevs fördelarna med 
processbaserad verksamhetsutveckling vara att det är lättare att differentiera, särskilja och 
rikta uppmärksamhet mot för verksamheten viktiga och hanterbara ansvarsområden. Det är 
även lättare att integrera, skapa en helhet och styra och kontrollera de olika differentierade 
ansvarsområdena. Arbetet blir mer varierat och delaktighet ökar då ansvarstagande och roller 
fördelas i en platt organisation (ibid.). 
 

2.2.1. Roller i en processorienterad organisation 
I den processorienterade organisationen finns det olika roller; affärsägare, produktägare, 
(oftast i industrin) processägare, teamledare och teammedlem, med medföljande ansvar 
utifrån vilken rollen är (Ljungberg & Larsson, 2012). Enligt författarna finns det i den 
processorienterade organisationen ett team som tar ett gemensamt ansvar i processen. Ett 
team är sammansatt av individer som tillsammans har det som krävs för att processen ska 
fungera. Arbetet kan ledas av en teamledare, som har det yttersta ansvaret för att processen 
fungerar för den enskilda resan från uppstått behov till tillfredsställelse av behovet. I den 
processorienterade organisationen krävs större helhetssyn och uppgifterna blir mer 
omfattande och komplexa (ibid).  
 
I vården är det enligt Ljungberg och Larsson (2012) vanligt med rolldifferentierade team. 
Medlemmarna har specialiserade roller, arbetsmomenten utförs ofta sekventiellt och styrning 
och koordinering sker genom ordergivning eller standardisering. Här är behovet av 
teamledare som leder det dagliga arbetet litet. Även i det rollintegrerade teamet, är rollerna 
specialiserade, men det krävs mer samarbete och koordinering mellan medlemmarna då 
arbetsmomenten ofta sker parallellt och är beroende av varandra. Här behöver teamledaren ta 
en mer aktiv roll som ledare och koordinator av det dagliga arbetet. Teammedlemmarna 
behöver ha den information som behövs för det dagliga arbetet, samarbeta friktionsfritt och ha 
tydliga mål att arbeta emot (ibid.). 
 

2.2.2. Definiering av begreppet process  
Det är enligt Ljungberg och Larsson (2012) viktigt att definiera vad en verksamhet menar 
med begreppet process. En processdefinition som författarna förespråkade är: ”En process är 
ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder information och 
resurser för att utifrån ett givet behov skapa det värde som tillfredsställer behovet” (Ljungberg 
& Larsson, 2012, s. 60). Val av definition är kritiskt eftersom den styr hur man ser på vad som 
exkluderas och inkluderas i processarbetet, vilka metoder som används, och ytterst vilka 
resultat man får. En gemensam och uttalad definition är nödvändig för att alla aktörer 
involverade i en process ska förstå varandra, och att processen ska kunna ledas och utvecklas 
genom att alla delar samma bild (ibid.). 
 
I vårdprocesser kan begreppet process definieras på olika sätt. Chia Swee (2010) definierade 
en process som en patients resa i vården från ankomst till avslut. Dean et al. (2007) 
definierade process som vägen en patient tar från första kontakt med personal till 
behandlingen är avslutad. van Raak et al. (2010) definierade process som ett nätverk av 
organisationer som arbetar tillsammans och koordinerar sina aktiviteter för att uppfylla en 
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kundbegäran. Författarna lyfte även fram att processen inkluderar förseningar eller väntan, 
onödiga steg och risk för fel.  
 

2.2.3. Processkartläggning som plattform i verksamhetsutveckling 
En processkartläggning kan vara ett första steg i arbetet med att utveckla och etablera en 
verksamhets processer, genom att den möjliggör en gemensam syn på hur verksamheten i sin 
helhet fungerar (Ljungberg & Larsson, 2012). Kartläggningen visualiserar hur organisationers 
olika delar är relaterade till varandra och hur de samverkar för att skapa värde för en kund, 
Processkartläggning kan användas i syfte att förstå processen, där helhetsperspektivet är 
nödvändigt, eller stödja utförandet där vana processanvändare tillgodogör sig fragment av 
processen. När det gäller att förstå processen kan kartläggningen syfta till att medarbetare vet 
varför processen existerar, vilken den egna rollen är, hur de egna arbetsuppgifterna bidrar till 
värdeskapande och kundtillfredsställelse, vem man behöver samverka med och på vilket sätt 
och hur processen kan förbättras. Det är först sedan man förstår svaret på frågorna: varför? 
och vad? som hur- frågor kan ställas: hur ska mina aktiviteter utföras och kvaliteten i mitt 
arbete säkras? (ibid.). 
 
Granskning av artiklar som inkluderat visualisering av vårdprocesser bekräftar att det kan 
vara ett viktigt första steg i verksamhetsutveckling. Syftet med att kartlägga vårdprocesser 
formulerades övergripande som en hjälp att förstå ett flöde, lära av det, och vid behov 
analysera hur det kan förbättras på systemnivå, då insatta personer involverade i aktuell 
process kan dela samma bild (Parks, Engblom, Hamrock, Satjapot, & Levin, 2011; Johnson & 
Barach, 2011; van Raak, Groothuis, van der Aa, Limburg, & Vos, 2010; Dean, Hutchinson, 
Kamisha Hamilton, & Lawson, 2007; Rosen, Johnson, Kebaabetswe, Thigpen, & Smith, 
2009; Chia Swee, 2010; Shelton, Nelson, McLees, Mumford, & Thomas, 2013; Klaiman, 
O'Connell, & Stoto, 2014; Pluto, & Hirshorn, 2003). 
  
Enligt van Raaks et al. (2010) var syftet med processkartläggning att analys av ny process 
skulle ge mer kunskap om orsaker och möjligheter att stärka svaga länkar i kedjan. Dean et al. 
(2007) gjorde en processkartläggning för att ge möjligheter till värdefull information inför 
kommande/framtida riskanalyser i vårdkedjor som överbryggar primär- och sjukhusvård. 
Johnson och Barach (2011) utryckte sig i allmänna ordalag om syftet med 
processkartläggning och menade att processkartläggningen kunde användas för att bättre 
förstå nuvarande vårdprocess och för att summera data angående tillbud och negativa 
händelser. Sheltons et al. (2013) syfte med processkartläggningen var att förbereda för 
utvecklandet av ett robust mätsystem och Rosen et al. (2009) ville med processkartläggningen 
undersöka hur väl olika kliniker höll sig till en standardiserad process. 
 
I två studier var syftet med processkartläggningen kopplad till tekniska system: utveckling av 
ett system för att ge möjlighet för canceröverlevare att rapportera sina erfarenheter (Ashley et 
al., 2011) respektive att bygga en simulerad modell av ett patientflöde för att identifiera 
flaskhalsar och i förlängningen vara ett stöd för beslut om resursfördelning (Parks et al., 
2011). Metodvalen kunde också vara kopplade till att utgå från kvalitetsaspekter i 
vårdprocesserna. Klaiman et al. (2014) identifierade aktiviteter som bidrog till lyckade 
processer genom att utgå från de utförande myndigheter som lyckats väl. Två av studierna 
berörde också hur processen skulle kunna mätas (Shelton et al., 2013; Rosen et al., 2009). Här 
var utgångspunkten för Shelton et al. (2013) att identifiera vilka mätmetoder som kunde 
kopplas till processen, ta praktikers perspektiv på vad som var viktigt att ha kontroll på, 
prioritering av mätpunkter med mätetal och att data fanns av bra kvalitet. För Rosen et al. 
(2009) var utgångspunkten att jämföra en processkarta som representerade en ”golden 



    

 
 

6 

standard”, alltså den optimala processen, med hur aktiviteterna i processen utfördes, med 
fokus på antal avvikelser.  

2.2.4. Processer som del av ett system 
Processer är relaterade till överordnade processer, underordnade processer eller processer på 
samma nivå (Ljungberg & Larsson, 2012). En process som studeras kan brytas ned i mindre 
processer och ibland ingå i en större process. En process byggs upp av delprocesser som i sin 
tur byggs upp av aktiviteter, som figur 2.2 nedan visar. Hur processen kartläggs, vilka nivåer 
som kartläggs och antalet aktiviteter/delprocesser beror på syftet med en kartläggning och 
processens komplexitet. Processen utgår från ett behov, som ska tillfredsställas (ibid.).  

 
 
 
 
 
 

Figur 2.2. Processer är uppbyggda av delprocesser som i sin tur innehåller aktiviteter. Fritt efter Ljungberg och 
Larsson (2012). 

2.2.5. Värdeskapande processmodulering – en modell för utformning av 
processer 

Det finns ett flertal etablerade modeller för utformning av processer, med olika symboler och 
termer. En av modellerna: Värdebaserad processmodulering (VPM), förespråkades av 
Ljungberg och Larsson (2012) eftersom den tar utgångspunkt i processens värdeskapande. 
Detaljnivån på processerna bestäms bland annat av vilket behov kartläggningen ska 
tillfredsställa, t ex vad gäller balans mellan unika behov och standardiserade behov. En 
processkartläggning kan gärna beskrivas på ett övergripande sätt som fokuserar på vad som 
skapar värde för kunden. Författarna beskrev processens komponenter utifrån de fem 
nyckelorden: objekt in, aktivitet, resurs, information och objekt ut, se figur 2.3. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figur 2.3. Processens komponenter utifrån nyckelorden objekt in, aktivitet, resurs, information och objekt ut. 
Fritt efter Ljungberg och Larsson (2012). 

 

 

Process 

Delprocess 

Aktiviteter 

Behov Tillfredsställt 
behov 

Aktivitet 

Resurser 

Objekt in Objekt ut 

Information 



    

 
 

7 

 
 
Objekt in startar processen, och utan denna del startar inga aktiviteter. Objekt in kommer från 
den närmast föregående aktiviteten eller processen, och representerar ett mer eller mindre 
uttalat behov. 
Objekt ut är resultatet av den transformation som möjliggörs av mötet mellan aktivitet och 
resurser. Objekt ut utgör en trigger för närmast påföljande aktivitet eller delprocess och blir 
där objekt in. 
En aktivitet kan beskrivas som en serie handlingar som använder sig av de tillgängliga 
resurserna. En process byggs upp av ett nätverk av aktiviteter där den sista aktivitetens objekt 
ut är densamma som den överordnade processens objekt ut. 
Till resurser räknas personer, utrustning, anläggningar, etc. När en aktivitet möts av resurser 
sker en transformering av aktivitetens objekt in, till objekt ut. Resurser är bestämda till 
delprocesser och aktiviteter och följer inte med objekten genom processen. 
Information stöder och/eller styr processen och underlättar processen och påverkar utförandet. 
Information är oftast stödjande till sin karaktär och tillhandahålls då av stödprocesser, eller är 
styrande och kommer då ofta från ledningsprocesser. 
 

2.2.6. Illustration av olika flöden 
I en processkartläggning kan (Ljungberg & Larsson, 2012) alternativa flöden (antingen det 
ena eller det andra) kartläggas. Dessutom kan en kartläggning av att flera nödvändiga flöden 
behövs för att starta processen eller blir en följd av processen (både det ena och det andra) 
göras, se figur 2.4 med bildtext. För klarhets skull ska de olika flödenas vägar beskrivas, och 
förankras av de som har kännedom om processen (ibid.). 
 

Figur 2.4. Exempel på alternativa objekt ut från en aktivitet (objekt B och objekt C), och parallella flöden från 
objekt B (aktivitet 2 och aktivitet 3) som leder till i det ena fallet att två objekt kommer från aktivitet 2 (objekt D 
och objekt E), i det andra fallet kommer objekt F ut från aktivitet 3. Information och resurser visas inte i figuren, 
men är en förutsättning för aktivitet. Inspirerat av Ljungberg och Larsson (2012).  
 
Hur visualiseras då vårdprocesser? Visualiseringen av vårdprocesser kan göras på olika sätt 
och med olika typer av symboler, och varianter kan förstås av syftet med kartläggningen och 
vad de olika författarna har velat lyfta fram (Parks, Engblom, Hamrock, Satjapot, & Levin, 
2011; Johnson & Barach, 2011; van Raak, Groothuis, van der Aa, Limburg, & Vos, 2010; 
Dean, Hutchinson, Kamisha Hamilton, & Lawson, 2007; Rosen, Johnson, Kebaabetswe, 
Thigpen, & Smith, 2009; Chia Swee, 2010; Shelton, Nelson, McLees, Mumford, & Thomas, 
2013; Ashley et al., 2011; Klaiman, O'Connell, & Stoto, 2014; Pluto, & Hirshorn, 2003). 
Gemensamt för nästan alla visualiseringar var att processerna hade start- och slutpunkt (-er), 
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och att de olika aktiviteterna som ingått i processerna visualiserats i sekventiell ordning, och i 
parallell ordning där detta förekommit.  
 
I flera visualiseringar kartlades resurser i form av den fysiska omgivning aktiviteter skulle 
utföras i och/eller myndigheter där de olika aktiviteterna utfördes (Parks et al., 2011; Pluto & 
Hirshorn, 2003; Ashley et al., 2011, van Raak et al., 2010). Två av processkartläggningarna 
inkluderade tidsaspekten: Chia Swee (2010) visualiserade väntetid mellan stegen i processen 
och van Raak et al. (2010) tid efter insjuknandet då de olika aktiviteterna (förflyttningarna) 
genomfördes. Shelton et al. (2013) berörde information (data) som en del av processen. Data 
skulle här samlas in och verifieras, så att beslut skulle kunna tas, som ett steg i processen. I 
övriga granskade artiklar visualiserades inte informationsdelen i processkartläggningen.  
 
I fyra visualiseringar av vårdprocesser användes en beslutssymbol i form av en romb. I tre av 
dem användes symbolen romb med en fråga i, och ja/nej markerade olika vägar till aktiviteter 
beroende på svar på frågan. Johnson & Barach (2011) ställde flera frågor t ex Behöver barnet 
kirurgi? Dean et al., (2007) frågade Behövs fler åtgärder innan understödd utskrivning? 
Rosen et al. (2009) frågade med ett ord, t ex Ålder? Shelton et al. (2013) inkluderade 
beslutssymbolen romb i processkartan men beskrev inte en fråga utan vad beslutet gällde: t ex 
Beslut att utfärda meddelande om risk. 
 
Författare i studerade artiklar delade i sina slutsatser också med sig av de lärdomar de dragit 
av att syfte och sammanhang, liksom information är viktigt att ha med sig i 
processkartläggningen, att mätpunkter är möjliga att koppla till processkartor, samt att 
triangulering är viktigt för att säkra kvaliteten på processkartläggningen. 
Pluto och Hirshorn (2003) poängterade att syftet med processkartläggningen är en viktig 
utgångspunkt för en studie. Klaiman et al. (2014) konstaterade att sammanhanget där 
aktiviteterna ingående i en process ska ha effekt ska beaktas. Shelton et al. (2013) lyfte fram 
att det är möjligt att, i avsaknad av evidens, arbeta fram mätpunkter – därefter kan dessa 
genom studier ge en vetenskaplig bas för framtida mätningar. Processkartläggning kan vara 
ett tillägg till att utvärdera hur kliniska studier förhåller sig till en golden standard enligt 
Rosen et al. (2009). Återinläggning eller inte kan vara en kvalitetsfaktor enligt Dean et al. 
(2007). Triangulering hjälpte till med att få en klar bild av variationer i processen vad gäller 
kvalitet enligt Dean et al. (2007), och författarna konstaterade också att i vårdens övergångar 
hade information om patienten behövt ingå som en del i processkartläggningen. 
 

2.2.7. Namn på process: ramar in, men begränsar inte hur  
Ett processnamn ska helst ha konstruktionen av ett verb och ett substantiv, enligt Ljungberg 
och Larsson (2012). Det ska alltså enligt författarna gå att sätta ordet ”att” framför namnet på 
varje aktivitet eller process. Det är enligt författarna viktigt att ett namn på en process inte 
utgör en begränsning för hur processen utförs/ska utföras. Namnet ska avspegla processens 
syfte och en tumregel är att namnet ska beskriva ”vad det är som händer med vad” (Ljungberg 
& Larsson, 2012, s. 210).  
 
Ljungberg och Larsson (2012) förespråkade att processkartan skulle namnges med verb och 
substantiv, för att det skulle vara tydligt vad processen syftar till. I vårdprocesser som 
visualiserats fanns exempel på annan namngivning av flöden: strokesjukvård från sjukhus till 
sjukhem (van Raak et al., 2010), vårdprocess (Dean et al., 2007), patientens flöde genom 
kliniken (Parks et al., 2011), och processkarta för kärlkirurgisk vård för barn (Johnson & 
Barach, 2011). En processkarta namngavs Screening SO1 visit (Rosen et al., 2009), ett namn 
som språkligt avgränsar processkartläggning till processen bakom att en person ska delta i 
profylaxbehandling för HIV. 
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2.2.8. Arbetsmetodik i processkartläggning 
Ljungberg och Larsson (2012) beskrev även vilken metod som kan användas i 
processkartläggning. Vanligast är att använda sig av ett kartläggningsteam som tar fram 
kartan och ansvarar för dess kvalitet. Medlemmarna i kartläggningsteamet ska ha god 
kännedom om arbetsmomenten inom det egna området, men gärna också ha kännedom om 
hur arbetet går till inom andra delar av den process som ska kartläggas. I kartläggningsteamet 
är det nödvändigt att medlemmarna har kunskap om hur en kartläggning går till och om den 
kartläggningsteknik som ska användas. Tillräckligt med tid ska avsättas (ibid.). 
 
Ljungberg och Larsson (2012) beskrev också en åttastegsmetod för processkartläggning. 
Första steget är att definiera syftet med processen och dess start- och slutpunkt. Utifrån en så 
kallad brainstorming tas alla aktiviteter som ingår i processen fram, och de sorteras i rätt 
ordning, slås samman och tillägg görs vid behov. Objekt in och objekt ut definieras till varje 
aktivitet, och man ser till att alla aktiviteter hänger ihop via objekten. Slutligen kontrolleras 
detaljeringsnivån och att aktiviteterna har ändamålsenliga namn, och en korrigering görs till 
en tillfredsställande beskrivning av processen erhållits (ibid.). 
 
När kartans riktighet har stämts av är det enligt Ljungberg och Larsson (2012) viktigt att den 
förs ut i organisationen på ett sätt som gör det möjligt för alla involverade i processen att ta 
del av den. Då kan förutsättningar skapas för att fler korrigeringar kan göras och kartans 
kvalitet blir bättre. Möjligheten att vara med och ge feedback skapar också engagemang och 
delaktighet och när korrigeringar är gjorda stöder ett större antal personer kartan och den kan 
fungera som utgångspunkt för olika diskussioner om arbetsmetoder, samarbete och 
processförbättringar (ibid.). 
 
Vilka metoder har använts i kartläggning av vårdprocesser? Metoder i vårdprocess-
kartläggningar kunde vara en kombination av olika datainsamlingsmetoder, som intervjuer av 
personal – ofta i grupp, observationer, och analys av dokumentation. I de flesta av studierna 
användes vid kartläggningen intervjuer av personal som kände processen (Parks et al., 2011; 
Johnson & Barach, 2011; Shelton et al., 2013; Pluto & Hirshorn, 2003; Klaiman et al., 2014; 
van Raak et al., 2010; Dean et al., 2007). Ett par studier använde information från experter för 
att forma processkartan (Ashley et al., 2011; Rosen et al., 2009) som sedan på olika sätt 
stämdes av genom observation av processen. Chia Swee (2010) beskrev hur observationer av 
patienters väg genom vårdprocess kunde användas vid processkartläggning, med fokus på 
problem i processen, som kunde övervinnas – som informationsbrist och tidsförluster. 
Avstämning av processkartan med de som medverkat till information för att göra den, 
användes i flera fall (Parks et al., 2011, Shelton et al., 2013; Pluto & Hirshorn, 2003; Dean et 
al., 2007).  
 

2.3. Kundtillfredsställelse i hälso- och sjukvård 
Processbaserad verksamhetsutveckling är kundfokuserad och utgår från kundens behov 
(Ljungberg & Larsson, 2012). Att intressera sig för den nöjda kunden har sitt ursprung i den 
privata sektorn, men språket har kommit att övertas av också den offentliga sektorn, och även 
patienter betraktas som kunder i ökande utsträckning (Söderlund, 1997). Kundtillfredsställelse 
ska värderas i sitt sammanhang, och handlar om vad kunden upplever, vilken i sin tur är ett 
resultat av den egna erfarenheten. Medarbetarnas arbetstillfredsställelse och kundernas 
livstillfredsställelse kan påverkas av kundtillfredsställelse enligt Söderlund. Fisk, Brown, 
Cannizzaro och Naftal (1990, refererad till i Söderlund, 1997) menade att patientens 
tillfredsställelse påverkar läkarnas arbetstillfredsställelse.  
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Nilsing, Söderberg, Berterö, och Öberg (2013) lyfte fram att det för personal i 
primärvårdssektorn upplevdes vara svårt att avgöra om en sjukskrivning skulle vara det bästa 
för patienten om där var vaga symtom som oro eller trötthet, och bara patientens berättelse 
fanns att tillgå.  Läkare kunde ibland misstro patientens uppgifter, och det kunde vara svårt att 
sätta patientens behov i centrum på grund av rollkonflikt mellan medicinsk expert och 
patientens advokat i sjukförsäkringssystemet. Frykman och Hansen (2009) gav exempel på att 
läkare kunde känna sig som i en gisslansituation där patienterna krävde eller förväntade sig en 
sjukskrivning, även när det inte var medicinskt motiverat. 
 
Patientlagen (SFS 2014:821) syftar ordagrant till ”att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet 
stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, 
självbestämmande och delaktighet” (SFS 2014:821, 1 §). Lagen ska säkra tillgänglighet, 
information och samtycke. Delaktighet ska uppnås genom att vården om möjligt utformas i 
samråd med patienten, och patienten medverkar efter sina förutsättningar. 
   

2.4. Sjukskrivningsprocessen i primärvård  
Nilsing, Söderberg, Berterö, och Öberg (2013) genomförde en studie i syfte att undersöka 
vilka erfarenheter personal i primärvård hade av sjukskrivningsprocessen. Resultatet visade 
att informanternas berättelser kunde grupperas i fyra teman som var centrala för deras 
erfarenheter. Sjukskrivningsprocessen var inte prioriterad på grund av ökade krav och allmän 
överbelastning. Sjukskrivning som intervention uppfattades som ett extra arbete som inte 
kändes lika viktigt som andra insatser speciellt i de fall då icke-medicinska faktorer 
påverkade. Dessutom framkom att samverkan mellan andra instanser kändes viktigt men svårt 
att uppnå, samt arbetsförmågebedömningar var svåra att genomföra. Det förelåg bland de 
intervjuade en otillräcklig kunskap om vilka krav som fanns gällande patientens arbete och 
dessutom var kontakt med arbetsgivare sällsynt förekommande. Samarbetet med 
socialtjänsten var ansträngt och påverkades av detta, enligt informanterna. Hinder för att 
erbjuda bra insatser var ökade krav, bristande samarbete och skilda ansvar som följde med 
informanternas olika roller. Utmaningar var bristande internt och externt samarbete (ibid.). 
 

2.5. Effekter av sjukskrivning  
Att vara långtidssjukskriven för med sig fler negativa effekter än positiva, för såväl kvinnor 
som män (Floderus, Göransson, Alexandersson & Aronsson, 2005). De största negativa 
effekterna var enligt författarna försämrad ekonomisk situation, försämringar vad gäller sömn, 
psykologiskt välbefinnande, fritidsaktiviteter, självbild och att särskilt unga upplevde större 
negativa effekter och en känsla av skuld och utanförskap. En analys av effekter av långvarig 
sjukskrivning uppdelad på olika större diagnosgrupper visade att de med psykiatrisk diagnos 
upplevde generellt fler effekter av långvarig sjukskrivning än andra, såväl positiva som 
negativa. Psykologiskt välbefinnande, sömn och livsstil, relation med barnen, partner och 
andra familjemedlemmar, liksom möjlighet och lust till fritidsaktiviteter påverkades positivt 
av långvarig sjukskrivning i 16-31 % av de som besvarade enkäten. Men – förutom att 
långvarig sjukskrivning hos män verkade kunna leda till ett minskat alkoholintag hos en 
tredjedel - övervägde de negativa effekterna, även för de med psykiatrisk diagnos (ibid.). 
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2.6. Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och 
landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 

Syftet med Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en 
kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2014-2015 (Socialdepartementet och SKL, 
2014-2015) är att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess, att öka 
landstingens drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan samt att bidra till en stabil 
sjukfrånvaroutveckling. Sjukskrivningsprocessen ska enligt dokumentet präglas av ett aktivt 
förhållningssätt med för individen rätt stöd och insatser, där den försäkrades tid tillvaratas på 
ett effektivt sätt, då antal dagar i försäkringen är begränsade. Tidiga insatser behöver 
stimuleras för att minska risk för långvarig sjukfrånvaro och om möjligt förebygga 
sjukskrivning. Hälso- och sjukvården behöver utveckla en tydligare länk och kontaktyta tidigt 
i sjukfallet gentemot andra berörda i sjukskrivningsprocessen, och vad gäller patienter med 
psykisk ohälsa utveckla arbetet för patienter som är sjukskrivna eller riskerar sjukskrivning 
(ibid.). Sammanfattning av aktiviteter beskrivna i dokumentet framgår av bilaga A. 
 

2.7. Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och 
landsting om rehabiliteringsgaranti 

Dokumentet Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 
rehabiliteringsgaranti 2015 (Socialdepartementet och SKL, 2015) beskriver i text målet med 
överenskommelsen gällande rehabiliteringsgarantin, bakgrunden till den, samt vilka 
aktiviteter som ingår, och som alltså landstingen får ersättning för. Dokumentet beskriver 
också ersättning och redovisningskrav, och ger en kortfattad uppsummering av aktuell 
forskning, implementering, utvärdering och utveckling. De personer med diagnoser som står 
för de flesta korta och långa sjukskrivningarna ska enligt dokumentet erbjudas ökad möjlighet 
till medicinsk rehabilitering för att förebygga sjukfrånvaro alternativt underlätta återgång i 
arbete. Patienter med icke specifika rygg- och nackbesvär samt lindrig och medelsvår psykisk 
ohälsa omfattas av rehabiliteringsgarantin. Landstingen ska säkerställa hög kvalitet och 
tillgänglighet för behandlings- och rehabiliteringsinsatserna som ingår i 
rehabiliteringsgarantin. Sammanfattning av aktiviteter viktiga för rehabilitering beskrivna i 
överenskommelsens bilaga, framgår av bilaga A. 
 

2.8. Metodteori 

2.8.1. Kvantitativ metodik 
Wedin och Sandell (2004) beskrev att kvantitativ metodik mycket ofta går ut på att 
åstadkomma kvantitativa uttryck för samband och relationer mellan variabler Kvantitativ 
forskning har sitt ursprung i positivismen och har en lång naturvetenskaplig tradition. En 
viktig grund för de observationer som görs är att dessa ger uttryck för någon form av mätning. 
En kvantifierad mätning ger, beroende av hur empirin är utformad, olika grader av 
informationsvärde och precision (ibid.). En risk med kvantitativ metod kan vara att den ger en 
förvanskning och en förenkling av det fenomen som studeras (Wedin & Sandell, 2004, 
Andersson, 2014).  
 
Andersson (2014) hävdade att även om positivistiskt perspektiv är det vanligaste, betyder det 
inte att det är det mest sanna, viktigaste eller mest insiktsfulla perspektivet. När man hittat 
orsaken till att ett fysiskt fenomen beter sig som det gör, säger man att man gett en förklaring 
till fenomenet – ett kausalt samband som är målet med det positivistiska angreppssättet. Det 
säkraste sättet att kontrollera sambandet är genom experiment, åtminstone två identiska 
förhållanden, förutom att man i det andra experimentet inte manipulerar med orsaksfaktorn.  
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Detta andra experiment ska då inte ge någon förändring i effekt eller verkan. Det är enligt 
författaren mycket svårt (omöjligt) att isolera alla de faktorer som påverkar en undersökning, 
särskilt när naturvetenskaperna börjar röra sig i mer komplexa sammanhang (ibid.). 
 

2.8.2. Kvalitativ metodik 
Wedin och Sandell (2004) sammanfattade att begreppet kvalitativ metodik syftar på vissa 
specifika sätt att samla in material, göra data av materialet och analysera dessa data. 
Kvalitativa metoder har traditionellt sett ofta sina rötter i hermeneutisk eller fenomenologisk 
ansats. Särskilda krav ställs på hur undersökningsdesign och materialinsamling beskrivs, för 
att trovärdighet och pålitlighet ska uppfyllas i en rapport baserad på kvalitativa metoder 
(ibid.).  
 
Wedin och Sandell (2004) beskrev vidare kvalitativ analys som en omfattande, arbets- och 
tidskrävande process av läsande och tänkande. Kvalitativ metodik kan ytligt sett beskrivas så, 
att den sammanfattar ett textmaterial med hjälp av kodning (tematisering, kodning) så att dess 
innebörd framstår klarare och mer koncentrerad. Analysarbetet ska leda till en djupare 
förståelse av materialet. Författarna menade att en distinktion mellan kvalitativ och kvantitativ 
metodik inte alltid är meningsfull, dock bör man kombinera metoderna för att bäst besvara en 
forskningsfråga (ibid.).  
 
Hermeneutiken inriktar sig enligt Andersson (2014) på att förstå, finna en betydelse eller 
mening med t ex en text. Det är, enligt författaren slöseri med tid att finna objektiva texter, 
neutrala frågor eller objektiva (sociala) fenomen. Förklaring och förståelse är två helt skilda 
synsätt, och det är inte möjligt att använda de olika synsätten samtidigt, eftersom perspektiven 
utesluter varandra. Hermeneutikens mål är inte att nå fram till så generella utsagor som 
möjligt, utan det blir viktigt att sätta sig in i de konkreta och specifika förhållandena som 
gäller i en specifik situation, utifrån en helhetsförståelse. Kunskap skapas genom en 
problematisering av verkligheten, och på att inte ta sakers tillstånd som självklara. Tolkning 
av material är inte ett neutralt seende, ingen sanning, utan stöder sig på undersökarens 
reflekterande förförståelse. Det råder en enhet mellan fakta och värderingar. De teoretiska 
resonemangen måste vara starka i hermeneutiska undersökningar, för att nå målet att komma 
fram till något värdefullt och viktigt (ibid.). 
 
Fenomenologiska ansatser har det övergripande syftet att utforska en person eller personers 
personliga upplevelser och erfarenheter av ett fenomen, en händelse, en process eller ett 
tillstånd (Wedin & Sandell, 2004). Undersökaren erövrar det vetenskapliga fenomenologiska 
reduktionens attityd, och fokusera på det fenomen som är studieobjektet. Text läses igenom i 
sin helhet innan den delas upp i de meningsbärande elementen. Varje avsnitt omformuleras så 
att det underförstådda blir uttryckligt, det specifika blir generellt och det konkreta blir 
begreppsligt. Därmed kan undersökaren identifiera återkommande och centrala teman och 
innebörder i textens delar och helhet. Slutligen ska strukturen som texten speglar eller 
uttrycker syntetiseras, för att de inslag eller innebörder som ter sig väsentliga ska begripas 
gällande det aktuella fenomenet (ibid.).  
 

2.8.3. Induktiv och deduktiv ansats 
Malterud (2011/2014) beskrev skillnaden mellan deduktiv och induktiv ansats som skillnad 
mellan top-down och bottom-up perspektiv. Den deduktiva ansatsen är teoristyrd och tar 
utgångspunkt i befintliga teorier. Empiriska data sorteras efter etablerade modeller, begrepp 
och kategorier. Kvalitativa data ska leda till nya beskrivningar via en teoristyrd analys. Den 
induktiva ansatsen å andra sidan utgår från empiriska data och bygger nedifrån och upp för att 
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finna svar. Det insamlade materialet leder till nya begrepp och kategorier som kan användas 
för att klassificera fenomen som saknat tydlig avgränsning. Kvalitativa data leder här till nya 
begrepp genom en datastyrd analys. Även om det inte går att dra en skarp gräns mellan dessa 
två ansatser, varje forskningsprocess representerar en blandning, är det oftast så att 
tyngdpunkten i de kvalitativa forskningsmetoderna är mer induktivt orienterad än i de 
kvantitativa (ibid.).  
 

2.8.4. Metoder för litteraturgranskning 
Patel och Davidson (2011) beskrev forskningsprocessen vad gäller att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Författarna visade hur litteraturgenomgången successivt 
avgränsar problemområdet genom inhämtande av kunskap. Med problemformuleringen som 
utgångspunkt bestäms val av upplägg på undersökningen, så att syftet uppnås. Litteratur från 
böcker ger, om de är skrivna av erkända experter i ämnet en bra teoretisk grund, och artiklar 
tillför det senaste i ämnet. Enligt författarna är det även betydelsefullt att forskaren under 
litteraturgranskning organiserar anteckningar med hjälp av de uppgifter som ska användas för 
att referera till t ex en artikel. Utgångspunkten för att organisera anteckningar är att utgå från 
en helhetsförståelse av vad författarna vill förmedla (ibid.).   
 

2.8.5. Undersökningsdesign 
En undersöknings uppläggning beslutas utifrån vald problemformulering (Patel & Davidson, 
2011; Wedin & Sandell, 2004; Backman, 2008). Patel och Davidson (2011) beskrev de 
vanligaste: survey-undersökning, fallstudie och experiment. Survey-undersökning används 
görs på en större avgränsad grupp där stor mängd information ska insamlas, och används ofta 
för att besvara frågor som rör vad, var, när och hur. Ett experiment är en undersöknings-
uppläggning där forskaren studerar några enstaka variabler under kontrollerade former. Vid 
fallstudie utgår man från ett helhetsperspektiv och försöker få en information som är så 
heltäckande som möjligt. Det är vid fallstudier vanligt att information av olika karaktär 
samlas in för att ge en så fyllig bild av det aktuella fallet som möjligt. Generaliserbarheten 
utifrån en fallstudies resultat är beroende av hur valet av fallet gjorts (ibid.). Backman (2008) 
beskrev att fallstudie är vanlig i kvalitativ forskning, och att den undersöker ett fenomen i sin 
realistiska miljö eller sammanhang. Fallstudier är särskilt tillämpliga då forskaren söker 
förklara, förstå eller beskriva stora företeelser eller system (ibid.).  
 

2.8.6. Kvalitativa intervjuer  
Trost (2010) poängterade att kvalitativa intervjuer i forskningssammanhang ska ha en hög 
grad av strukturering och en låg grad av standardisering. Hög grad av struktur betyder att de 
frågor som ställs handlar om ämnet som undersöks, men också att hela datainsamlingen utförs 
på ett strukturerat sätt, vilket, enligt författaren kan och ska gälla vid kvalitativa intervjuer. 
Trost (2010) förespråkade att intervjuaren ska sträva efter att få svar på frågan hur snarare än 
frågan varför. En intervjuguide ska vara ett stöd för den som intervjuar. Denna innehåller 
frågeområden och listan över dessa ska vara så kort som möjligt. Innan man samlar in data 
ska intervjuaren lära sig listan utantill – den ska vara internaliserad (ibid.).  
 

2.8.7. Triangulering 
Triangulering kan vara ett sätt att validera ett resultat, det vill säga stärka att forskaren 
studerar rätt företeelse (Patel & Davidson, 2011). Triangulering innebär enligt författarna att 
information från olika datainsamlingar eller källor för information eller från olika forskare 
vägs samman i en analys för att kunna ge en så fyllig bild som möjligt. Malterud (2011/2014) 
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beskrev fyra olika former av triangulering: metodtriangulering, källtriangulering, 
observatörtriangulering och teoritriangulering.  
 
Metodtriangulering innebär enligt Malterud (2011/2014) en kombination av t ex kvalitativa 
och kvantitativa metoder, t ex en enkät och en intervju som datainsamlingsmetoder i ett 
specifikt ämne. Källtriangulering kan innebära att datainsamling sker genom att forskaren 
inhämtar data från olika källor, t ex intervjuer av personer med olika positioner i förhållande 
till problemställningen. Det kan också innebära flera tekniker för datainsamling, t ex intervju 
och deltagande observation. Observatörstriangulering innebär att flera forskare, gärna med 
olika utgångspunkter och roller deltar i insamling och analys av data. Teoritriangulering kan 
utföras genom att forskaren under analysfasen går igenom materialet med olika teoretiska 
glasögon, t ex först med systemteoretiskt perspektiv och sedan med fenomenologiskt 
perspektiv. Vid all typ av triangulering är det viktigt att samla in och analysera data separat 
från var och en av de olika perspektiven När delresultaten är analyserade är det möjligt att 
jämföra dem med varandra för att analysera om de kompletterar eller korrigerar varandra 
(ibid.).  
 

2.8.8. Validitet  
Malterud (2011/2014) beskrev att validitet (giltighet), ska övervägas i såväl planeringsfasen 
som alla led av forskningsprocessen, och vetenskaplig kunskap kännetecknas av att forskaren 
pekar på begränsningar och brister i den design som använts. Frågan om företeelsens relevans 
är viktig att överväga. Här gäller att forskaren använt relevanta begrepp och 
kartläggningsmetoder för att studera ett fenomen. Sammanhanget ska också övervägas enligt 
Malterud för att bedöma hur resultatet kan tillämpas, vilket också är en viktig del av 
validiteten. Forskaren måste överväga hur förhållanden som gäller för det data som hämtas 
från urvalet kan användas i förhållande till den kunskap som denne vill utveckla och i vilken 
utsträckning kunskapen kan användas i andra sammanhang. Krav på konsistens hör enligt 
författaren också till validitet: här gäller det att den röda tråden är en logisk länk mellan 
problemställning och teori, metoder och data som leder fram till ny kunskap (ibid).  
 

2.8.9. Reliabilitet 
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, är att en mätning är stabil, och inte utsatt för slumpens 
inflytande (Trost, 2010) och kunna lita på att data samlats in korrekt och att analysfasen har 
präglats av systematik och grundlighet Malterud (2011/2014). Läsaren ska kunna följa de 
förutsättningar under vilka resultaten har utvecklats (intersubjektivitet). Ett redskap kan enligt 
författaren vara att se till att läsaren kan skilja mellan empiriska data och tolkning som bygger 
på författarens förförståelse. Av den anledningen är det också viktigt att redovisa författarens 
förförståelse. Reproducerbarhet, en annan del av reliabilitetsbegreppet som betyder att ett 
resultat vid upprepning av försöket upprepar sig, är ett sällan använt kriterium på 
tillförlitlighet i kvalitativ forskning eftersom man accepterar att resultatet inte går att upprepa 
också därför att olika forskare fäster sig vid olika aspekter i ett material. Betydelsen av 
tillfälliga fel ska alltid övervägas av forskaren, men man ska inte låta tillförlitlighet vara det 
enda kriteriet för vetenskaplig kunskap, utan ska ses som en nödvändig, men inte tillräcklig 
förutsättning (ibid.).  
 

2.8.10. Etiska aspekter 
Forskningsetiska aspekter ska alltid finnas med vid ett forskningsarbete då målet är att få fram 
trovärdig kunskap, men även att balansera allmännyttan med skydd mot individers 
livsförhållanden, individers utsatthet för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller 
kränkning (Patel & Davidson, 2011).  
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Alla uppgifter som erhålls från individer måste behandlas konfidentiellt och uppgifter ska inte 
lämnas ut till utomstående, och det ska inte vara möjligt att ur resultatet identifiera en enskild 
individ. Individer som deltar i en undersökning måste informeras om undersökningens syfte 
och vad deras medverkan kommer att innebära, att deltagandet är frivilligt och att uppgifter 
inte kommer att användas i något annat syfte. Tillstånd ska inhämtas för att genomföra 
undersökningen t ex på en arbetsplats. Etiska aspekter ska enligt Patel och Davidson (2011) 
beaktas i planeringen av uppläggning. Enligt vetenskapsrådet 
(http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml) utgör forskarens eget etiska ansvar grunden för all 
forskningsetik, då forskaren själv bär ansvaret att säkra att forskningen är av god kvalitet och 
moraliskt acceptabel.  
 

2.8.11. Författarens förförståelse 
Förförståelse kan vara en viktig motivator för att forska kring ett visst tema (Malterud, 
2011/2014). Forskaren behöver dock aktivt arbeta med sitt förhållande till förförståelsen, så 
att den inte utgör en begränsning, eller medför en bristande förmåga av att lära av sitt 
insamlade material. I kvalitativ metodik ska forskarens förförståelse presenteras. Att forskaren 
överraskas av det empiriska materialet är ett gott tecken på att denne lyckats ta emot ny 
kunskap och att ansatsen varit tillräckligt öppen och systematisk (ibid.). 
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3. Metod 
Avsnittet förmedlar arbetsprocessen och författarens förförståelse. Vetenskaplig utgångspunkt är kvalitativ metodik, designen 
är fallstudie och metodvalet är intervju och processkartläggning, urval av informanter är strategiskt. Överväganden och 
förberedelser är många inför denna studie, relaterat till situationen. Avsnittet beskriver också bearbetning av datamaterial 
vid intervju och processkartläggning. Validitet och reliabilitet i vald metod, samt etiska aspekter som väglett 
forskningsprocessen avslutar detta kapitel. 

3.1. Arbetsprocessen 
Skriftliga instruktioner till hur en uppsats på avancerad nivå ska skrivas gavs från 
Mittuniversitetet: Magisterprogrammet Kvalitets- & ledarskapsutveckling. Inspiration till 
skrivandet hämtades från Schött, Hållsten, Moberg och Strand (2015), gällande disposition 
och språk i en akademisk text, samt användande av metatext i inledning av varje kapitel.  

Efter att inledning skrivits, vilket ledde till en avgränsning, formulerades syfte, och 
preliminära frågeställningar. Teoriavsnittet skrevs, och metodteori kompletterade 
teoriavsnittet. Därefter gjordes val av undersökningsdesign och –strategi. Val av arbetsplats 
för rekrytering av informanter fastställdes, och förberedelser gjordes, inklusive övervägande 
av metod utifrån aktuella förutsättningar. Metodavsnittet skrevs. Datainsamling baserat på 
intervju och processkartläggning följde därefter och datamaterialet sammanställdes var och en 
för sig. Stor vikt lades vid utformning av figurer för att presentera resultat. Genom att 
materialet bearbetades på olika sätt, i text och i figurer, bearbetades det också så att det var så 
troget som möjligt i förhållande till det ursprungliga datamaterialet. En källtriangulering av 
resultatet gällande framgångsfaktorer och förslag på förbättringar gjordes i analysfasen. 
Resultatet som helhet ställdes i relation till teoriavsnittet i analysfasen, vilket ledde till att den 
ursprungliga teoribakgrunden reviderades, liksom de preliminära frågeställningarna. Därefter 
drogs slutsatser kopplat till syfte och frågeställningar och en diskussion om metod och 
resultat, liksom idéer om fortsatt forskning sammanställdes. Sammanfattning skrevs och 
översattes till engelska. Att en röd tråd fanns i uppsatsen hade ambitionen att säkras då en 
metatext skrevs som inledning till varje avsnitt, och då presentationsmaterialet som ska 
användas vid redovisningen formades parallellt med att föreliggande arbete färdigställdes. 
Slutligen korrekturlästes arbetet, och titel skrevs. 

 

3.2. Författarens förförståelse 
Jag som är författare till detta examensarbete är studerande på magisterkursen i Kvalitets- och 
ledarskapsutveckling på Mittuniversitetet. Förutom detta har jag sedan ett drygt år som 
arbetsuppgift att presentera statistik angående ordinerade sjukskrivningar i Region Jämtland 
Härjedalen över antal sjukskrivna, och antal dagar med sjukskrivning. Därutöver har jag 
sedan ett halvt år redovisat aktiviteter ingående i rehabiliteringsgarantin till 
Försäkringskassan, och uppfyllande av villkor ingående i sjukskrivningsmiljarden, även det 
till Försäkringskassan. Jag har dessutom deltagit i formuleringen av den senaste 
handlingsplanen för uppfyllande av sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin. 
Utöver detta har jag som utgångspunkt en begränsad kunskap i sjukdomsprocessen, men jag 
ingår sedan ett halvår i ett nätverk av processledare för sjukskrivningsprocessen på riksnivå, 
och jag har som arbetsterapeut mångårig erfarenhet av rehabilitering i ett annat sammanhang. 
Jag är intresserad av att med utgångspunkt i vikten av delaktighet från personer som har 
kunskap om vårdprocesser, arbeta med strukturerad verksamhetsutveckling som komplement 
till det top-down perspektiv som beskrivs i handlingsplaner.  
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3.3. Vetenskapliga utgångspunkter 
Föreliggande arbete använde sig av kvalitativ metodik för att uppfylla syftet med studien: att 
förstå hälso- och sjukvårdens aktiviteter i starten av en sjukskrivningsprocess, vilket bland 
annat rekommenderades av Wedin och Sandell (2004). Ansats i föreliggande arbete var i 
huvudsak induktiv vad gäller intervjudelen, deduktiv vad gäller processkartläggning i 
helhetsperspektiv, samt induktiv vad gäller processförbättringsförslag utifrån olika roller 
(Malterud, 2011/2014). 
 

3.4. Forskningsprocessen gällande teoretisk bakgrund 
Detta examensarbete utgick från kurslitteratur på magisterkursen i Kvalitets- och 
ledarskapsutveckling på Mittuniversitetet som utgångspunkt i den teoretiska bakgrunden för 
att säkra teoretiskt förankrad kunskap (Patel & Davidson, 2011). De artiklar som användes för 
att studera hur visualisering av vårdprocesser och processkartläggning använts i hälso- och 
sjukvård framgår av bilaga B, där sökord och urvalsprocess framgår, något som Patel och 
Davidson rekommenderade vid systematisk litteraturgranskning. Fri sökning baserad på 
förförståelse användes för att komplettera teoribakgrunden med kunskap om sjukskrivningar, 
och sökning i databaser sökte komplettera bilden av den sjukskrivne, effekter av 
sjukskrivning samt sjukskrivningsprocess i primärvård, med fokus på svenska förhållanden. 
 

3.5. Forskningsdesign och datainsamlingsmetoder 
I föreliggande undersökning användes fallstudie som design då det gällde att förstå ett 
fenomen vilket rekommenderades av bland annat Backman (2008) och Patel och Davidson 
(2011). Datainsamling gjordes genom intervju, samt revidering av presenterat processförslag 
(författarens) med tillägg för möjligheter att identifiera delar av processen som kan förbättras. 
Föreliggande arbete inspirerades av Trosts (2010) beskrivning av intervjumetodik. 
Analysmetod av intervjuerna gjordes utifrån Malterud (2011/2014). Missivet som skickades 
till informanterna följde exempel av Trost (2012) med tillägget att informanterna 
informerades om att de när som helst kunde avbryta deltagande. I detta arbete användes 
metodtriangulering (intervju och processkartläggning) och källtriangulering (informanter i 
strategiskt urval, och analys av dokument, se bilaga A) enligt beskrivning av Malterud 
(2011/2014). 
 

3.6. Urvalsprocess 
Aktuell vårdenhet i förhållande till syftet var primärvård (i Region Jämtland Härjedalen 
benämns dessa hälsocentraler), eftersom det där vårdas flest av de patienter som lider av 
lindriga till måttliga syndrom på grund av förstämningssyndrom eller ångest/stress 
(Socialdepartementet & SKL, 2015). Urvalet baserade sig på förkunskapen om att en 
hälsocentral hade intresserat sig för att utveckla sjukskrivningsprocessen vad gäller 
samordning med externa aktörer, och även påbörjat detta förbättringsarbete. Aktuell 
vårdenhet hade också en hög andel egna sjukskrivningar enligt Försäkringskassan (G. Wik, 
personlig kommunikation, 22 januari 2015) och kunde alltså anses i hög grad kunna inkludera 
de sjukskrivna i aktuell region till den egna sjukskrivningsprocessen. Enheten var vid tiden 
för studien bemannad med 12 läkare, 12 sjuksköterskor/distriktssköterskor, fem 
undersköterskor, två barnmorskor, fem sjukgymnaster/fysioterapeuter- varav en 
rehabiliteringskoordinator, två psykologer/psykoterapeuter, sex medicinska sekreterare, en 
receptionist, en ekonomiassistent och en enhetschef. Aktuell enhet hade också en stabil 
personalsituation, och en av de anställda hade som teamledare uppdrag i utveckling av 
sjukskrivningsprocessen.  
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Vilka olika personalgrupper som skulle representeras i urvalet diskuterades mellan författaren 
och teamledaren, och fastställdes till läkare, mottagningssjuksköterska, 
sjukgymnast/fysioterapeut, rehabiliteringskoordinator och personal från psykosociala enheten, 
PSE. Genom teamledaren valdes aktuella informanter ut och författaren fick av denne veta 
namnet på de som tackat ja till att delta i studien. Totalt tillfrågades 8 informanter, varav en 
lämnade återbud. Urvalet är att betrakta som ett strategiskt urval då strävan var att få en 
variationsvidd (Malterud 2011/2014). När det var klart vilka som tackat ja till intervjun, 
kontaktades dessa med personlig e-post och fick information om undersökningen via ett 
missiv (bilaga C), och tid för intervjun bokades. 
 

3.7. Förberedelser och överväganden 
Efter genomläsning av teori gällande processkartläggning (Ljungberg & Larsson, 2012), 
gjordes en analys av visualisering av, samt syfte och metod med processkartläggning i 
studerade artiklar (Parks, Engblom, Hamrock, Satjapot, & Levin, 2011; Johnson & Barach, 
2011; van Raak, Groothuis, van der Aa, Limburg, & Vos, 2010; Dean, Hutchinson, Kamisha 
Hamilton, & Lawson, 2007; Rosen, Johnson, Kebaabetswe, Thigpen, & Smith, 2009; Chia 
Swee, 2010; Shelton, Nelson, McLees, Mumford, & Thomas, 2013; Ashley et al., 2011; 
Klaiman, O'Connell, & Stoto, 2014; Pluto, & Hirshorn, 2003). Genomläsningen visade att 
processkartläggning kan användas för att förstå en vårdprocess och identifiera brister och 
oklarheter som en förutsättning för att aktiviteter som ingår i vårdprocesser blir effektivare 
där potential finns för detta. Hur processen visualiseras beror av vilket syftet är, och vilket 
sammanhang som studien som inkluderat vårdprocesskartläggning verkat i. Genomläsningen 
bekräftade också att det är viktigt med delaktighet av personer som äger kunskap om aktuell 
vårdprocess för att den ska kunna kartläggas korrekt och också upplevas som ”egen”. Att 
processen är korrekt, kunde i artiklarna säkerställas genom att sammanväga information från 
processkartläggningen med t ex tillgänglig dokumentation, men också genom att återkoppla 
visualiseringen till insatta personer. Information och resurser kunde visualiseras där det hade 
betydelse för syftet med studien. Symbol för beslut kunde inkluderas så att orsaker till olika 
alternativ blev klarare, och där kunde det vara en fördel att överväga frågeformuleringen så att 
förståelsen av processen blir klar. Tid kunde användas som en kvalitetsfaktor, liksom 
återinläggning, vad gäller att mäta kvalitet på vårdprocesser.  
 
En styrande faktor för metodval för datainsamling var att tiden för datainsamlingen (per 
informant) var begränsad (ca 60 minuter). Denna tid skulle räcka till både intervju och 
processkartläggning, inklusive identifiering av förbättringsområden. Eftersom processen inte 
var definierad eller namngiven (Ljungberg & Larsson), eller att syftet med kartläggningen på 
verksamhetsnivå var klart inför föreliggande studie valdes symboler i processkartläggningen 
till att bli så få som möjligt. Osäkerhet rådde om informanterna var vana vid 
processkartläggning och författaren beslutade att informanterna skulle få revidera ett färdigt 
processförslag. Då författaren var begränsad av att inte har erfarenhet av processkartläggning i 
grupp valdes metoden att göra en processkartläggning informant för informant. Osäkerhet 
fanns dessutom vad gäller intervjuarens förmåga att hantera en grupp i detta sammanhang, 
eftersom gruppen som sådan inte var känd, och informationsinsamlingen kanske inte skulle 
kunna gå att kontrollera i vetenskapligt sammanhang.  
 
Baserat på förförståelse valde författaren att inkludera symbol för beslut i process-
kartläggningen (Johnson & Barach, 2011; Dean et al., 2007; Rosen et al., 2009; Shelton et al., 
2013): beslut kunde vara aktuellt vad gällde att välja resurser som skulle utföra aktiviteter, 
välja att remittera patienter till annan vårdgivare, välja att revidera insatser i processen, samt 
välja grad av eventuell sjukskrivning. Symboler för teamets utbyte av information om 
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förmågor och behov (objektsymbol enligt Ljungberg & Larsson, 2012) valdes för att ge 
utrymme för teamet att utbyta information innan revidering av insatser, och information som 
underlag för beslut om (eventuell) sjukskrivning i någon grad. Tidsaspekten lades till, baserat 
på förförståelse och övergripande mål med sjukskrivningsprocessen (Socialdepartementet och 
SKL, 2014-1015).  Aktiviteter begränsades till att inkludera övergripande aktiviteter för alla 
yrkeskategorier, baserat på förförståelse om vilka yrkeskategorier som kunde vara 
involverade. Till detta lades en mycket övergripande kartläggning om den egna processen per 
yrkesroll, som inkluderade information och resurser kopplade till den egna aktiviteten, för att 
få möjlighet till kompletterande information om prioriterade områden som kunde förbättras. 
Den processdefinition som var vägledande för författaren kom från Ljungberg och Larsson 
(2012, s. 60): ”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som 
använder information och resurser för att utifrån ett givet behov skapa det värde som 
tillfredsställer behovet”. Eftersom det enligt Ljungberg och Larsson är viktigt att ha en 
helhetsbild av en process och inte bara kartlägga en del av den gjordes valet att inhämta 
information från bra och dåliga exempel i vårdprocesser för aktuella diagnosgrupper. 
 
Därefter studerades metodteori och intervjuguide utformades. En provintervju genomfördes 
av teamledaren på aktuell enhet, där en kartläggning av processer ingick. Efter provintervjun 
reviderades frågorna något, men framför allt reviderades omfattningen av 
processkartläggningen till att omfatta (endast) den del som gäller mellan sjukskrivning 1 och 
(eventuell) sjukskrivning 2. Orsaken till detta var att fler aktiviteter sätts in under den delen av 
processen (jämfört med innan sjukskrivning 1) och det ansågs viktigt i förhållande till syftet 
att kartlägga insatser tidigt i processen. Viktig hjälp till att avgöra detta var information under 
provintervju. Initierade kollegor till författaren gav värdefull feedback till såväl process-
kartläggning som till intervjuguide, innan den första intervjun, vilket medförde små 
revideringar. Tillstånd till att genomföra intervjustudien på aktuell arbetsplats inhämtades via 
kommunikation mellan enhetschefer.  
 

3.8. Procedur i datainsamlingen 
Intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplats eller annan överenskommen plats, och 
utfördes alla av författaren till föreliggande arbete. Intervjun hade stöd i en intervjuguide 
(bilaga D). Att informanterna fått och läst missivet (bilaga C) kontrollerades innan varje 
intervju, liksom att denne förstått syftet, målgruppen för processen, hur materialet skulle 
användas samt att deltagandet var frivilligt, konfidentiellt och när som helst kunde avbrytas, 
enligt vetenskapsrådets riktlinjer (http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml). Författaren frågade 
varje informant om denne samtyckte till ljudinspelning av delar av intervjun, innan intervjun 
genomfördes, vilket samtliga informanter samtyckte till. 
 
Processkartläggningen gjordes som ett andra steg i datainsamlingen (bilaga E), där 
dokumentationen bestod av en visualiserad process av alla yrkesgruppers aktiviteter (grovt 
kartlagda), och en visualisering av aktuell informants aktiviteter. Författaren till föreliggande 
arbete inledde denna del genom att visa de symboler som användes i processkartläggningen 
och hur de kunde hänga samman (se intervjuguide, bilaga D). Därefter ritades processen upp 
steg för steg med hjälp av post-it lappar, så att den visualiserades som bilaga E visar. 
Informanten fick sedan möjlighet att kommentera och/eller revidera processen. Sedan det 
säkrats att informanten var nöjd med sin revidering övergick datainsamlingen till att gälla 
frågor om två prioriterade förbättringsområden, vilka också fördes i på processkartan. 
Därefter övergick datainsamlingen till att utifrån aktiviteter som hörde till den egna rollen, 
beskriva resurser och information på en skiss som gjordes av författaren tillsammans med 
informanten. Innan detta steg fick informanten information om vad dessa delar innefattade. 
Efter denna del ombads informanten prioritera en del av den egna processen som kunde 
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utvecklas. Efteråt fotograferades processkartan av för att ingen information skulle gå förlorad, 
och kartan reviderades i Excel, ett dokument för varje informant med utgångspunkt i bilaga E. 
En skiss av den egna processen inklusive information och resurser och prioriterat 
förbättringsområde fördes över i det Exceldokument som hörde till respektive informant.  
 

3.9. Bearbetning av intervju 
Intervjuerna transkriberades av författaren, och den muntliga kommunikationen översattes då 
till skriftspråk i en form som så väl som möjligt representerade det som informanterna ville 
förmedla (Malterud, 2011/2014). Information om informanternas roller, patienter och deras 
behov sammanställdes var för sig. Analysen av framgångsfaktorer syftade till att ge 
beteckningar och benämningar till begrepp. Textmaterialet bearbetades från de första 
intervjuerna då ett mönster i texten ledde till att preliminära teman vad gäller 
framgångsfaktorer kunde anas. Materialet sorterades i teman, som löpande reviderades, och 
texten delades upp i koder. Slutligen bearbetades materialet ytterligare genom att texten 
kondenserades och presenterades i teman och kodgrupper (ibid.). Text om bra exempel 
kondenserades till framgångsfaktorer. Text om dåliga exempel kondenserades och 
omvandlades även de till framgångsfaktorer. 
 
Förståelse för orsak till förbättringsförslag utvecklades genom att närmare studera 
informanternas roller, sättet att se på kundens behov samt bra och dåliga erfarenheter av 
vårdprocessen. Denna information relaterades till de förslag till förbättringar som respektive 
informant förmedlade efter revidering av processkartan och efter en kortfattad analys av den 
egna aktiviteten. Textmaterialet kondenserades och analyserades och skrevs om så att det 
beskrevs i de olika informanternas synvinkel (Malterud 2011/2014). För att säkra trohet mot 
informanternas berättelser vände författaren tillbaka till den transkriberade texten och läste 
den igen så att viktig information inte missades eller missförstods. Textmaterialet delades upp 
utifrån varje förändringsförslag och presenterades i olika konstruerade texter för att förmedla 
en förståelse för orsak till förbättringsförslag (ibid.). Presentationen gjordes så att risken för 
att identifiera enskilda informanters svar minimerades.  
 
Som sorteringsmall för att presentera resultatet vad gäller begreppet framgångsfaktorer valdes 
ett orsak-verkandiagram, eller Ishikawadiagram, som är ett förbättringsverktyg som används i 
kvalitetsutvecklingssammanhang för att systematiskt ge en överblick av ett ämnesområde 
(Bergman & Klefsjö, 2012; Sörqvist, 2004; Ljungberg & Larsson, 2012). Modellen för att 
förstå val av förbättringsområde utvecklades ur en tolkad förståelse med utgångspunkt i 
berättelser informant för informant (Malterud 2011/2014). Resultaten analyserades slutligen, 
vart och ett för sig i relation till dokumenten angående överenskommelser mellan staten och 
Sveriges kommuner och landsting, se bilaga A. 
 

3.10. Bearbetning av processkarta inklusive prioriterade områden 
De processymboler som respektive informant bekräftade i ursprungskartan (bilaga E) 
räknades var och en för sig. Vid varje processymbol infördes sedan en siffra motsvarande hur 
många som bekräftat symbolens förekomst i aktuell process, och antalet (n=) fördes in i en 
generell processkarta. För att underlätta läsbarheten i den figur som presenterade resultatet 
färgades de delar som bekräftades av alla, eller nästan alla, informanter med färg. Flöden från 
ursprungskartan ritades med hel linje om de bekräftades av samtliga, eller nästan samtliga, 
informanter, annars streckades de. Revideringar av flöden ritades in som streckade pilar, i de 
fall informanterna inte bekräftade dessa samstämmigt. De prioriterade områdena ritades in i 
processkartan som numrerade röda punkter, var och en symboliserande respektive 
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förbättringsförslag. I de fall informanterna gav förbättringsförslag på den egna processen, 
baserat på en kartläggning även av information och resurser, infördes även dessa som röda 
numrerade punkter i den generella processkartan. Därefter analyserades resultatet och ställdes 
i relation till teoribakgrund gällande processkartläggning. 
 

3.11. Analys av helheten 
För att förstå helheten av resultatet analyserades informanternas syn på patienten/kunden och 
dennes behov, den egna rollen, identifierade framgångsfaktorer, samt förbättringsförslag i 
förhållande till dokument i bilaga A, sammanvägt med orsakerna bakom valda 
förbättringsförslag till nuvarande vårdprocess. Detta vägdes samman med resultatet av 
processkartläggningen, som sattes i relation till teoribakgrund om processkartläggning och 
offensivt kvalitetsutvecklingsarbete. Allt vägdes samman till en tolkad bild för att kunna svara 
på syftet med föreliggande arbete. 
 

3.12. Validitet i vald metod 
Ett strategiskt urval i form av en bred rollfördelning bland informanterna syftade till att stärka 
att frågan belystes tillräckligt brett. Validitet vad gäller relevans (Malterud 2011/2014) räknas 
som högt gällande framgångsfaktorer och förbättringsförslag då de analyserades i förhållande 
till dokument som var utgivna av Socialdepartementet och SKL. Att processkartläggningen 
gjordes med en informant i taget är en svaghet då det avviker från rekommenderad metod vad 
gäller processkartläggning (Ljungberg & Larsson, 2012), men kan synliggöra om processen är 
väl känd eller om det finns olika bilder eller oklarheter. Grad av tillämpning (Malterud 
2011/2014) är beroende av intresse av process- och verksamhetsutveckling i aktuell region. 
 

3.13. Reliabilitet i vald metod 
Reliabilitet i vald metod vad gäller intervjudelen hade brister då urvalet var litet och inte 
kunde betecknas som representativt för primärvårdprocess i region Jämtland Härjedalen, och 
att slumpens inflytande inte kan uteslutas (Trost, 2010). Vikt lades på att i 
metodbeskrivningen hjälpa läsaren att följa arbetsprocessen, och säkra systematiken för att 
öka reliabiliteten vad gäller intersubjektiviteten (Malterud 2011/2014). 
 

3.14. Etiska aspekter i vald metod 
En viktig etisk aspekt var att komma väl förberedd till intervjun, använda tiden väl och inte 
överskrida den, och framför allt säkra att informanter varit medvetna om att deltagandet var 
frivilligt (Patel & Davidson, 2011). Resultatets sammanställning styrdes så att enskildas svar 
inte kunde utläsas, och präglades av respekt för informanterna som viktiga informationskällor 
(ibid.). 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet i text angående informanterna och deras roller samt kunden/patienten och 
dennes behov. Identifierade framgångsfaktorer för bättre hälsa och ökad arbetsförmåga gällande 
förstämningssyndrom eller ångest/stress presenteras i text och orsak-verkan diagram. Kartläggning av 
vårdprocess mellan sjukskrivning 1 och 2 presenteras i form av en reviderad processkarta och i text. 
Förbättringsförslag gällande vårdprocessen presenteras i samma processkarta och i text. Val av 
förbättringsförslag presenteras i figur och text.  

4.1. Informanterna och deras roller 
Sju personer, tre män och fyra kvinnor intervjuades. Ytterligare en informant lämnade återbud 
under intervjuperioden och ersattes inte. De intervjuade uppgav att de hade arbetat med 
målgruppen i 1- 26 år (medelvärde 11 år). Informanterna berättade att erfarenheterna av 
patientgruppen sträckte sig lika länge som de hade arbetat på hälsocentral, eftersom 
patientgruppen var mycket vanlig där. 
 
Roller som uppgavs på frågan om roll i processen på hälsocentral för aktuell patientgrupp var 
att: 

• bedöma symtom och behandla dem i rehabiliterande syfte 
• utföra samtalsbehandling 
• bedöma behov, hänvisa och hjälpa till kontakt med resurs som kan åtgärda problem 
• bedöma sjukskrivnings- och läkemedelsbehov och lotsa patienten till åtgärder 
• bedöma behov, göra en behandlingsplanering och ta ställning till vilken rehabilitering 

som kan vara lämplig, följa upp och utvärdera den 
• bemöta patientens problem utifrån sin profession och vid behov hänvisa till rätt 

kompetens  
• skriva intyg, och vårda patienten utifrån dennes medicinska problem.  

En av informanterna berättade att sjukskrivningsprocessen och vårdprocessen var två 
parallella processer och att rollen var olika beroende på vilken process som avsågs. Två av 
informanterna uppgav att de för närvarande arbetade i team och att rollen kunde vara att leda 
processen framåt, men det berodde på vilka som var involverade i patienten vilka som också 
innehade ledarrollen, och detta växlade från patient till patient. 
 

4.2. Informanternas beskrivning av kunden/patienten 
Kunden, eller patienten, var enligt informanterna inte lätt att beskriva ur ett övergripande 
perspektiv eftersom det gällde en så stor patientgrupp. Informationen som de intervjuade 
förmedlade kunde delas upp i två grupper: Den ena gruppen, tre informanter, menade att 
patienten med förstämningssyndrom eller ångest/stress kom från alla samhällsgrupper och 
åldrar, båda könen var jämnt fördelade och att gruppen kunde ses som representativ för 
befolkningen i upptagningsområdet vad gäller fördelning vad beträffar samhällsgrupper. De 
fyra informanter som berättade om en annan fördelning menade att patienten typiskt var en 
kvinna. Tre av dem förmedlade att åldern var mellan cirka 30 och 50 år, och två berättade att 
kvinnorna i aktuella åldrar hade för mycket att göra i privat- och arbetslivet. 
 
Flera informanter påpekade att patientgruppen kommer (alltför) sent till hälsocentralen för att 
få vård. De är så nedkörda så det tar tid att hjälpa dem, de arbetar så hårt att de får ångest när 
förmågorna inte räcker, och de kan på grund av att de är nerkörda ha svårt att vara aktiva i sin 
rehabilitering.  
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4.3. Informanternas beskrivning av målgruppens behov och önskemål 
De intervjuade förmedlade olika berättelser om patienternas behov, och behov och 
förväntningar kunde vara olika från person till person, mycket beroende också av att 
patientgruppen upplevdes som stor, och erfarenheter av vad som hjälper kunde vara olika. De 
som hade sökt och fått hjälp tidigare visste ofta vad de ville ha: samtalsbehandling, 
läkemedels-behandling och/eller sjukskrivning. De kunde berätta vad de ville ha hjälp med, 
och var många gånger upplysta och hade läst på om viss behandling. En annan ytterlighet var 
de patienter som var hjälpsökande, och förmedlade en hjälplöshet. De kunde behöva viss 
vägledning och få förslag att ta ställning till, för att vårdaktörer skulle kunna bedöma vad som 
blev bäst. Den patientgruppen var inte så aktiv vad gäller mål och förväntningar om vad som 
skulle hända härnäst. Representation fanns i hela spektrat. 
 
Patientgruppen kunde också behöva bli lyssnad och trodd på, och behöva få en grundlig 
undersökning för att utesluta andra diagnoser och få en bra bas för att gå vidare i 
rehabiliteringen. Här förmedlade en informant att det kunde ta olika lång tid för olika 
patienter att komma fram till vad som var det egentliga problemet, och vad det var som 
patienten själv behövde arbeta på. 
 
En av informanterna berättade hur en konfliktsituation kunde uppstå: patienten behövde få en 
ekonomisk försörjning men kunde inte vara på arbetet eftersom det av olika anledningar 
upplevdes som belastande. Konflikten kunde uppstå i de fall problemen på arbetsplatsen inte 
hörde till någon sjukdom, och sjukskrivning sågs som ett sätt att lösa problemen. 
 

4.4. Bra och dåliga erfarenheter av vårdprocessen som underlag för 
framgångsfaktorer 

Det var i de flesta fall inte möjligt för de intervjuade att berätta om specifika patienter där 
åtgärder hade gett ett lyckat eller mindre lyckat resultat. Däremot var det möjligt för 
informanterna att svara på frågan om bra och dåliga exempel ur ett generellt perspektiv. 
Därutöver användes information om bra exempel som kommenterades med: ”faktiskt väldigt 
viktigt”, eller ”det fungerar bäst” även utanför frågan om bra exempel. Angående mindre bra 
exempel och erfarenheter utanför direkt svar på frågan, användes information som 
underströks med kommentarer från informanten som: ”inte lyckat” eller ”inte så bra”. Utifrån 
informanternas berättelser om bra och dåliga exempel kunde åtta huvudgrupper av 
framgångsfaktorer identifieras som ledde till bättre hälsa, och ökad arbetsförmåga. Dessa var: 
Attraktiv arbetsplats att återgå till, Patienten svarar bra på åtgärder, Bra samverkan med 
externa aktörer, att Samhället stöder individens återgång till arbete, Bra förutsättningar i 
arbetet på aktuell hälsocentral, att Aktiviteter utförs utan väntan för patienten, Bra samarbete 
internt och Korrekt hantering av patientens behov.  
Se bilaga F för sammanställning, och figur 4.1 för en helhetsbild. 
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4.4.1. Attraktiv arbetsplats att återgå till 
Informanterna berättade utifrån både bra och dåliga exempel vad viktigt det var att den 
sjukskrivne hade en attraktiv arbetsplats att återgå till. Arbetsgivaren behövde vara kunnig, 
samverka aktivt, och arbetet skulle vara anpassat för patienten. Den kunnige arbetsgivaren 
förstod hur återgång till arbete kan underlättas, och visste vad patienten kunde arbeta med 
under rehabiliteringen. Arbetsgivaren behövde samverka aktivt genom att kommunicera bra, 
det vill säga så patienten upplevde att det var lätt att prata med arbetsgivaren. Patienten 
behövde också känna att arbetsgivaren medverkar i processen att komma tillbaka. Genom att 
ha bra kontakt med arbetsgivaren blev patienten mer motiverad. För att patienten skulle trivas 
på arbetet och känna att det var anpassat för denne, behövde han eller hon känna att det var 
gjort till en för denne attraktiv arbetsplats och att arbetet var anpassat till patientens förmåga, 
enligt de intervjuade. 
 

4.4.2. Patienten svarar bra på åtgärder 
Att patienten svarade bra på de åtgärder som genomförs förmedlades av informanterna som 
en framgångsfaktor som beroende av faktorer som att behandlingen var kopplad till arbete, 
att det fanns stöd med viktiga förutsättningar till att ta emot behandling och att patienten själv 
var proaktiv. Andra viktiga faktorer var att vården gavs på rätt nivå, att patienten kunde 
acceptera hjälp, ha en ordnad social situation och även att patienten var motiverad till arbete. 
 
Att behandlingen direkt är kopplad till arbetssituationen genom att den utgick från hantering 
av konkreta exempel i arbetet där behandlaren kan stötta och ge råd gavs som exempel på hur 
behandlingen kunde vara lyckosam, också eftersom behandlingen blev hel. Genom att ge 
exempel på hur problematiskt det var att inte kunna koppla behandlingen till arbete berättade 
en informant om hur viktigt det är att patienten hör till ett sammanhang och kommer in i en 
grupp igen. Ett annat exempel på hur viktigt det är att relatera behandlingen till arbete 
förmedlades genom en berättelse om att det är viktigt att patienten har en realistisk förväntan 
på att arbeta: en förväntan som samhället kan ställa upp på.  
 
Vad gäller stöd med viktiga förutsättningar förmedlades att patienten kunde behöva hjälp med 
en självbild som inkluderade att han eller hon kunde vara arbetsför, eller behöva hjälp med att 
hantera tidigare livshändelser. Att patienten är proaktiv, ger egna förslag till behandling, 
presenterar egna förslag till sin arbetsgivare, och även söker hjälp i tid, innan han eller hon är 
alltför nedgången var ytterligare framgångsfaktorer för att svara bra på de åtgärder som gavs. 
 
Något annat som presenterades vara en viktig framgångsfaktor var att vården ges på rätt nivå. 
Eventuella bidiagnoser skulle hanteras, patienten skulle få rätt diagnos och ges relevanta 
undersökningar. Att patienten kunde ta emot hjälp och acceptera rätt kontakt bedömdes också 
vara viktigt. Andra delar i att kunna ta emot hjälp var att patienten inte var alltför nedstämd, 
inte hade fått för dålig sömn, men också att patienten kände sig omhändertagen: kände att 
någon fångar upp dem, engagerar sig och att någon bryr sig. 
 
En ordnad social situation var också identifierad som en framgångsfaktor för att kunna svara 
bra på åtgärder. Patienten kunde behöva få en ekonomisk trygghet så att han eller hon inte 
hamnade på bar backe, eller ekonomisk hjälp då han eller hon ofta kunde ha dålig ekonomi 
som förvärrades av lång sjukskrivning. Patienten kunde också påverkas av att en eller flera 
familjemedlemmar behövde stöd utifrån särskilda behov. Att få praktisk hjälp som stöd i 
hemarbetet, eller hjälp att hantera negativa livshändelser påverkade också positivt den sociala 
situationen. 
 



    

 
 

26 

Att patienten är motiverad att komma tillbaka till arbetet identifierades också som en viktig 
framgångsfaktor. Ett intressant arbete, med god lön och där man generellt önskade komma 
tillbaka till arbetet påverkade även det möjligheterna att svara bra på de åtgärder som erbjöds 
på hälsocentralen, enligt informanterna. 

4.4.3. Bra samverkan med externa aktörer 
Gemensamma möten var enligt de intervjuade en faktor som medverkade till en bra 
samverkan med externa aktörer. Att dessa möten föregick i form av ett fysiskt möte, och 
utfördes med regelbundenhet upplevdes viktigt. Genom bra och dåliga exempel poängterades 
att mötena skulle vara effektiva: De skulle präglas av engagemang, smidiga lösningar och ett 
bra samarbete. För att mötena skulle vara effektiva behövdes att alla tog ett gemensamt 
ansvar, alla var informerade då kontinuitet säkrades vad gäller viktiga nyckelpersoner, samt 
att ärenden hade korta handläggningstider. 
 
För att samverkan med externa aktörer skulle vara bra behövde alla dela samma bild. Det var 
viktigt att alla hade klart för sig sjukskrivningsprocessens regelverk. Att kartläggning av 
patientens behov och förmågor var gjord så snart som möjligt var en viktig faktor, liksom att 
alla dokument var kompletta. Målet skulle vara klart, och hanteringen av patienten skulle 
präglas av konsekvens i bemötandet. 
 

4.4.4. Samhället stöder individens återgång i arbete 
Informanterna hade negativa erfarenheter av hur samhället stöder individens återgång till 
arbete. Det fanns brister i välkomnande arbetsmarknad. Identifierade framgångsfaktorer där 
var att få en plats för arbetsträning, och att få ett alternativ till att gå hemma. Ett arbete med 
hög stimulans var också en framgångsfaktor för att återgå till arbete, och det fanns också en 
avsaknad av enkla arbeten som passade de som hade behov av det. Negativa erfarenheter 
förmedlades också av att regelverket inte understödde en återgång till arbete. Här fanns 
framgångsfaktorer identifierade av negativa erfarenheter som att arbete lönar sig, att det var 
möjligt att behålla arbetet och att få möjlighet att återgå till arbetet i patientens egen takt. 
 

4.4.5. Bra förutsättningar i arbetet 
För att det skulle bli framgång i arbetet för patienten behövde personalen känna att de hade 
bra förutsättningar. En av dessa förutsättningar var att ha tillräckligt med tid. Det behövdes 
tid för att kartlägga patientens behov genom samtal och att samråda inför besök och intyg. 
Innan möten behövde personalen hinna ta sig tid att aktualisera patienten, och möten behövde 
tid att förberedas. En annan viktig framgångsfaktor för bra förutsättningar i arbetet upplevdes 
vara att ansvaret delades och detta kunde möjliggöras då det fanns olika kompetenser på plats 
och att man gemensamt hjälptes åt att aktualisera patienten på möten. Skriftligt stöd i form av 
upparbetade rutiner, samt enkel åtkomst till de rutiner som fanns upplevdes också kunna vara 
en framgångsfaktor. Att nyckelpersoner som läkare leder, och som är intresserade och 
engagerade, samt att det finns en rehabkoordinator som kontaktperson och som snabbt kan 
kontakta patienten vid behov identifierades också av informanterna som en viktig 
framgångsfaktor. 
 

4.4.6. Aktiviteter utförs utan väntan för patienten 
För att aktiviteter ska utföras utan väntan för patienten var det enligt informanterna viktigt att 
åtgärder kommer igång snabbt: det gällde att vara proaktiv och inte tro att problem löste sig 
av sig själv utan identifiera de problem som fanns och åtgärda dem. Patienter skulle erbjudas 
tid, och behandling, och få en snabb bedömning av sina behov. Här gällde det att fler i teamet 
kunde initiera till olika aktiviteter och även hänvisa vidare till rehabkoordinator. En 
förutsättning för att patienten inte skulle behöva vänta var också att det finns tillgängliga 
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resurser. Resurspersoner behövde finnas på plats internt, det skulle finnas ett brett utbud av 
behandlingar, och man skulle också kunna hänvisa till resurser i andra landsting. 
 

4.4.7. Bra samverkan internt 
Enligt informanterna var effektiva interna möten också en framgångsfaktor för en bra intern 
samverkan. Här gavs exempel från mindre bra erfarenheter som pekade på vikten av att ha en 
klar frågeställning innan mötet, samt dilemmat att ha ett bra tillvägagångssätt att definiera 
vilka patienter som ska tas upp, och att patienterna ska tas upp i rätt tid. Åtgärder i samverkan 
var också en framgångsfaktor. De intervjuade berättade utifrån bra exempel hur man i teamet 
kunde hjälpas åt med uppföljning av läkemedelsbehandling och sjukskrivningsbehov och att 
den som hade mest kontakt med patienten kunde återkoppla viktig information. Att samarbete 
mellan yrkesgrupper upplevdes viktigt, och det var möjligt att avlasta varandra. 
Kommunikation och närhet till varandra var här underlättande faktorer. Ett bra arbetsklimat 
åstadkoms genom personliga möten vid samarbete, att man kunde skicka meddelanden i 
journalsystemet vid behov och att man hjälptes åt och inte behövde stå ensam med sina 
tankar. Stödjande möten och en god relation med sina arbetskamrater var också enligt 
informanterna ett bidrag till ett bra arbetsklimat, som en del av bra samverkan internt. 
 

4.4.8. Korrekt hantering av patientens behov 
De intervjuade berättade om en stor del av framgångsfaktorerna: den som gällde att patientens 
behov hanterades korrekt. Här var det viktigt att det blev rätt från början. Att det första 
mottagandet gjordes av rätt resurs, till exempel först mottagande av psykosociala teamet och 
därefter tid hos läkare för bedömning av läkemedels- och sjukskrivningsbehov kunde vara en 
strävan. Det var viktigt att utreda vilket som var patientens önskemål, för att säkra att 
patienten inte hade ett önskemål som inte kommit fram. För att säkra att en missuppfattning 
inte skedde ska en kartläggning av behov göras tillsammans med patienten, liksom 
upprättande av en patientgemensam målbild. En framgångsfaktor som lyftes fram var att satsa 
på rätt behandling, även om det inte alltid var så lätt att komma rätt från början. Vid behov av 
revideringar var det viktigt att snabbt hantera en plan för åtgärder. 
 
En grundlig utredning av patientens diagnos och att problemen identifierades, liksom en 
bedömning av patientens arbetsförmåga var viktiga faktorer för att patientens behov skulle 
hanteras korrekt. Det var också viktigt att åtgärderna flöt på. Problem skulle lösas så att 
patientens väg inte blev så krånglig. Den plan som hade satts upp skulle passa till patientens 
behov. Behövde arbetsgivaren en förklaring om vad som skulle hjälpa patienten skulle den 
ges så att problemen löste sig. För att åtgärderna skulle flyta på kunde det hända att 
vårdpersonalen fick föra patientens talan, om denne inte förmådde att göra detta själv. Det 
kunde också hända att patienten behövde feedback om vad som skett i processen, eller vad 
som skulle hända härnäst.  
 
Utöver detta gav de intervjuade information som speglade egenidentifierade 
framgångsfaktorer. Informanterna förmedlade att det kunde vara viktigt att kvarstå i arbete, 
och att patienten med fördel kunde vara deltidssjukskriven, om möjligt. Det var viktigt med 
tidig identifiering av de patienter som hade teambehov, och att patienter hade kontinuerlig 
kontakt med primärvården, och inte bara när det var dags för sjukskrivning. När den interna 
processen fungerade kunde man känna att allt som kunde göras gjordes för patienten. Att de 
som arbetade för patienten informerade varandra gjorde att patienten kände sig 
omhändertagen och inte behövde återupprepa sig. En framgångsfaktor kunde också vara att 
stödja de som mådde dåligt lite extra, så att hinder röjdes undan som en del av en korrekt 
hantering av patientens behov. 
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4.5. Kartläggning av vårdprocess mellan första och andra sjukskrivning 
För översikt av bekräftade aktiviteter i vårdprocessen se figur 4.2, nästa sida. 
De intervjuade gav inte en samstämmig feedback på föreslagen vårdprocess. Feedbacken på 
vårdprocessen var uppdelad i två grupper. Den ena gruppen (3 informanter) gjorde få 
revideringar i processkartan. Det kunde gälla justering av beslutssymbol i förhållande till 
bedömning om annan vårdgivare skulle ta över (1), om rehabkoordinator eller aktiviteter 
ingående i rehabgarantin blev inkopplade mellan sjukskrivning ett och två (1), eller ett 
konstaterande att aktiviteter som utfördes av sjukgymnast och/eller psykosociala enheten 
(PSE) kunde vara påbörjade, eller initierade, utan att gå vägen via mottagningssjuksköterska 
(2).  
 
Den andra gruppen av informanter (4) hade mer synpunkter på detaljer i processkartan. En av 
de intervjuade konstaterade att processkartan kunde stämma, men det var först efter 
sjukskrivning två som aktiviteter av andra utom läkare kom igång. En informant berättade att 
det var aktiviteter av läkare och PSE som var aktuellt innan (eventuell) andra sjukskrivning, 
de andra aktivitetssymbolerna plockades bort. Aktiviteter från rehabgarantin (kognitiv 
beteendeterapi, KBT) kunde komma igång, och beslutet togs av behandlare inom PSE. 
Avstämning om förmågor och behov kunde förekomma någon gång, innan beslut om 
sjukskrivning.  
 
En annan av de intervjuade plockade bort alla symboler gällande informationsutbyte gällande 
förmågor och behov. Aktiviteter kunde förekomma från PSE (inklusive KBT), sjukgymnast 
och rehabkoordinator, men de förekom parallellt och informationsmöten förekom normalt 
inte. Vanligaste vägen in efter första sjukskrivning var utan kontakt med 
mottagningssjuksköterska. Övertagande av annan vårdenhet var aldrig aktuellt.  
 
Den tredje informanten i denna grupp menade att kontakt med mottagningssjuksköterska inte 
var aktuellt i den här delen av vårdprocessen, och att övertagande av annan vårdenhet inte 
förekom. Information om förmågor och behov kunde förekomma mellan läkare och PSE, och 
insatser i rehabgarantin (KBT) kunde initieras efter beslut i PSE enligt denne informant. 
Aktiviteter av rehabkoordinator och sjukgymnast föregick parallellt om patienten redan var 
känd av dessa resurser. Samverkan mellan flera aktörer i vårdprocessen förekom enligt denne 
informant endast när rehabiliteringen inte fungerar, efter 2-3 månader. 
 
Tidslinjen kommenterades av samtliga informanter. De flesta uppgav att den första 
sjukskrivningen sattes till 2-4 veckor, men inte mer än 2 veckor på heltid första gången om 
inte symtomen var svåra. Det uppgavs av en informant vara viktigt att inte vila hela tiden utan 
aktiviteter i processen bör komma igång. Dock kommenterade två informanter att tiden oftast 
gick utan att andra aktiviteter fanns för patienten än nästa läkartid. Anledningen kunde vara 
väntetid på PSE. En informant konstaterade att trenden gick mot allt kortare sjukskrivning, 
och att det kunde leda till ångest i sig, och ekonomisk press för patienten. 
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4.6. Förbättringsförslag vad gäller vårdprocessen 
Informanterna förmedlade 1-2 förbättringsförslag kopplade till nuvarande process. Några (3) 
informanter formulerade också förslag kopplade till den egna processen, vad gäller 
information viktig för att det egna arbetet skulle förlöpa smidigt. Se figur 4.2 där de olika 
förslagen finns införda placerade där informanterna placerade dem på processkartan.  
Förbättringsförslagen var:  

1. Öka möjlighet till internt informationsutbyte 
2. Kommunikation med externa vårdgivare så att realistisk uppföljning säkras 
3. Plan tillsammans med patienten inför framtiden relaterad till arbetsuppgifter 
4. Riktlinjer för hur läkaren ska tänka 
5. Hänvisa patienten tidigare till psykosociala enheten, sjukgymnast och multimodal 

rehabilitering 
6. Riktlinjer för i vilka fall patienten har behov av revideringar av planer 
7. Bättre på att öka möjligheten att snabbt kunna hänvisa till rätt resurs 
8. Få information om vilka förutsättningar som gäller enligt regelverken för att kunna 

integrera detta i behandlingen 
9. Bättre på att tidigt ge patienten information om sjukförsäkringssystemet 
10. Bättre på att samråda internt angående patienters förmågor och behov 
11. Tydliggöra när behov finns av fördjupad kontakt med arbetsgivare 
12. Föra in arbetsgivaren tidigare i processen 

 

4.7. Orsak bakom förbättringsförslag till nuvarande process 
Hur förslagen var kopplade till informanternas olika roller och erfarenheter och syn på 
kundens/patientens behov kunde förstås ur relationen mellan de olika rollerna, positiva och 
negativa erfarenheter av vårdprocesser, och synen på patientgruppens olika behov. Orsak till 
de sammanlagt 12 förslagen presenterades i text, se nedan. Se figur 4.3 som ska illustrera en 
modell för att förstå orsak bakom förbättringsförslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:3. Relationen mellan de olika rollerna i processen och synen på kunden (patientens) behov filtrerad 
genom olika bra och dåliga erfarenheter vilken resulterade i de olika förbättringsförslagen som informanterna 
förmedlade. 
 

1. Min roll är att behandla patienten och jag har erfarenhet av vad som ger bra resultat så 
att patienten mår bättre och kan återgå i arbete. Jag tycker att det är svårt att boka 
möten: både att få till planerade möten och att få till korta avstämningar. Jag vill att vi 
ökar möjligheten till informationsutbyte internt innan beslut tas.  

 
2. Jag upplever att patientgruppen har behov av att bli lyssnade på och tagna på allvar. 

De blir frustrerade när de inte blir hjälpta. I min roll att hänvisa till rätt resurs har jag 

! 
Roll i processen Bra och dåliga erfarenheter 

Process-
förbättrings-

förslag 

Synen på 
kundens 
behov 
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erfarenhet av att samarbetet är bra internt, och vi har väl förspänt med kompetenta 
resurser. Men jag har också erfarenhet av att när vi hänvisat till externa 
rehabiliteringsinstanser så blir patienterna lovade uppföljande behandling som vi inte 
kan erbjuda. Därför behöver vi förbättra kommunikationen vid rehabiliterings-
insatser utfärdade av externa vårdgivare så att vi säkrar en realistisk uppföljning. 

 
3. Min roll är bland annat att bedöma behov efter patientens beskrivning av problem. Jag 

har sett vad som händer om patienternas behov inte blir bemötta, och jag träffar ofta 
patienter som arbetar för hårt och inte stoppar i tid. Vi har ett bra samarbete här och 
har mycket kompetens. Jag tycker att många patienters behov är att byta till ett arbete 
som är mer anpassat till förmågan, och inte är för krävande. Därför önskar jag att vi 
blir bättre på att göra en plan tillsammans med patienten relaterad till 
arbetsuppgifter för framtiden. 

 
4. Min roll är bland annat att bedöma sjukskrivningsbehov. Jag har märkt att 

patientgruppen ofta är hjälpsökande. Konsekvensen av lång sjukskrivning är att 
patienten bara går hemma: de behöver komma in i en grupp igen. Jag har erfarenheter 
av både bra och dåligt internt samarbete i teamet. Bäst fungerar det om läkaren är 
engagerad, men läkaren behöver prioritera detta område framför andra arbetsuppgifter 
trots ett pressat tidsschema. Arbetet med att lotsa tillbaka patienten i arbete stannar 
ofta upp. Jag vill prioritera att läkaren gör en aktiv planering tillsammans med 
patienten i samband med den första sjukskrivningen, som helst ska vara deltid så att 
kontakten med arbetsgivaren bibehålls. Jag vill att vi utvecklar riktlinjer för hur 
läkaren ska tänka. 

 
5. Min roll är bland annat att lotsa patienten vidare. Jag har märkt att patientgruppen ofta 

är hjälpsökande. Konsekvensen av lång sjukskrivning är att patienten bara går hemma: 
de behöver komma in i en grupp igen. Jag vill undvika att detta händer eftersom jag 
tycker att hanteringen inte är effektiv. Jag vill att vi börjar hänvisa patienterna 
tidigare till psykosociala enheten, sjukgymnast och multimodal rehabilitering. 

 
6. Min roll är att bedöma behov och göra en behandlingsplanering och ta ställning till 

vilken rehabilitering som kan vara lämplig. Patienter kan ofta behöva få förslag på 
vilka åtgärder som kan vara lämpliga. Uppföljning och utvärdering kan behöva göras 
under lång tid. Det är viktigt att lyssna på patientens önskemål tidigt och tillgodose 
dem om möjligt så att man hamnar rätt. Jag har erfarenhet av både när vi lyckas och 
när det går mindre bra. Ibland behöver planerna revideras så att inte arbetet stannar 
upp, och det är svårt att hinna ha koll på det. Jag vill att vi upparbetar riktlinjer för i 
vilka fall patienter har behov av revideringar i planer vi satt upp.  

 
7. Min roll är bland annat att hänvisa till rätt resurs efter patientens beskrivning av 

problem. Jag har sett vilken negativ spiral det blir av vårdsökande om patienten inte 
får rätt hjälp, samtidigt som patienten blir allt sämre och mer frustrerad. Jag har också 
sett vad viktigt det är att patienter får hjälp snabbt, och kan ge exempel på det. Därför 
vill jag att vi blir bättre på att öka möjligheten till att snabbt kunna hänvisa till 
rätt resurs. 

 
8. Min roll är att behandla patienten och jag har erfarenhet av att patientens möjlighet att 

bli bättre påverkas av den ekonomiska situationen som följer av sjukskrivning. Jag vill 
få information om de förutsättningar som gäller enligt regelverken för mina olika 
patienter och använda den för att ge en bra behandling. 
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9. Min roll är bland annat att skriva sjukintyg. Vi har ett bra samarbete här men jag har 
upplevt att många patienter inte har samma målbild som samhället och regelverket. 
Det betyder att processen stannar upp. Därför skulle jag vilja att vi blir bättre på att 
tidigt ge patienten information om sjukförsäkringssystemet. 

 
10. Min roll är att ge behandling och mina erfarenheter hade visat att det är viktigt att 

patienten får rehabilitering och kan kvarstå i arbete. Detta fungerar bäst när teamet 
samverkar, och det kan vi inte göra vid alltför hög arbetsbelastning. Därför vill jag att 
vi får bättre möjlighet att samråda i teamet för att utbyta information gällande 
patientens förmågor och behov, särskilt för att aktiviteter i teamet ska kunna 
revideras. 

 
11. Min roll är att bedöma behov och göra en behandlingsplanering och ta ställning till 

vilken rehabilitering som kan vara lämplig. Patienter kan ofta behöva få förslag på 
vilka åtgärder som kan vara lämpliga. Uppföljning och utvärdering kan behöva göras 
under lång tid. Jag har erfarenheter som visar att det är viktigt att få med sig 
arbetsgivaren tidigt i processen, baserat på erfarenheter när det fungerar bra och när 
det fungerar dåligt. Jag vill att vi utvecklar om vi kan tydliggöra att det finns behov 
av kontakt med arbetsgivare, som komplement till att detta anges på sjukintyget. 

 
12. Min roll är bland annat att vårda patienten. Vårt samarbete här fungerar smidigt men 

det betyder inte automatiskt att vi kortar sjukskrivningarna, eftersom systemet är 
uppbyggt som det är. Det händer att patienten har behov av att få hjälp att tala med 
arbetsgivare, och det hjälper om jag gör det. Därför vill jag att vi för in arbetsgivaren 
tidigare i processen. 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras informanternas berättelse om patienten och patientens behov framför allt i förhållande 
till hur de beskrivs i aktuella överenskommelser. Framgångsfaktorer identifierade av informanterna gällande 
förbättrad hälsa och återgång i arbete relateras till de aktiviteter som presenteras i överenskommelserna och de 
som inte beskrivs där relateras till en del till artiklar som presenterats i teoriavsnittet. De delar av processkartan 
som bekräftats, eller inte bekräftats analyseras i förhållande till teori om processkartläggning, och teori från 
aktuella överenskommelser. Slutligen analyseras de förbättringsförslag som informanterna förmedlade, och 
jämförs med överenskommelser mellan staten och SKL, och artiklar om sjukskrivningar enligt svenska 
förhållanden presenterade i teoriavsnittet, innan en analys görs också relaterad till hörnstensmodellen för 
offensiv kvalitetsutveckling. 

5.1. Analys av informanternas berättelser om patienten och patientens 
behov 

Informanterna förmedlade att det var problem att beskriva patienten, eftersom det handlade 
om så stor patientgrupp. En del av de intervjuade berättade att patienten oftast var en kvinna, 
och många av de bra och dåliga exempel som gavs från vårdprocesser gavs utifrån att 
patienten var en kvinna. Det poängteras i villkor 1 en jämställd sjukskrivningsprocess av 
Socialdepartementet och SKL (2014-2015) att sjukskrivningstalet är högre för kvinnor än för 
män, och att det ökar för psykiska diagnoser och mest för kvinnor. Flera informanter 
förmedlade också att patientgruppen ofta kommer (alltför) sent till hälsocentralen, och är så 
nedkörda att de har svårt att aktivt medverka i sin egen rehabilitering. Målet för 
rehabiliteringsgarantin (Socialdepartementet och SKL, 2015) är bland annat att förebygga 
sjukskrivning, så att arbetsförmågan tas tillvara så mycket som möjligt. 
 
De intervjuades berättelser var att patientens behov fanns i ett stort spektra, från de 
hjälpsökande, till de som kunde berätta vad de ville ha hjälp med. Målet med 
rehabiliteringsgarantin (Socialdepartementet och SKL, 2015) är att insatser sätts in för rätt 
patient i rätt tid. Att en informant berättade om att en konfliktsituation kunde uppstå då en 
sjukskrivning skulle lösa problemen på arbetsplatsen. Detta förmedlades också av  
Nilsing, Söderberg, Berterö, och Öberg (2013) samt Frykman och Hansen (2009). 

5.2. Bra och dåliga erfarenheter av vårdprocessen som underlag för 
framgångsfaktorer 

Informanternas berättelser om bra och dåliga erfarenheter av vårdprocessen gällande 
patienterna med förstämningssyndrom eller ångest/stress tolkades till framgångsfaktorer för 
återgång i arbete, se figur 4.1. Dessa var Attraktiv arbetsplats att återgå till, Patienten svarar 
bra på åtgärder, Bra samverkan med externa aktörer, att Samhället stöder individens 
återgång till arbete, Bra förutsättningar i arbetet på aktuell hälsocentral, att Aktiviteter utförs 
utan väntan för patienten, Bra samarbete internt och Korrekt hantering av patientens behov.  
 
Resultatet jämfördes med aktiviteter beskrivna i bilaga A. Se figur 5.1, nästa sida för en 
översikt där samstämmighet mellan informanternas identifierade framgångsfaktorer, och 
framgångsfaktorer identifierade av socialdepartementet och SKL ringats in. 
Socialdepartementet och SKL (2014-2015) identifierar i Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess en 
rad faktorer: Ett aktivt förhållningssätt med för individen rätt stöd och insatser, ta tillvara 
tiden för den försäkrade och säkra tidiga insatser. Informanterna identifierade som en del av 
framgångsfaktorn korrekt hantering av patientens behov undergruppen egenidentifierade 
framgångsfaktorer som att kvarstå i arbete, vara sjukskriven deltid, tidigt identifiera 
teambehov, informera varandra i teamet och säkra att den interna processen fungerar, ge 
extra åt de som mår dåligt, välja åtgärder som för framåt och erbjuda patienterna 
kontinuerlig kontakt med hälsocentralen.  
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Socialdepartementet och SKL (2014-2015) beskriver fler framgångsfaktorer för en effektiv 
och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess. Viktigt är att utveckla en tidig kontakt med 
andra berörda i sjukskrivningsprocessen. Informanterna identifierade även de att det var 
viktigt med en bra samverkan med externa aktörer, som möjliggjordes genom gemensamma 
möten, effektiva möten och att alla delade samma bild.  
 
Vidare ska enligt Socialdepartementet rutiner och åtgärder för jämställdhet ingå i en 
kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess, och rutiner kring våld i nära 
relationer ska integreras. De intervjuade nämnde inte några bra eller dåliga exempel i dessa 
frågor, men poängterade att det var viktigt för att patienten skulle svara bra på åtgärder att 
denne hade en ordnad social situation, som inkluderade hantering av negativa livshändelser 
och stöd i hemarbetet, att familjemedlem får hjälp eller stöd och att patienten har ekonomisk 
trygghet och/eller får ekonomisk hjälp. Informanterna lyfte också fram vikten av att patienten 
får vård på rätt nivå genom att få rätt hantering av bidiagnos och relevanta undersökningar, 
och får stöd med viktiga förutsättningar som t ex att hantera tidigare livshändelser. Därutöver 
poängterade informanterna vikten av att en grundlig utredning av gjordes så att patientens 
diagnos, arbetsförmåga och att problemen identifierades, och att första mottagandet gjordes 
av rätt person, det vill säga att det blev rätt från början, som en del av korrekt hantering av 
patientens behov.  
 
Vikten av kompetenssatsning i försäkringsmedicin, som är ett villkor 2 (Socialdepartementet 
och SKL, 2014-2015) bekräftades inte av informanternas berättelser direkt, men delar av bra 
förutsättningar att arbeta på hälsocentral berörde ämnet: det var viktigt med skriftligt stöd 
som upparbetade rutiner och tillgängliga rutiner.  
 
Vidare identifieras i villkor 3 (Socialdepartementet och SKL, 2014-2015) tidig samverkan i 
sjukskrivningsprocessen; internt, och externt med aktörer som arbetsgivare, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommun. Här är rehabkoordinatorn en 
viktig resurs (ibid.). Informanterna identifierade framgångsfaktorn bra samarbete internt, 
vilket var beroende av åtgärder i samverkan, bra arbetsklimat, och effektiva interna möten. 
Det var också viktigt att ha en bra samverkan med externa aktörer, vilket möjliggjordes av att 
alla delade samma bild, och genom effektiva möten. Rehabkoordinator identifierades av 
informanterna som en av de nyckelpersoner som leder arbetet framåt, och som därmed 
medverkar till bra förutsättningar för arbetet på hälsocentral.  
 
Enligt villkor 4 (Socialdepartementet och SKL, 2014-2015) ska utveckling göras för att 
förebygga sjukskrivning och stödja återgång i arbete, liksom ta ställning till om 
åtgärder behöver vidtas på arbetsplatsen. Det informanterna förmedlade var vikten av att 
ha en attraktiv arbetsplats att återgå till, att patienten svarar bra på åtgärder om 
behandlingen är kopplad till ett arbete, och vikten av att arbetsmarknaden var välkomnande 
och regelverket understödjande, som en del av att samhället stöder individens återgång i 
arbete. 
 
Utöver dessa framgångsfaktorer betonar Socialdepartementet och SKL (2014-2015) vikten av 
att metoder och rutiner utvecklas så att inte normala livshändelser medikaliseras. Detta 
berördes inte direkt av de intervjuade, men berättelserna inkluderade, som beskrivet ovan, att 
det var viktigt att göra rätt från början, där bland annat första mottagandet skulle vara av rätt 
resurs. En annan faktor, som berördes av informanterna, var att patienter kunde behöva stöd 
med viktiga förutsättningar som till exempel en förbättrad självbild och att hantera tidigare 
livshändelser för att svara bra på de åtgärder som erbjöds. 
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I Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 
rehabiliteringsgaranti 2015 beskrivs aktiviteter kopplade till psykisk ohälsa, varav en del 
aktiviteter beskrivs som också framgått av överenskommelsen om en kvalitetssäker och 
effektiv sjukskrivningsprocess (Socialdepartementet och SKL, 2014-2015). 
Bedömning och behandling enligt kognitiv beteendeterapi (KBT) eller interpersonell 
psykoterapi (IPT) bör inledas snarast, och behandlingen bör ske inom 6 veckor. 
Informanterna identifierade vikten av att resurser generellt fanns tillgängliga, och med ett 
brett utbud, som en del av att aktiviteter utförs utan väntan, men kommenterade inte 
tillgänglighet till KBT eller IPT specifikt. 
 
Vården ska, enligt rehabiliteringsgarantin (Socialdepartementet och SKL, 2015) efter att 
patienten gett sitt samtycke, ta kontakt med arbetsgivaren, företagshälsovården eller 
Arbetsförmedlingen för att möjliggöra anpassning av arbetsplatsen (vid behov), 
arbetsuppgifter eller arbetsinriktad rehabilitering. Den sjukskrivne kan behöva extra 
tid för att hantera återgång till arbete och behöva lägre krav på produktion under en 
period, och socialt stöd kan påverka möjligheten till återgång (ibid.). Enligt informanterna 
visste en kunnig arbetsgivare att underlätta för och placera patienten i arbete. Arbetsgivaren 
skulle samarbeta aktivt. Arbetet skulle anpassas till patienten genom att det var anpassat till 
dennes förmåga. Allt relaterat till en attraktiv arbetsplats att återgå till. Som en del av ett 
understödjande regelverk bekräftade de intervjuade att återgång skulle ske i individens takt. 
 
I sin beskrivning av vårdprocessen kopplad till psykisk ohälsa betonar Socialdepartementet 
och SKL (2015) vikten av tidig kartläggning av förutsättningar och möjligheter att 
återkomma till sin arbetsplats, så mål med behandling och rehabilitering blir tydliga. De 
intervjuade uppgav också, som tidigare beskrivet, att det var viktigt att åtgärder kommer 
igång snabbt, som en del av att aktiviteter utförs utan väntan. Informanterna förmedlade 
också att det var viktigt med korrekt hantering av patientens behov, där det ingick i 
framgångsfaktorn: rätt från början att säkra en korrekt kartläggning av behov och en 
patientgemensam målbild. En egenidentifierad framgångsfaktor var att satsa på utvalda 
aktiviteter som för framåt för patienten. 
 
Enligt Socialdepartementet och SKL (2015) är det viktigt att den sjukskrivne ges möjlighet 
till kontinuerlig kontakt och hjälp med att processen förs framåt av en rehabiliterings-
koordinator. Informanterna poängterade, som beskrivet tidigare, vikten av att åtgärder flyter 
på som en del av korrekt hantering av patientens behov. Som en del av bra förutsättningar i 
arbetet på hälsocentral identifierades vikten av att nyckelpersoner leder, där 
rehabiliteringskoordinator var en sådan person/funktion. En av delarna i de egendefinierade 
framgångsfaktorer som informanterna förmedlade var vikten av kontinuerlig kontakt med 
hälsocentralen. En annan egendefinierad framgångsfaktor var att den interna processen 
fungerar. 
 
Avslutningsvis menar Socialdepartementet och SKL (2015) att resursmässigt krävs det stor 
tillgänglighet för en första strukturerad bedömning, kontinuitet i vården, en adekvat 
sammansättning av kompetenser och vårdåtgärder samt en nära kontakt med 
psykiatrin för sammansatta vårdåtgärder. Informanterna betonade också, som beskrivet 
ovan, vikten av att åtgärder såsom snabb bedömning, kommer igång snabbt som en del av att 
aktiviteter utförs utan väntan. Att olika kompetenser finns på plats var en del av 
möjligheterna till delat ansvar, en del av bra förutsättningar på hälsocentralen. Nära kontakt 
med psykiatrin nämndes inte av informanterna i deras berättelser om bra och dåliga exempel, 
men det var viktigt att kunna hänvisa som en del av att åtgärder kommer igång snabbt. 
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De framgångsfaktorer som inte direkt står beskrivna i överenskommelser mellan 
Socialdepartementet och SKL (2014-2015; 2014) men som fanns representerade i 
informanternas berättelser var: patienten proaktiv, motiverad till arbete och kan ta emot hjälp 
som en del av att patienten svarar bra på åtgärder. Dessa framgångsfaktorer samstämmer 
med Patientlagen (SFS 2014:821) där det framgår att patientens medbestämmande och 
delaktighet ska tas tillvara. 
 
Andra framgångsfaktorer som informanterna berörde var tid, och hantera komplicerade 
ärenden som en del av bra förutsättningar i arbetet på hälsocentral. Dessa 
framgångsfaktorer, eller rättare sagt avsaknad av framgångsfaktorer bekräftades också av 
Nilsing, Söderberg, Berterö, och Öberg (2013), i beskrivningen av erfarenheter som personal i 
primärvård hade av sjukskrivningsprocessen. Att framgångsfaktorer identifierats för att 
patienten ska svara bra på åtgärder, som att få en ordnad social situation, och få stöd med 
viktiga förutsättningar stämmer med de övervägande negativa effekter av att vara 
långtidssjukskriven som beskrevs av Floderus, Göransson, Alexandersson & Aronsson 
(2005).  

 

5.3. Analys av kartläggning av vårdprocess som tar utgångspunkt i första 
sjukskrivning  

Informanterna förmedlade inte en samstämmig bild av processkartan (figur 4.2), och det fanns 
olika bilder av vilka aktiviteter som förekom mellan sjukskrivning ett och (eventuell) 
sjukskrivning två, och i vilken grad de samverkade. Detta kan förklaras med att processen inte 
är känd och implementerad (Ljungberg & Larsson, 2012). Det betyder att en gemensam 
processkartläggning behöver göras, som bas för vidare kvalitetsutvecklingsarbete enligt 
Ljungberg och Larsson, vilket också poängteras vad gäller vårdprocesser (Parks, Engblom, 
Hamrock, Satjapot, & Levin, 2011; Johnson & Barach, 2011; van Raak, Groothuis, van der 
Aa, Limburg, & Vos, 2010; Dean, Hutchinson, Kamisha Hamilton, & Lawson, 2007; Rosen, 
Johnson, Kebaabetswe, Thigpen, & Smith, 2009; Chia Swee, 2010; Shelton, Nelson, McLees, 
Mumford, & Thomas, 2013; Ashley et al., 2011; Klaiman, O'Connell, & Stoto, 2014; Pluto, & 
Hirshorn, 2003).  
 
De informanter vars aktiviteter med större säkerhet var inkluderade i processen gav en mer 
samstämmig bild. Aktiviteter förutom för läkare och psykosociala enheten kom oftast inte 
igång efter sjukskrivning ett i nuvarande process. Detta ska ställas i relation till 
överenskommelse gällande rehabiliteringsgarantin, se bilaga A (Socialdepartementet & SKL, 
2015), som påpekar att en bedömning ska inledas snarast för de personer som sjukskrivs. 
Endast de som väl känner processen kan avgöra om detta uppfylls i nuvarande process. 
 
De symboler som blev bekräftade av samtliga informanter var de objekt-insymboler 
(Ljungberg & Larsson, 2012) som representerade hel- respektive deltidssjukskrivning 1, och 
de objekt ut-symboler som representerade hel- respektive deltidssjukskrivning 2 och 
arbetar/arbetssökande fulltid, det vill säga start och slut på processen. Objekt in/utsymbolen 
för information om förmågor/behov inför revidering av åtgärder mellan sjukskrivning 1 och 
(eventuell) sjukskrivning 2 kunde inte verifieras. Objekt in/utsymbolen för information om 
förmågor/behov inför beslut om sjukskrivning kunde bekräftas av sex av sju informanter. De 
som enligt analysen kunde utbyta denna information var läkare och resurs från psykosociala 
enheten (PSE). Den sammantagna analysen av vad informanterna förmedlade vad gällde 
information om förmågor/behov var att det inte förekom revideringar mellan sjukskrivning 1 
och 2 vad gällde aktiviteter baserat på information från teamet, utan information om 
förmågor/behov gällde framför allt information inför (eventuell) sjukskrivning 2. Dessa 



    

 
 

38 

objekt in/ut var i praktiken samma objekt in/ut, eftersom inga aktiviteter med säkerhet kunde 
bekräftas förekomma mellan dessa informationsavstämningar (se figur 4.2).   
 
Sex (en informant på båda ställen) av de 12 utvecklingsområden som informanterna pekade ut 
på processkartan placerades på symbolerna för information och förmågor/behov. Detta kan 
betyda att det i en kommande kartläggning av en utvecklad process kan finnas belägg för att 
dessa objekt in/ut-symboler ska finnas med, särskilt för att göra det möjligt att revidera tidiga 
insatser så att de passar patienters behov (Socialdepartementet & SKL, 2014-2015). Att 
vårdprocesser har behov av informationsutbyte poängterades också av Shelton et al. (2013). 
Även om informanternas behov av information för egen del inte har visualiserats i 
processkartan i figur 4.2, inkluderades denna aspekt vad gällde den egna processen i tre 
informanters förbättringsförslag. 
 
Beslutssymboler (Johnson & Barach, 2011; Dean et al., 2007; Rosen et al., 2009; Shelton et 
al., 2013) bekräftades från samtliga informanter gällande beslut angående behov av resurs 
efter sjukskrivning 1. Dock kvarstår oklarheter gällande denna del av processkartan eftersom 
inte så många aktiviteter med säkerhet kunde verifieras. Beslut utifrån arbetsförmåga 
angående eventuell sjukskrivning och i vilken grad, som sjukskrivning 2 bekräftades av alla 
informanter. Läkare stod oftast ensam med detta beslut i denna del av processen.  
 
Beslut om revidering av aktiviteter i teamet bekräftades inte av informanterna. Detta 
förklarades med att aktiviteter inte säkert förekom av fler än läkare i denna del av 
sjukskrivningsprocessen, eller så var fler aktörer inblandade, men de samverkade inte (ännu) i 
denna del av processen, utan aktiviteterna föregick parallellt. Förklaringar till detta var att 
tidsspannet var kort: ca 2-4 veckor för den första sjukskrivningen, och samverkan verkade 
påbörjas först efter den andra sjukskrivningen. Då enligt Socialdepartementet och SKL (2015) 
beslut ska fattas om insatser som för individen kan leda till en bättre hälsa och en förbättrad 
arbetsförmåga, och sjukvården ska säkra att behandling för den sjukskrivne sker inom sex 
veckor, torde beslutspunkter även för revidering av aktiviteter i teamet, behöva inkluderas i en 
processkarta som innefattar aktiviteter för sjukskrivna eller de som riskerar sjukskrivning.  
 
Beslut angående övertagande av annan vårdenhet bekräftades inte, helt enkelt för att det var 
mycket sällsynt att det förekom ett övertagande, om ens alls. Beslut angående revidering av 
aktiviteter inom den egna yrkesrollen bekräftades (till exempel aktiviteten KBT), men detta 
beslut togs utan att information om förmågor/behov utbyttes.  
 
Sammanfattande berättar analysen av processkartan att teamet kring patienten med 
förstämningssyndrom eller ångest/stress att teamet i denna fas av vårdprocessen i huvudsak 
arbetar i rolldifferentierade team (Ljungberg & Larsson, 2012), då de har specialiserade roller, 
men aktiviteterna i huvudsak föregår parallellt.  
 

5.4. Analys av förbättringsförslag i processkartan 
Informanterna gav sammanlagt 12 förslag på förbättringar vad gäller nuvarande process. 
Förbättringsförslagen kunde förklaras av informanternas roll, bra och dåliga erfarenheter av 
aktuell vårdprocess, och synen på patienten/kundens behov. 
 
En analys relaterade till villkor formulerade i överenskommelsen om en effektiv och 
kvalitetssäker sjukskrivningsprocess (Socialdepartementet och SKL, 2014-2015) visade att 
informanternas vilja att bli bättre på att hänvisa patienten till rätt resurs, och ha ökad 
möjlighet till det, och att patienten oftare skulle få information tidigt om 
sjukförsäkringssystemet och att förutsättningar skulle integreras i behandlingen 
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ligger helt i linje med överenskommelsen, som betonar att sjukskrivningsprocessen ska 
säkra att den försäkrades tid tas tillvara på ett effektivt sätt under de begränsade 
sjukförsäkringsdagarna. Floderus, Göransson, Alexandersson och Aronsson (2005) 
betonade utifrån sina resultat att lång sjukskrivning för med sig fler negativa effekter än 
positiva, för såväl kvinnor som män, och en av de negativa effekterna var försämrad 
ekonomisk situation. Denna kunskap kan också bekräfta vikten av att prioritera dessa 
förbättringsförslag.   
 
Förbättringsförslaget att en plan ska upprättas tidigt tillsammans med patienten relaterat till 
arbetsuppgifter och förutsättningarna för att utföra dessa och de två förbättringsförslagen som 
var direkt relaterat till att integrera arbetsgivaren (tidigare) i vårdprocessen, och att tydliggöra 
när behov finns av fördjupad kontakt med arbetsgivare bekräftas också av 
Socialdepartementet och SKL (2014-1015) då de menar att tidiga insatser ska stimuleras 
för att minska risken för långvarig sjukfrånvaro och om möjligt förebygga att en person 
blir sjukskriven. De prioriterade åtgärderna förmedlade av informanterna bekräftas också av 
Socialdepartementet och SKL (2015) som trycker på att vården i samband med att en 
rehabiliteringsplan upprättas, efter samtycke från patient, ska ta initiativ till att kontakt 
tas med arbetsgivaren.   
 
Informanterna hade också förslag på hur den interna processen skulle kunna förbättras: 
Teamet skulle bli bättre på att samråda internt och få ökad möjlighet till internt 
informationsutbyte. Detta poängteras också som viktigt av Socialdepartementet och SKL 
(2014-2015) som i villkor 3 fastställer att hälso- och sjukvården ska möjliggöra att vid 
behov samverka internt inom vården. Att framställa riktlinjer för i vilka fall patienten har 
behov av revideringar av planer samt riktlinjer för hur läkaren ska tänka kan vara tecken på att 
försäkringsmedicinsk utbildning behövs angående detta, vilket är en del av villkor 2 (ibid.). 
Nilsing, Söderberg, Berterö, och Öberg (2013) bekräftade behovet av internt samarbete som 
prioriterat område då de lyfte fram att en av utmaningarna i sjukskrivningsprocessen var 
brister gällande just detta. 
 
Kommunikation med externa vårdgivare prioriterades som förbättringsförslag av en 
informant. Villkor 3 (Socialdepartementet & SKL, 2014-2015) poängterar vikten av tidig 
samverkan i sjukskrivningsprocessen, men nämner inte externa vårdgivare. Att samverkan 
med externa aktörer kom upp som förbättringsförslag bara hos en informant kan förklaras av 
att kartläggningen gällde en tidig process och att extern samverkan inte kommit igång (ännu). 
Vikten av att lösa utmaningar som följde med externt samarbete visade också Nilsing, 
Söderberg, Berterö, och Öberg (2013), vilket kan understryka att detta kan vara ett prioriterat 
område generellt. 
 

5.5. Analys relaterat till Hörnstensmodellen för offensiv 
kvalitetsutveckling 

Bergman och Klefsjö (2012) beskrev i hörnstensmodellen (figur 2.1) vikten av en helhetssyn i 
offensiv kvalitetsutveckling. Resultatet av föreliggande arbete visade på att informanternas 
förbättringsförslag kunde kopplas till att de önskade tillfredsställa patientens, det vill säga 
kundens, behov utifrån de olika rollerna och de erfarenheter som fanns av bra och dåliga 
vårdprocesser, vilket kan vara ett sätt att beskriva att informanterna satte kunderna i centrum. 
Resultatet visade också att den patientgrupp som inkluderats i föreliggande arbete har varit för 
heterogen för att vara en utgångspunkt för en process som syftar till att tillfredsställa kundens 
behov.  
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Att få bra förutsättningar till arbetet på hälsocentralen, vilket enligt resultatet var en del av 
framgångsfaktorerna för bättre hälsa och ökad arbetsförmåga, skulle kunna medverka till bra 
intern kundtillfredsställelse som i sin tur skulle kunna ge (ännu) bättre extern 
kundtillfredsställelse, enligt Bergman och Klefsjö (2012). Detta kan vara en del av engagerat 
ledarskap – som enligt författarna beskrevs vara mycket viktigt för att skapa det 
förändringsarbete som krävs i offensiv kvalitetsutveckling. I övrigt berördes inte engagerat 
ledarskap i föreliggande arbete. 
 
En annan hörnsten, enligt Bergman och Klefsjö (2012), är att arbeta ständigt med 
förbättringar. Ett sätt att göra det är att ta vara på medarbetarnas förslag till förbättringar. 
Resultatet visade att informanterna hade bra förbättringsförslag, eftersom de till stor del 
kunde kopplas till överenskommelser mellan staten och SKL om en effektiv och 
kvalitetssäker sjukskrivningsprocess (2014-2015), och rehabiliteringsgaranti (2015). Genom 
att skapa förutsättningar för delaktighet, en annan hörnsten, kan forum säkras för 
kommunikation, och tillsammans med delegering av befogenheter och utbildning i 
kvalitetsutveckling kan detta vara en möjlighet till att skapa en god cirkel av ökad motivation 
hos de anställda, resultatförbättringar och förtroende för ledningen, enligt Bergman och 
Klefsjö. 
 
Att arbeta med processer för att säkra en offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 
2012) skulle i föreliggande arbetes processkartläggning betyda att arbeta med 
huvudprocessen, för att uppfylla kundens (patienternas) behov och förädla det primärvården 
kan erbjuda. Enligt Ljungberg och Larsson (2012) är ett första steg att kartlägga processen. 
Resultatet i föreliggande studie visade på ett behov av en gemensam kartläggning för att alla 
ska kunna dela samma bild, med förutsättningen att processen är definierad liksom 
kund/patientgruppen och dess behov.  
 
Ytterligare en hörnstensmodell är enligt Bergman och Klefsjö (2012) att basera beslut på 
fakta. Region Jämtland Härjedalen har landets högsta sjukskrivningstal 
(https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/statistik/sjuk/manadsuppfsjuk. Hämtad 
150420). Ett orsak-verkan diagram är ett förbättringsverktyg som enligt Bergman och Klefsjö 
kan användas för att hantera information som ett underlag för problemlösning. I denna studie 
var en del av resultatet ett sådant orsak-verkandiagram (figur 4.1) för framgångsfaktorer för 
bättre hälsa och återgång i arbete identifierade av Socialdepartementet och SKL (2014-2015; 
2015). 
 
 

 
 
 
  



    

 
 

41 

 
6. Slutsats 
Här presenteras slutsatsen baserat på syftet med examensarbetet. Syftet uppnåddes i betydelsen att svara på 
inkluderade frågeställningar. Dessa svar presenteras per frågeställning. 
 

Syftet med föreliggande examensarbete var att förstå förutsättningarna för processbaserad 
verksamhetsutveckling gällande hälso- och sjukvårdens aktiviteter i primärvård för de 
patienter som söker vård vid förstämningssyndrom eller ångest/stress. 
Avgränsningen var vårdprocess i region Jämtland Härjedalen. Processkartläggningen 
avgränsades till mellan första och (eventuell) andra sjukskrivning. 
 
Syftet kunde uppnås utifrån frågeställningarna. Patientgruppen behöver avgränsas och 
definieras om den ska relateras till en processkartläggning som ska leda till att behov 
tillfredsställs, eftersom det är viktigt att tidigt identifiera de med behov av extra insatser, och 
behoven kan variera. Involverade medarbetare kan och ska användas som kunskapsbärare 
både när det gäller framgångsfaktorer gällande vårdprocess för bättre hälsa och återgång i 
arbete, och när det gäller förbättringsförslag och dess relevans. En gemensam 
processkartläggning tillsammans med personal med erfarenheter av vårdprocessen behöver 
göras för definierade subgrupper, och omfatta starten av en sjukskrivningsprocess. 
 
Svar på frågeställningar: 
• Hur ser involverad personal på kunden (patienten) och dennes behov? 

Synen på kunden, och dennes behov förmedlas inte samstämmigt. Orsaken till detta kan 
vara att gruppen av patienter är stor och heterogen, och behoven därför varierar. En grupp 
patienter kommer för sent till hälsocentralen, och har svårt att uttrycka sina önskemål. 

 
• Vilka framgångsfaktorer finns för en vårdprocess för bättre hälsa och återgång i 

arbete? 
Framgångsfaktorer för bättre hälsa och återgång till arbete var Attraktiv arbetsplats att 
återgå till, Patienten svarar bra på åtgärder, Bra samverkan med externa aktörer, att 
Samhället stöder individens återgång till arbete, Bra förutsättningar i arbetet på aktuell 
hälsocentral, att Aktiviteter utförs utan väntan för patienten, Bra samarbete internt och 
Korrekt hantering av patientens behov. Aktiviteter riktade med perspektivet våld i nära 
relationer, jämställdhet och att undvika medikalisering av normala livshändelser kan vara 
integrerade i Korrekt hantering av patientens behov och Patienten svarar bra på åtgärder, 
men detta behöver säkras. 

 
• Vad skulle kunna utvecklas i nuvarande vårdprocess? 

Processen behöver kartläggas och stämmas av, för att säkra att alla involverade delar 
samma bild. Beslut behöver tas om vad processen ska kartlägga, vilket namn den ska ha, 
och målgruppen/kunden och de behov som processen ska tillfredsställa behöver 
specificeras. I processkartläggningen kan objekt in/ut symboler och beslutssymboler 
användas för att säkerställa att information om förmågor/behov delas av teamet som 
underlag till beslut om revidering av aktiviteter och beslut om sjukskrivning. För att säkra 
att beslut om aktiviteter tas, och att tidiga insatser påbörjas, finns behov av kartläggning av 
processen innan sjukskrivning 1, mellan sjukskrivning 1 och 2 och mellan sjukskrivning 2 
och 3. 
 

• Vilka förbättringsförslag i vårdprocessen finns enligt involverad personal, och vilka 
förklaringar finns till dessa? 
Processförslagen kunde förstås av relationen mellan informanternas olika roller i processen 
och synen på kunden (patientens) behov, filtrerad genom olika bra och dåliga erfarenheter 
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resulterade i de olika förbättringsförslagen som informanterna förmedlade. 
Processförslagen kunde förklaras av kända framgångsfaktorer för bättre hälsa och återgång 
i arbete, var 12 till antalet, och var som följer: 

o Öka möjlighet till internt informationsutbyte 
o Kommunikation med externa vårdgivare så att realistisk uppföljning säkras 
o Plan tillsammans med patienten inför framtiden relaterad till 

arbetsuppgifter 
o Riktlinjer för hur läkaren ska tänka 
o Hänvisa patienten tidigare till psykosociala enheten, sjukgymnast och 

multimodal rehabilitering 
o Riktlinjer för i vilka fall patienten har behov av revideringar av planer 
o Bättre på att öka möjligheten att snabbt kunna hänvisa till rätt resurs 
o Få information om vilka förutsättningar som gäller enligt regelverken för 

att kunna integrera detta i behandlingen 
o Bättre på att tidigt ge patienten information om sjukförsäkringssystemet 
o Bättre på att samråda internt angående patienters förmågor och behov 
o Tydliggöra när behov finns av fördjupad kontakt med arbetsgivare 
o Föra in arbetsgivaren tidigare i processen 
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7. Diskussion 
Metoddiskussionen tar upp frågan om bortfall, urval, och att informanterna var stora kunskapsbärare. Dessutom 
berör den konsekvenser av att kartläggning av processen genomfördes under kort tid och informant för 
informant, och betydelsen av att processen som skulle kartläggas inte var tillräckligt definierad. Avsnittet tar 
också upp att begreppet kund inte var etablerat och resultatet ska läsas utifrån att patientbegreppet används i 
aktuell verksamhet. Metoddiskussionen avslutas med en personlig reflektion angående källtrianguleringen i form 
av dokument, som använts i föreliggande studie. 
Resultatdiskussionen lyfter fram att behov finns av att evidensbaserade åtgärder vilar på en fungerande 
vårdprocess. Vikten av att initierade medarbetare deltar i processkartläggning, och av att förbättringsförslag tas 
tillvara på ett strukturerat sätt, kopplat till olika vårdprocesser, samt tankar om roller och definition på 
vårdprocess avrundar resultatdiskussionen. Kapitlet, och uppsatsen avslutas med förslag på vidare studier. 

7.1. Metoddiskussion 
En av de personer som skulle intervjuas kunde inte vara med under tiden för intervjun, och 
ersattes inte. Utifrån resultatet - identifierade framgångsfaktorer vad gäller hälso- och 
sjukvårdens aktiviteter, och skede vad gäller processkartläggning – torde detta inte ha någon 
betydelse. Enligt Malterud (2011/2014) kan det räcka med 4-7 informanter för att uppnå 
mättnad i ett material. 
 
Urvalet kan inte anses som representativt vad gäller primärvård i region Jämtland Härjedalen, 
eftersom man på aktuell arbetsplats redan påbörjat ett utvecklingsarbete. Jag fick också hjälp 
att utse personer att intervjua. Det kan betyda att jag intervjuat personer som varit mer 
engagerade i frågan än andra, ett urval som kan användas i processkartläggning (Ljungberg & 
Larsson, 2012). Detta användes även av författare till studier som inkluderat 
vårdprocesskartläggning (Parks et al., 2011; Johnson & Barach, 2011; Shelton et al., 2013; 
Pluto & Hirshorn, 2003; Klaiman et al., 2014; van Raak et al., 2010; Dean et al., 2007). Att de 
intervjuade var initierade bekräftas av deras sammanlagda förmåga att identifiera 
framgångsfaktorer för bättre hälsa och återgång i arbete. De hade också sammantaget en lång 
erfarenhet av patientgruppen i primärvård.  
 
Intervjun skulle hålla sig inom stipulerad tidsram (60 minuter) vilket var en viktig etisk 
aspekt, av respekt för informanternas tid. Designen på studien var ett allt för stort grepp för 
den tiden, speciellt vad gällde processkartläggningen, som för de flesta informanter utfördes 
under en tid av 30 minuter, inklusive förbättringsförslag och den egna processen. Samtliga 
informanter berättade att de inte var vana vid processkartläggning. När man kartlägger en 
process behöver man göra det i en grupp med involverade personer, ta tid på sig, och 
processkartan ska återkopplas för revideringar (Ljungberg & Larsson, 2012). Hade processen 
varit känd och etablerad hade detta framkommit som en samstämmig bild. Jag vill hävda att 
metoden jag använde, trots att jag inte använde mig av en grupp som samtidigt kartlade 
processen, ändå visade det viktigaste: att det finns ett behov av en gemensam kartläggning, då 
man i nuläget inte delar samma bild.  
 
Vilken process som egentligen skulle kartläggas var inte helt klart, vilket en informant 
påpekade när denne frågade om jag menade rollen i sjukskrivningsprocessen eller 
vårdprocessen, eftersom detta upplevdes vara olika roller (s. 23). Jag utgick underförstått 
utifrån processen: vårdprocess som inkluderar sjukskrivning mellan sjukskrivning 1 och 
(eventuell) sjukskrivning 2, alltså den visualisering informanterna utgick ifrån, men det blev 
aldrig helt uttalat i mina instruktioner. Det kan inte uteslutas att en av orsakerna till att 
informanterna gav olika bilder var att detta var otydligt. Utifrån situationen, att jag upplevde 
att jag inte kunde avgränsa processkartläggningen då jag inte hade tillräcklig information, var 
detta problem inte möjligt att undvika i ett första försök till processkartläggning.  
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Hade jag i föreliggande arbete definierat att vårdprocessen var att undvika onödiga 
sjukskrivningar, det vill säga undvika medikalisering av normala livshändelser 
(Socialdepartementet & SKL, 2014-2015), hade helt säkert processkartan sett annorlunda ut, 
då fördelning av aktiviteter hade varit annorlunda. Om vårdprocessen var att identifiera 
patienter med teambehov för att uppfylla tidig och multiprofessionell bedömning 
(Socialdepartementet och SKL, 2014), hade kartläggningen troligen blivit en annan, framför 
allt vad gäller informationsdelen. Dock föreslår jag att utgångspunkten kan vara en 
processkarta enligt bilaga E för båda exempelprocesserna då den innehåller alla yrkesgruppers 
aktiviteter, inklusive informationspunkter i teamet om patienternas förmågor/behov, samt 
beslutspunkter inför vägval.  
 
I föreliggande arbete har begreppet kund använts ibland i stället för patient, ibland växelvis 
med patient. Begreppet kund var inget som informanterna spontant talade om, utan detta 
infördes av mig vid intervjun när jag talade om kunden (patientens) behov, och jag 
förmedlade att det i kvalitetsutvecklingssammanhang var vanligt att man talade om kundens 
behov. Det betyder att jag använt mig av kundbegreppet utan att det är etablerat, och resultatet 
ska läsas utifrån denna vetskap.  
 
Att använda sig av bra och dåliga exempel utifrån informanternas erfarenheter av 
patientgruppen förstämningssyndrom eller ångest/stress visade sig vara en bra metod för att 
sammanställa framgångsfaktorer, då den i många stycken följde de överenskommelser om en 
effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess respektive rehabiliteringsgaranti som 
socialdepartementet och SKL gjort (2014-2015; 2015). Det var intressant att först 
sammanställa materialet och sedan relatera det till texten i ovanstående överenskommelser, en 
triangulering som förordades av Malterud (2011/2014). Även om språket inte är likadant, var 
det överraskande att uppleva träffsäkerheten i identifierade framgångsfaktorer, och också se 
hur de kunde hänga samman i de teman som varje del i orsak-verkandiagrammet representerar 
(figur 4.4), men också att fler framgångsfaktorer, samt hur de hänger samman inbördes, 
identifierades av aktuella informanter. 

7.2. Resultatdiskussion 
Resultatet av föreliggande studie har visat på vikten av att använda de som är involverade i en 
process för att få en bild av viktiga framgångsfaktorer. Även en kartläggning av en process 
ska göras tillsammans med de som känner processen. De kan utifrån sina roller förmedla sin 
bild av processen, och baserat på erfarenheter av bra och dåliga exempel utifrån synen på 
kundernas/patienternas behov kan de också komma med väl grundade förbättringsförslag. 
Den som i framtiden ska leda ett processkartläggningsarbete för en gemensam bild behöver 
därför inkludera involverade personer vilket också Ljungberg och Larsson (2012) poängterade 
är en förutsättning. För mig har föreliggande arbete bekräftat behovet av ett botten – upp 
perspektiv i verksamhetsutveckling, även om det inte är tillräckligt för en offensiv 
kvalitetsutveckling. 
 
Som en del av resultatet har informanternas erfarenheter av bra och dåliga exempel resulterat i 
ett orsak-verkan diagram (figur 4.1). Min förhoppning är att detta kan användas som ett 
underlag för problemlösning (Bergman & Klefsjö, 2012) på olika hälsocentraler för att kunna 
ringa in vilka framgångsfaktorer som behöver bli starkare, och vilka som fortsatt behöver vara 
starka. I framtiden kan detta diagram med säkerhet kompletteras av involverade personer med 
kunskap om framgångsfaktorer för bättre hälsa och ökad arbetsförmåga. 
 
En del som jag inte berört i teoribakgrunden, men som är av stor vikt i hälso- och sjukvård är 
vikten av att åtgärder som används är evidensbaserade. Socialstyrelsen definierar innebörden 
av evidensbaserad praktik som ”att den professionelle väger samman sin expertis med bästa 
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tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om 
insatser” (http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat. 
Hämtad 150525.). I hälso- och sjukvården har enligt min erfarenhet vikten av evidensbaserade 
åtgärder med ursprung i randomiserade kontrollerade studier (RCT) fått ett starkt fäste. 
Neuhauser och Diaz (2007) poängterade att problem uppkommer om RCT-studier används 
som ensam bas för kvalitetsutveckling. Argumenten var att dessa studier är svåra att 
återupprepa då utgångsförutsättningar förändras över tid, att randomisering medför 
svårigheter med generaliserbarhet, samt att stora studier medför ekonomiska problem att 
replikeras över tid. Författarna konstaterade att för att en kvalitetsutveckling ska vara stabil 
behöver RCT-studier vila på en grund som består av statistisk kontrollstyrning av de 
processer som används. I föreliggande studie har jag i figur 5.1 försökt visa på att kunskap 
finns om vilka framgångsfaktorerna är, då de flesta av dem finns definierade av 
Socialdepartementet och SKL (2014-2015, 2015). Däremot verkar det inte finnas en 
gemensam bild av vårdprocessen som inkluderar den första sjukskrivningen. Det betyder att 
det inte finns en stabil grund för kvalitetsutveckling förrän en processkartläggning är gjord 
(Ljungberg och Larsson, 2012).  
 
Ljungberg & Larsson (2012) hävdade att vill man styra sin verksamhet måste man styra sina 
processer. Författarna lyfte fram vikten av att det är viktigt att i en organisation välja vad som 
ska mätas, eftersom om man bestämmer vad som ska uppnås behöver man även ta ställning 
till varför man vill uppnå detta. Saker som ska mätas ska mätas på rätt sätt, och kan då bland 
annat verka som motivation då det tydliggör samband mellan insats och resultat, och alltså är 
nödvändigt för ständiga förbättringar (ibid). Detta är möjligt även vad gäller vårdprocesser, 
även om dessa är komplicerade. Sheltons et al. (2013) syfte med processkartläggning var att 
förbereda för ett mätsystem, och Rosen et al. (2009) ville med processkartläggning undersöka 
genom att jämföra avvikelser från en så kallad golden standard analysera hur väl olika 
kliniker höll sig till en standardiserad process.  
 
Förutsättningar till offensiv kvalitetsutveckling finns vad gäller utveckling av vårdprocessen 
då medarbetarna som grupp är väl insatta i vad som hjälper, vilket de visat med sina bra och 
dåliga exempel, och sina förbättringsförslag, relaterade till kundens behov. De 
förbättringsförslag som framkom var bra förbättringsförslag, som behöver tas tillvara. När en 
definierad vårdprocess är kartlagd, är det möjligt för verksamheten att hämta upp förslagen, 
relatera dem till aktuell vårdprocess och välja och prioritera förbättringsområden (Sörqvist, 
2004), kanske med hjälp av ett matrisdiagram som viktar de olika förslagen utifrån vilken 
effekt de har på patientens hälsa och arbetsförmåga, effekt på medarbetares 
arbetstillfredsställelse, hur svårt det är att genomföra, hur stora spridningseffekter förslaget 
har, mm. 
 
För att kunna ha ett brett underlag för beslut i vårdprocessen behöver teamen gå över från 
rolldifferentierat team till rollintegrerat team (Ljungberg & Larsson, 2012), med mer 
samarbete och mer koordinering av aktiviteter som är beroende av varandra, för att kunna 
hantera komplicerade patienter som kräver samordning. Då behöver ledaren ta en mer aktiv 
roll och teammedlemmarna behöver få information som behövs för att det dagliga arbetet ska 
löpa friktionsfritt med tydliga mål att arbeta emot (ibid.). Det som kan behöva säkras är den 
totala bilden av hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012): sätta kunden i centrum, 
arbeta med processer, basera beslut på fakta, arbeta ständigt med förbättringar, skapa 
förutsättningar för delaktighet och ledningens engagemang, för att en offensiv 
kvalitetsutveckling ska kunna vara möjlig. 
 
I föreliggande arbete har jag inspirerats av processdefinitionen som beskrevs av Ljungberg 
och Larsson (2012, s. 60): ”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade 
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aktiviteter som använder information och resurser för att utifrån ett givet behov skapa det 
värde som tillfredsställer behovet”. Här skulle man kunna tillföra vikten av att beslut tas, 
(Socialdepartementet & SKL, 2015), och att beslut kännetecknar vårdprocesser (McLaughlin, 
Rodstein, Burke & Martin, 2014). En vårdprocessdefinition som skulle inkludera detta kan 
vara: En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som 
använder information och resurser för att utifrån ett givet behov ta beslut för, och skapa det 
värde som tillfredsställer behovet. 

7.3. Förslag på vidare studier 
Det skulle vara intressant att i en kommande studie fokusera på en kartläggning av 
vårdprocess där man använder sig av initierade personer, med olika roller i processen som 
tillsammans kartlägger en process, och återför processen till hela teamet för avstämning. I en 
studie kan aktionsforskning användas, där man samtidigt som man arbetar för en förändring 
också använder processen för att lära och utveckla ny kunskap (Malterud 2011/2014; 
Coughlan & Coghlan, 2002). Här skulle också hela processen för utvald målgrupp kunna 
göras, som inkluderar samarbete och utbyte av information mellan hälso- och sjukvården 
(psykiatri och primärvård), socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. 
 
Det skulle också vara intressant att kartlägga fler processer, t ex stödprocessen. En informant 
påpekade att det behövdes riktlinjer för hur man skulle tänka, en annan ville ha stöd angående 
när man behövde ta fördjupad kontakt med arbetsgivaren, för att ta ett par exempel. En annan 
aspekt på stödprocess kan relateras till vilken utbildning man behöver i försäkringsmedicin, 
ett av de villkor som landstingen ska svara upp till när det gäller en effektiv och kvalitetssäker 
sjukskrivningsprocess (Socialdepartementet och SKL, 2014-2015). Ledningsprocessen har 
inte berörts av informanterna direkt. Dock är en gren av framgångsfaktorerna för att uppnå 
bättre hälsa och ökad arbetsförmåga bra förutsättningar i arbetet på hälsocentralen. Här 
skulle det vara intressant att kartlägga vilken ledningsprocess som ger möjlighet till det 
utifrån framgångsfaktorerna tid, hantera komplicerade ärenden, skriftligt stöd, delat ansvar 
och nyckelpersoner leder. 
 
En annan infallsvinkel är att intervjua patienterna, de externa kunderna, om deras upplevelse 
av en sjukskrivningsprocess. Patienters, eller kunders tillfredsställelse, kan påverka såväl 
medarbetarnas arbetstillfredsställelse som kundernas livstillfredsställelse (Sörqvist, 1997), 
och denna grupps bra och dåliga erfarenheter behöver absolut tas tillvara om en vårdprocess 
ska förbättras utifrån ett genuint intresse för kunden (Ljungberg & Larsson, 2012). Utifrån att 
kunden, i detta fall patienten, kan ha en annan målbild än vården eller samhället, vilket 
informanter i denna studie förmedlade, stöter begreppet kundtillfredsställelse på speciella 
utmaningar. Enligt Ljungberg och Larsson bedömer en kund både objekt in/ut och effekten, 
det vill säga det samlade intrycket av tjänsten, vilket också är ett argument för att använda 
objekt in/utsymboler (sjukskrivningar, information om behov och förmågor innan beslut i 
teamet) i en processkartläggning. 
 
Kulturen kan påverka sjukskrivningstalet enligt enligt Goine (2006) och Frykman och Hansen 
(2009). Det är ett intressant forskningsområde som ingått i magisterkursen Kvalitets- och 
ledarskapsutveckling. Någon informant berättade att patienter som beslutat sig för att inte 
arbeta var inte möjliga att påverka – de blev sjukskrivna till de blev utförsäkrade. En annan 
berättade att patienterna i en annan region inte blev sjukskrivna i samma utsträckning. En 
tredje berättade att patienter kunde komma och be om sjukskriving. Det skulle vara intressant 
att studera kulturen i primärvård i en region med låga sjukskrivningstal och jämföra med en 
region med höga sjukskrivningstal och hur kulturen påverkar vårdprocessen i primärvård för 
utvalda patientgrupper. 
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Bilaga A. Trianguleringsunderlag gällande överenskommelser 
mellan Staten och SKL 
Överenskommelse 1 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker 
och effektiv sjukskrivningsprocess 2014-2015. Stockholm: Socialdepartementet och Sveriges 
Kommuner och Landsting.  
 
Dokumentet beskriver i text sju villkor för ekonomisk ersättning, inklusive 
utbetalningsmodell, gällande en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess. 
Landstingen kan, om de uppfyller villkor 1-4 erhålla ekonomisk ersättning i en rörlig del 
baserad på förändring i ökningstakten gällande antal sjukpenningdagar i landstinget och en 
villkorad del. En kort sammanfattning av text gällande villkor 1-4 är som följer: 
 
Villkor 1 ska säkerställa en jämställd sjukskrivningsprocess, då kvinnor är sjukskrivna i högre 
utsträckning än män. Rutiner och åtgärder kopplade till jämställdhet kan bidra till en effektiv 
och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess.  Våld i nära relationer kan utgöra en dold 
bakgrundsorsak kan en del sjukskrivningar, och rutiner kring dessa ska integreras.  
 
Villkor 2 handlar om kompetenssatsning i försäkringsmedicin av de läkare och andra hälso-
och sjukvårdsaktörer som är involverade i sjukskrivningsprocessen.  
 
Villkor 3 gäller tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen. Hälso- och sjukvården ska skapa 
möjligheter att vid behov samverka internt inom vården och externt med aktörer som 
arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommun. Funktionen 
rehabkoordinator kan samordna sjukskrivningsfrågor internt inom vården och utgöra en länk 
till och från andra aktörer, något som kan fortsätta att utvecklas så att den får en bred 
förankring och bidrar till ett ökat stöd för kvinnor och män och möjliggör tidig bedömning 
och behandling.  
 
Villkor 4 gäller psykisk ohälsa med fokus på lindriga och medelsvåra besvär.  Eftersom 
diagnoser inom området är svårbedömda och det finns en osäkerhet kring hur man ser på och 
värderar psykiska besvär kan det återspeglas i bedömningen av patientens funktionsförmåga 
och aktivitetsbegränsningar. Läkaren ska tillsammans med övrig hälso- och 
sjukskrivningspersonal utreda kvinnor och mäns psykiska besvär, vidta lämpliga utrednings-, 
behandlings- och rehabiliteringsinsatser och bedöma behovet av sjukskrivning och dess 
omfattning och längd. Utveckling behöver fortsatt göras för att förebygga sjukskrivning och 
stödja personer att återgå i arbete. Vården bör tidigt ta ställning till om det kan vidtas åtgärder 
– t ex på arbetsplatsen. 
 
Sammanfattning av beskrivna aktiviteter tillhörande villkor 4: psykisk ohälsa med 
fokus på lindriga och medelsvåra besvär  

• Kartlägga och analysera sjukskrivningsmönster vid psykisk ohälsa.  
• Vidta åtgärder för att utveckla bedömningar vid diagnossättning, funktionsnedsättning 

och aktivitetsbegränsning.  
• Stärka eller utveckla olika insatser.  
• Utveckla metoder och rutiner för att undvika att medikalisera normala livshändelser.  
• Förbättra intygsskrivandet så att det håller sig till vad som beskrivs i det 

försäkringsmedicinska beslutsstödet. 
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Överenskommelse 2 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 
rehabiliteringsgaranti 2015. Stockholm: Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och 
Landsting.  
 
I en bilaga tolkas innehållet i överenskommelsen och aktiviteterna ställs i relation till 
nuvarande kunskapsläge med referenser till forskningsartiklar. Bilagan är uppdelad i tre delar 
där den första delen behandlar drivkrafter för målgruppers möjligheter att återgå i arbete. Den 
andra delen behandlar multimodal rehabilitering vid långvarig smärta och den tredje bilagan 
beskriver psykologiska behandlingar vid lindriga och medelsvåra psykiska besvär. 
 
Målet med rehabiliteringsgarantin beskrivs ordagrant som följer: 

Målet med rehabiliteringsgarantin är att genom evidensbaserade medicinska 
rehabiliteringsinsatser åstadkomma en ökad återgång i arbete eller att förebygga 
sjukskrivning bland kvinnor och män i arbetsför ålder. För att uppnå målet bör insatser 
inom ramen för rehabiliteringsgarantin sättas in med god selektering så att rätt patient 
får rätt insats i rätt tid. 

Den arbetsförmåga patienten har, ska tas tillvara så långt som möjligt. Sekundära mål kan 
vara förutsättning för arbetsåtergång. Dessa kan för patienter med psykisk ohälsa vara 
förbättrad mental hälsa, ökad aktivitetsnivå, större delaktighet i samhället, reducering av 
onödiga sjukvårdskontakter och bättre livskvalitet.  
 
Syftet med rehabiliteringsgarantin beskrivs som att öka tillgängligheten för evidensbaserade 
behandlingsmetoder. 
 
Målgrupp för psykologisk behandling enligt rehabiliteringsgarantin 
Depression (förstämningssyndrom, författarens anm.) och ångestsyndrom beskrivs som 
allvarliga sjukdomar och om den drabbade inte får adekvat behandling finns risk för successiv 
försämring. Målet är tillfrisknande och återgång till tidigare funktionsnivå, bland annat 
återgång till arbete. En stegvis vårdmodell ska säkerställa att patienten får rätt behandling på 
rätt plats i rätt tid. Modellen relaterar till principen om lägsta effektiva omhändertagandenivå. 
 
Beskrivna aktiviteter kopplade till psykisk ohälsa  
Aktiviteter för målgruppen består enligt dokumentet av insatser i rehabiliteringsgarantin men 
även av andra typer av insatser som ingår i hälso- och sjukvårdens normala uppdrag.  

• För personer som sjukskrivs bör bedömning och behandling enligt garantin inledas 
snarast. Behandlingen bör ske inom sex veckor. Insatser i rehabiliteringsgarantin som 
omfattar patienter med lindrig eller medelsvår ångest, depression eller stress är:  

o Kognitiv beteendeterapi, KBT: inriktar sig på att påverka tankemönster, och 
innehåller olika strategier med övningar och hemuppgifter. Används vid 
depression, ångest eller stress. Behandlingar individuellt eller i grupp 8-20 ggr.  

o Interpersonell psykoterapi, IPT: fokuserar på relationer, hur de påverkar 
patienten och kan hanteras av patienten. Används vid depressionstillstånd. 
Behandlingar individuellt eller i grupp 8-20 ggr. 

Efter patientens samtycke, och där det är lämpligt, ska vården ta kontakt med arbetsgivaren, 
företagshälsovården eller Arbetsförmedlingen för att möjliggöra anpassning av arbetsplatsen 
(vid behov), arbetsuppgifter eller arbetsinriktad rehabilitering.  
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Beskrivning av vårdprocessen kopplad till psykisk ohälsa 
 

• Tidig och multiprofessionell bedömning av hälsa, arbetssituation och livssituation ska 
leda till individuellt anpassat åtgärdsprogram. Detta bygger på samverkan mellan 
hälso- och sjukvården och arbetsgivaren/arbetsplatsen och sker i dialog med den 
sjukskrivne. En kartläggning ska tidigt göras av vilka förutsättningar och möjligheter 
personen har av att återkomma till arbetsplatsen för att de konkreta målen med 
behandlingen eller rehabiliteringen ska vara tydliga.  

 
• Beslut om insatser ska fattas grundat på en utredning av vilka insatser som har 

vetenskapligt stöd och som för individen kan leda till en bättre hälsa och en förbättrad 
arbetsförmåga. Behandlingen är målinriktad mot och främjar aktivt återgång i arbete. 
Här används olika evidensbaserade behandlingar och konsultationer som genomförs 
på ett strukturerat sätt av vårdpersonal med den kompetens som krävs. 

 
• Vården ska i samband med att en rehabiliteringsplan upprättas, efter samtycke från 

patient, ta initiativ till att kontakt tas med arbetsgivaren, företagshälsovården eller 
Arbetsförmedlingen.  

 
• Den sjukskrivne ska ges möjlighet till kontinuerlig kontakt och hjälp att föra processen 

framåt av en rehabiliteringskoordinator. Denne ska erbjuda information i form av 
kunskap till individen, återkoppling om framsteg samt återkoppling om behov av 
anpassning i rehabiliteringsprogrammet  

 
• Psykologiska interventioner ska vara kopplade till, eller integrerade med arbetet och 

arbetsplatsen. Den sjukskrivne kan behöva extra tid för att hantera återgång till arbete 
och behöva lägre krav på produktion under en period. Socialt stöd kan påverka 
möjligheten till återgång.  

 
Resurser beskrivna i rehabiliteringsgarantin 
 
Resursmässigt krävs det stor tillgänglighet för första strukturerade bedömningen, kontinuitet i 
vården, en adekvat sammansättning av kompetenser och vårdåtgärder samt en nära kontakt 
med psykiatrin för sammansatta vårdåtgärder. 

 
För att kunna ge KBT och IPT behandling krävs 

• leg psykolog eller psykoterapeut med KBT- eller IPT-inriktning eller med kompetens 
att arbeta med metoderna.  

• annan behandlare med adekvat hälso- och sjukvårdsutbildning med 
påbyggnadsutbildning motsvarande minst steg 1. Dessa bör handledas av behörig 
person.  

Komplexa tillstånd bör behandlas av legitimerad psykoterapeut. 

 
 
 
 
 
 
 
  



    

 
 

53 

 
Bilaga B. Litteratursökning för kartläggning av vårdprocesser 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Sökningsdatum 
150209 
Databas 

Sökord Antal artiklar 

Academic Search 
Elite Peer reviewed 
journals 

”health care” ”process 
mapping” ”tool” 

10 

Pub Med ”public health” ”process 
mapping” 

7 

Pub Med ”health care” ”process 
mapping” ”tool” 

11 

Pub Med ”health care” ”process map*” 
”tool” 

2 

Totalt  =30 
Exkludering efter 
genomläsning 

Dubbla artiklar -7 

 Annan illustration än 
processkarta eller tillför inte 
information 

-6 

 Ej funna artiklar på Pub Med,  
Academic search elite eller 
Google Scolar  

-5 

 Gäller inte hälso- och 
sjukvård 

-2 

Använda artiklar  10 

Mall för genomläsning 
Artikel: 
Typ av patient  
Definition av process  
Namn på processen  
Syfte med processkartläggning  
Metod för processkartläggning  
Visualisering av processkarta  
Slutsats  
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Bilaga C. Information inför intervju 
 
 
Östersund 2015-04-02 
 
Tack för att jag får komma till din arbetsplats och intervjua dig. Du är utvald för att er 
arbetsplats visat intresse för att utveckla sjukskrivningsprocessen. 
 
Jag är student på magisterprogrammet i Kvalitets- och ledarskapsutveckling på 
Mittuniversitetet.  Min grundutbildning är arbetsterapeut och jag har erfarenhet av 
rehabilitering, men begränsad kunskap om rehab- och sjukskrivningsprocessen. Sedan ett år 
sammanställer jag statistik från ordinerade sjukskrivningar, och handlägger redovisningar 
kopplade till sjukskrivningsmiljarden och rehabgarantin.  
 
Jag vill tillsammans med dig som deltar i intervjun kartlägga åtgärderna som genomförs 
mellan första och (eventuell) andra sjukskrivning. Patientgruppen jag kommer att utgå från är 
de som söker för ångest/stress eller förstämningssyndrom med lätta till medelsvåra symtom, 
och jag vill genom information från dig förstå patientens väg genom processen. Jag är 
intresserad av processkartläggning, och att använda den metoden för att alla ska kunna dela 
samma bild som grund för att förstå en process, som utgångspunkt för att den ska kunna 
förbättras där så behövs.  
 
 
Intervjun tar ca 1 timme. Material från intervjuerna kommer att utgöra grunden för mitt 
examensarbete, och sammanställas i en uppsats. Sammanställning kommer att göras så att 
enskildas svar inte kommer att kunna kopplas till person. Ditt deltagande är frivilligt och du 
kan när som helst avbryta intervjun utan att förklara varför. 
 
Vänligen, 
 
Marit 
 
Marit Nääs 
Enheten för Analys, Uppföljning och Utveckling 
Region Jämtland Härjedalen 
E-post: marit.naas@jll.se 
Telefon: 072 -246 89 43 
 
Handledare på Mittuniversitet:  
Petter Stenmark 
E-post: petter.stenmark@miun.se 
Telefon: 070�6695594 
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Bilaga D. Intervjuguide 
Frågeområden (information i missiv nått informanten – kolla först) 
 
A Helhet: 
Arbetat hur länge med aktiviteter för målgruppen på 
HC? 
Roll i processen? 
Typisk patient: vem är det? 
Patientens (kundens) behov och förväntningar? 
Bra exempel: Berätta om hur en patients väg från start till avslut var när det fungerade bra 
Dåligt exempel: Berätta om hur en patients väg från start till avslut var när det fungerade 
dåligt 
 
Denna del av intervjun spelas in 
 
 
 
B Kartläggning av process från första sjukskrivning till (evt) andra: 
(Förklara processkartläggningssymboler: objekt in, aktiviteter i serie eller parallella, objekt 
ut= objekt in för nästa aktivitet. Frågesymbol vid vägval) 
 
Utgångspunkt figur bilaga E– vägen ritas upp genom post-it-lapper under intervjun. Dagens 
process. 
1) Patientens väg först (till aktiviteter efter första sjukskrivning eller direkt till andra 
sjukskrivning eller direkt ut). Stämmer? Kommentarer? Revideringar? Kommentarer till 
Tidsaxeln? 
2) Hur tas beslut – välja ena vägen eller den andra? Vilken är frågan som ställs? Vem tar 
besluten? 
 
3) Var på kartan skulle du vilja se förbättringar (2 punkter i prioriterad ordning).  
 
(Förklara resurser och information) 
4) Aktiviteter efter första sjukskrivning: vilka erbjuds av din roll? Serie/parallella handlingar 
5) Vilka resurser gör dessa aktiviteter möjliga? Utrustning, personer, utbildning etc 
6) Vilken information behövs för att aktiviteterna ska vara effektiva? Underlättar, påverkar 
utförandet 
7) Var på kartan skulle du vilja se förbättringar (1 punkt).  
 
 
Svaren på frågorna dokumenteras på papper i en huvudprocesskarta och en 
delprocesskarta (för den egna rollens aktiviteter). Att informanten är nöjd säkras innan 
intervjun är avslutad). Kartorna fotograferas av. 
 
 
 
 
  

Berätta vidare… 
Hur menar du? 
Vad hände då? 
Du nämnde … har du något mer att 
berätta om det? 
Hände något mer? 
Har du något mer att tillägga? 
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Bilaga E. Processkarta vid intervju 
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Bilaga F. Sammanställning av bra och dåliga erfarenheter 
 

Information från intervju Tolkad framgångsfaktor 
Attraktiv arbetsplats att återgå till 

Kunnig arbetsgivare 
Förstår hur återgång till arbetet ska underlättas Arbetsgivaren är 
oförstående 

Förstår att underlätta 

Arbetsgivaren vet inte var den ska placera patienten under 
rehabiliteringen 

Vet placering 

Aktivt samverkande arbetsgivare 
patienten har en bra arbetsgivare som de har lätt att prata med –  Kommunicerar bra  
Ingen (bra kontakt med) arbetsgivare – patienten mindre 
motiverad 

Ger bra kontakt 

Arbetsgivare motarbetar processen Samverkan med arbetsgivare Medverkar 
Arbete anpassat för patienten 

bra möjlighet att gå tillbaka till arbetsplatsen: anpassning av 
arbete 

Anpassat till förmåga 

Trivs inte på arbetet - Vill inte komma tillbaka Gör attraktivt 
Patienten svarar bra på åtgärder 

Behandling kopplad till arbete 
Relatera behandlingen till problem som uppkommer på arbetet – 
utgå från hantering av konkreta exempel. Stötta och ge råd. Ge en 
hel behandling. 

Direkt relaterad till 
arbetssituationer 

Bara att få något slags sammanhang och komma in i en grupp 
igen.  

Hör till ett sammanhang  

Patienten har en annan förväntan på arbetet som samhället inte 
kan ställa upp på 

Realistisk förväntan  
 

Stöd med viktiga förutsättningar 
Patientens bild är att hen inte kan arbeta på grund av sjukdom och 
blir då sjukskriven tills dagarna är slut 

Självbild  

Patienten har erfarenheter av dålig skolgång och/eller har varit 
utnyttjad som barn 

Tidigare livshändelser 

Patienten proaktiv 
patienten själv kanske har tänkt: behöver samtal  Egna förslag till behandling 
kunden eller patienten kom precis i rätt tid i en kris Patienten är 
för tapper och söker hjälp för sent 

Sökt hjälp i tid  

de kanske redan har pratat med arbetsgivaren om förändra saker 
på arbetet eller att de behöver ta en paus och sedan komma 
tillbaka i någon .. förändrad form…  

Egna förslag till arbetsgivare 

Patienten tar inte eget ansvar (för sin hälsa) Tar ansvar för sin hälsa 
Vård på rätt nivå 

Patienter är missnöjda eller arga och kräver t ex en undersökning- 
men egentligen deprimerade 

Patienten får rätt diagnos  
relevanta undersökningar 

Patienten har en annan diagnos (personlighetsstörning)= aggressiv Bra hantering av bidiagnoser 
Rundgång i att söka efter kroppsliga besvär: negativ cirkel 
förstärks 

dämpar negativ cirkel av 
vårdsökande 

Patienten blir frustrerad – blir inte hjälpt dämpar frustration 
Kan ta emot hjälp 

det kanske inte hade gått för långt, de hade inte blivit för 
nedstämda  

Ej alltför nedstämd 

det kanske inte hade gått för långt, de hade inte fått för dålig sömn Ej för dålig sömn 
Patienter är svåra att få till rätt kontakt (acceptera) Acceptera rätt kontakt 
Känner att någon fångat upp dem, engagerar sig och att någon 
bryr sig 

Känner sig omhändertagen 
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Ordnad social situation 
Patienten har en socialt belastad situation vad gäller negativa 
händelser i familjen 

Hantera negativa livshändelser  

Patienten har dålig ekonomi som förvärras av lång sjukskrivning Ekonomisk hjälp 
Patienten har hemma bristande stöd i hemarbetet Stöd i hemarbetet  
Patienten har barn med särskilda behov, mycket social 
problematik: barn som inte mår bra, eller är under utredning eller 
annan oro – rehabiliteringen stannar upp 

Familjemedlem får stöd  

Patienten hamnar på bar backe på grund av regelverket Ekonomiskt trygghet  
Patienten motiverad till arbete 

god lön  God lön  
vill komma tillbaka till arbetet Vill komma tillbaka  
intressant arbete Intressant arbete 

Bra samverkan med externa aktörer 
Gemensamma möten 

Regelbundna möten Regelbundet 
Gemensamt fysiskt möte Fysisk träff 

Effektiva möten 
Bryr sig om långtidssjukskrivna patienter 
 

Engagemang 

Söker smidiga lösningar Smidiga lösningar 
Bra samarbete Bra samarbete 
Ineffektivt (möten). De reagerar mer än agerar, och lyfter inte 
ärenden själva utan svarar på frågor 

Gemensamt ansvar 

Inte kontinuitet i personal på AF, FK socialtjänst Alla  informerade 
långa handläggningstider på försäkringskassa och 
arbetsförmedling:  

Korta handläggningstider 

Dela samma bild 
Förklara sjukskrivningsprocessen och regelverket Regelverk 
gemensam kartläggning drar ut så länge på tiden att patienten 
kommer så långt ifrån arbete 

Kartläggning  

Blandning mellan stränghet och uppgivenhet, förstående ena 
gången och sträng andra… 

Konsekvens 

Skicka intyg mellan FK och läkare tills det blir komplett Dokument  
Nya kontakter och nya rehabmöten utan att målet är klart, eller 
med olika mål: patienten och samhället 

Målbild  

Samhället stöder individens återgång till arbete 
Välkomnande arbetsmarknad 

Arbetsmarknaden -det bara står och stampar svårt att skaka fram 
en arbetsträningsplats  

Arbetsträning 

Många tappar ju förstås bort sig själva när man bara går hemma Alternativ till att gå hemma 
Yrke med låg stimulans – mer tid till meningsfull fritid: sköta 
barn eller aktivera sig på annat sätt 

Stimulerande 

Saknar i samhället de enkla jobben. Enkla arbeten för de som behöver 
Understödjande regelverk 

Yrke med låg lön – ingen ekonomisk vinst att arbeta Arbete lönar sig  
Patienten blir av med jobbet på grund av regelverket Behålla arbetet 
Pressas tillbaka till arbetet för tidigt på grund av regelverket Individens takt 

Bra förutsättningar i arbetet på HC 
Tid 

Jag hinner ta ett lite längre samtal Kartlägga behov 
brist i att aktualisera patienten i tid på möten: glömmer (har 
många), hinner inte 

Förbereda aktualisering 

Ej hunnit samråda på grund av överbelastning: patienten har fått 
vänta på besök och intyg 

Samråda 
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Svårt att hinna gå igenom listor på patienter i teamet: patienterna 
tas inte upp då läkaren inte hunnit förbereda sig, kort tid för 
möten så förberedelse är en förutsättning 

Förbereda möte 

Delat ansvar 
Väl förspänt med resurser: olika kompetenser Olika kompetenser på plats 
att man hjälps åt att aktualisera patienten på teammöten Gemensamt  

Hantera komplicerade ärenden 
komplicerade ärenden – svårt att prioritera och vikta insatser Prioritera  
komplicerade ärenden – svårt att följa upp insatser Följa upp 

Skriftligt stöd 
Avsaknad av skriftliga rutiner Upparbetade rutiner 
Dålig åtkomst till skriftliga rutiner i dokumenthanteringssystemet 
(de som finns är bra) 

Tillgängliga rutiner 

Nyckelpersoner leder 
doktorn är inte intresserad- det tar tid som man inte har  Intresserad läkare 
man jobbar inte åt samma håll (läkares engagemang) Engagerad läkare 
Jättebra med kontaktpersoner för rehabgarantin  
(rehabkoordinator) 

Rehabkoordinator kontaktperson 
 

rehabkoordinator som snabbt kontaktar patienten Rehabkoordinator kontaktar 
snabbt 

Aktiviteter utförs utan väntan 
Åtgärder kommer igång snabbt 

löser sig (felaktigt) av sig själv Proaktivt 
skicka kontakt vidare till rehabkoordinator  Hänvisning  
patienten fått snabb tid till pse och snabb tid till sjukgymnasten. 
Patienten får hjälp utan att behöva vänta 

Erbjuder tid  

Få vänta på behandling/samtal fast den skulle göra verkan nu (nu 
finns patientens motivation) 

Erbjuder behandling  

Snabb bedömning av behov Snabb bedömning  
aktiviteter kommer igång utan att läk behövt initiera Fler kan initiera 
Identifierar problem och tar tag i det Identifierar problem och åtgärdar 

Tillgängliga resurser 
Rätt resurs finns tillgänglig (internt) Intern resurs på plats 
För litet utbud av olika typer av behandlingar Brett utbud  
Ej kunnat hänvisa till resurser i andra landsting Andra landsting 

Bra samarbete internt 
Effektiva interna möten 

Oklar frågeställning formulerad innan möten Klar frågeställning innan  
problem att hitta ett bra tillvägagångssätt för vilka patienter ska 
lyftas 

Definierat vilka patienter  

problem att hitta ett bra tillvägagångssätt för när patienter ska 
lyftas  

Patienter tas upp i rätt tid 

Åtgärder i samverkan 
Lotsa till annan som kan hjälpa att skapa en bild, följa upp: 
betydelse för läkemedelsbehandling och bedömning av 
sjukskrivningsbehov 

Hjälpas åt med uppföljning 

kommunikation och närhet till varandra: personlig kontakt Närhet underlättar 
kommunikation 

Uppföljning och förmedla information om vad problemet är, hur 
patienten mår och hur det kan åtgärdas: den som träffar patienten 
mer och kontinuerligt berätta för läkare 

Återkoppling från den med mer 
information 

samarbete mellan pse och sjukskrivande läkare Samarbete mellan yrkesgrupper 
avlasta varandra Resurser avlastar varandra 

Bra arbetsklimat 
Bra arbetsklimat lätt att samarbeta: träffas personligen Personliga möten 
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Bra arbetsklimat lätt att samarbeta: skicka meddelande i 
journalsystemet 

Meddela varandra 

fler som tänker: team – läkaren inte så ensam Hjälps åt 
Möte varje morgon (läk + ssk) – stöd i bedömningar Stödjande möten 
Bra samarbete – träffas också i fikarummet och får en god 
relation 

God relation 

Korrekt hantering av patientens behov 
Rätt från början 

bättre första mottagande – rätt resurs 
först till pse för första bedömning – sedan till läkare för 
sjukskrivning och läkemedel 

Första mottagande av rätt resurs 

Patienten har ett annat önskemål 
 

Utreda önskemål  
 

Patienten har en annan målbild 
 

Patientgemensam målbild  

Kartläggningen av behov blir fel – på grund av missuppfattning  
 

Säkra att korrekt kartläggning av 
behov görs tillsammans med 
patienten  

satsat på fel behandling 
 

Satsa på rätt behandling 

längre tid innan man hamnar rätt: flera möten behövs Snabb hantering av plan för 
åtgärder 

Patienten får rätt hjälp Säkra rätt hjälp  
Grundlig utredning 

oklar över diagnosen - oklart kring patientens problem 
 

Diagnos   
Problem 

Patienten har inte en förmåga att arbeta Arbetsförmåga 
Åtgärder flyter på 

Lösa problem så att det underlättar för patienten – ingen krånglig 
väg 

Lösa problem 

Förklara (för arbetsgivaren) vad som hjälper och inte hjälper med 
pondus så att det löser sig 

Informera arbetsgivaren  

Ta kontakt och förmedla information som patienten inte förmår 
göra själv 

Föra patientens talan  

Feedback till patienten om vad som har hänt eller ska hända Feedback till patienten  
oklart kring patientens behov – planen passar inte 
 

 plan passar till behov 
 

Egenidentifierad framgångsfaktor 
deltidssjukskrivning på någon %  Deltidssjukskrivning 
HC aktiviteter fungerar: gör vad vi kan Interna processen fungerar 
vi jobbar så att patienten kanske kan vara kvar på sin arbetsplats - 
någon slags förebyggande sjukskrivning 

Kvarstå i arbete 

Känner sig omhändertagen: känner att det finns ett team – att inte 
behöva återupprepa sig 

Informera varandra i teamet  

att teampatienter identifieras, t ex av distriktssk Tidig identifiering av teambehov 
Stötta extra de som mår dåligt – undanröja hinder Extra åt de som mår dåligt  
Kontakter och åtgärder som inte är nödvändiga men som (kanske) 
tillfredsställer patienten 

Utvalda åtgärder som för framåt 

Patienten har kontakt med HC bara när det är dags för en ny 
sjukskrivning (tidigare) 

Kontinuerlig kontakt med HC  

 


