
IHS
Institutionen för 

hälsa och samhälle

Resursteam som samverkansform 

Ett personalperspektiv

    Christian Ståhl

Institutionen för hälsa och samhälle
Linköpings universitet
581 83  LINKÖPING
Telefon: 013-22 20 00 (vx)

Department of Health and Society
Linköpings universitet
S-581 83  LINKÖPING, SWEDEN
Phone: +46 13 22 20 00

Hälsouniversitetet
Filosofiska Fakulteten
Tekniska högskolan

IHS Rapport 2007:3

Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering



Resursteam�som�samverkansform�
�

Ett personalperspektiv 
�
�
�
�
�
�

Christian�Ståhl�
�
�
�
�
�
�
�

IHS�Rapport�2007:3�
�
�
�
�
�

�
�
Denna�rapport�kan�beställas�av�Maria�Antonson,�tel:�013�22�45�73�
�
�
Omslag:�Sussanne�A.�Larsson,�Tomas�Hägg�och�Dennis�Netzell�
Layout:�Sussanne�A.�Larsson�
Tryckeri:�UniTryck,�Linköpings�universitet�
�
IHS�Rapport�2007:3�
ISSN�(tryck):�1652�1994�
ISSN�(online):�1653�8331�
URL:�http://www.ep.liu.se/ea/ihs/
�



Institutionen�för�hälsa�och�samhälle�(IHS)�bedriver�forskning,�utbildning��
och�uppdragsverksamhet�om�förhållanden�som�är�relaterade�till�individers,�
gruppers�och�befolkningens�hälsa.�
�
Verksamheten�bygger�på�och�ska�vidareutveckla�medicinska,�humanistiska,�
samhällsvetenskapliga�och�tekniska�kunskaper.�
�
Följande�avdelningar�ingår�i�IHS:�
Allmänmedicin�
Centrum�för�utvärdering�av�medicinsk�teknologi�(CMT)�
Rikscentrum�för�arbetslivsinriktad�rehabilitering�(RAR)�
Sjukgymnastik�
Socialmedicin�och�folkhälsovetenskap�
Tema�hälsa�och�samhälle�(Tema�H)��
�
�
�
Adress:�
Institutionen�för�hälsa�och�samhälle�
Linköpings�universitet�
581�83�LINKÖPING�
�
�
�
Besöksadress:�
IHS�
Hälsans�hus,�ingång�15�
Vid�Universitetssjukhuset�
Linköping�
�
�
Tel:��
013�22�20�00�
�
Hemsida:��
http://www.ihs.liu.se���



Förord�
�

FÖRORD�

Föreliggande�rapport�är�ett�resultat�av�ett� flertal�människors�arbete.�Förutom�
min�handledare�Kerstin�Ekberg�har�flera�personer�under�arbetets�gång�kommit�
med�synpunkter�på�det�framväxande�manuskriptet.�Johanna�Nählinder�bidrog�
med� en� grundlig� läsning� vid� ett� manusseminarium,� vid� vilket� flera� kollegor�
vid�Rikscentrum�för�Arbetslivsinriktad�Rehabilitering�deltog.��
�
Under� planeringsstadiet� av� studien� har� Grace� Hagberg� och� Peter� Johansson�
varit�mycket�hjälpsamma.�Datainsamlingen�har�gjorts�och�diskuterats�tillsam�
mans� med� Linda� Schultz.� I� planeringen� av� projektet� har� dessutom� Lars�
Christer�Hydén�givit�sina�synpunkter�på�hur�problemområdet�empiriskt�kun�
nat�studeras.��
�
Studien�har�finansierats�av�Landstinget�i�Östergötland,�Försäkringskassan�och�
Norrköpings�Samordningsförbund.��
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Sammanfattning�

SAMMANFATTNING�

I�denna�studie�beskrivs�och�analyseras�införandet�av�resursteam�som�en�sam�
verkansform� mellan� primärvården� och� försäkringskassan.� Resursteam� syftar�
till� att� sänka� sjukskrivningstalen� och� åstadkomma� bättre� samverkansrutiner.�
Införande�och�arbetsformer�har�undersökts�via�tre�metodologiska�ansatser:�en�
enkätundersökning,�tolv�fokusgrupper�med�resursteam,�samt�tolv�individuella�
intervjuer�med�vårdcentralschefer.��
�
Centrala�frågor�för�studien�har�varit�hur�de�deltagande�professionerna�upple�
ver� och� förhåller� sig� till� arbetet� i� resursteamen,� samt� hur� kommunikationen�
utvecklats� mellan� teamets� medlemmar.� Slutligen� görs� en� analys� av� i� vilken�
utsträckning�resursteamen�kan�sägas�vara�förankrade�på�de�olika�vårdcentra�
lerna,�samt�vilka�hinder�och�möjligheter�som�finns�för�en�god�samverkan.��
�
Resultatet�av�studien�visar�att�merparten�av�personalen�som�arbetar� i�resurs�
teamen�upplever�arbetsformen�som�positiv.�Den�generella�bilden�är�att�teamen�
leder�till�ökad�diskussion�kring�sjukskrivningsärenden,�samt�att�det�finns�vins�
ter�med�att�låta�olika�professioner�mötas�kring�en�gemensam�uppgift.��
�
Kritiken� som� framkommer� mot� arbetsformen� berör� huvudsakligen� brist� på�
kommunikation� i�olika� former.�Relationen�mellan� läkare�och�handläggare�på�
försäkringskassan�framstår�som�ansträngd,�och�flera�uppger�att�det�finns�stora�
skillnader�i�utgångspunkter�mellan�personal�från�olika�verksamheter.��
�
Det�framgår�av�studien�att�resursteamen�endast�i�begränsad�utsträckning�an�
vänds� för�att� utveckla� bedömningen� av� arbetsförmåga,� vilket� såväl� i� studien�
som�i� tidigare�forskning�lyfts�som�ett�problem�för�läkarna.�I�vissa�team�tycks�
en�sådan�funktion�finnas,�och�teamens�medlemmar�upplever�i�de�fallen�att�mö�
testiden�med�teamet�är�effektiv�och�stödjande.��
�
Det�finns�flera�deltagare�i�studien�som�noterar�hur�starten�av�resursteamen�var�
förvirrande,�och�att�det�tog�lång�tid�innan�teamet�hittade�sin�form�och�sin�in�
terna� rollfördelning.� Detta� indikerar� att� implementeringen� av� resursteamen�
inte� fungerat� fullt� ut.� I� de� flesta� team� upplevs� emellertid� arbetsformen� som�
accepterad�och�legitim.��
�
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�
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De� flesta�skillnader�som�noterats�kan�hänföras� till� skillnader�mellan�de�olika�
professionerna� och� organisationerna,� och� de� utgångspunkter� dessa� har.� Det�
har�inte�varit�möjligt�att�identifiera�några�regionala�skillnader�i�hur�arbetsfor�
men�uppfattas�och�fungerar.�I�Norrköpings�kommun�har�dock�förekomsten�av�
ett� samordningsförbund� inneburit� att� fler� insatser� kunnat� erbjudas� de� sjuk�
skrivna,�och�fler�parter�har�också�kunnat�medverka�vid�teamens�möten�på�vis�
sa�vårdcentraler.��
�
�
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INLEDNING�

Resursteam�finns�eller�är�under�planering�på�merparten�av�länets�vårdcentra�
ler.�Deras�uppdrag�är�att�erbjuda�kvalificerad�hjälp�tidigt�i�sjukskrivningspro�
cessen�genom�att�samla�olika�vårdresurser�runt�en�patient.�Genom�ett�samar�
bete� mellan� primärvården� och� försäkringskassan� ska� resursteamen� främja�
sjukskrivnas�återgång�i�arbete.�
�
Tvärprofessionella�team�nämns�i�olika�studier�som�ett�förslag�på�åtgärder�för�
att�komma�till�rätta�med�höga�sjukskrivningstal.�I�de�utvärderingar�som�gjorts�
av� tvärprofessionella� team� inom� primärvården� har� det� genomgående� varit�
svårt�att�uttala�sig�om�förändringar�beror�på�dessa�projekt�eller�på�andra�fakto�
rer,�då�det�ofta�saknas�kontrollgrupper.1�Inte�heller�i�denna�studie�finns�någon�
möjlighet�att�studera�om�de�förändringar�som�skett�sedan�resursteam�infördes�
beror� på� teamen� eller� på� andra� faktorer,� då� införandet� gjordes� på� samtliga�
vårdcentraler� under� en� relativt� kort� period.� Eftersom� kontrollgrupp� därmed�
saknas�ligger�fokus�för�studien�inte�på�utfallet�av�arbetsformen,�utan�på�perso�
nalens�upplevelser�av�och�åsikter�kring�att�arbeta�i�team.��

Syfte�och�frågeställningar�

Syftet�med�studien�är�att�beskriva�och�analysera�resursteamen�ur�ett�personal�
perspektiv,� där� fokus� ligger� på� upplevd� effektivitet,� professionell� utveckling�
och�samverkan.�Avsikten�är�att�undersöka�hur�arbetsmodellen�implementerats�
och�förankrats�i�befintliga�organisatoriska�strukturer,�och�hur�samarbetet�mel�
lan�professionerna�i�teamen�fungerar.�Följande�är�några�av�de�centrala�frågor�
na�för�studien:��
�

� Hur�har�kommunikationen�och�samarbetet�utvecklats�mellan�professio�
nerna�i�resursteamen?�

� Vilka�förväntningar�har�de�olika�parterna�på�samverkan,�och�vilka�roller�
tar�de?��

� Hur�förankrat�är�arbetssättet�på�olika�vårdcentraler�och� i�de�olika�pro�
fessionerna?��

�����������������������������������������������
1�Ekenvall�&�Alexanderson�2005.�
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Centralt�för�studien�blir�därmed�att�undersöka�hur�resursteamens�målbeskriv�
ningar�ser�ut,�samt�hur�dessa�mål�tolkas�av�dem�som�sätts�att�uppfylla�dem�–�
d.v.s.�hur�teamen�är�tänkta�att�fungera,�och�hur�de�fungerar�i�praktiken.��
�

Om�några�begrepp�

I�denna�rapport�kommer�ett�antal�begrepp�att�användas�som�kan�behöva�defi�
nieras�eller�förklaras�närmare.�Jag�har�i�texten�ofta�använt�mig�av�begrepp�som�
förekommer� hos� de� intervjuade.� Ett� sådant� begrepp� är� ”läkarintyg”� (ibland�
även�kallat�”sjukintyg”).�Begreppet�används�ganska�oprecist�i�den�vetenskap�
liga�litteraturen�och�inom�vården,�och�avser�olika�typer�av�medicinska�under�
lag,�intyg�och�utlåtanden�som�läkare�skriver.�I�rapporten,�liksom�inom�vården,�
används�begreppet�som�ett�samlingsbegrepp�för�denna�typ�av�dokument.���
�
Ett�annat�begrepp�som�används�oprecist�är�”sjukskrivning”.�Såväl� inom�vår�
den�som�på�försäkringskassan�kan�personer�exempelvis�säga�att�läkaren�sjuk�
skriver,� vilket� oftast� avser� att� läkaren� utfärdar� ett� medicinskt� underlag� som�
ligger� till� grund� för� försäkringskassans� bedömning.� I� texten� försöker� jag� att�
använda� begreppet� mera� stringent,� där� försäkringskassan� ska� framstå� som�
den�som�beviljar�sjukpenning.��
�
Inom� vården� kallas� läkare� nästan� genomgående� för� ”doktor”.� I� texten� håller�
jag� mig� emellertid� till� benämningen� läkare,� vilket� innebär� att� olika� ord� före�
kommer�i�citat�och�i�rapporttext.�Betydelsen�är�dock�densamma.��
�
Det� är� viktigt� i� sammanhanget� att� göra� en� distinktion� mellan� ”samordning”�
och�”samverkan”.�Samordningen�är�här�överordnad,�då�det�är�denna�som�styr�
den�faktiska�samverkan.�Samordningen�sker�främst�på�beslutsnivå,�där�beslut�
tas�om�en�arbetsfördelning�mellan�de�aktuella�parterna.�Samverkan�innebär�att�
parterna� tillsammans�utför� arbetsuppgifter.� I� resursteamens� arbete� med� sjuk�
skrivningar�finns�båda�dessa�nivåer�representerade.���
�

Tidigare�forskning�

Som�en�bilaga�till�rapporten�”Problem�inom�hälso��och�sjukvården�kring�hand�
läggning�av�patienters�sjukskrivning”�gjordes�en� litteraturgenomgång�och�en�
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Inledning�

egen� studie� med� intervjuer,� fokusgrupper� och� en� enkät.2� Litteraturgenom�
gången�omfattar�ca�700�publikationer�av�varierande�art,�såsom�vetenskapliga�
artiklar,� rapporter� och� debattartiklar.� Ingen� bedömning� av� publikationernas�
vetenskapliga�kvalitet�har�gjorts.��
�
En�slutsats�ur�litteraturgenomgången�är�att�det�finns�vetenskaplig�evidens�för�
att� läkare� upplever� arbetet� med� sjukskrivningar� som� problematiskt.� Två� av�
faktorerna�bakom�detta�är�svårigheterna�med�att�bedöma�arbetsförmåga,�samt�
bristande� kompetens� kring� socialförsäkringssystemet.� Det� finns� även� veten�
skaplig�evidens�för�att� läkare�är�dåliga�på�att� fylla� i�sjukintyg,�vilket�gör�för�
säkringskassans�bedömning�svårare.� Intyg�utfärdade�av�sjukhusläkare�är�ge�
nerellt�sett�av�sämre�kvalitet�än�de�som�är�utfärdade�av�allmänläkare,�och�in�
tyg� utfärdade� för� arbetslösa� är� av� sämre� kvalitet� än� de� som� utfärdats� för�
andra.�Det�framkommer�också�ur�studien�att�läkare�tar�hänsyn�till�andra�fakto�
rer�än�de�rent�medicinska�när�de�bedömer�behov�av�sjukskrivning,�samt�att�det�
finns� variationer� i� hur� olika� läkare� bedömer� liknande� fall,� vilket� även� gäller�
bland�försäkringsläkare.3��
�
De� flesta� studier� som� görs� fokuserar� på� den� enskilde� läkarens� kontakt� med�
patienten.�Organisationen�kring�hälso��och�sjukvården,�samt�relationen�mellan�
läkare�och�försäkringskassan�är�till�stor�del�outforskat,�liksom�regionala�skill�
nader.�Merparten�av�studierna�fokuserar�på�primärvården,�trots�att�denna�en�
ligt�flera�studier�bara�står�för�mellan�30�och�50�%�av�sjukskrivningarna.4��
�
I�intervjustudien�framkommer�en�del�förslag�på�åtgärder�för�att�hantera�sjuk�
skrivningar.�Genomgående�är�olika� former�av�samverkan� i� fokus,�och�multi�
professionella�team�där�försäkringskassan�medverkar�föreslås�som�ett�sätt�att�
åstadkomma�bättre�bedömningar.�Diskussioner�kring�sjukskrivningar�mellan�
läkare�ses�som�önskvärt.�I�vissa�fall�upplever�läkare�dock�att�andra�yrkesgrup�
per� i� teamet� har� närmare� kontakt� med� patienten,� vilket� leder� till� att� läkaren�
blir� ”gisslan”,� och� tvingas� skriva�de� intyg� som�de� andra� i� teamet� kräver.� En�
annan�kommentar�är�att�läkare�kan�vara�misstänksamma�mot�att�arbeta�i�team,�
men�att�de�uppskattar�det�när�de�lärt�sig�det�nya�arbetssättet.5��
�

����������������������������������������������
2�Alexanderson�et�al�2005,�bilaga.��
3�Ekenvall�&�Alexanderson�2005.��
4�Ibid.��
5�Alexanderson�et�al�2005,�bilaga.��
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Analytiska�utgångspunkter�

Analysen� av� det� material� som� rapporten� bygger� på� utgår� ifrån� några� olika�
analytiska�perspektiv,�som�varit�vägledande�i�struktureringen�av�det�empiris�
ka�materialet.�Här�presenteras�översiktligt�dessa�utgångspunkter.�
�

En�analytisk�modell�

Nedanstående�modell�har�tagits�fram�som�ett�hjälpmedel�för�att�analysera�och�
förstå�hur�och�under�vilka�förutsättningar�olika�typer�av�verksamheter�funge�
rar.6�Modellen�tar�hänsyn�till�tre�dimensioner:�verksamhetens�organisatoriska�
ram,� dess� ideologi� och� dess� praktik.� Alla� dessa� sätter� begränsningar� för� vad�
verksamheten�tillåts�och�tillåter�sig�att�göra.�Den�organisatoriska�ramen�inne�
håller�de� formella�begränsningarna� för�verksamheten,� som�budget,�organisa�
tionsstruktur,�avtal�etc.�Ideologin�sätter�gränser�utifrån�hur�verksamheten�vill�
arbeta:� den� utgör� de� ideologiska� utgångspunkterna� för� det� konkreta� arbetet.�
Praktiken,�till�sist,�beskriver�vad�som�faktiskt�görs�i�verksamheten�–�hur�arbe�
tet�rent�praktiskt�går�till.��
�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Möjlighetsutrymmen�
�
�

�

�

Organisatorisk�ram���������������������������� ���Ideologi������������������������������� ���������Praktik

Figur�1:�Analytisk�modell.�
�
�
De�tre�fälten�överlappar�varandra,�men�det�finns�också�områden�där�varje�fält�
går� utöver� de� andra:� fälten� har� olika� form.� De� beskrivna� formerna� ska� dock�
betraktas�som�sätt�att�illustrera�en�tänkt�obalans�mellan�de�tre�områdena,�och�
det�går�naturligtvis�att�tänka�sig�en�organisation�där�formerna�ligger�närmare�
en�gemensam�form.�Utgångspunkten�är�dock�att�det�finns�skillnader�som�kan�
studeras�och�analyseras.��
�
����������������������������������������������
6�Ståhl�et�al�2004.�
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Inledning�

Vi�ser�i�modellen�hur�ideologins�form�inte�matchar�den�organisatoriska�ramen,�
vilket�innebär�att�det�finns�saker�som�ryms�i�ideologin�som�inte�tillåts�av�den�
organisatoriska� ramen,� som� inte� är� formellt� tillåtna.� Den� organisatoriska� ra�
men�sätter�således�gränser�för�ideologin,�och�vad�i�den�som�tillåts�komma�till�
uttryck�i�det�konkreta�arbetet.�Likaså�sätter�ideologin�gränser�inom�den�orga�
nisatoriska�ramen;�det�finns�saker�som�den�senare�tillåter�som�inte�utförs,�ef�
tersom� det� inte� passar� in� i� ideologin.� Verksamhetens� arbete� kan� således� ske�
inom�det�område�där�fälten�överlappar�varandra.��
�
Praktiken,�det�som�faktiskt�görs,�har�emellertid�en�tredje�form,�som�inte�liknar�
de�övriga.�Denna�form�beskriver�ett�område�som�å�ena�sidan�inte�fullt�ut�täck�
er� den� överlappning� som� nyss� beskrevs,� och� som� å� andra� sidan� överskrider�
detta�område.�Det�innebär�att�det�som�faktiskt�görs�kan�vara�någonting�annat�
än�vad�verksamheten�vill�göra,�sett� till�deras� ideologi,� samt�att�det�praktiska�
arbetet�ibland�sker�utanför�vad�som�tillåts�av�den�organisatoriska�ramen.�Detta�
är�att�betrakta�som�informellt,�eller�rambrytande,�arbete.��
�
Det�som�i�modellen�kallas�möjlighetsutrymmen�är�områden�som�det�praktiska�
arbetet�skulle�kunna�utvidgas�till�att�omfatta,�utan�att�spränga�den�organisato�
riska�ramen.�Det�som�för�en�verksamhet�borde�vara�mest�intressant�är�det�om�
råde� som� ligger� utanför� den� nuvarande� praktiken,� men� som� täcks� av� såväl�
ideologi�som�organisatorisk�ram.�Utöver�detta�finns�utrymme�inom�den�orga�
nisatoriska�ramen�som�inte�täcks�av�ideologin,�det�vill�säga�saker�som�är�möj�
liga�att�utföra,�men�som�verksamheten�väljer�bort.��
�
Denna�modell�är�avsedd�som�ett�hjälpmedel�för�tanken,�och�innehåller�en�del�
förenklingar.�Exempelvis�är�en�organisatorisk�ram�eller�ideologi�generellt�sett�
inte� entydig,� och� de� beskrivna� formerna� kan� som� tidigare� nämnts� vara� mer�
lika�varandra.�Som�i�alla�modeller�presenteras�en�statisk�bild,�vilket�naturligt�
vis� inte�överensstämmer�med�verkligheten.�Alla�verksamheter�är�under�stän�
dig�utveckling,�vilket� innebär�att� elementen� i�modellen� i�praktiken� skulle�ha�
flytande�och�föränderliga�former.�Verksamheters�arbete�måste�även�betraktas�i�
en�större�kontext,�vilket�modellen�inte�omfattar.��
�

En�teori�om�förankring�

Ett�område�av�intresse�för�denna�studie�är�i�vilken�mån�resursteam�som�arbets�
form�kan�sägas�vara�förankrad�i�de�verksamheter�som�ska�använda�den.�Ana�
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Inledning�

lysen�kommer�att�belysa�skillnader�och�likheter�i�hur�väl�förankrad�arbetsfor�
men�är�i�de�olika�teamen�och�professionerna.��
�
Förankringen�av�arbetsformen�kan�betraktas�utifrån�nedanstående�modell,�där�
den�diagonala�linjen�visar�graden�av�förankring.7�Hur�förankrad�arbetsformen�
är�bestäms�dels�av�hur�personalen�talar�om�den,�och�dels�av�hur�de�agerar.��
�
�
�

���������������������������������������������

����Stöd�i�uttalanden�
� ”Förankring”�
�
� Engagerat�stöd�
� Aktivt�ägarskap��
� Legitimitet�
� �

Acceptans�
�
Motstånd�� Stöd�i��
i�handling��������������������������������������Ignorering�����������������������������������������handling�
�
�
� Motarbetande�
� �
� Aktivt�motstånd�
� �
�
��������Konfrontation�
� Motstånd�i�uttalanden�
�

Figur�2:�Grad�av�förankring.��
�
�
Modellen�kan�användas�som�ett�stöd�för�tanken�när�utsagor�från�intervjuer�och�
fokusgrupper� redovisas,� där� stöd� och� motstånd� uttrycks� på� olika� sätt.� I� dis�
kussionen�knyts� resultatet�av�den�empiriska�undersökningen�åter� till�model�
len.��

�
7�Modellen�har�utvecklats�av�Jörgen�Eklund�vid�Helix�Research�and�Innovation�Centre,�Lin�
köpings�universitet.��
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Metod�och�material�

2.�METOD�OCH�MATERIAL�

Studien�av�resursteamen�utgår�från�tre�empiriska�perspektiv:�det�breda�perso�
nalperspektivet,� teamet� som� heterogen� grupp,� samt� ett� ledningsperspektiv.�
Dessa� tre�perspektiv�är�nödvändiga� för�att� få�en�rättvisande�bild�av� teamens�
arbetssätt�och�funktion,�och�har�undersökts�via�olika�metodologiska�ansatser,�
så�kallad�metodtriangulering.8�I�studien�ingår�därför�en�kombination�av�kvan�
titativa�och�kvalitativa�datainsamlingsmetoder.�
�
I� studien�har� en�enkät� legat� till� grund� för� personalperspektivet.� Teamet� som�
grupp� har� studerats� via� fokusgrupper� och� deltagande� observation,� och� led�
ningsperspektivet�har�undersökts�via�individuella�intervjuer.��
�
Såväl�kvantitativa� som� kvalitativa�data� har� sedan� främst�analyserats� kvalita�
tivt,�med�fokus�på�att�söka�en�förståelse�för�vad�som�ligger�till�grund�för�per�
sonalens� uppfattningar� om� arbetsformen.� Med� andra� ord� är� analysen� mera�
inriktad� på� förståelse� än� beskrivning,� vilket� innebär� att� resultaten� från� den�
empiriska� undersökningen� kommer� att� tolkas.� Detta� förhållningssätt� bygger�
på�en�hermeneutisk�tradition,�som�utgår�ifrån�att�förståelsen�är�beroende�av�ett�
sammanhang,�och�därmed�alltid�sker�kontextuellt.9��
�

Enkätstudien�

För�att�få�en�bred�översiktsbild�av�vad�personalen�i�teamen�tycker�om�arbets�
formen�har�en�enkät�skickats�ut�till�samtliga�vårdcentraler�med�resursteam.10�
Enkäten� har� besvarats� av� personal� som� aktivt� medverkar� i� teamens� arbete.�
Distributionen� av� enkäter� genomfördes� av� resurssamordnaren� på� respektive�
vårdcentral,�som�tog�ansvar�för�att�rätt�personer�fick�enkäterna,�och�som�också�
samlade�in�de�ifyllda�enkäterna�och�returnerade�dem.��
�

����������������������������������������������
8�Bryman�2002.��
9�Starrin�&�Svensson�(red.)�1994.�
10�Se�bilaga�1.�Enkätens�utformning�bygger�på,�men�är�inte�identisk�med,�en�enkät�som�an�
vänts�för�en�studie�av�resursteam�i�Uppsala.�Ansvarig�för�denna�studie�är�Ingrid�Anderzén�
på�Institutionen�för�folkhälso��och�vårdvetenskap,�Uppsala�universitet.��
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Svarsfrekvensen�på�enkäten�är� i�detta�fall�en�något�komplicerad�historia.�Det�
saknas� förteckningar� över� vilka� som� deltar� i� resursteamen,� varför� det� inte�
finns�någon�praktisk�möjlighet�att�säkerställa�storleken�på�enkätens�målgrupp.�
Istället� baseras� denna� uppgift� på� uppskattningar.� Genom� förfrågningar� till�
samordnarna� har� en� sammanställning� av� resursteamens� sammansättning�
gjorts,11�och�utifrån�denna�kan�det�totala�antalet�personer�som�deltar�i�resurs�
teamen�från�primärvården�och�psykiatrin�uppskattas�till�ca�323�personer,�var�
av�225�(70�%)�besvarat�enkäten.�I�ett�fall�har�en�handläggare�från�Försäkrings�
kassan�fyllt�i�tre�olika�enkäter,�eftersom�hon�arbetar�med�tre�olika�resursteam.��
�
Två�vårdcentraler�meddelade�att�de�inte�kunde�besvara�enkäten.�Den�ena�an�
ger�som�skäl�att� teamet�ännu� inte�kommit� igång�med�sitt�arbete,�medan�den�
andra� inte�angett�något�egentligt�skäl.�Från�denna�vårdcentral�har�emellertid�
svar�på�frågorna�inkommit�i�sammanfattad�form�via�e�post.�Dessa�svar�har�be�
aktats�parallellt�med�enkätmaterialet�i�analysen.��
�
Enkäten�har�kodats�och�bearbetats�i�databehandlingsprogrammet�SPSS.�Ett�par�
detaljer� i�denna�kodning�kräver�en� förklarande�kommentar.�Fråga�17� i�enkä�
ten,� ”Vilken� yrkesgrupp� tillhör� du?”,� tillåter� flera� svarsalternativ,� då� det� är�
möjligt�att�samtidigt�vara�exempelvis�läkare�och�verksamhetschef.�Av�de�olika�
yrkena� så�är�det�verksamhetschef�och� samordnare� som�kombinerats�med�ett�
annat� yrke,� där� 8� av� 10� verksamhetschefer� är� läkare,� 3� av� 31� samordnare� är�
kuratorer,�3�arbetsterapeuter�och�2�sjukgymnaster.��Svaren�på�denna�fråga�har�
emellertid�kodats�efter�vilken�av�dessa�positioner�som�är�mest�framträdande�i�
resursteamet,�vilket�innebär�att�de�som�kryssat�i�både�läkare�och�verksamhets�
chef� kodats� som� läkare,� och� de� som� kryssat� i� både� samordnare� och� kurator,�
arbetsterapeut�eller�sjukgymnast�kodats�som�samordnare.�Dessa�personer�syns�
därför� endast� i� en�av� sina�positioner� i� redovisade� tabeller.� I�kategorin�övrigt�
ryms� representanter� från� arbetsgivare,� arbetsförmedling,� försörjningsstöds�
kontor�och�psykiatri.��
�
Bortfall�har�kodats�på�två�sätt.�I�de�fall�en�fråga�lämnats�obesvarat�har�frågat�
kodats�som�”missing”,�medan�felaktigt�ifyllda�svar�(som�kryss�i�flera�eller�mel�
lan�rutor)�kodats�som�felsvar.�I�redovisade�tabeller�anges�procentuell�andel�av�
dem�som�svarat�korrekt�på� frågorna,�vilket� innebär�att�bortfallen�är�borträk�
nade.��
�
�
����������������������������������������������
11�Se�bilaga�2.��
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Tabell�1.�Antal�svar�på�enkäten,�uppdelat�efter�yrke.�

� Antal� Procent�
Handläggare� 18� 7�%�

Läkare� 109� 43�%�
Samordnare� 31� 12�%�

Kurator� 18� 7�%�
Arbetsterapeut� 31� 12�%�
Sjukgymnast� 34� 14�%�

Verksamhetschef� 2� 1�%�
Övrigt� 6� 2�%�

Ej�svarat� 2� 1�%�
Totalt� 251� 100�%�

�
�
Av�tabell�1�framgår�att�nästan�hälften,�43�%,�av�dem�som�besvarat�enkäten�är�
läkare,�inklusive�chefsläkare.�Kategorin�samordnare�innehåller�ett�antal�kura�
torer,� arbetsterapeuter� och� sjukgymnaster.� I� rapporten� kommer� kategorierna�
verksamhetschef�och�övrigt�att�utelämnats�i�tabeller,�då�antalet�personer�i�des�
sa�kategorier�är�få.��
�

Fokusgrupper�och�deltagande�observation�

Tolv�fokusgrupper�har�genomförts�med�resursteam�på�lika�många�vårdcentra�
ler.�Urvalet�av�dessa�har�skett�strategiskt�utifrån�resursteamens�startår�och�de�
socioekonomiska�förhållandena�i�vårdcentralernas�respektive�upptagningsom�
råde.�Två�av�vårdcentralerna�har�valts�ut�på�grund�av�att�sammansättningen�i�
dessa�vårdcentralers�resursteam�även�inkluderar�representanter�från�flera�ak�
törer,�såsom�arbetsförmedlingen,�försörjningsstöd�och�psykiatri.�Två�vårdcen�
traler�har�valts�eftersom�de�bedrivs�i�privat�regi.�
�
I� fokusgrupperna�har�ett�så�kallat�stimulusmaterial� i� form�av�tre�fiktiva�sjuk�
skrivningsärenden� presenterats� för� teamet,� varpå� de� ombetts� att� behandla�
ärendena.12� Syftet�med�detta�var�att� få� en�bild�av�hur�det�går� till�när� teamet�
arbetar:�hur�de�diskuterar�ärenden�och�hur�de�kommer�fram�till�lösningar.�Yt�
terligare�en�tanke�med�detta�material�var�att�undersöka�om�det�finns�eventuel�
la�skillnader�i�hur�liknande�ärenden�behandlas�på�olika�vårdcentraler.�Utöver�
����������������������������������������������
12� Se� bilaga� 3.� När� ärendena� presenterades� för� teamen� fanns� även� ett� medicinskt� underlag�
bifogat�för�varje�ärende.��
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detta�fördes�under�fokusgrupperna�diskussioner�med�teamen�om�deras�histo�
ria� och� sammansättning,� hur� de� arbetar� och� hur� de� upplever� att� arbetssättet�
fungerar.��
�
Fokusgrupperna� har� varit� semistrukturerade,� vilket� innebär� att� moderatorns�
(forskarens)�roll�är�att�föra�in�frågor�i�diskussionen,�men�inte�agera�som�inter�
vjuare.� En� högt� strukturerad� form� får� mera� karaktären� av� en� gruppintervju,�
medan�en�ostrukturerad�fokusgrupp�riskerar�att� inte�täcka�upp�de�frågeställ�
ningar�som�är�intressanta�för�studien.13�Ambitionen�har�varit�att�nå�ett�mellan�
ting,� vilket� ofta� är� lämpligt,� då� målet� är� att� deltagarna� främst� ska� diskutera�
med�varandra�snarare�än�med�moderatorn,�men�kring�de�frågor�som�modera�
torn�introducerar.�I�efterhand�kan�diskussionerna�mestadels�anses�ha�befunnit�
sig�på�denna�mellannivå.��
�
Fyra� av� fokusgrupperna� har� genomförts� med� en� medverkande� forskare,� och�
åtta�med�två.�I�dessa�fall�har�de�två�forskarna�agerat�moderator�respektive�ob�
servatör,�där�moderatorns�roll�innebär�framför�allt�två�saker:�dels�att�introdu�
cera�frågor�för�diskussion,�det�vill�säga�att�ansvara�för�att�forskningsfrågorna�
besvaras;�dels�att�se�till�att�alla�kommer�till�tals,�exempelvis�genom�att�fördela�
ordet�till�personer�som�sitter�tysta.�Observatören�har�som�uppgift�att�observera�
och�föra�anteckningar�om�vad�som�händer�under�fokusgruppen�som�inte�utta�
las,�samt�bistå�moderatorn�med�intryck�efter�en�genomförd�fokusgrupp.14��
�
Fokusgrupperna�varade�mellan�en�och�två� timmar,�och�spelades� in�och�tran�
skriberades�ordagrant.��
�
I� samband� med� en� av� fokusgrupperna� genomfördes� en� deltagande� observa�
tion�på�ett�resursteamsmöte.�Detta�möte�spelades�av�sekretesskäl�inte�in,�men�
anteckningar�fördes�kring�vad�som�skedde�under�mötet,�och�hur�de�olika�ären�
dena�behandlades.�Denna�observation�bidrog�till�att�komplettera�den�bild�som�
givits�av�fokusgrupperna,�då�möjligheten�gavs�att�studera�hur�verkliga�ären�
den�behandlades.��
�

����������������������������������������������
13�Wibeck�2000.��
14�Wibeck�2000.��
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De�individuella�intervjuerna�

Individuella� intervjuer� har� genomförts� med� verksamhetscheferna� på� de� tolv�
vårdcentraler�där�fokusgrupper�genomförts.�I�dessa�intervjuer�har�fokus�legat�
på�resursteamen�ur�ett�ledningsperspektiv.�Intervjuerna�har�varit�semistruktu�
rerade,� vilket� innebär� att� en� intervjuguide� använts,� där� övergripande� fråge�
ställningar� funnits� nedtecknade� som� utgångspunkt� för� intervjun.15� Intervju�
guiden�utvecklades�alltefter�att�intervjuerna�genomfördes.��
�
Elva�av�tolv�intervjuer�spelades�in�och�transkriberades.�En�av�verksamhetsche�
ferna� motsatte� sig� inspelning� av� intervjun.� I� detta� fall� fördes� noggranna� an�
teckningar�som�sammanställdes�direkt�efter�att�intervjun�avslutats.�Intervjuer�
na�varade�mellan�en�halv�och�en�hel�timme.��
�
Datainsamlingen�startade� i�slutet�av�oktober�2006,�och�avslutades� i�början�av�
februari�2007.��
�

Material�

Sammanfattningsvis�grundar�sig�studien�på�material�från�tre�olika�datainsam�
lingar.�Enkäten�besvarades�av�251�personer�som�arbetar�i�resursteam.�Enkäten�
är�en�totalundersökning�där�samtlig�personal�i�teamen�fått�möjlighet�att�besva�
ra�enkäten.�Svarsfrekvensen�är�ca�70�%.��
�
Utöver�enkäten�har�ett�strategiskt�urval�gjorts,�där�tolv�vårdcentraler�valts�ut�
för� en� fördjupad� undersökning.� På� dessa� vårdcentraler� har� fokusgrupper�
gjorts�med�resursteamen,�samt�individuella�intervjuer�med�verksamhetschefer.�
Urvalet� har� gjorts�utifrån� resursteamens� startår� och� de� socioekonomiska� för�
hållandena�i�vårdcentralernas�respektive�upptagningsområde.�Några�team�har�
valts�ut�på�grund�av�att�deras�sammansättning�skiljer�sig�från�de�övrigas,�ge�
nom�att�de�inkluderat�andra�parter.�Av�de�utvalda�vårdcentralerna�är�sju�be�
lägna�i�östra,�två�i�västra�och�tre�i�centrala�länsdelen.�Den�empiriska�betoning�
en� på� den� östra� länsdelen� har� sin� bakgrund� i� att� Norrköpings� samordnings�
förbund�satsat�extra�resurser�för�att�få�en�fördjupad�bedömning.��

����������������������������������������������
15�Se�bilaga�4.��
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3.�RESURSTEAM�SOM�ARBETSFORM�

Resursteam�är�en�arbetsform�där�berörda�yrkesgrupper�på�en�vårdcentral�till�
sammans�med�en�resursperson�från�försäkringskassan�träffas�på�bestämda�ti�
der�för�att�diskutera�de�sjukskrivningsärenden�som�överstigit�ett�bestämt�antal�
dagar,�varierande�från�28�till�35�dagar�på�de�olika�vårdcentralerna.�Syftet�med�
teamen�är�att�förkorta�och�förhindra�sjukskrivning�genom�tidig�planering�och�
samordning�av�åtgärder.�För�år�2006�skrevs�avtal�mellan�Landstinget�i�Öster�
götland� och� Närsjukvården� i� västra,� centrala� och� östra� Östergötland� om� att�
införa�resursteam�på�samtliga�vårdcentraler.16�Vid�författandet�av�denna�rap�
port�finns�resursteam�på�40�av�42�vårdcentraler�i�länet.�Av�de�återstående�två�
vårdcentralerna� har� den� ena� inte� startat� någon� teamverksamhet,� och� den�
andra� arbetar� i� en� egen� teamvariant� som� inte� är� specifikt� inriktad� mot� sjuk�
skrivningar.��
�
Sammansättningen� i� teamen� specificeras� i� avtalen� till� distriktsläkare,� sjuk�
gymnast,�arbetsterapeut,�beteendevetare,�resursperson�från�försäkringskassan�
och�rehabiliteringssamordnare.�Denna�sammansättning�är�också�den�vanligast�
förekommande,�med�vissa�variationer.�Nästan�alla�resursteam�har�med�läkare,�
samordnare,� försäkringskassehandläggare,� sjukgymnast� och� arbetsterapeut�
och�de�flesta�har�med�kurator/beteendevetare.�I�ett�par�team�finns�representan�
ter� med� från� arbetsförmedling,� försörjningsstödskontor� och/eller� psykiatri.� I�
de�flesta�team�medverkar�behandlande�läkare,�medan�det�i�ett�antal�team�istäl�
let�sitter�med�en�konsultativ�läkare.17��
�
I�avtalen�kring�resursteamen�beskrivs�resursteamens�uppdrag�mycket�kortfat�
tat,�och�i�stort�sett�inga�riktlinjer�ges,�bortsett�från�teamets�sammansättning�och�
antal� dagar� innan� ett� sjukskrivningsärende� ska� ha� behandlats� i� teamet.� Hur�
det�gemensamma�arbetet�ska�gå�till�i�teamen�finns�inte�reglerat�i�avtalen.�Avta�
len�är�därmed�tillräckligt�övergripande�formulerade�för�att�tillåta�variationer�i�
hur�vårdcentralerna�väljer�att�arbeta,�och�de�hindrar�heller�inte�vårdcentraler�
från�att�ta�in�ytterligare�parter�i�teamen,�vilket�har�skett�på�flera�ställen.��
�

����������������������������������������������
16�Landstinget�i�Östergötland�2006:�Tilläggsavtal�om�hälso��och�sjukvård.�
17�För�en�sammanställning�av�de�olika�teamens�sammansättning,�se�bilaga�2.��
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Målsättningen�i�avtalen�är�att�införa�resursteam�på�samtliga�vårdcentraler,�och�
”utveckla�stabila�arbetsformer�med�god�verkningsgrad”.18�Utöver�detta� finns�
ett� resultatmål� om� att� minska� den� genomsnittliga� sjukskrivningstiden� med�
fem�procent�i�relation�till�2005.��
�

Teamens�arbetssätt�

Resursteamens�arbetssätt�skiljer�sig�åt�på�flera�punkter�mellan�de�olika�vård�
centralerna,�men�de�övergripande�uppgifterna�är�desamma.�Resurssamordna�
ren�har�i�uppdrag�att�administrera�teamets�arbete,�kalla�till�möten�och�skicka�
ut�listor�till�teamets�medlemmar�med�vilka�ärenden�som�ska�behandlas�under�
kommande�möte.�Dessa�listor�består�av�nya�ärenden,�där�sjukskrivningen�på�
gått�i�upp�till�35�dagar,�samt�uppföljningsärenden�från�tidigare�möten.�Sedan�
får�varje�teammedlem�läsa�in�sig�på�den�information�som�finns�kring�ärende�
na,� exempelvis� journaler.� Försäkringskassans� representant� tar� med� till� mötet�
den�information�som�finns�kring�personen�från�deras�sida.�I�vissa�team�träffar�
samordnaren�varje�ny�patient�som�ska�tas�upp�i�teamet�för�att�inhämta�ett�sam�
tycke.�I�andra�team�inhämtas�samtycket�från�den�behandlande�läkaren.�I�vissa�
team� skickas� information� ut� om� att� ärendet� ska� behandlas,� utan� att� invänta�
samtycke.��
�
Själva� teammötet� ser�olika�ut�beroende�på� teamets�sammansättning.� I�de� fall�
då�teamet�har�med�behandlande�läkare�är�det�vanligast�att�läkarna�kommer�till�
mötet�när�deras�ärenden�behandlas.�På�vissa�vårdcentraler�sitter�dock�samtliga�
läkare�med�under�hela�mötet.�På�de�vårdcentraler�där�det�finns�en�konsultativ�
läkare�läser�denne�de�aktuella�journalerna,�och�tar�vid�behov�kontakt�med�be�
handlande� läkare� för� att� diskutera� ärendet.� Under� mötets� gång� presenteras�
ärendena�antingen�av�samordnaren�eller�av�behandlande�eller�konsultativ�lä�
kare.� Övriga� parter� bidrar� sedan� med� sina� synpunkter� och� sin� kompetens� i�
ärendena�genom�att�diskutera�vad�som�tidigare�gjorts�för�patienten�och�vilka�
ytterligare�åtgärder�som�kan�tänkas�sättas�in.�Försäkringskassans�representant�
bidrar�med�försäkringskassans�synpunkter�och�hur�regelverket�ser�ut�i�förhål�
lande�till�sjukskrivningen�i�det�aktuella�ärendet.��
�
En� av� intervjupersonerna� beskriver� resursteamen� som� en� situationsanpassad�
metod�med�stor�flexibilitet:��

����������������������������������������������
18�Landstinget�i�Östergötland�2006:�Tilläggsavtal�om�hälso��och�sjukvård.��

13��
�



Resursteam�som�arbetsform�

�
Jag�skulle�vilja�påstå�att�det�är�en�situationsanpassad�metod.�Det�bygger�ju�
ändå�helt� på�vilken� patient�det�är,�vilket� problem�patienten�har.�Och�ut�
ifrån�det�en�ganska�förutsättningslös,�diskutera�hur�gör�vi�på�bästa�sätt�för�
att�den�här�patienten�ska�bli�frisk�eller�komma�vidare,�eller�kunna�återgå�i�
arbete�eller�stå�till�arbetsmarknadens�förfogande.�(Intervju�3.)�

�
Vid�fokusgrupperna�användes�ett�stimulusmaterial� i� form�av�tre�fiktiva�sjuk�
skrivningsärenden�som�teamen�ombads�att�behandla�som�om�de�vore�verkli�
ga.19�Med�hjälp�av�teamens�behandling�av�dessa�ärenden�är�det�möjligt�att�få�
en�bild�av�hur�teamen�arbetar.�Det�förekommer�inga�större�skillnader�mellan�
teamen� i� hur� de� gick� tillväga� i� arbetet� med� ärendena;� skillnaderna� handlar�
mestadels�om�vem�i�gruppen�som�presenterar�ärendet.�Dock�finns�vissa�skill�
nader�i�de�slutsatser�teamen�kom�fram�till�i�de�olika�ärendena.�Till�viss�del�för�
klaras�dessa� skillnader�med�att�ärendena�var� tillräckligt� löst� formulerade� för�
att�tillåta�vissa�variationer.�Exempelvis�uppfattades�graden�av�depression�hos�
en�av�patienterna�olika�mellan�de�olika�teamen.�Dessa�variationer�har�tillåtits,�
och�har�naturligtvis�medfört�skillnader�i�vilka�insatser�och�åtgärder�som�före�
slagits.��
�
Nedan�redogörs�kort� för�behandlingen�av�ärendena� i� en�av� fokusgrupperna,�
vilken�bedömes�som�någorlunda�representativ�även� för�de�andra.� I�den�mån�
viktiga�skillnader�förekommer�i�någon�av�de�andra�fokusgrupperna�redovisas�
detta.��
�

Ärende�ett:�Karin�

Ärendet�handlar�om�Karin,�35�år�gammal,�som�är�sjukskriven�för�värk�i�axlar�
och�nacke.�Hon�arbetar�vanligtvis�deltid�som�städerska,�har�två�barn�i�försko�
leålder�och�en�sambo�som�studerar�på�annan�ort.20��
�
Teamet�föreslår�att�Karin�tar�kontakt�med�sjukgymnast.�Sjukgymnasten�erbju�
der� en� apparat� för� smärtlindring� att� ha� i� hemmet,� samt� hjälp� med� att� lägga�
upp�ett�träningsprogram.�Arbetsterapeuten�för�fram�att�hennes�fysiska�arbets�
situation�bör�utredas.�Den�sociala�situationen�diskuteras,�där�Karin�i�veckorna�
har�ensamt�ansvar�för�sina�två�barn,�och�det�misstänks�att�det�finns�ekonomis�

����������������������������������������������
19�Se�bilaga�3.�
20�För�en�mera�detaljerad�beskrivning�av�ärendena,�se�bilaga�3.��
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ka�bekymmer�med�i�bilden.�Det� föreslås�ett�avstämningsmöte,�där�patienten,�
läkaren�och�arbetsgivaren�är�med,�och�kanske�även�arbetsterapeuten.�En�dis�
kussion�förs�om�hon�kan�tänkas�byta�arbete.�Det�som�konkret�beslutas�är�att�ett�
avstämningsmöte� ska� bokas,� där� arbetsterapeuten� medverkar,� samt� fortsatt�
kontakt�med�sjukgymnasten.�Ärendet� ska� sedan� följas�upp�vid�ett� senare� re�
sursteamsmöte.��
�
I�behandlingen�av�detta�ärende�har�arbetsterapeuten�en�framträdande�roll,�då�
diskussionen� främst� rör� sig� kring� patientens� arbetssituation,� vilken� ses� som�
orsaken�till�problemen.�Teamets�insatser�är�inriktade�på�att�hon�med�rätt�stöd�
snart�ska�vara� tillbaka�på�arbetet,�alternativt�hitta�ett�nytt�arbete.�Det�bör� för�
övrigt�noteras�att�det�i�fokusgruppen�inte�fanns�med�någon�kurator.��
�
I�ett�par�andra�fokusgrupper�hamnade�Karins�sociala�situation�mera�i�fokus.�I�
ett�av�teamen�betraktades�hon�i�princip�som�arbetsoförmögen.�I�ett�annat�be�
traktas�hennes�problem�som�i�huvudsak�beroende�på�att�hon�arbetar�samtidigt�
som�hon�har�små�barn,�och�att�hon�borde�gå�ner�i�arbetstid�för�att�istället�ägna�
sig�åt�att�vara�mamma.���
�
Den�vanligaste�inställningen�i�teamen�till�Karins�ärende�är�emellertid�den�ar�
betsinriktade,�där�sjukgymnastik�och�avstämningsmöte�med�arbetsgivaren�är�
de�konkreta�åtgärdsförslagen.��
�

Ärende�två:�Kalle�

Kalle,�58�år�gammal,�är�sjukskriven�för�depression.�Han�är�egen�företagare,�har�
en�fru�med�cancer�och�vuxna�barn�som�inte�kan�bistå�med�någon�hjälp.��
�
Teamet�börjar�behandlingen�av�ärendet�med�att�föreslå�en�samtalskontakt�på�
vårdcentralen,�och�läkaren�föreslår�en�noggrannare�testning�av�Kalles�depres�
sionsgrad.� Diskussionen� är� inriktad� på� att� sjukskrivningen� fortsätter,� och� på�
vilka�insatser�som�ska�sättas�in.��
�
Försäkringskassans�representant�bryter�sedan�in�i�diskussionen�och�lyfter�frå�
gan� huruvida� det� är� bra� för� honom� att� gå� hemma,� när� hela� det� ekonomiska�
ansvaret�i�familjen�ligger�på�honom.�Hon�menar�att�Kalle�borde�komma�tillba�
ka�till�sitt�arbete,�åtminstone�på�deltid.�Eftersom�han�är�egen�företagare�finns�
det� ingen�möjlighet� för�honom�att�arbetsträna,�men�att�kunna�vara�på� jobbet�
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ett�par� timmar�om�dagen�vore�önskvärt.�Läkaren�och�samordnaren�går�här� i�
försvar,� och� hävdar� att� Kalle� förmodligen� inte� är� arbetsförmögen� för� närva�
rande.� Diskussionen� landar� sedan� i� att� erbjuda� samtalsstöd� under� fortsatt�
sjukskrivning,�och�vid�behov�försöka�motivera�honom�till�medicinsk�behand�
ling.� Det� är� oklart� huruvida� sjukskrivningen� skulle� fortsätta� på� heltid,� men�
samtalet�är� inriktat�mot�att�Kalle,�åtminstone�efter�en� tid,�ska�kunna�komma�
tillbaka�till�arbetet�på�deltid.��
�
Detta� ärendes� karaktär� varierar� mellan� de� olika� fokusgrupperna,� då� Kalle�
ömsom�uppfattas�som�djupt�deprimerad�med�döende�fru,�ömsom�som�inne�i�
en� normal� krisreaktion� som� inte� berättigar� honom� till� sjukpenning.� Försäk�
ringskassan� tenderar� att� driva� linjen� att� hans� sjukskrivning� ska� ifrågasättas,�
åtminstone�på�deltid.�Diskussionerna�kretsar�ofta�kring�huruvida�hans�situa�
tion� verkligen� beror� på� en� egen� depression,� eller� om� det� är� en� reaktion� på�
hustruns�sjukdom.�I�flera�fokusgrupper�konstateras�att�han�inte�kan�sjukskri�
vas�på�de�grunder�som�står�i�det�medicinska�underlaget,�som�bland�annat�sak�
nar�en�skattning�av�depressionsgraden.�Som�det�är�framskrivet�ses�Kalles�situ�
ation�mera�som�en�del�av�livet,�som�inte�är�giltig�grund�för�sjukskrivning.�I�en�
av�fokusgrupperna�framstår�det�som�att�det�här�är�den�typ�av�ärende�där�rät�
ten�till�sjukpenning�beror�på�hur�läkaren�formulerat�sig� i�det�medicinska�un�
derlaget.�Det�tycks�med�andra�ord�finnas�ett�spelrum�för�läkaren�i�hur�denne�
beskriver�patientens�tillstånd,�och�att�detta�spelrum�får�konsekvenser�för�den�
senare�bedömningen�på�försäkringskassan.��
�
Den�vanligaste�bedömningen�av�ärendet�var�att� erbjuda� samtalsstöd,�och�att�
uppmuntra�Kalle�till�att�arbeta�åtminstone�deltid,�dels�för�att�hålla�igång�före�
taget,�och�dels�för�att�depressionen�troligen�förbättras�av�aktivitet.��
�

Ärende�tre:�Sune�

Sune�är�45�år�gammal�och�har�varit�sjukskriven�i�tre�år�med�ryggvärk.�Han�är�
nyinflyttad,� vilket� innebär� att� journaler� saknas.� Inga� onormala� förändringar�
kan�spåras.�Sune�bor�enskilt�i�ett�sommarstugeområde.��
�
Försäkringskassans�handläggare�inleder�med�att�konstatera�att�Sune�för�närva�
rande�är�arbetslös,�och�därmed�måste�bedömas�utifrån�hela�arbetsmarknaden,�
och� inte�bara�utifrån�det�yrke�han�tidigare�haft.�Hon�menar�också�att�de� inte�
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kan�vänta�på�de�journaler�som�de�inte�fått�in�ännu,�utan�att�han�bör�bedömas�
utifrån�sitt�nuvarande�tillstånd.��
�
Läkaren� har� synpunkten� att� det� förmodligen� är� någonting� annat� som� ligger�
bakom,�såsom�alkohol�eller�psykiska�problem.�Han�anser�att�Sune�borde�klara�
av�något�jobb,�och�därmed�borde�omskola�sig.�Denna�kommentar�öppnar�för�
en�diskussion�där�Sunes�ryggproblem�ifrågasätts,�och�där�fokus�snarare�ham�
nar�på�att�utreda�honom�utifrån�hans�inställning�till�arbete�och�hans�arbetska�
pacitet.�Samtalet�inriktas�mer�och�mer�på�att�utreda�honom�och�få�tillbaka�ho�
nom�i�arbete,�och�där�hans�rätt�till�sjukpenning�ifrågasätts�kraftigt.��
�
I� flera� fokusgrupper� framstår�Sune� som�en�”udda”� figur� som�önskar�dra� sig�
undan�från�samhället.�Alkoholproblem�misstänks�också�i�flera�team.�I�de�flesta�
fall�ifrågasätts�hans�rätt�till�sjukpenning,�och�ärendet�lämnas�till�vidare�utred�
ning,� då� en� vanlig� uppfattning� är� att� teamen� upplever� att� de� vet� för� lite� om�
honom�och�hans�motivation�till�att�återgå�i�arbete.��
�
�
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4.�ATTITYDER�KRING�RESURSTEAMEN��

Detta�kapitel�bygger�på�vad�som�framkommit�i�såväl�det�kvantitativa�som�det�
kvalitativa� empiriska� materialet.� I� enlighet� med� den� hermeneutiska� traditio�
nen�innebär�redovisningen�av�det�empiriska�materialet�samtidigt�en�tolkning�
av� detsamma.� Redan� i� urvalet� av� vilka� citat� och� vilka� enkätresultat� som� ska�
lyftas� fram�finns�en�analytisk�komponent,�varför�redovisning�och�analys�kan�
sägas�ha�skett�parallellt.�I�detta�avsnitt�kommer�analysen�emellertid�att�hållas�
nära� de� empiriska� beskrivningarna.� I� diskussionskapitlet� kommer� sedan� de�
teman� som� presenteras� här� att� ytterligare� fördjupas� och� sättas� in� i� sina� sam�
manhang.��
�

Mellan�idé�och�praktik�

Av�enkätmaterialet�går�det�att�utläsa�en�positiv�syn�på�resursteamen�som�ar�
betsform.� I� enkäten� finns� ett� par� övergripande� frågor� som� rör� resursteamen�
som�helhet�och�idé,�och�svaren�på�dessa�frågor�är�till�största�del�positiva.��
�
�

Tabell�2.�Vad�anser�du�principiellt�om�arbetsformen�resursteam?�

� Antal� Procent�
Mycket�bra� 192 77�%
Ganska�bra� 51 20�%
Ganska�dåligt� 5 2�%
Mycket�dåligt� 2 1�%
Totalt� 250 100�%

�
�
På�frågan�”Vad�anser�du�principiellt�om�arbetsformen�resursteam?”�(tabell�2)�
gav�97�%�ett�positivt�svar,�d.v.s.�”mycket�bra”�eller�”ganska�bra”.�Denna�fråga�
är�avsedd�att� spegla�hur� respondenterna� ser�på�arbetsformen�på�ett� idéplan,�
som�princip�för�arbetet.��
�
�
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Tabell�3.�Hur�fungerar�ditt�resursteam�som�helhet?�

� Antal� Procent�
Mycket�bra� 90 37�%
Ganska�bra� 138 56�%
Ganska�dåligt� 15 6�%
Mycket�dåligt� 3 1�%
Totalt� 246 100�%

�
�
På� den� mera� konkreta� frågan� ”Hur� fungerar� ditt� resursteam� som� helhet?”�
(tabell�3)�gav�93�%�ett�positivt�svar,�d.v.s.�”mycket�bra”�eller�”ganska�bra”.�Då�
denna� fråga�mera� tydligt�anknyter� till�det�egna� teamet�visar�den�en�bild�där�
det�egna�teamet�fungerar�bra,�om�än�inte�likafullt�så�bra�som�den�övergripan�
de�idén;�flera�nöjer�sig�med�att�svara�”ganska�bra”�på�denna�fråga.��
�
Mellan�idén,�som�beskriver�ett�ideal,�och�praktiken,�som�är�idén�omsatt�i�verk�
lighet,� finns�ett�utrymme.�Här�ryms�önskningar�och�förhoppningar,�antingen�
om� att� verkligheten� närmar� sig� idén,� eller� om� att� idén� omformuleras� för� att�
bättre� passa� verkligheten.� Annorlunda� uttryckt� är� det� i� detta� mellanrum� vi�
finner� åsikter� om� hur� samarbetet� inom� primärvården� respektive� mellan� pri�
märvården�och�försäkringskassan�borde�fungera,�och�hur�det�nuvarande�sam�
arbetet�kan� förändras� till�det�bättre.�Att� synliggöra� innehållet� i�detta�mellan�
rum�leder�förhoppningsvis�till�att�idén�och�verkligheten�närmar�sig�varandra,�
genom�att�förändra�det�ena,�det�andra�eller�båda.��
�
I� de� öppna� frågorna� i� enkäten� och� i� fokusgrupper� och� intervjuer� har� resurs�
team�som�arbetsformen�diskuterats�ur�en�rad�aspekter.�Svaren�har�kategorise�
rats�utifrån�de�teman�som�framkommit�i�dessa�diskussioner.�Analysen�av�ma�
terialet�har�gjorts�mot�bakgrund�av�den�analytiska�modell�som�presenterades�i�
inledningen:� teamens�organisatoriska,� ideologiska�och�praktiska�dimensioner�
(se�figur�1).�Förenklat�kan�detta�beskrivas�som�hur�teamen�ska�fungera,�hur�de�
borde�fungera�och�hur�de�faktiskt�fungerar.��
�

Läkarprofessionens�förändring�

Under� den� kvalitativa� datainsamlingen� föreföll� de� allra� flesta,� oberoende� av�
deras� yrke,� vara� positivt� inställda� till� resursteam� som� arbetsform,� och� att� de�
flesta�av�kritikerna� fanns� bland� läkarna.� Antalet� kritiska� läkare�är� emellertid�
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inte�tillräckligt�stort�för�att�ge�några�större�effekter�på�de�genomgående�positi�
va�enkätsvaren�–�de�är�endast� lite�mindre�positiva�än�övriga�professioner�till�
arbetsformen�och�dess�effekter.�Uppfattningen�att�de�skarpaste�kritikerna�före�
trädelsevis� återfinns� i� läkarkåren� är� tillräckligt� välgrundad� i� det� kvalitativa�
materialet� för� att� inte� uppmärksammas.� När� kritiska� resonemang� redovisas�
och�analyseras�nedan�bör�dock� läsaren�hålla� i�minnet�att�kritikerna�utgör�en�
minoritet.��
�
I�en�av�chefsintervjuerna�framför�intervjupersonen�en�tanke�som�kan�erbjuda�
en�förklaring�till�varför�läkare�i�vissa�fall�är�kritiskt�inställda�till�arbetsformen.�
Tanken�har�förts�fram�av�flera�intervjupersoner,�och�handlar�om�förändringen�
av�innehållet�i�läkarens�profession:��
�

Det� [sjukskrivningar]� är� ju� en� tung� del� av� yrkesutövningen� ändå,� som�
kräver�mycket�energi�och�kraft,�men�alltså,�man�måste�ju�[…]�vi�är�ju�delar�
i�en�verksamhet,�vi�styrs�av�ett�uppdrag�som�vi�har�fått�då�utifrån�då,�så�
att�det�kan�vi�inte�ifrånsäga�oss.�Men�visst,�det�är�ju�nåt�som�tilltar�och�för�
ändras� och� har� förändrats� över� tid,� just� vår� roll� som� sjukskrivande� då,�
doktorer.�Om�man�pratar�om�doktorerna�då,� så�är�det�en�enorm�föränd�
ring� som� har� skett� […]� intygen� ska� vara� mer� omfattande� och� det� ställs�
större�och�större�krav.�(Intervju�8.)�

�
Förändringen�av�läkarens�arbetsuppgifter�har�medfört�en�förändring�av�yrkes�
rollen,�där�läkarens�auktoritet�kommit�att�bli�alltmer�ifrågasatt:��
�

Det�har�ju�förändrats�väldigt�mycket,�det�är�klart�att�yrkesroller�förändras�
ju�på�andra�håll�också,�det�är�ju�det�här�att�gå�ifrån�att�vara�någon�slags�all�
smäktig�person�då�som�ingen�ifrågasatte,�som�vi�blir,�så�det�är�väl�med�rät�
ta�att�man�ifrågasätter�doktorer�som�alla�andra.�(Intervju�8.)�

�
Förändringen� av� läkarens� yrkesroll� innebär� bland� annat� att� läkarna� förlorat�
mycket�av�den�auktoritet�de�tidigare�hade.�En�annan�tänkbar�förklaring�till�att�
flest�kritiska�röster�hörs�hos�läkare�återfinns�hos�en�av�verksamhetscheferna:��
�

De�är�så�starka,�många�verksamhetschefer�i�doktorsgruppen,�de�är�ju�det,�
de�vill� ju�ha�det�på�sitt�sätt�och�sen�är�de�oftast�oense�i�sina�grupper,�ska�
man�veta,� för�de�är� ju� individualister�av�stora�mått,�så�att�det�ser� jag�här�
med,�de�tycker�olika�allihop�om�samma�sak�och�framför�det�enormt�kraft�
fullt�då,�så�det�är�mycket�att�överbevisa�dem�som�gäller�[skratt].�(Intervju�
2.)�

�

20�



Attityder�kring�resursteamen�

Läkare� framstår� i�citatet�som�personer�med�mycket�starka�åsikter,�oberoende�
av� vilken�åsikt�de� förfäktar.�Om� läkare� är�de�”individualister”� som� intervju�
personen� betitlar� dem� borde� de� kritiska� läkarnas� inställning� till� resursteam�
bottna�i�en�vilja�att�arbeta�mera�individuellt�med�sina�patienter.�Detta�omöjlig�
görs� mer� eller� mindre� av� resursteamen,� då� dessa� förutsätter� att� varje� sjuk�
skrivningsärende�ska�vara�öppet�för�diskussion.��
�

Resursteamens�effektivitet�

I�den�kritik�som�framförs�mot�resursteamen�är�tidsåtgången�ett�återkommande�
tema.�Att�delta�i�och�förbereda�sig�inför�möten�i�resursteamen�tar�tid�från�läka�
rens�övriga�arbete.�Å�andra�sidan�menar�andra�respondenter�att�resursteamen�
i� sig�är� tidseffektiva,�då�en�diskussion�kring� sjukskrivningsärendena� innebär�
att�de�behandlas�snabbare.��
�

Jag�tror�också�att�man�vinner�lite�tid�i�och�med�att�man�får�lättare�att�fatta�
beslut�i�de�här�ärenden,�sen�gör�vi�ju�så�att�vi�går�lite�grann�om�varandra.�
Vi�sitter�inte�med�hela�tiden�då�alla�läkare�utan�vi�kan�vi�sitter�med�delvis�
allihopa�men�inte…�Så�att�det�känns�som�att�det�vi�har�kommit�vi�har�ett�
bra�system�för�det.�(Intervju�6.)�

�
Tidsdimensionen� tycks� central� för� huruvida� läkare� bedömer� att� det� är� me�
ningsfullt�att�arbeta�i�resursteam�eller�inte.�De�som�upplever�att�tidsåtgången�
är�större�än�nyttan�är�ofta�kritiska�mot�arbetsformen,�medan�de�som�ser�andra�
vinster�med� teamarbetet�eller� som�anser�att�arbetsformen�är� tidseffektiv� i� ett�
längre�perspektiv�är�positiva.��
�

…�det�kräver�tid,�det�kräver�förberedelse,�och�vissa�doktorer�upplever�det�
som�en,�så�att�säga�en�kontroll�över�vårat�arbete.�Men�jag�försöker�att�sig�
nalera�att�det�här�är�inte�det,�man�kanske�kan�uppleva�det�här�som�en�bikt�
framför�prästen,�men�oftast�är�det�inte�så.�Oftast�är�det�här�att�tillsammans�
hitta�en�lösning.�Men�genom�att�det�är�en�så�pass�ny�metod�att�arbeta�så�
kan� det� väcka� lite� aggressioner� hos� doktorer.� Doktorer� är� lite� svåra…�
[skratt]�Svårt�fall�att�jobba�med�[skratt].�(Intervju�5.)�

�
I�enkäten�ställs�frågan�om�teamen�upplevs�som�effektiva.�Hur�respondenterna�
tolkat�ordet�”effektiv”�får� lämnas�osagt,�men�en�tolkning�är�att�resursteamen�
leder� till�de� resultat� som�förväntats,�d.v.s.�ökad�samverkan�och�kortare�sjuk�
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skrivningstid.� Bedömningen� att� teamen� är� effektiva� kan� antas� inbegripa� en�
positiv�bedömning�av�huruvida�teamens�arbete�också�är�tidseffektiva.��
�
�

Tabell�4.�Jag�upplever�att�resursteam�är�en�effektiv�arbetsform.�

� Antal� Procent�
Instämmer�helt� 121 49�%
Instämmer�delvis� 100 41�%
Tar�delvis�avstånd� 19 8�%
Tar�helt�avstånd� 7 3�%
Totalt� 247 100�%

�
�
I�tabell�4�ser�vi�att�90�%�av�de�tillfrågade�instämmer�helt�eller�delvis�i�påståen�
det� att� resursteam� är� en� effektiv� arbetsform.� Svaret� ”instämmer� delvis”� kan�
sedan�tolkas�som�att�teamet�fungerar,�om�än�inte�optimalt,�och�att�det�därmed�
skulle�kunna�förbättras.��
�
�

Tabell�5.�Jag�tycker�att�teamets�uppgifter�skulle�kunna�lösas��

bättre�på�något�annat�sätt.�

� Antal� Procent�
Instämmer�helt� 11 5�%
Instämmer�delvis� 61 25�%
Tar�delvis�avstånd� 78 32�%
Tar�helt�avstånd� 91 38�%
Totalt� 241 100�%

�
�
I� tabell�5�kan�vi� se�att�nästan�en� tredjedel�av�de� tillfrågade�anser�att� teamets�
uppgifter�skulle�kunna�lösas�på�något�annat�sätt.�Detta�innebär�att�det�finns�ett�
missnöje� med� hur� arbetsformen� fungerar,� som� i� jämförelse� med� de� positiva�
svaren� på� de� övergripande� frågorna� kring� resursteamen� som� arbetsform�
(tabell�2�och�tabell�3)�är�intressant�att�studera�närmare.��
�
Nedanstående� tabeller� redovisar� svaren� på� enkätfrågorna� kring� huruvida�
teamen� underlättar� eller� försvårar� hanteringen� av� enskilda� ärenden.� Svaren�
redovisas� uppdelade� på� yrke,� då� frågan� i� första� hand� riktas� mot� läkare� och�
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försäkringskassehandläggare,�eftersom�det�är�i�dessa�professioner�som�det�fö�
rekommer� konkret� hantering� av� sjukskrivningsärenden.� Att� kuratorer� och�
sjukgymnaster�svarar�så�pass�negativt�på�frågan�om�teamen�underlättar�ären�
dehanteringen�beror�i�detta�fall�främst�på�att�de�inte�hanterar�några�ärenden,�
vilket�också�lyfts�fram�i�de�öppna�kommentarerna�på�frågan.�Det�bör�även�no�
teras�att�kuratorerna�och�sjukgymnasterna�är�betydligt�färre�än�läkarna,�vilket�
innebär� att� varje� persons� svar� får� en� större� inverkan� på� procenttalen� i� dessa�
professioner.��
�
�

Tabell�6.�I�vilken�utsträckning�anser�du�att�resursteam�underlättar�ditt�arbete�i�det�

enskilda�ärendet?�Uppdelat�efter�yrke.�

� Väldigt�
mycket�

Ganska�
mycket�

Ganska�
lite�

Inte�alls�

Handläggare� 59�% 24�% 18�% 0�%�
Läkare� 19�% 54�% 23�% 5�%�
Samordnare� 35�% 52�% 10�% 3�%�
Kurator� 12�% 29�% 41�% 18�%�
Arbetsterapeut� 14�% 55�% 28�% 3�%�
Sjukgymnast� 15�% 39�% 46�% 0�%�

�
�
Vi�ser�i�tabell�6�att�73�%�av�läkarna�anser�att�teamen�har�haft�en�positiv�inver�
kan�på�arbetet�i�det�enskilda�ärendet.�För�försäkringskassehandläggare�är�siff�
ran�83�%.�En�knapp�tredjedel�av�läkarna�anser�att�teamen�haft�liten�eller�ingen�
positiv�inverkan�på�ärendehanteringen.��
�
�

Tabell�7.�I�vilken�utsträckning�anser�du�att�resursteam�försvårar�ditt�arbete�i�det�en�

skilda�ärendet?�Uppdelat�efter�yrke.�

� Väldigt�
mycket�

Ganska�
mycket�

Ganska�
lite�

Inte�alls�

Handläggare� 0�% 0�% 24�% 77�%�
Läkare� 0�% 5�% 24�% 71�%�
Samordnare� 0�% 0�% 31�% 69�%�
Kurator� 6�% 12�% 12�% 71�%�
Arbetsterapeut� 0�% 3�% 7�% 90�%�
Sjukgymnast� 0�% 3�% 15�% 82�%�
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I�tabell�7�ser�vi�att�endast�5�%�av�läkarna�anser�att�teamet�försvårat�arbetet�i�det�
enskilda�ärendet.�Av�dessa�svar�att�döma�så�menar�merparten�av�läkarna�och�
försäkringskassehandläggarna�att�teamen�haft�en�positiv�effekt�på�arbetet�i�det�
enskilda�ärendet,�och�få�anser�att�effekten�varit�negativ.��
�
Det�är�rimligt�att�anta�att�de�läkare�som�upplever�att�de�kan�använda�teamet�
till�att� få� stöd� i� sina�bedömningar�också�upplever� teamen�som�effektiva;�den�
tid�som�läggs�på�teamet�ger�någonting�tillbaka.��
�

Resursteam�som�stöd�i�bedömning�av�arbetsförmåga��

Ett� återkommande� tema� i� tidigare� litteratur� kring� sjukskrivningar� har� varit�
läkares�bedömning�av�arbetsförmåga,�vilket�lyfts�fram�som�ett�problem�för�lä�
karna.�Inte�desto�mindre�är�det�en�viktig�del�i�arbetet:��
�

…att� man� ska� beskriva� hur� det� begränsar� [arbetsförmågan]� alltså,� det� är�
det�som�är�våran�viktigaste�fråga�egentligen.�(Fokusgrupp�7.)��

�
En�av�frågorna�som�togs�upp�i�intervjuerna�och�fokusgrupperna�var�huruvida�
resursteamen� har� varit� till� hjälp� för� läkarna� i� att� göra� en� sådan� bedömning.�
Svaren�på�denna� fråga� skiljer� sig�åt,�men�är� som�regel� tveksamma.�Teamens�
möten� tycks� leda� till� fler�utredningar,�där�den�sjukskrivnes�arbetsförmåga�är�
en�del�av�det�som�bedöms.��
�

…man�organiserar�flödet�och�lite�grann�ser�i�stort�sett�på�vad�som�ska�gö�
ras,� sen� blir� det� då,� sen� kan� det� naturligtvis� mynna� ut� i� det� att� man� be�
stämmer� att� vi� ska� göra� lite� noggrannare� kartläggning� kanske� kring� ar�
betsförmågan�via�arbetsterapeut�och�så.�(Intervju�8.)�

�
Bedömningen�av�arbetsförmågan�tycks�inte�diskuteras�explicit�under�teammö�
tena.�Istället�gör�läkaren�sin�bedömning�på�egen�hand,�och�när�sjukskrivning�
en�kommit�upp�i�resursteamet�diskuteras�ytterligare�utredningar.�En�av�verk�
samhetscheferna,� som� dock� inte� själv� medverkar� i� resursteamet,� ser� teamen�
som�en�arena�där�en�diskussion�kring�sådana�bedömningar�kan�och�borde�äga�
rum:��
�

Det�tror�jag�att�man�kan�göra�eftersom�arbetsterapeuten�finns�där,�så�det�är�
ju�meningen�att�de�ska�kunna�bedöma�möjligheten�till�att�sköta�sitt�dagli�
ga,�så.�
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�
För�det�är�väl�annars�en�sådan�sak�som�brukar� lyftas�som�en�svårighet� för� läka�
ren?�
�
Ja,�man�ser�ju�bara�patienten�den�korta�stund�som�den�är�där,�och�ser�man�
dem� igen�om� tre� månader,� så� att�meningen�är�väl� att�man�med�hjälp�av�
sjukgymnast� och� arbetsterapeut� kunna� bedöma� just� arbetsförmåga.� Men�
jag�vet�inte�riktigt�om�de�är�där�än�men�det�svarar�de�bättre�på.�(Intervju�
11.)�

�
I�en�annan�intervju�framgår�det�emellertid�att�frågan�inte�diskuteras�alls:��
�

Nej,�det�kan�jag�inte�säga,�därför�att�oftast�är�det�så�här,�att�bedöma�arbets�
förmåga,�det�behövs,�det�behöver�man�ha�arbetsterapi�och�sjukgymnastik�
och� kanske� andra� faktorer� till,� och� det� här� brister� fortfarande.� Så� att� jag�
kan�säga�så�här,�att�jag�saknar�de�här�möjligheterna�att�bedöma�patienten�i�
sin�helhet.�För�att� jag�kan� inte�bedöma�det�här�när�patienten�är�hos�mig,�
sitter�hos�mig,�då�går�jag�bara�på�de�här�uppgifterna�som�patienten�säger.�
[…]�Om�det�är�en�anställd,�om�det�är�en�person�som�har�arbete�så�är�det�
mycket� lättare�att�bedöma�den�här�arbetsförmågan�på�arbetsplatsen,�där�
för�då�får�man�hjälp�därifrån,�men�inte�på�de�arbetslösa,�det�är�liksom,�det�
finns�inga�möjligheter.�Så�jag�saknar�de�här�möjligheterna�att�skicka�pati�
enterna� för� observation� och� arbetsförmågebedömning� […]� med� just� det�
här,�arbetsterapeut,�sjukgymnast,�en�psykolog�som�jobbar�i�teamet.�
�
Men�under�resursteamsmötena�så�träffar�du�ju�arbetsterapeut�och�sjukgymnast?�
Diskuterar�ni�inte�de�sakerna�då,�eller?�
�
Nej,�det�har�inte,�nej.�Nej.�(Intervju�5.)�

�
Just�bedömning�av�arbetsförmåga� lyfts�av�en�arbetsterapeut� i�en� fokusgrupp�
som�ett�område�där�teamets�arbete�skulle�kunna�utvecklas.��
�

Sen�en�annan�sak�som�jag�skulle�vilja�utveckla�som�jag�har�funderat�en�del�
på�ett�bra�tag�här�nu,�framför�allt�under�hösten,�det�är�ju�det�här�med�ar�
bets,�arbetsterapidelen�kan�man� ju�utnyttja�mycket,�mycket�mer� i� teamet�
än� vad� vi� gör.� Framför� allt� det� här� att� gå� ut� och� göra� bedömning� på� ar�
betsplatsen.�Eftersom� jag�har� jobbat�mycket�med�det� innan�så,� jag� skulle�
gärna�vilja�jobba�mer�med�det.�(Arbetsterapeut,�Fokusgrupp�7.)�

�
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En�av� intervjupersonerna�menar�att�bedömningen�av�arbetsförmågan�är�svår�
eftersom�den�inte�görs�utifrån�medicinsk�kompetens,�utan�utifrån�läkaren�som�
person:��
�

Det�de�ska�göra�är�att�konstatera�om�är�det�medicinskt�eller� inte�och�hur�
ser� arbetsförmågan� ut� efter� deras� bästa� förmåga� att� bedöma.� Det� är� ju�
omöjligt�att�veta�vad�de�sysslar�med�på�en�arbetsplats,�man�kan�ju�bara,�då�
handlar� det� ju� mer� om� vad� jag� som� människa� och� doktor� har� för� egen�
kunskap�med�mig�i�bagaget�inte�vad�min�profession�säger�eller�vad�jag�har�
för� kompetens� som� doktor,� eller� hur?� Det� här� handlar� ju� inte� om� medi�
cinsk�kompetens�då�längre.�(Intervju�2.)��

�
På�detta�sätt�riskerar�bedömningen�bli�personbunden�och�godtycklig�om�den�
inte�görs�i�samband�med�utredningar,�exempelvis�av�arbetsterapeut.��
�
I�den�mån�arbetsförmåga�diskuteras�i�teamen�tycks�den�sjukskrivnes�motiva�
tion�och�inställning�till�arbete�vara�av�stor�betydelse�för�diskussionen�om�fort�
satta�åtgärder,�alltså�faktorer�som�inte�grundar�sig�på�det�medicinska�tillstån�
det.�Under�den�observation�som�gjordes�i�samband�med�en�av�fokusgrupperna�
var�de�sjukskrivnas� inställning�till� sin�sjukskrivning�och�till�arbete�en�central�
del�i�diskussionerna�i�flertalet�ärenden.�I�en�av�fokusgrupperna�diskuteras�hur�
bedömningen�av�arbetsförmågan�sker�olika�beroende�på�om�den�sjukskrivne�
är� arbetslös� eller� inte,� där� bedömningen� för� en� arbetslös� mera� kretsar� kring�
personens�motivation�och�inställning.��
�

AT:�Det�är�i�så�fall� jag�som�går�in�och�sjukgymnasten�som�går�in�och�gör�
det,�och�det�jag�bidrar�med�är�mer�en�intervju�med�personen,�om�dess�sub�
jektiva�upplevelse�av�sin�arbetsförmåga.�Och�det�kan�då�vara�relaterat,�det�
beror�ju�på�om�personen�är�arbetslös�eller�om�den�har�ett�arbete�att�återgå�
till.�I�så�fall�gör�jag�en�intervju�utifrån�den�befintliga�arbetsmiljön,�och�sen�
så�om�det�är�en�arbetssökande,�då�tittar�man�mer�på�just�värderingar�kring�
arbete;�hur�ser�personen�på�sin�arbetsförmåga�rent�konkret,�är�man�moti�
verad�till�att�återgå�till�arbete.�Så�det�är�väl�det�som�jag�tittar�på,�och�sen�
tittar�du�på�den�rent�objektiva…��
�
SG:�Ja,�eller�mer�de�fysiska�förmågorna.�Det�är�den�biten�som�jag�kommer�
in� på� för� att� se� liksom� vad� det� finns� för� förutsättning� för� patienten.� Att�
säga�rent�ut�vad�en�arbetsförmåga� ligger�på�är� ju�alltid�svårt,� för�det�be�
hövs� ju�oftast�mer�för�det�och�det�kan�behövas�arbetsträning�i�reell�miljö�
och�sådana�saker,�och�det�har�inte�vi�här,�utan�det�har,� ja,�andra�resurser�
som�behövs�då.�Och�det� tycker� jag�väl�att�där�har� jag�blivit�bättre�rustad�
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nu�än� i�början,� för�att� jag�har�gått�utbildning�nu�under�våren,�så� jag�kan�
göra�bättre�bedömningar.�(Fokusgrupp�9.)�

�
Om�bedömningen�av�arbetsförmåga�inte�diskuteras�vid�teamens�möten�är�det�
begripligt�att�vissa� läkare� inte�upplever�att�de� får�ut�något�av�mötena,�då�de�
inte� leder� till� något� stöd� i� bedömningarna.� I� dessa� fall� upplevs� teamen� som�
slöseri�med�tid�och�resurser,�och�resulterar�i�kommentarer�som�denna:��
�

Ja,�jag�skulle�gärna�slippa�och�sitta�med�i�teamet�helt�klart,�för�jag�har�vik�
tigare�saker�att�hålla�på�med�än�att�sitta�och�slösa�tid�på�teamet.�(Läkare,�
fokusgrupp�5.)�

�
Den�vanligaste� inställningen�hos� läkare�kring�hur� teamen� fungerar� i� relation�
till�bedömning�av�arbetsförmåga�tycks�emellertid�vara�att� teamet�mobiliserar�
åtgärder�och�utredningar,�som�i�sin�tur�ökar�möjligheterna�att�göra�en�korrekt�
bedömning.�En�av�intervjupersonerna�uttrycker�detta�på�följande�vis:��
�

Ja� alltså� teamet� ska� ju� kunna� vara� […]� vi� har� en� samlad� kunskap� och� vi�
kanske�träffar�en�sjukskriven�på�olika�sätt,�[…]�eftersom�vi�möts�både�från�
försäkringskassan�och�sjukskrivande�håll�då�att�vi�kan�komma�fram�till�att�
här�finns�det� luckor� i�bedömningen,�och�då�får�vi� försöka�fylla� igen�dem�
[…]� man� kan� ju� komma� fram� till� att� det� ska� göras� ett� avstämningsmöte�
och�det�ska�vara�arbetsplatsbesök,�det�kan�vara�mycket�som�händer.� (In�
tervju�8.)��

�
I�en�av�fokusgrupperna�menar�en�sjukgymnast�att�läkarna�har�börjat�konsulte�
ra�dem�mycket�mera�i�sina�bedömningar�av�arbetsförmåga�sedan�teamen�star�
tade.��
�

Ja,�vi�märker�det�här�att�läkarna,�om�det�beror�på�att�det�har�varit�få�ordi�
narie�eller�om�det�är�mycket�av�det�här�arbetet,�men�jag�tror�det�är�mycket�
av�det�här,�gärna�pratar�med�oss�sjukgymnaster,� liksom�vilken�arbetsför�
måga�har�den�här�patienten.�De�träffar�dem�kanske�fem�minuter,�eller�på�
telefon�och�ska� förlänga�sjukskrivningen�på�det,�medan�vi�kanske� träffar�
dem�en,�två�gånger�i�veckan�under�lång�tid�så�att�säga.�Så�att�just�här�jäm�
fört�med,�nu�har�jag�bara�jobbat�på�en�annan�vårdcentral,�men�det�är�stor�
skillnad,�liksom,�hur�de�använder�oss.�(Sjukgymnast,�fokusgrupp�11.)�

�
Det� finns�således�en�bredd�av�olika�åsikter�kring�huruvida�resursteamen�an�
vänds� för� att� underlätta� bedömningen� av� patienters� arbetsförmåga.� På� vissa�
håll�tycks�teamet�ha�en�sådan�effekt,�medan�det�i�andra�team�inte�finns�någon�
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sådan�diskussion�alls.�En�intervjuperson�hävdar�att�teamen�kommer�att�få�en�
större�betydelse� i�och�med�förändringar�på�Försäkringskassan,�där�arbetsför�
mågan�mer�sätts�i�centrum:��
�

Från�och�med�nästa�år�så�kommer�ju�försäkringskassan�också,�de�kommer�
inte�att�fråga�efter�sjukskrivningsorsak�längre,�utan�man�kommer�att�fråga�
efter�vad�klarar�den�här�personen�av�att�göra.��
�
Ja,�det�är�en�viss�skillnad.�
�
Ja,�det�är�en�jättestor�skillnad.�Och�då�tror�jag�att�det�här�teamet�kommer�
att�ha�än�större�betydelse,�för�att�det�förändrar�hela�vårt�synsätt,�eller�allt�
så,�vi�tvingas�tänka�på�ett�annat�sätt.�(Intervju�4.)�

�
Resursteam� lyfts�här� som�en�allt�viktigare�arena� för�bedömningen�av�arbets�
förmåga,� något� som� tycks� bli� en� allt� viktigare� fråga� för� vården� att� handskas�
med,�alltefter�försäkringskassans�stramare�fokus.�Emellertid�uttrycker�följande�
citat�en�uppfattning�som�är�vanlig�i�materialet:�beslutet�tas�av�försäkringskas�
san,�och�det�finns�därmed�en�underliggande�önskan�att�de�också�ska�ta�mera�
ansvar�för�den�bedömning�som�utgör�underlaget�för�beslutet.��
�

Det�är�dem�[försäkringskassan]�som�tar�det�beslutet,�det�är� ju�deras� jobb.�
Vårt�jobb�är�ju�liksom�det�medicinska�sen�är�det�deras�jobb�att�bedöma�om�
de�kan�jobba�eller�inte.�(Intervju�10.)�

�

Sjukskrivningars�antal,�längd�och�kvalitet�

Ett�uttalat�syfte�med�resursteamen�är�att� förkorta�sjukskrivningstiden.�Perso�
nalens�upplevelse�av�detta�undersöks�i�enkätfrågan�”I�vilken�utsträckning�an�
ser�du�att�resursteam�leder�till�förkortad�sjukskrivningstid?”�(tabell�8).�
�
�
�
�
�
�
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Tabell�8.�I�vilken�utsträckning�anser�du�att�resursteam�leder�till��

förkortad�sjukskrivningstid?�

� Antal� Procent�
Väldigt�mycket� 22 9�%
Ganska�mycket� 134 55�%
Ganska�lite� 48 20�%
Inte�alls� 5 2�%
Vet�ej� 35 14�%
Totalt� 244 100�%

�
�
Svaren�på�frågan�är�försiktigt�positiva,�64�%�har�svarat�i�en�positiv�riktning�och�
22�%�har�svarat�i�en�negativ�riktning.�På�denna�fråga�finns�en�större�andel�som�
svarat�”vet�ej”�än�på�de�tidigare�redovisade�frågorna,�vilket�tyder�på�att�det�är�
svårt�för�personalen�att�bedöma�huruvida�resursteamen�leder�till�att� förkorta�
sjukskrivningstiden�eller�inte.��
�
�

Tabell�9.�I�vilken�utsträckning�anser�du�att�resursteam�leder�till�förkortad��

sjukskrivningstid?�Uppdelat�efter�yrke.�

� Väldigt�
mycket�

Ganska�
mycket�

Ganska�
lite�

Inte�alls� Vet�ej�

Handläggare� 24�%� 53�% 18�% 0�%� 6�%
Läkare� 4�%� 51�% 31�% 3�%� 12�%
Samordnare� 16�%� 74�% 3�% 3�%� 3�%
Kurator� 11�%� 39�% 22�% 0�%� 28�%
Arbetsterapeut� 3�%� 61�% 10�% 0�%� 26�%
Sjukgymnast� 9�%� 58�% 12�% 0�%� 21�%

�
�
I� tabell�9�kan�vi�konstatera�att�kuratorer,�arbetsterapeuter�och�sjukgymnaster�
haft� större� problem� än� andra� yrkeskategorier� att� ta� ställning� till� frågan� om�
teamen�leder�till� förkortad�sjukskrivningstid.�Värt�att�notera�är�att�även�12�%�
av�läkarna�är�osäkra.��
�
De�som�svarat�i�negativ�riktning�på�frågan�är�främst�läkare�och�kuratorer,�samt�
i�viss�mån�försäkringskassehandläggare.�Ur�tabell�9�kan�vi�utläsa�att�läkarna�är�
mera�skeptiska� till� resursteamens�påverkan�på�sjukskrivningstiden�än�övriga�

29��
�



Attityder�kring�resursteamen�

yrken.� Mer� än� hälften� av� läkarna� anser� emellertid� att� teamen� förkortat� sjuk�
skrivningstiden.��
�
I� intervjuerna�diskuteras�minskade�sjukskrivningstal�som�ett�resultat�av�flera�
orsaker,� som� inte� specifikt� kan� härledas� till� införandet� av� resursteam.� Vissa�
menar�att�teamen�inte�har�någon�del�i�detta�alls.��
�

…alltså�vi�gjorde�likadant�för�10�år�sen�och�då�visade�det�sig�att�sjukskriv�
ningstalen�halverades�med�hälften,�men�det�var�ju�sociodemografiska�för�
hållanden�i�samhället�alltså�som�gjorde�det,�att�arbetslösheten�gick�ner�el�
ler�vad�det�nu�var.�(Intervju�7.)�

�
Den� vanligaste� kommentaren� kring� detta� är� emellertid� att� orsakerna� till� att�
sjukskrivningarna� minskar� i� tid� och� antal� är� multifaktoriell,� men� att� teamen�
haft�en�positiv�inverkan.��
�

Effekten�kan�vi�se�att�vi�har�minskat�våra�sjukskrivningstal.�Men�de�kan�
ske�hade�minskat�i�alla�fall,�eftersom�det�har�varit�så�mycket�fokus�just�på�
sjukskrivningen,�och�att�alla�doktorer�har�ju�gått�försäkringsmedicinsk�ut�
bildning,�den�som�försäkringskassan�håller,�och�sjuksköterskorna�har�gått�
den�också�och�kuratorn�och�alla�de�personer�som�finns�runt�omkring�pati�
enten�har�gått�den�här�utbildningen.� […]�Men� jag�vill� ju�gärna� tro�att�en�
stor�del�av�vår�minskning�är�just�resursteamet,�och�framförallt�tror�jag�pa�
tienter�känner�sig� tryggare� i�att�man� inte�är�själv�gentemot�systemet.�Att�
man� har� någon� mer� som� kan� vara� förespråkare� för� en,� som� då� rehabsa�
mordnaren� blir.� Men� alltså� jag,� vad� som� ger� stor� effekt,� det� vet� jag� inte,�
men�att�det�har�betydelse�det�är�jag�helt�övertygad�om.�(Intervju�11.)�

�
I�en�kommentar�på�samma�fråga�noterar�en�av�intervjupersonerna�att�många�
vill�tillskriva�skedda�förändringar�till�projekt�som�de�startat,�men�att�det�oftast�
innebär�en�förenkling.��
�

Det� handlar� ju� väldigt� mycket� om� grundläggande� värderingar� som� styr�
det�här.�[…]�Det�är�många�som�då�vill�hävda�naturligtvis�när�man�har�star�
tat�sådana�här�projekt�då�att�det�måste�ju�bero�på�det�[…]�att�vi�har�nått�de�
här�fina�resultaten,�men�det�är�ju�inte�så�enkelt.�Sen�har�vi�kring�sjukskriv�
ningen�jättestora�faktorer�kring�hur�konjunkturerna�ser�ut,�arbetsmarknad�
och�sådana�saker�som�man�håller�på�med�nu�politiskt�också,�med�styrme�
del�man�kan�sätta�in.�(Intervju�8.)�

�
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Att� minskade� sjuktal� grundar� sig� i� ändrade� värderingar� är� en� tolkning� som�
stöds�av�följande�citat:��
�

FK:�…redan�2000�2001�såg�man�en�klar�minskning,�och�en�ökning�på�parti�
ella�sjukskrivningar�jämfört�med�hela.�Man�tog�till�sig�det�tänket�från�bäg�
ge�håll�om�att�sjukskriva�partiellt.�
�
AF:�Då�märktes�det�2001�kan�jag�säga�hos�oss�också.�(Fokusgrupp�9.)�

�
Sjuktalen�har�minskat,�men�minskningen�började�redan�innan�teamen�startade�
som�ett�resultat�av�ett�ändrat�förhållningssätt,�där�det�blivit�vanligare�att�sjuk�
skriva�på�deltid.�Den�utvecklingen�gav�en�snabb�effekt�på�sjuktalet.�Sedan�är�
det�naturligtvis�möjligt�att�teamen�förstärkt�den�effekten.��
�
Ett�annat�sätt�att�betrakta� teamens�effekt�på� sjukskrivningarna�är�att� studera�
huruvida�de�leder�till�bättre�och�snabbare�åtgärder.�En�sådan�utveckling�behö�
ver�inte�nödvändigtvis�innebära�att�sjuktalen�och�sjukskrivningstiden�minskar,�
men�torde�leda�till�sjukskrivningar�med�bättre�kvalitet.��
�
�

Tabell�10.�I�vilken�utsträckning�anser�du�att�resursteam�leder�till�att��

rehabiliteringsåtgärder�sätts�in�tidigare?�

� Antal� Procent�
Väldigt�mycket� 48 20�%
Ganska�mycket� 132 54�%
Ganska�lite� 43 18�%
Inte�alls� 4 2�%
Vet�ej� 17 7�%
Totalt� 244 100�%

�
�
Ur�tabell�10�kan�vi�utläsa�att�tre�fjärdedelar�av�de�tillfrågade�anser�att�teamen�
leder�till�att�rehabiliteringsåtgärder�sätts�in�tidigare.�Bedömningen�av�teamens�
effekt�på�detta�område�är�således�till�största�del�positiv,�och�kan�betraktas�i�re�
lation� till�de�ovan�beskrivna�diskussionerna�om�att� teamen� leder� till�att� sätta�
igång�flera�utredningar.��
�
En�av�de�intervjuade�menar�att�teamen�har�lett�till�att�sjukskrivningarna�ifrå�
gasätts�oftare,�tydligare�och�snabbare,�vilket�leder�till�tidigare�åtgärder.��
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�
Jag� tror� att� vi� mer� aktivt� tar� den� här� diskussionen� och� ifrågasätter� sjuk�
skrivning�och�den�längd�på�sjukskrivningen�[…]�det�blir� lite�mera�aktivt,�
man�vill�liksom�begränsa�den�här�sjukskrivningen�och�verkligen�ifrågasät�
ta�om�man�behöver�vara�sjukskriven.�Man�blir�mera�medveten�om�det�här.�
(Intervju�5.)��

�
Resursteamen�har�bidragit�till�att�det�går�fortare�att�få�undersökningar�och�re�
misser�gjorda,�vilket�flera�påpekar.��
�

I�vissa�fall�så�kan�man�påskynda�vissa�undersökningar.�Det�gäller�framför�
allt� röntgenundersökningar,� magnetröntgen� i� så� fall� eller� andra�mer�om�
fattande…�[…]�Så�där�har�det�under�underlättat,�helt�klart.�(Läkare,�fokus�
grupp�5.)�

�
Uppfattningen�att� teamen�kan� snabba�på�processen�är�utbredd� i�de�olika� re�
sursteamen,�även�om�personalen�är�försiktig�med�att�tvärsäkert�uttala�sig�om�
teamens� effekt� på� detta� område.� Ungefär� samma� inställning� finns� kring�
teamens�påverkan�på�åtgärders�kvalitet.��
�
�

Tabell�11.�I�vilken�utsträckning�anser�du�att�resursteam�leder�till�att�patienter��

erbjuds�åtgärder�med�bättre�kvalitet?�

� Antal� Procent�
Väldigt�mycket� 36 15�%
Ganska�mycket� 126 52�%
Ganska�lite� 47 19�%
Inte�alls� 7 3�%
Vet�ej� 27 11�%
Totalt� 243 100�%

�
�
I�tabell�11�ser�vi�att�67�%�av�de�tillfrågade�anser�att�teamen�leder�till�åtgärder�
med�bättre�kvalitet.�Det�är�en�större�andel�som�är�tveksamma�eller�negativa�på�
frågan�om�kvalitet�än�på�frågan�om�tidigare�åtgärder�(tabell�10),�även�om�mer�
parten�fortfarande�svarar�positivt.��
�

Det�finns�ju�en�viss�process�när�man�är�många�att�man�kommer�med�för�
slag,�så�jag�tror�att�man�får�andra�idéer�än�vad�man�skulle�ha�fått�om�man�
satt�själv�med�alla�ärenden�eller�om�man�kommunicerade�bara�via�remis�
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ser�eller�så�med�sjukgymnast�och�kurator.�Men�det�är�som�med�all�mötes�
tid,� att� det� gäller� att� utnyttja� den� effektivt,� för� annars� så� sitter� man� och�
tycker�att�man�sitter,�det�går�åt,�[…]�det�är�ju�viktigt�att�man�inte�har�den�
känslan,�]…]�alla�känner�att�man�får�ut�nånting�av�det,�den�tiden�man�sit�
ter�med�då�[…]�i�teamet,�mötet.�(Intervju�6.)��

�
Att� flera�professioner�möts�kring�ett�sjukskrivningsärende�är�något�som�flera�
lyfter�som�positivt,�och�som�kan�leda�till�att�andra�åtgärder�sätts� in.�De�olika�
perspektiven�och�utgångspunkterna�kan�på�så�sätt�berika�varandra.���
�

Ja�det�är�det�vi�hoppas�på.�För�om�vi�tycker�precis�lika�allihopa�då�är�det�
inte�särskilt,�då�kan�man�ifrågasätta�om�det�behövs.�Utan�tanken�är�ju�att�i�
och� med� att� det� är� flera� olika� yrkesgrupper� som� träffar� patienten� så� får�
man�ju�ett�mycket�bättre�underlag�för�att�fatta�ett�beslut�ifrån.�Sen�kan�det�
ju�också�vara�så�att�man�har�olika�uppfattningar�och�då�får�man�ju�också�
diskutera�vilka�uppfattningar�som�ska�gälla,�eller�prova�sig�fram�helt�en�
kelt.�(Intervju�4.)�

�
Teamarbete�lyfts�av�en�intervjuperson�fram�som�positivt�i�de�fall�då�sjukskriv�
ningarna�blivit�långa.�Där�blir�teamet�en�plattform�för�en�diskussion�om�fort�
satta�åtgärder.��
�

Det�här�är�ju�en�hjälp�för�oss�också�med�de�sjukskrivna�som�tenderar�att�bli�
långa,�att�vi�sitter�ner�och�diskuterar�hur�vi�går�vidare� för�att�oftast�med�
längre�sjukskrivningar�så�är�ju�den�medicinska�delen�inte�den�svåra�biten�
utan�det� är�ofta� det� som� är� runt� omkring� och� hur� de� ska� komma� vidare�
och�då�är�ju�ett�teamarbete�att�föredra.�(Intervju�3.)�

�

Teamets�syfte�och�målgrupp�

Det�finns�bland�deltagarna�olika�förväntningar�på�vad�teamet�ska�vara�till�för,�
och�vems�behov�som�styr� teamets�arbete.�En�av�verksamhetscheferna�ger� en�
bild�där�läkaren�framstår�som�teamets�huvudperson.��
�

Någonstans� så�är�min�uppfattning�det�att�man,�ytterst� så�är�det� ju� så�att�
det�är�en�ansvarig�läkare�som�har�sjukskrivningsansvaret,�och�det�kan�inte�
läggas�över�på�någon�annan�person.�Så�på�något�sätt�så�är�det�ju�ändå�så�
att� läkaren� har� ofta� det� sista� ordet� och� då� kan� det� ju� bli� en� konflikt� om�
andra�i�gruppen�tycker�annorlunda.�(Intervju�4.)��

�

33��
�



Attityder�kring�resursteamen�

Här�framgår�det�att�det�finns�en�maktrelation�i�teamet,�där�läkaren�står�högre�
än� de� andra� deltagarna.� Blir� det� oenigheter� är� det� läkarens� ord� som� väger�
tyngst.� Uppgiften� för� teamet�blir� enligt� denna� syn� till� stor�del� att� backa�upp�
och�stödja�läkaren�i�dennes�bedömning.��
�
Som�tidigare�nämnts�så�krävs�det�för�att�läkare�ska�uppleva�teamarbetet�som�
meningsfullt�att�mötena�upplevs�som�nyttiga� för� läkarens�bedömning.�En�av�
intervjupersonerna�kommenterar�detta:��
�

Teamet�måste�också�vara�stödfunktion� för�dem,�att�de�känner�att� teamet�
gör�nåt�konkret,�det�blir�nåt�konstruktivt,�de�sitter�inte�bara�och�läser�i�min�
journal.�Det�tror�jag�att�många�doktorer�upplever�så,�jaha,�vad�ska�de�vara�
till�för,�ska�de�sitta�där�och�en�till�ska�bara�tycka�vad�jag�har�gjort.�Men�sen�
då?�Så�teamet�måste�ju�ha�en�aktiv�uppgift.�(Intervju�2.)��

�
Den�aktiva�uppgiften�blir�här,�återigen,�att�fungera�som�läkarens�stöd.�I�en�av�
intervjuerna�framkommer�ett�annat�synsätt,�där�intervjupersonen�anser�att�det�
främst�är�försäkringskassans�behov�som�styr�resursteamen:��
�

Jag� förstår� ju� mycket� väl� målsättningen� utifrån� […]� försäkringskassans�
sida�då.�Samtidigt� så�kanske�vi�på�vårdcentralen�har�delvis�andra�behov�
som�just�resursteamen�inte�har�hänsyn�till,�utan�där�tar�man�ju�hänsyn�till�
att�försöka�förkorta�sjukskrivningsperioderna�så�mycket�som�möjligt.�(In�
tervju�7.)��

�
En� annan� respondent� menar� att� arbetet� med� att� sänka� sjukskrivningstalen,� i�
vilken� form�arbetet�än�görs,�är�en�angelägenhet� för�såväl�sjukvården,� försäk�
ringskassan� och� de� sjukskrivna.� Respondenten� ställer� sig� dock� frågan� vem�
som�slutligen�tjänar�på�arbetet:��
�

Det� ligger� i� allas� intresse� att� jobba� med� de� här� [sjukskrivningsfrågorna]�
men�sen�är�det�ju�frågan�vem�som�vinner�mest�på�det.�Det�är�ju�så�i�sådana�
offentliga� system,� att� det� är� klart� att� samtidigt� allra� längst� upp� är� det� ju�
samhället�som�tjänar�på�det,�men�längre�steg�ner�så�är�det�ju�försäkrings�
kassan�som�tjänar�på�att�försöka�snabba�upp�sjukskrivningsprocessen.��

�
En� läkare� i�en�av� fokusgrupperna�uttrycker�obehag�över�att�arbeta� i� teamen,�
eftersom�denne�känner�sig�kontrollerad:��
�

Jag�för�min�del�känner�att�det�är�ett�sätt�att�kontrollera�oss,�jag�är�inte�rik�
tigt� positiv� till� de� här,� för� att� jag� känner� mig� lite� kontrollerad� alltså.� Jag�
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känner�mig�som�att�jag�rapporterar�av�för�att�visa�att�jag�har�gjort�det�jag�
ska,�så�känns�det.�(Läkare,�fokusgrupp�2.)�

�
Här�upplevs�resursteamen�som�en�kontrollinstans,�där�försäkringskassan�kan�
kritisera� hur� läkare� formulerar� sina� intyg.� Samma� läkare� diskuterar� senare� i�
fokusgruppen� hur� resursteamen� borde� se� ut� istället,� vilket� får� illustrera� ett�
tredje�synsätt:��
�

Jag�är�inte�alls�emot�teamverksamhet,�men�jag�tycker�man�ska�teamverka�
[…]�vid�behov�om�de�patienter� som�behövs,�och� inte� liksom�bara� för� sa�
kens�egen�skull.�(Läkare,�fokusgrupp�2.)��

�
Kuratorn�i�samma�fokusgrupp�ger�senare�exempel�på�en�typ�av�patienter�som�
teamen�skulle�kunna�inrikta�sig�på:��
�

Sen�känner�jag�att�jag�sitter�med�en�del�patienter�som�har�varit�sjukskriv�
na,�men�sen�har�man�då�bedömt�att�de�ska�kunna�jobba,�fast�de�är�inte�är�
helt�återställda.�Och�som�då�inte�kommer�in�på�arbetsmarknaden�och�som�
mår�fruktansvärt�dåligt,�som�jag�skulle�gärna�skulle�vilja�ha�nån�form�av�
teamarbete�kring.�Jag�sitter�och�jobbar�på�själv�så�att�säga�och�där�finns�det�
ju�inte�nåt�sånt�forum�då.�(Kurator,�fokusgrupp�2.)�

�
Tidigare�under�fokusgruppen�har�läkaren�uttryckt�sig�kritiskt�kring�att�teamet�
träffas� runt� en� patient� utan� att� denne� närvarar,� vilket� också� kan� ses� som� ett�
uttryck� för�detta� tredje�synsätt.�Eftersom�patienten�borde�vara� i� fokus,�borde�
den�också�närvara�vid�mötet.��
�

Det�har�vi�pratat�om�väldigt�mycket� i� läkargruppen�att�vi� inte�tycker�om�
att�inte�patienterna�är�representerade,�att�vi�sitter�och�pratar�om�patienter�
liksom�automatiskt�utan�att�de�är�med.�Och�anledningen�till�det�är�väl�att�
det�skulle� ta�så� lång�tid�om�patienterna�var�med�skulle� jag�tro,�att�det�är�
liksom�orsaken�från�början.�Men�nej,�det�känns�inte�bra.�Det�har�inte�känts�
bra�nån�gång.�(Läkare,�fokusgrupp�2.)��

�
I�en�annan�fokusgrupp�diskuterades�vad�teamen�fokuserar�på,�där�det�ifråga�
sattes� i� vilken� mån� de� inriktar� sig� på� att� hjälpa� individerna.� Teamets� arbete�
riskerar�att�börja�handla�om�myndigheterna�som�sådana,�där�individerna�för�
loras�längs�vägen.��
�

Kurator:�Och�jag�kan�tycka�då�att�det�har�blivit�mer�och�mer�myndighet�
sorgani...�alltså�fokuserat�istället�för�patientfokuserat.��
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�
AF:�Ja,�det�blir�gärna�det.�Och�det�är�mycket�på�grund�av�att�vi�sitter�här�
utifrån�vårat�uppdrag�också.�Sen�kan�vi�då� tycka�att�som�person�kan� jag�
tycka�att�det�finns�värden�i�att�man�kan�glida�lite�grann�på�uppdraget,�men�
alltså�i�det�stora�hela�är�det�ju�så�att�jag�får�inte�glida�för�mycket,�för�att�då�
blir� det� ju� liksom,� nehej,� det� är� inte� vårat� uppdrag.� Det� har� vi� inte� fått�
pengar�för,�så�att�säga,�det�är�nästa�ända.�Men�jag�som�har�varit�med�från�
gamla�tiden�före�också�ser�ju�det�att�då�hade�vi�ett�jättebra�samarbete,�och�
det� fungerade� ju�bara� så�här�va,�utan�att� nån�behövde� säga�nånting.�Nu�
ska�det�vara�så�formaliserat�allting�så�det�nästan�går�till�överdrift� istället,�
och�det�är�den�enskilda�som�kommer�i�kläm�här.�(Fokusgrupp�9.)�

�
Att� patienten� tappas� bort� i� arbetet� tycks� vara� en� farhåga� som� delas� av� flera�
teammedlemmar.�En�ytterligare�illustration�på�detta�patientfokuserade�synsätt�
ges�av�en�arbetsterapeut:��
�

Många�av�oss,�inom�sjukvården�i�alla�fall,�tittar�ju�mycket�på�det�här�med�
helhetssynen,�som�myndigheterna�inte�kan�ha,�för�att�de�har�ett�annat�helt,�
det�är� jobbfokus�eller�vad�det�nu�är.�Medan�jag�kan�se�mer�att,� jag�ser� ju�
min�roll�i�teamet,�både�som�att�när�jag�träffar�en�patient�så�tittar�ju�jag�lika�
mycket�på�hur�det�fungerar�i�vardagen,�och�hur�den�här�personen�kan�få�
livskvalitet.�Och�det�är� ju� liksom�både� i� förhållande� till� jobb,�eller�om�de�
blir�utan�jobb.�[…]�Även�om�jag�träffar�patienten�med�utgångspunkt�från�
resursteamet,�så�tittar�ju�jag�lika�mycket�på,�ja,�helheten,�eller�vad�man�ska�
säga.�[…]�Det�blir�ju�fokus�på�jobb�eller�sjukskrivning�eller�så.�Och�det�är�
ju� liksom�självklart,�men�ibland�kan�man�ha� lust�att�bara�smacka�upp�en�
bild�på�patienten,�[…]�de�mår�så�här,�och�i�det�här�sociala�sammanhanget�
återfinns�patienten�och�lite�sådär.�Så�att�man�mer�får�fokus�på�vem�är�den�
här�personen?�Hur�kan�vi�hjälpa�den�att�må�bra?�Oavsett� jobb�eller�sjuk�
skrivning.�(Arbetsterapeut,�fokusgrupp�9.)�

�
Det� är� alltså� möjligt� att� göra� en� indelning� i� tre� olika� synsätt� kring� resurs�
teamens�syfte�och�målgrupp.�Det�första�är�att�resursteamen�är�till�för�läkarna,�
för�att�hjälpa�dem�att�göra�bra�och�korrekta�bedömningar.�Det�andra�innebär�
att�resursteamen�betraktas�som�en�kontrollinstans�för�att�tillfredsställa�försäk�
ringskassan.�Det�tredje�synsättet�sätter�den�sjukskrivne�i�fokus,�där�dennes�be�
hov�av�rehabilitering�är�teamets�centrala�uppgift.�Detta�tredje�synsätt�uttrycks�
dock�i�de�flesta�fallen�som�en�önskan�om�hur�teamen�skulle�kunna�utvecklas,�
snarare�än�som�en�beskrivning�av�hur�de�fungerar.��
�
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Kommunikationen�mellan�vården�och�försäkringskassan�

Ett� återkommande� tema� som� personalen� diskuterar,� i� såväl� enkäterna,� inter�
vjuerna�och�fokusgrupperna,�är�relationen�och�kommunikationen�mellan�vår�
den�och�försäkringskassan.�Då�dessa�två�parter�utgör�kärnan�i�resursteamen�är�
denna�relation�central�för�hur�det�gemensamma�arbetet�fungerar.��
�
Exempelvis�blir�de�ovan�diskuterade� förändringarna� i� läkarnas�yrkesroll� inte�
begripliga� förrän�de�ställs� i� relation� till�de� förändringar� som�skett�på� försäk�
ringskassan.� Genomgående� i� materialet� upplever� läkare� att� intygsskrivande�
har�blivit�mera�komplicerat�och�tidskrävande�som�en�effekt�av�försäkringskas�
sans�skärpta�krav.�Vissa�uttrycker�ett�starkt�missnöje�över�detta:��
�

En�period�då�vi�hade�en�annan�handläggare�kändes�det�som�att�man�gick�
till� mötena� för� att� få� ”smisk� på� fingrarna”� för� otillräckligt� ifyllda� intyg,�
trots�att�jag�tycker�jag�lägger�ner�stor�möda�på�dem.�(Enkätsvar,�fråga�9a.)��

�
En� handläggare� på� försäkringskassan� uttrycker� själv� hur� synen� på� sjukdom�
förändrats�de�senaste�åren.��
�

Det� som� har� förändrats� mycket� är� försäkringskassans� bedömning� utav�
sjukdomsbegreppet.� Alltså� det� som� betraktades� som� sjukdom� bara� för�
några�år�sen�betraktas� inte�som�sjukdom�idag.�Då�tänker� jag�alltså�på�de�
här�[…]�där�en�händelse�i�livet�påverkar�hur�patienten�mår,�där�blir�det�of�
tast�ett�avslag�nu�från�försäkringskassans�sida,�nej�till�sjukpenningen.�(Fo�
kusgrupp�9.)�

�
En� av� intervjupersonerna� beskriver� hur� läkare� skulle� vilja� att� deras� bedöm�
ningar�i�högre�grad�accepterades�av�försäkringskassan.�
�

[…]�man�tycker�att�man�gör�ett�bra�jobb,�och�man�skulle�gärna�vilja�att,�jag�
tror�att�man�skulle�vilja�att�det�som�man�bedömer�som�läkare�skulle�vara�
good�enough,�om�man�säger,�inom�försäkringskassan.�För�på�något�sätt�så�
blir�det�ju�så�att�när�man�bedömer�en�patient�och�bedömer�arbetsförmåga,�
så�blir�man�lite�ifrågasatt�av�försäkringskassan,�för�de�ser�andra�saker�i�in�
tyget.�(Intervju�11.)�

�
I�citatet�lyfts�något�som�är�centralt�för�all�kommunikation�–�de�olika�aktörernas�
utgångspunkter.�Intervjupersonen�säger�att�försäkringskassan�inte�ser�samma�
saker� som� läkarna� i� intygen,�vilket� innebär�att�vården�och� försäkringskassan�
har�olika�utgångspunkter�för�den�gemensamma�kommunikationen.�Här�bott�
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nar�skillnaderna�i�de�olika�uppdragen,�som�leder�till�skillnader�i�deras�syn�på�
de�personer�intygen�berör.�Vården�ser�en�patient,�försäkringskassan�ser�en�för�
säkrad.�Därmed�ser�de�olika�saker�i�intyget,�och�drar�olika�slutsatser.�Det�finns�
olika� uppfattningar�om� vad� som� borde� berättiga� till� sjukpenning,� vilket� illu�
streras�i�följande�diskussion.��
�

L:� Om� någons� barn� till� exempel� har� blivit� påkört� och� de� mår� jättedåligt,�
det�går�inte�att�sjukskriva�[…]�om�man�följer�de�riktlinjerna.�[…]�
�
FK:�Du�kan� ju�göra�så,�att�beskriva�att�det�är�chocktillstånd.�Planeringen�
härefter�är�att…�Och�det�är�den�som�oftast�saknas�i�intygen.��
�
L:� Det� hjälper.� Men� chocktillstånd� […]� man� är� jättestrikta,� vad� är� det� i�
sjukdomen�som�sänker�ner�arbetsförmågan.�Det�finns�ingen�sjukdom�som�
sänker� arbetsförmågan,� men� det� finns� ett� familjeproblem� som� är� jättebe�
svärligt.�Och�man�kan�inte�jobba.�(Fokusgrupp�3.)�

�
I� sammanhanget� är� synen� på� vad� som� ligger� till� grund� för� bedömningen� av�
sjukpenning� intressant.� Försäkringskassan� hävdar� att� arbetsförmågan� är� vad�
som�ska� ligga� till�grund�för�beslutet,�och� inte� förekomsten�av�eventuell� sjuk�
dom.�Sjukvården�är�å�sin�sida�mera�fokuserad�på�sjukdom.�Å�andra�sidan,�och�
häri� ligger� en� paradox,� bygger� försäkringskassan� sitt� beslut� enbart� på� medi�
cinskt�motiverade�nedsättningar�av�arbetsförmågan,�medan�sjukvården�tycks�
vilja�se�till�andra�faktorer,�såsom�familjesituation�och�sociala�omständigheter.��
�
Poängen� kontrasteras� av� följande� ordväxling� mellan� en� handläggare� och� en�
arbetsterapeut�under�en�av�fokusgrupperna:��
�

FK:�Vi�tittar�ju�inte�på�sjukdom,�vi�tittar�ju�på�arbetsförmåga.�
AT:�Ni�tittar�på�arbetsförmåga�och�vi�tittar�på�sjukdom.��
� � (Fokusgrupp�7.)�

�
Citatet�är�i�sin�enkelhet�ganska�talande�för�de�konflikter�som�uppstår�i�kontak�
ten�mellan�vården�och�försäkringskassan.�Olika�definitioner�och�utgångspunk�
ter�gör�att�kommunikationen�haltar.�Detta�kan�sedan�få�konsekvenser�för�hur�
personer�som�kommer�i�kontakt�med�flera�aktörers�system�bemöts.�Arbetste�
rapeuten�i�citatet�ovan�lyfter�detta�som�ett�problem:��
�

AT:�Jag�kan�bli�väldigt�frustrerad�över�att�det�finns�olika�som�du�säger�de�
finitioner�[…]�sjukvården�har�ett�sätt�att�se�på�det,�och�kassan�har�en,�och�
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arbetsförmedlingen�en�och�det…�Jag�träffar� flera�som�kommer� i�kläm�på�
grund�av�att�det�är�olika�definitioner…�(Fokusgrupp�7.)�

�
Denna� problematik� gäller� generellt� i� samarbetet� mellan� vården� och� försäk�
ringskassan,� men� blir� central� i� en� arbetsform� som� bygger� på� kommunikatio�
nen�mellan�dessa�aktörer.��
�
I� materialet� lyfts� såväl� positiva� som� negativa� exempel� på� kommunikation�
fram.� Många� uppger� att� det� har� blivit� lättare� att� få� till� en� diskussion� kring�
ärenden� genom� att� fler� träffas� runt� patienten,� och� att� det� leder� till� en� bättre�
planering.��
�

Nu� färre� patienter� som� ”hänger� i� luften”.� Även� om� inte� alltid� sjukskriv�
ningarna�minskar�så�är�planeringen�för�patienten�betydligt�bättre.�(Enkät�
svar,�fråga�15.)��

�
Kritiken�mot�bristande�kommunikation�är�dock�genomgående�i�materialet,�och�
den�kommer�från�flera�professioner.�De�största�motsättningarna�tycks�emeller�
tid�finnas�mellan�läkare�och�försäkringskassans�handläggare.��
�
Flera� uppger� även� att� det� ibland� blir� problem� då� patientens� handläggare� på�
försäkringskassan�inte�följer�de�överenskommelser�som�träffats�i�teamet.�Detta�
tycks�leda�till�frustration,�och�en�önskan�om�att�ha�med�patientens�handlägga�
re�i�teamet�snarare�än�en�representant,�vilket�innebär�ett�extra�steg�i�kommuni�
kationen.��
�

Handläggarna� på� försäkringskassan� har� ej� förstått� syftet� med� resurs�
teamen�(gäller�ej�handläggaren�i�teamet).�Det�som�teamet�kommer�fram�till�
beaktas� ej� av� patientens� handläggare� på� försäkringskassan.� Tror� på� idén�
med�resursteam,�men�brister�hos�handläggarna�på�försäkringskassan.�För�
säkringskassans�representant�i�teamet�gör�ett�bra�arbete.�(Enkätsvar,�fråga�
15.)��

�
I�svaret�ovan�är�det�tydligt�hur�respondenten�vill�förvissa�sig�om�att�det�inte�är�
alla�handläggare�som�inte�förstått�syftet�med�teamen.�Det�framstår�som�att�det�
främst� gäller� handläggare� som� inte� själva� medverkar� i� team.� En� annan� re�
spondent�irriterar�sig�på�samma�sak,�hur�handläggare�går�emot�överenskom�
melser�gjorda�i�resursteamen.��
�
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Men�irriterande�när�enskilda�försäkringskassehandläggare�går�emot�tagna�
beslut� och� ifrågasätter� planering� och� åtgärder.� Bättre� kommunikation� av�
beslut�på�försäkringskassan�internt�efterfrågas.�(Enkätsvar,�fråga�9a.)��

�
Det� intressanta� i� svaret� är� fokuseringen� på� beslut.� Resursteamen� är� inte� en�
arena�där�beslut�formellt�kan�fattas,�utan�är�tänkta�att�fungera�som�ett�forum�
för� diskussion� inför� beslutsfattandet,� som� i� regel� sker� på� försäkringskassan.�
Emellertid�är�poängen�i�svaret�fortfarande�giltig:�kommunikationen�av�teamets�
slutsatser� brister,� då� besluten� går� i� motsatt� riktning� mot� teamets� informella�
överenskommelser.��
�

Samsyn,�samordning�och�dialog�

I� enkätfrågorna� som� berör� samsynen� kring� arbetssättet� och� teamens� mål� är�
svaren�positiva.�90�%�har�svarat�”Ja,�absolut”�eller�”Ja,�ganska”�på�påståendet�
”Det� finns� en� samsyn� kring� arbetssättet”.� Påståendet� ”Det� finns� en� samsyn�
kring�teamets�mål”�har�samma�andel�positiva�svar.�Motsvarande�siffra�för�på�
ståendet�”Det�råder�ett�gott�samarbetsklimat”�är�97�%.�Slutsatsen�av�dessa�på�
ståenden�blir�att�de�flesta�anser�att�de�olika�aktörerna�i�teamen�har�en�samsyn�
om�teamens�mål�och�riktning.��
�
�

Tabell�12.�I�vilken�utsträckning�anser�du�att�resursteam�leder�till�bättre�samordning�

mellan�olika�aktörer?�

� Antal� Procent�
Väldigt�mycket� 68 27�%
Ganska�mycket� 141 57�%
Ganska�lite� 31 13�%
Inte�alls� 1 0,4�%
Vet�ej� 7 3�%
Totalt� 248 100�%

�
�
På�frågan�”I�vilken�utsträckning�anser�du�att�resursteam�leder�till�bättre�sam�
ordning�mellan�olika�aktörer?”�(tabell�12)�svarar�84�%�i�en�positiv�riktning,�vil�
ket� innebär� att� de� flesta� anser� att� resursteamen� haft� en� positiv� påverkan� på�
samordningen�mellan�de�inblandade�aktörerna.��
�
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I� en� av� fokusgrupperna� lyfter� arbetsförmedlingens� representant� att� det� inte�
tycks�ske�något�dubbelarbete�i�fråga�om�utredningar.��
�

Jag�måste�koppla�på�en�sak�till,�man�kan�ju,�vi�på�arbetsförmedlingen�gör�
ju� också� rehabiliteringsutredningar� och� liknande,� och� jag� tänkte,� jag� satt�
och� funderade� lite� grann� på,� men� det� har� inte� krockat� i� ett� enda� ärende�
som� jag�har�varit� med� och� känt� till.� För� att� jag�menar,�de�utredningarna�
som�görs�från�oss� ibland,�då�har�man�med�sig�dem�när�man�kommer�till�
läkare�och�då�förutsätter�jag�att�de�går�vidare�också,�men�jag�har�inte�sett�
som�sagt�var,�att�det�krockar�nån�gång.�Så�att�det�här,�resurserna�utnyttjas�
maximalt� i�det� läget�vill� jag� ju�påstå.� (Arbetsförmedlingens� representant,�
fokusgrupp�9.)�

�
Citatet�antyder�en�fungerande�samordning�mellan�vården,�arbetsförmedlingen�
och�försäkringskassan,�där�utredningarna�stöttar�varandra.�Om�denna�iaktta�
gelse� är� representativ� för� resten� av� samordningen� får� lämnas� osagt.� Ett� svar�
från�en�av�enkätens�öppna�frågor�motsäger�dock�citatet�ovan:�
�

Ibland�dubbelarbete�t.ex.�dubbla�utredningar�som�kommer�fram�till�sam�
ma�sak.�Försäkringskassan�har�en�tendens�att� fästa� tonvikt�vid�sina�egna�
utredningar.�(Enkätsvar,�fråga�15.)��

�
En�dryg�tredjedel�av�dem�som�besvarat�enkäten�uppger�att�det�finns�brister�i�
dialogen�om�arbetssättet�(tabell�13),�vilket�antyder�att�frågor�om�teamets�funk�
tion�och�utveckling�inte�diskuteras�i�den�utsträckning�de�kanske�borde.��
�
�

Tabell�13.�Det�finns�en�pågående�dialog�om�arbetssättet.�

� Antal� Procent�
Ja,�absolut� 76 31�%
Ja,�ganska� 75 31�%
Inte�särskilt� 81 33�%
Inte�alls� 11 5�%
Totalt� 243 100�%

�
�
I�vissa�resursteam�finns�det�interna�spänningar�mellan�de�olika�professionerna,�
vilket� rimligtvis� inverkar� på� den� gemensamma� dialogen.� I� en� av� fokusgrup�
perna�medverkade�en�läkare�som�kraftfullt�uttryckte�sitt�missnöje�över�arbets�
formen,� där� samtalet� mellan� denne� och� försäkringskassans� representant� till�
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stor�del�hamnade�i�att�markera�sina�positioner.�De�övriga�professionerna�i�tea�
met� tycktes� inte�dela� läkarens�skepsis,�utan� försökte� fungera�medlande,�med�
begränsat� resultat.� Diskussionen� innehöll� dock� relativt� lite� direkt� konfronta�
tion,� vilket� kan� tolkas� som� ett� tecken� på� att� dispyterna� pågått� en� längre� tid,�
utan�att�komma�till�en�lösning.�I�detta�team�haltade�dialogen�kring�arbetssättet�
betänkligt.��
�
Generellt�sett� fungerar�samarbetet�bättre�än� i�det�ovan�givna�exemplet.�Dock�
finns�fortfarande�problem�med�bristande�dialog�kring�arbetssättet.�När�frågan�
kring�om�arbetsformen�diskuteras�är�svaren,�med�några�få�undantag,�negativa:�
någon� sådan� diskussion� verkar� inte� föras,� vare� sig� i� teamen� eller� mellan�
teamen�och�verksamhetschefen.��
�

Implementering,�förankring�och�sammansättning�

Resursteam�introducerades�på�de�flesta�av�länets�vårdcentraler�under�kort�tid.�
Vissa�vårdcentraler�har�fungerat�som�föregångare�där�team�satts�igång�tidiga�
re,�men�merparten�av�vårdcentralerna�startade�sina�team�inom�något�års�tid.��
�
På�enkätfrågan�”Jag�fick�en�bra�introduktion�till�att�arbeta�i�resursteam”�svarar�
31�%�i�en�negativ�riktning.�Nästan�en�tredjedel�av�de�svarande�upplever�såle�
des�inte�att�de�i�tillräckligt�hög�grad�introducerats�till�arbetsformen.��
�
Flera� vittnar� om� en� inledande� förvirring� över� syftet� med� arbetsformen,� och�
hur�denna�förvirring�först�efter�en�tid�började�klarna� i�mera�konkreta�arbets�
uppgifter.��
�

Vi�var�väl� lite� så�där,� så�vi� samlade�allihopa,�det�var� ju�nåt�nytt�och�det�
startades�upp�snabbt�och�man�ingen�visste�väl�riktigt�så�där�exakt�vad�vi�
skulle�göra,�så�det� tog�väl�ett� tag� innan�vi…�jobbade�oss� in� i�och� förstod�
riktigt�vad�vi�skulle�syssla�med.�(Fokusgrupp�4.)��

�
I�en�annan�fokusgrupp�lyfts�en�kick�off�som�något�som�bidragit�till�att�tydlig�
göra�teamets�funktion,�och�de�olika�professionernas�roller�i�det.��
�

Men�det�var�ju�också�bra�i�och�med�att�vi�var�ju�iväg�på�en�sån�där�liten,�
kalla�det�nån�kick�off� […]� fick�chans�också�att� sitta�ner�och� liksom�prata�
igenom�lite,�vad�har�vi� för� förväntningar�och�vad�har�vi� för�roller�och�så�
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där�[…]�och�liksom�hitta�sin�plats�lite�grann�i�teamet.�För�de�dagarna�tyck�
te�jag�kändes�väldigt�bra.�(Fokusgrupp�6.)�

�
Just�rollerna�i�teamet�framstår�som�en�av�de�saker�som�det�inledningsvis�fun�
nits�oklarheter�kring,�där�olika� förväntningar�och�uppfattningar� florerat.�All�
mänt�tycks�det�som�att�rollerna�blivit�tydligare�med�tiden,�men�att�diskussio�
nen�kring�sådana�frågor�varit�eftersatt.��
�

Det� är� svårt� också� att� ta� den� här� rollen,� för� den� har� man� inte� haft� förut.�
Alltså,�det�är�ju�ett�litet�annorlunda�arbetssätt�som�man�inte�har�gjort�förut�
då,�och�om�man�själv�känner�sig� lite�osäker�på�den�rollen�då�kan�man�ju�
inte�förmedla�den�till�andra.�[…]�Det�har�väl�liksom�stärkt�den�rollen�vart�
efter�tiden�har�gått�när�man�har�blivit�mer�bekväm�i�att�så�här�och�så�här�
gör�vi.�(Fokusgrupp�6.)�

�
Att�syftet�och�rollfördelningen�upplevdes�som�otydligt�förklaras�i�en�av�fokus�
grupperna�med�att�idén�om�resursteam�inte�förankrats�hos�personalen.�Istället�
kom�direktiven�uppifrån,�vilket�i�och�med�en�otillräcklig�introduktion�resulte�
rat�i�sådana�oklarheter.��
�

Sen�var�ju�det�här�nånting�som�kom�uppifrån,�alltså�direktiven�kom�upp�
ifrån�och�så�skulle�vi�här�då�försöka�anpassa�oss�efter�det.�Det�är�ju�lättare�
när�idén�kommer�underifrån,�då�vet�man�vart�man�ska�på�nåt�sätt,�men�nu�
var�det�en�ganska�stor…�För�jag�har�varit�med�från�början�och�jag�kommer�
ihåg�de�här�första�mötena�när�man�inte�riktigt�förstod�vad�det�var�som�var�
tänkt�och�vad�det�var�som�var�meningen�och�hur�det�här�skulle�utformas,�
och�så�måste�man�ta�hem�det�och�göra�det�på�sitt�eget�sätt.� (Fokusgrupp�
10.)�

�
En�av�intervjupersonerna�resonerar�på�ett�liknande�sätt,�där�massinförandet�av�
arbetsmetoden�kritiseras.��
�

Det�är�ju�just�det�här�med�metodinförande,�hur�man�inför�nya�metoder�och�
att� man� inte� ska� införa� dem� innan� de� är� utvärderade� i� liten,� liten� skala�
med�väldigt�noga�genomtänkt�innan�hur�man�ska�utvärdera,�vilka�frågor�
man�vill�ha�svar�på.�Att�man�gör�det�på�ett�korrekt�sätt.�(Intervju�7.)�

�
I� intervjun� förordas� istället� antingen� väl� validerade� eller� lokalt� formulerade�
samverkansformer,�där�effekten�lättare�kan�bedömas.��
�

43��
�



Attityder�kring�resursteamen�

På� frågan� ”Bör� resursteamets� sammansättning� ändras?”� anser� 73� %� av� dem�
som� besvarat� enkäten� att� sammansättningen� i� deras� team� inte� bör� ändras.�
Bland�dem�som�svarat�ja�på�frågan�har�55�%�svarat�att�de�önskar�få�in�arbets�
förmedlingen�i� teamet,�antingen�som�en�ständigt�medverkande�part�eller�vid�
behov.�Detta�motsvarar�14�%�av�det�totala�antalet�svarande.�Andra�parter�som�
efterfrågas�är�socialhandläggare,�samt�kurator�i�de�fall�en�sådan�ej�finns�med�i�
teamet.��
�
�
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5.�SLUTDISKUSSION�

I�detta�kapitel�kommer�diskussionen�kring�de�resultat�som�presenterats�i�före�
gående�kapitel�att�ytterligare�fördjupas.�De�teman�som�materialet�kategorise�
rats�i�kommer�även�här�att�utgöra�en�utgångspunkt�och�struktur.��Temana�har�
här� slagits� samman� till� ett� mindre� antal� rubriker� utifrån� vilka� diskussionen�
kommer�att�kretsa.�Diskussionen�fokuserar�främst�de�olika�professionerna�och�
kommunikationen� dem� emellan,� samt� hur� detta� inverkar� på� teamens� arbete�
och�resultat.��
�

Läkarna,�tidsnöden�och�arbetsförmågan�

Utvecklingen�av�läkarprofessionen�–�och�av�försäkringskassans�riktlinjer�–�har�
inneburit� att� mer� och� mer� av� läkarnas� tid� måste� läggas� på� att� hantera� sjuk�
skrivningsärenden�och�att�skriva�medicinska�utlåtanden.�Tidigare�studier�har�
visat�på�att�läkare�har�en�mycket�hög�arbetsbelastning,21�och�att�kraven�på�lä�
karen� är� komplexa� och� kommer� från� många� olika� håll.� Kraven� på� primär�
vårdsläkarna�är�särskilt�komplexa,�då�de�förutom�sitt�medicinska�arbete�också�
förväntas�arbeta�utifrån�en�samverkansprincip�med�andra�aktörer.�Därtill�ska�
de�kunna�göra�en�bedömning�av�arbetsförmåga,�vilket�speciellt�i�ärenden�där�
patienten�är�arbetslös�är�komplicerat.22��
�
Läkarna� har� med� andra� ord� fått� mera� arbetsuppgifter,� men� inte� de� resurser�
som�arbetsuppgifterna�kräver.�Detta�leder�till�en�pressad�situation,�och�många�
läkare� i�denna�studie� lyfter� just�bristen�på� tid�och�resurser�som�ett�stort�pro�
blem.��
�
Tidigare�forskning�har�visat�att�läkares�intyg�ofta�är�otillräckliga�som�underlag�
för� beslut,23� vilket� innebär� att� läkarna� i� och� med� försäkringskassans� skärpta�
krav�pressas�att�ägna�än�mera� tid�åt�att� formulera�sina� intyg.�Tidigare� forsk�
ning� visar� också� att� det� finns� stora� kunskapsluckor� kring� hur� och� på� vilka�
grunder�läkare�bedömer�arbetsförmåga�och�skriver�intyg.�Den�forskning�som�

����������������������������������������������
21�Statistiska�Centralbyrån�1997.��
22�Edlund�2001.��
23�SBU�2003:�Sjukskrivning�–�orsaker,�konsekvenser�och�praxis.���
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gjorts�tyder�på�att�bedömningar�görs�på�många�olika�sätt�och�utifrån�olika�kri�
terier.�Tidigare�studier�indikerar�därmed�att�bedömning�av�arbetsförmåga�”är�
vanskliga�i�läkarpraxis”.24��
�
I� bedömning� av� arbetsförmåga� är� en� av� de� viktigaste� faktorerna� den� sjuk�
skrivnes�motivation�att�återgå�i�arbete.�”Flera�beskriver�att�snarare�än�att�bedöma�
arbetsförmåga� är� det� motivationen� till� att� återgå� i� arbete� man� tar� ställning� till”.25�
Problemet�med�detta�är�att�det�saknas�instrument�och�kriterier�för�att�bedöma�
motivation�att�återgå�i�arbete,�vilket�innebär�att�en�sådan�bedömning�görs�sub�
jektivt� på� oklara� grunder.� Alexanderson� et� al� hävdar� dessutom� att� bedöm�
ningar�ibland�görs�utan�att�frågan�diskuteras�med�patienten,�t.ex.�grundat�på�
dennes�utseende,�kroppshållning�etc.26�Att�bedömningar�görs�utifrån�schablo�
niserade�föreställningar�kan�illustreras�av�hur�flera�resursteam�behandlade�ett�
av�de�fiktiva�ärendena�som�diskuterades�under�fokusgrupperna.�I�ärendet�be�
handlades�en�45�årig�man�(”Sune”),�som�utifrån�sitt�val�att�bosätta�sig�ensam�i�
ett� sommarstugeområde� snart� misstänktes� ha� alkoholproblem� och� bristande�
arbetsmotivation.�Andra�faktorer�som�läkare�tar�hänsyn�till�i�bedömningen�av�
arbetsförmåga�är�patientens�hem��och�familjesituation�samt�arbetsgivarens�in�
ställning.27�Detta�kan�också�noteras�i�behandlingen�av�de�fiktiva�ärendena,�där�
familjeförhållanden�på�flera�håll�hade�påverkan�på�hur�diskussionerna�fördes.��
�
Tidigare�forskning�visar�att�det�finns�ett�behov�av�att�finna�nya�sätt�att�arbeta�
kring�bedömning�av�arbetsförmåga�och�formulering�av�sjukintyg,�både�inom�
läkarkåren�och�mellan� läkarna�och� försäkringskassan.� I�denna� studie�har�be�
dömningen� av� arbetsförmåga� diskuterats,� där� teamen� på� vissa� håll� upplevs�
som�en�arena�där�läkaren�kan�få�stöd�i�att�göra�sådana�bedömningar.�I�andra�
team�tycks�inte�arbetsförmåga�alls�vara�något�som�diskuteras�vid�teamens�mö�
ten.� I�dessa�fall�görs�bedömningen�av�den�enskilde� läkaren�tillsammans�med�
patienten,� vilket� tycks� vara� det� vanligast� förekommande� tillvägagångssättet.�
Utifrån�vad�som�framkommit� i� tidigare� forskning�vore�det�emellertid�rimligt�
att�använda�teamen�på�ett�mera�uttalat�sätt�som�ett�stöd�i�att�göra�bedömning�
ar�av�arbetsförmåga.�I�de�fall�då�så�sker�tycks�också�flera�i�teamet�vara�nöjda�
med�dess� resultat;� teammötena�upplevs� som�meningsfulla.�Det�är� rimligt�att�
anta�att�teamen�i�de�fallen�också�upplevs�som�effektiva.��
�

����������������������������������������������
24�Ibid.,�s.�419.�
25�Alexanderson�et�al�2005,�s.�22,�kursivering�i�original.��
26�Ibid.��
27�Arrelöv�2006.��

46�



Slutdiskussion�

Kommunikation�och�implementering��

I� studien�har�det� framkommit,� liksom� i� ett� flertal� tidigare� studier,28� att�kom�
munikationen�mellan�sjukvården�och�försäkringskassan�brister�på�flera�områ�
den.�Läkare�och�handläggare�har�en�historia�av�att�kritisera�varandra�och�att�
bevaka� sina� positioner.� Resursteam� är� en� arbetsform� där� dessa� parter� möts�
kring�konkreta�ärenden,�vilket�innebär�en�möjlighet�att�antingen�fortsätta�kon�
frontationerna�eller�att�börja�samarbeta.�I�materialet�går�det�att�se�exempel�på�
båda�dessa�vägar.�I�de�fall�där�konfrontationerna�fortsätter�sker�ingen�föränd�
ring�i�relationen,�medan�det�i�de�team�som�har�en�mera�fungerande�dialog�fö�
rekommer�en�utveckling�mot�mera�gemensam�problemlösning.�Dialogen�inom�
teamen�är� i�många�fall�eftersatt,�och� liten�eller� ingen�diskussion� förekommer�
om� teamens� utveckling.� Dock� anser� personalen� generellt� att� teamen� uppnår�
det�uttalade�syftet�om�bättre�samordning�mellan�aktörer.��
�
Flera�uppger�att�kommunikationen�fungerar� inom� teamet,�men�att�problemen�
börjar�när�teamens�slutsatser�ska�förmedlas�vidare.�Det�finns�således�problem�i�
kommunikationens� andra� steg,� företrädelsevis� mellan� försäkringskassans� re�
presentant� i� teamet�och�den�sjukskrivnes�handläggare.�Flera�av�dem�som�be�
svarat� enkäten� uppger� att� dessa� problem� uppstår� ofta.� I� materialet� framstår�
det�som�att�problemet�härvidlag� ligger� internt�hos� försäkringskassan,�och�att�
det�är�upp�till�försäkringskassan�att�åtgärda�bristen�på�intern�kommunikation.�
Ett�förslag�som�flera�ger�är�att� låta�de�aktuella�handläggarna�medverka�i�tea�
met�för�att�minimera�antalet�kommunikationssteg.��
�
I�en�studie�av�sjukskrivningsfrågan�i�hälso��och�sjukvården�diskuteras�behovet�
av�ökad�kommunikation�och�samverkan.29�Där�nämns�ansvaret�för�sjukskriv�
ningsprocessen�som�en�nyckelfråga.�Resursteam�kan�betraktas�som�ett�sätt�att�
dela� upp� och� sprida� ansvaret,� och� fungera� som� en� arena� där� ett� gemensamt�
ansvar�tas.�För�att�inte�riskera�att�resultatet�blir�det�motsatta�–�att�ingen�tar�an�
svaret�–�lyfts�den�samordnande�funktionen�som�viktig.�Samordning�kan�ske�i�
form� av� finansiell� och� politisk� samordning� inom� ramen� för� samordningsför�
bund,�samt�lokalt�på�varje�vårdcentral,�där�ansvaret�för�den�konkreta�samord�
ningen�läggs�på�resurssamordnaren.30��
�

����������������������������������������������
28�Se�t.ex.�Alexanderson�et�al�2005,�samt�Palmer�2006.��
29�Liljeqvist�2005.��
30�Ibid.��
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Utifrån�detta�torde�förutsättningarna�för�en�god�hantering�av�sjukskrivnings�
frågor� i� Östergötland� vara� optimala.� Det� finns� i� Norrköping� och� i� Mota�
la/Vadstena� samordningsförbund,� och� resursteam� har� införts� på� så� gott� som�
alla� vårdcentraler.� För� att� samordningen� och� samverkan� ska� fungera� även� i�
praktiken�krävs�emellertid�att�dessa�idéer�implementeras�på�ett�bra�sätt,�samt�
att� den� personal� som� ska� arbeta� i� teamen� är� klara� över� sitt� uppdrag� och�
teamens�målsättningar.��
�
Det� empiriska� materialet� i� studien� vittnar� dock� om� att� resursteamen� inte� in�
troducerades� på� ett� tillräckligt� bra� sätt.� Flera� vittnar� om� en� stor� osäkerhet� i�
början�kring�vad�de�egentligen�skulle�göra,�och�vilka�roller�de�skulle�ta.�Denna�
osäkerhet�har�fört�med�sig�konsekvenser�för�hur�teamen�kommit�att�uppfattas,�
där�frågan�om�huruvida�de�är�tidseffektiva�eller�inte�blivit�en�av�de�största�stö�
testenarna.��
�

Förankringen�av�arbetsformen�

I�den�modell�kring�förankring�som�presenterades�i�inledningen�(se�figur�2,�s.�6)�
anges�två�viktiga�aspekter�för�huruvida�en�idé�kan�sägas�vara�förankrad�eller�
inte:� stöd/motstånd� i�handling,� samt�stöd/motstånd� i�uttalanden.� I�materialet�
förekommer,�som�redovisats�tidigare,�såväl�uttalanden�som�stöder�och�som�tar�
avstånd�till�resursteam�som�arbetsform.�Utifrån�dessa�parametrar�kan�slutsat�
sen�dras�att�graden�av�förankring�varierar�mellan�de�olika�teamen.��
�
Vissa� team� fungerar� väl,� och� de� olika� professionerna� har� tydligt� definierade�
roller.�I�dessa�team�finns�det�en�samsyn�kring�syftet�med�teamets�arbete,�och�
de�olika�professionerna�upplever�att�de�använder�teamets�mötestider�effektivt.�
I�de� fall�detta� inträffar�närmar�sig� teamet�det�som�i�modellen�kallas�”förank�
ring”,� där� teamets� medlemmar� engagerar� sig� aktivt� i� och� tar� ansvar� för� det�
gemensamma�arbetet.��
�
I� andra� team� är�graden�av� förankring�väsentligt� lägre.� Det� finns� exempel� på�
team�där�de�olika�professionerna� inte� lyckats�definiera�sina�respektive�roller,�
där� samsyn�och�dialog�kring� teamets�mål�och�uppgift� saknas,�och�där� team�
träffarna�upplevs�som�slöseri�med�tid.�Det�är�tveksamt�att�placera�något�team�
längst� ner� i� modellen,� men� vissa� skulle� tydligt� kunna� placeras� i� den� nedre�
vänstra� rutan,�där�det� förekommer�motstånd� såväl� i� handling� som� i�uttalan�
den.��
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�
Merparten�av�teamen�befinner�sig�i�den�övre�högra�rutan�i�modellen,�där�tea�
met�stöds�såväl�i�handling�som�i�uttalanden.�På�de�flesta�håll�har�teamen�upp�
nått�acceptans,�och�ofta�även�ett�slags�legitimitet.�Med�en�bättre�introduktion�
av�arbetsformen�kan�det�antas�att�flera�team�snabbare�hade�kunnat�nå�accep�
tans�och�legitimitet.��
�

Organisation,�ideologi�och�praktik�

I� inledningen� presenterades� en� analytisk� modell� (se� figur� 1,� s.� 4)� där� tre� be�
grepp� introducerades:� organisatorisk� ram,� ideologi� och� praktik.� Tidigare� i�
rapporten�översattes�begreppen�grovt�till�vad�som�ska�göras,�hur�det�borde�gö�
ras,�samt�hur�det�faktiskt�görs.�I�modellen�används�också�begreppet�möjlighets�
utrymme,�som�betecknar�det�som�av�organisationen�tillåts,�men�som�inte�görs.�
Med�dessa�begrepp�i�minnet�går�det�sedan�att�närma�sig�diskussionen�som�hit�
tills�förts,�för�att�bryta�tankarna�mot�begreppen.��
�
Det�som�resursteamen�ska�göra,�d.v.s.�det�som�de�fått�i�uppdrag�att�göra�som�
regleras� i� avtal,� är� att� förbättra� och� förstärka� samverkansrutiner� mellan� pri�
märvården�och�försäkringskassan�genom�att�fånga�upp�sjukskrivna�senast�den�
35:e� dagen� av� sjukskrivningen.� Vidare� anges� vilken� sammansättning� teamen�
ska�ha,�samt�målen�för�verksamheten,�som�specificeras�till�att�utveckla�stabila�
arbetsformer�samt�att�sänka�den�genomsnittliga�sjukskrivningstiden�med�fem�
procent� i� relation� till� 2005.� Utöver� dessa� riktlinjer� finns� hos� parterna� interna�
regelverk�för�hur�respektive�verksamhet�ska�bedrivas.��
�
Sett� till� resursteamens� organisatoriska� ram� finns� ett� stort� utrymme� att� lokalt�
bestämma�hur�arbetet�ska�gå�till:�det�finns�ett�möjlighetsutrymme�att�på�egen�
hand� utveckla� arbetsformen.� Begränsningarna� utgörs� till� största� del� av� vilka�
resurser�som�finns�att�tillgå.�Det�går�att�urskilja�vissa�skillnader�i�hur�teamen�
valt�att�lägga�upp�sitt�arbete,�exempelvis�i�huruvida�konsultativa�eller�behand�
lande� läkare� medverkar,� samt�vilket� ansvar� som� läggs� på� läkarna� respektive�
resurssamordnaren.�Teamen�träffas�också�med�varierande�täthet.�Från�ett�led�
ningsperspektiv� så� kan� teamen� ses� som� väldigt� självstyrande,� där� verksam�
hetschefen�på�vårdcentralen�som�regel�har� liten� inblandning� i� teamets�arbete�
och�utformning.��
�

49��
�



Slutdiskussion�

Då�avtalen�är�formulerade�så�pass�övergripande�har�möjlighetsutrymmet�bli�
vit� stort.� Resultatet� av� detta� är� tvådelat.� Å� ena� sidan� finns� det� möjlighet� för�
varje� team�att� lägga�upp�sitt�arbete�efter�de�egna� lokala� förutsättningarna.�Å�
andra� sidan� uppger� de� flesta�att� starten� av� teamen� varit� förvirrande,� och� att�
det�tagit�relativt�lång�tid�att�hitta�arbetsformer�och�roller�i�teamen.�En�slutsats�
av� detta� blir� att� i� de� fall� den� organisatoriska� ramen� tillåter� stor� variation� är�
implementeringen� och� den� inledande� kommunikationen� central� för� hur� per�
sonalen�upplever�att�arbetet�fungerar.��
�
Ideologibegreppet�i�modellen�blir�intressant�när�det�ställs�i�relation�till�de�dis�
kussioner� som� förts� kring� de� olika� professionernas� utgångspunkter� för� och�
förväntningar� på� samverkan.� Det� empiriska� materialet� visar� på� att� det� finns�
skillnader�i�hur�olika�professioner�ser�på�sjukskrivningsfrågor,�där�relationen�
mellan�läkare�och�försäkringskassehandläggare�är�särskilt�konfliktfylld.�Vida�
re�finns�skillnader�inom�läkarprofessionen�hur�olika�läkare�ser�på�dessa�frågor.��
�
Det� finns�således� inte�ett� ideologiskt� fält�att� ta�hänsyn� till,�utan� flera.�Resurs�
teamen�kan�betraktas�som�bestående�av�en�relativt�stor�och�tillåtande�organisa�
torisk� ram,� som� innefattar� olika� ideologiska� fält,� exempelvis� läkarnas,� hand�
läggarnas�och�kuratorernas.�Det�praktiska�arbetet,�det� som�faktiskt�görs,�blir�
därmed� begränsat� till� det� område� där� de� ideologiska� fälten� skär� varandra,�
med�hänsyn�taget�till�att�vissa�av�fälten�kan�antas�vara�starkare�än�andra.��
�
Beskrivet� på� detta� sätt� utgörs� resursteamens� möjlighetsutrymmen� av� de� fält�
där�de�olika�ideologierna�ännu�inte�korsar�varandra.�I�den�mån�professionerna�
i� teamen� kan� samverka� kring� sjukskrivningsfrågor� och� komma� till� ett� slags�
konsensus�kring�uppgiften�–�exempelvis�hur�arbetsförmåga�ska�bedömas�–�bör�
också�de�ideologiska�fälten�kunna�närma�sig�varandra,�för�att�på�så�vis�utöka�
det�utrymme�där�det�praktiska�arbetet�kan�utföras.��
�

Angående�regionala�skillnader��

I�materialet�finns�det�möjlighet�att�jämföra�om�det�finns�skillnader�i�hur�resurs�
teamen�fungerar�utifrån�vilken�länsdel�de�tillhör.�I�de�enkätsvar�som�kommit�
in�finns�dock�inga�iakttagbara�skillnader�i�hur�personer�från�de�olika�område�
na�upplever�att�teamen�fungerar.�Samma�sak�gäller�för�variabler�som�ålder�och�
kön,�som�inte�resulterat� i�några�markanta�skillnader.�Det�har�heller� inte�varit�
möjligt� att� identifiera� några� skillnader� i� hur� teamen� fungerar� på� privata� re�
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spektive�offentliga�vårdcentraler.�Båda�dessa�former�regleras�av�samma�avtal,�
och�inga�direkta�skillnader�finns�i�hur�de�angripit�uppgiften.��
�
Den�skillnad�som�går�att�iaktta�mellan�länsdelarna�är�förekomsten�av�samord�
ningsförbund,� som�haft�en�viss�betydelse� för�utbudet�av�rehabiliteringsinsat�
ser.�I�Norrköpings�kommun�kan�resursteamen�exempelvis�remittera�vidare�till�
ett�psykosocialt�team,�som�kan�bistå�med�bedömningar�och�behandlingar.�Re�
presentanter� från� detta� team� medverkar� också� av� och� till� vid� resursteamens�
möten�på�vissa�vårdcentraler.��
�
Generellt� sett� tycks� de� skillnader� som� kunnat� identifieras� i� hur� personalen�
upplever� resursteamen� som� arbetsform� främst� kunna� hänföras� till� de� olika�
professionerna�och�de�olika�utgångspunkter�och�förutsättningar�de�har�för�ett�
gemensamt�arbete.�De�olika�yrkesroller�och�organisatoriska�kontexter�persona�
len� har� sin� hemvist� i� har� ett� betydande� inflytande� på� hur� de� definierar� och�
hanterar�samverkan�kring�den�gemensamma�uppgiften.�Först�när�dessa�skill�
nader� lyfts� till� ytan�och� diskuteras� finns� förutsättningar� för� ett�varaktigt� och�
givande�samarbete.��
�
�
�
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BILAGA�1:�ENKÄT�TILL�PERSONAL�I����������������
RESURSTEAM�

�

1.�Under�hur�lång�tidsperiod�har�Du�deltagit�i�resursteam?�Ge�en�ungefärlig�upp�

skattning.�

_�� � � �månader��

�

2.� Arbetar� Du� i� någon� annan� samverkansform� med� Försäkringskassan� och� Pri�

märvården?�

� Nej�

� Ja,�avstämningsmöten�

� Ja,��� � � � � �

�

3.� Idén�med� resursteam�är�att�handläggare� från�Försäkringskassan� regelbundet�

träffar�vårdpersonal�på�vårdcentralen.�Syftet�är�att� förkorta�och� förhindra�sjuk�

skrivning,�genom�tidig�planering�och�samordning�av�åtgärder�vid�svårbedömda�

fall.�Vad�anser�Du�principiellt�om�en�sådan�arbetsform?�

�

Mycket�bra�

��

Ganska�bra�

��

Ganska�dåligt�

��

Mycket�dåligt�

��

�

�

�

�

�
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4.�Hur�ofta�träffas�Ditt�resursteam�vanligtvis?�Om�Du�deltar�i�flera,�utgå�från�det�

team�där�Du�deltar�i�störst�utsträckning.�

1�gång�per�vecka�

��

1�gång�varannan�

vecka�

��

1�gång�per�månad�

��

Oregelbundet�

��

�

5.�Vilka�deltar�vanligtvis�vid�Era�möten?�Markera�samtliga�som�medverkar.�

���Handläggare�på�Försäkringskassan����������Läkare����������Samordnare��������

���Kurator��������Arbetsterapeut����������Sjukgymnast����������Verksamhetschef�������

���Patient/försäkrad����������Annan:�� � � � � �

�

6.�Bör�teamets�sammansättning�ändras?��

���Nej� ���Ja�����Hur?�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

7.�Hur�anser�Du�att�Ditt�resursteam�fungerar�som�helhet?�Om�Du�deltar�i�flera,�

utgå�från�det�team�där�Du�deltar�i�störst�utsträckning.�

Mycket�bra�

��

Ganska�bra�

��

Ganska�dåligt�

��

Mycket�dåligt�

��

�

8.�Hur�fungerar�följande�delar�i�Ditt�resursteam?�

�

� Ja,�absolut Ja,�ganska� Inte�särskilt� ���Inte�alls�

�

a)�Det�är�tydligt�vem�som�är�samman��

kallande�till�möten.�

�

��

�

��

�

��

�

��

�

b)�Teamets�medlemmar�håller��

överenskomna�mötestider.�

�

��

�

��

�

��

�

��

�
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�

c)�Det�finns�en�samsyn�kring�teamets�mål.��

�

�

��

�

��

�

��

�

��

d)�Det�finns�en�samsyn�kring�arbetssättet.� �� �� �� ��

�

e)�Det�råder�ett�gott�samarbetsklimat.�

�

��

�

��

�

��

�

��

�

f)�Teamet�löser�problem�konstruktivt.� �� �� �� ��

�

g)�Hantering�av�sekretessbelagda�uppgifter�

fungerar�bra.�

�� �� �� ��

�

h)�Det�finns�en�pågående�dialog�inom��

teamet�om�arbetssättet.�

�

��

�

��

�

��

�

��

�

i)�Att�avsätta�tid�för�möten�med��

resursteamet�fungerar�bra.�

�

��

�

��

�

��

�

��

�

j)�Min�närmaste�chef�har�en�positiv��

inställning�till�resursteam.�

�

�

��

�

��

�

��

�

��

k)�Jag�fick�en�bra�introduktion�till�att�arbeta

i�resursteam.�

�� �� �� ��

�

�

�

�

�

�

�
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9�a)�I�vilken�utsträckning�anser�Du�att�resursteam�som�samverkansform�underlät�

tar�Ditt�arbete�i�det�enskilda�ärendet?�

�

Väldigt�mycket�

��

Ganska�mycket�

��

Ganska�lite��

��

Inte�alls�

��

�

Kommentarer:�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

�b)�I�vilken�utsträckning�anser�Du�att�resursteam�som�samverkansform�försvå�

rar�Ditt�arbete�i�det�enskilda�ärendet?�

�

Väldigt�mycket�

��

Ganska�mycket�

��

Ganska�lite��

��

Inte�alls�

��

�

Kommentarer:� �� � � � � � �

�

�

10.�I�vilken�utsträckning�anser�Du�att�resursteam�som�arbetssätt�leder�till�att�re�

habiliteringsåtgärder�sätts�in�tidigare?��

�

Väldigt��

mycket�

��

Ganska��

mycket��

��

Ganska�lite�

��

��

Inte�alls�

�

��

Vet�ej�

�

��

�

�

�

�
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11.�I�vilken�utsträckning�anser�Du�att�resursteam�som�arbetssätt�leder�till�att�pati�

enter�(försäkrade)�erbjuds�åtgärder�med�bättre�kvalitet?��

�

Väldigt��

mycket�

��

Ganska��

mycket��

��

Ganska�lite�

�

��

Inte�alls�

�

��

Vet�ej�

�

��

�

�

12.�I�vilken�utsträckning�anser�Du�att�resursteam�som�arbetssätt�påskyndar�pati�

enters� (försäkrades)�återgång� till� arbete�eller�annan� motsvarande� aktivitet,� dvs.�

förkortar�sjukskrivningstiden?�

�

Väldigt��

mycket�

��

Ganska��

mycket��

��

Ganska�lite�

�

��

Inte�alls�

�

��

Vet�ej�

�

��

�

�

13.� I�vilken�utsträckning�anser�Du�att�resursteam�som�arbetssätt� leder� till�bättre�

samordning�mellan�olika�aktörer?��

�

Väldigt��

mycket�

��

Ganska��

mycket��

��

Ganska�lite�

�

��

Inte�alls�

�

��

Vet�ej�

�

��

�

�

�

�

�
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14.�Ta�ställning�till�följande�påståenden!�

� Instämmer
helt��

Instämmer
delvis�

Tar�delvis�
avstånd�

Tar�helt�
avstånd�

�

a)�Jag�upplever�att�resursteam�är�en��

effektiv�arbetsform.�

�

��

�

��

�

��

�

��

�

b)�Jag�upplever�att�ledningen�på��

vårdcentralen�engagerar�sig�i��

teamets�arbete.�

�

��

�

��

�

��

�

��

�

c)�Jag�tycker�att�teamets�uppgifter��

skulle�kunna�lösas�bättre�på�något��

annat�sätt.�

�

��

�

��

�

��

�

��

�

d)�Jag�upplever�att�alla�parter�i��

resursteamet�engagerar�sig�i�arbetet.��

�

��

�

��

�

��

�

��

�

e)�Rehabiliteringsfrågor�tar�för�mycket�

tid�i�primärvårdens�verksamhet.�

�

��

�

��

�

��

�

��

�

f)�Att�hantera�rehabiliteringsfrågor�är�

�en�prioriterad�del�av�primärvårdens��

verksamhet.�

�

��

�

��

�

��

�

��

�

g)�Att�arbeta�med�resursteam�har��

påverkat�mitt�dagliga�arbete�på��

ett�positivt�sätt.�

�

��

�

��

�

��

�

��

�

�

�
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�

15.� Plats� för� ytterligare� kommentarer� om� Dina� erfarenheter� av� resursteam� som�

samverkansform:��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

16.�Vilket�distrikt�tillhör�du?��

���Västra����������Centrala����������Östra�

�

17.�Vilken�yrkesgrupp�tillhör�Du?�

���Handläggare�på�Försäkringskassan����������Läkare����������Samordnare��������

���Kurator��������Arbetsterapeut����������Sjukgymnast����������Verksamhetschef�

���Annan:� � � � � � �

�

18.�Kön�

���Kvinna����������Man�

�

19.�Ålder�

���–�25����������26�–�35����������36�–�45����������46�–�55����������56�–�65����������65�–�

�

Tack�för�att�Du�tog�Dig�tid�att�besvara�enkäten!�

�
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BILAGA�3:�STIMULUSMATERIAL�TILL����������
FOKUSGRUPPER�

Följande� tre� fiktiva� sjukskrivningsärenden� användes� som� stimulusmaterial�
under�de�fokusgrupper�som�genomfördes�med�tolv�resursteam.�Tillsammans�
med�ärendena�presenterades�även�medicinska�underlag.��
�

Kvinna�35�år�

Karin�är� sjukskriven�100�%�sedan�6�veckor�pga.�värk� i� axlar�och�nacke.�Hon�
arbetar�75�%�i�privat�städbolag,�är�arbetslös�25�%�.��
�
Sambon�studerar�på�annan�ort.�Hon�har�2�barn�3�och�5�år�gamla�som�vistas�i�
kommunal�förskola.�Familjen�bor�i�villa�ca�2�mil�utanför�stan.�
�
Karin�har�varit�hos�naprapat�vid�några�tillfällen.�Hon�tycker�att�behandlingen�
hade�effekt�på�smärtan�men�har�inte�råd�att�fortsätta�den�behandlingen.�Värk�
tabletter�är�utskrivet�av�behandlande�läkare�men�hon�får�ont�i�magen�av�tablet�
terna.�
�

Man�58�år�

Kalle�är�sjukskriven�pga.�depression/ångest�sedan�5�veckor.�Han�har�egen�bil�
verkstad,�ingen�anställd��men�har�lärlingar�ibland.��
�
Frun�har�varit� sjuk�en� längre� tid,� efter� en� lång�utredningstid�upptäcktes�Co�
loncancer.�Hon�är�nyss�opererad�och�prognosen�är�osäker.�
�
Kalle�har�en�dotter�som�bor�i�USA�sedan�4�år.�Hon�har�en�trasslig�ekonomi�och�
har�ingen�möjlighet�att�komma�hem�nu.�Kalles�son�bor�i�Södertälje.�Han�är�ny�
ligen�skild,�barnen�bor�hos�honom�varannan�vecka.�Sonen�försöker�att�hälsa�på�
sina�föräldrar�så�ofta�han�kan�men�känner�att�han�mer�än�nog�med�sina�egna�
problem�just�nu.�
�
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�

Kalle�vill�inte�ha�farmakologisk�behandling�för�sin�depression/ångest.�
�

Man�45�år�

Sune� är� nyinflyttad� från� Järfälla.� Han� besökte� vårdcentralen� för� 4� veckor� se�
dan.�Han�har�varit� sjukskriven�100�%�av� läkare� i� Järfälla� i� ca�3�år�pga.� rygg�
värk.�Flertal�utredningar�under�åren�visar�inga�onormala�förändringar.�Var�på�
behandling�hos�sjukgymnast�i�Järfälla�men�”det�vart�bara�värre”.�
�
Han�försökte�att�återgå�till�arbetet�som�bagare�25�%�under�1�månad�våren�2006,�
ökade�till�50�%�men�fick�så�stora�besvär�med�smärtor�i�ryggen�att�han�återgick�
till� 100� %� sjukskrivning.� Han� är� nu� uppsagd� från� sitt� arbete� då� det� inte� var�
möjligt�att�omplacera�honom.�
�
Sune�är�frånskild�sedan�5�år.�Har�hund,�tycker�om�att�jaga.�Han�bor�enskild�i�
ett�sommarstugeområde.�
�
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BILAGA�4:�INTERVJUGUIDE�

�
�

� Bakgrund.��
o Hur�länge�har�VC�arbetat�med�resursteam?��
o Hur�arbetade�man�tidigare?��
o Vilka�är�de�viktigaste�skillnaderna?��

�
� Vad�är�målet�med�teamen?��

o Leder�teamen�till�andra�åtgärder?�
o Används�teamen�som�stöd�i�bedömningen�av�arbetsförmåga?��
o Hur�påverkar�teamen�det�dagliga�arbetet�i�verksamheten?��
o Är�resursteam�en�prioriterad�fråga?��

�
� Teamens�effektivitet.�

o Leder�de�till�att�korta�sjukskrivningstiderna?��
o Vad�fungerar�särskilt�bra?��
o Vad�fungerar�sämre?��
o Är�resursteam�en�bra�arbetsform?��

�
� Uppföljning.�

o Hur�följs�arbetet�upp,�ur�ett�ledningsperspektiv?��
o Görs�lokala�utvärderingar?��
o I�vilken�omfattning�diskuteras�teamen�inom�VC?��

�
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