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SAMMANFATTNING 

Inom ramen för Vinnovas Dynamosatsning (Dynamiska arbetsmarknader och 
organisationer) genomfördes  forsknings‐ och utvecklingsprojektet Drivkrafter 
för ökad rörlighet, hälsa och kompetensförsörjning i samarbete med två arbetsgivar‐
/företagsringar  i Östergötland.  Projektet  syftade  till  att  utveckla  och  under‐
stödja rörlighet som ett medel för att förbättra hälsa och lärande i arbetslivet.  

Under 2005/2006 utfördes ett särskilt delprojekt om samverkansfrågor  i sjuk‐
skrivnings‐  och  rehabiliteringsprocessen  tillsammans med  en  grupp  aktörer 
som alla är involverade i, eller berörs av rehabiliteringsprocessen för långtids‐
sjukskrivna  i Östergötlands  län.  Syftet  för  arbetsgruppen  var  att  synliggöra 
hinder och möjligheter  för  samverkan mellan aktörerna och att  finna  former 
för en effektiv samverkan där även ringens resurser kan utnyttjas. 

Arbetsgruppen har  sammanträtt ett antal gånger och  successivt kartlagt hur 
strukturerna  för  sjukskrivnings‐ och  rehabiliteringsprocessen  ser ut  idag och 
hur processen  skulle kunna utvecklas  i praktiken. Detta arbete presenteras  i 
föreliggande rapport. Arbetsgruppen presenterar också ett gemensamt förslag 
för hur ett förbättrat flöde med tydligare ansvarsroller borde utformas. 

Kärnpunkterna i arbetsgruppens förslag till samverkansformer är att 

• Arbetsgivaren, med stöd av  företagshälsovården, har  tillsammans med 
den  sjukskrivne  huvudansvaret  från  första  sjukskrivningsdag  för  att 
driva en process som syftar till återgång i arbete.  

• Åtgärder bör komma igång mycket tidigt i sjukskrivningen. 

• Arbetsgivaren  bör  i  högre  grad  utnyttja  företagshälsovårdens  kompe‐
tens och arbetsgivarringens resurser i processen för återgång i arbete. 

• Hälso‐ och sjukvården respektive Försäkringskassan skall  i högre grad 
vara  stödjande  resurser  i  rehabiliteringsprocessen,  och  i mindre  grad 
huvudaktörer som riskerar att stoppa upp flödet. 
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• Arbetsförmedlingen som resurs bör utnyttjas mer och tidigare i proces‐
sen än vad som vanligen är fallet idag. 

Deltagare  i  arbetsgruppen  för  samverkansfrågor  inom  Dynamoprojektet 
Drivkrafter för ökad rörlighet, hälsa och kompetensförsörjning 

Christina Källgren Peterson, Landstinget i Östergötland 
Marianne Hultman Johansson, Försäkringskassan i Östergötland 
Lars Åkerström, Länsarbetsnämnden i Östergötland 
Peter Johansson, Samordningsförbundet i Norrköping 
Ann Kristin Lindgren, Arbetsgivarringen i Norrköping 
Erik Matsson, Företagsringen i Boxholm (har deltagit i begränsad omfattning) 
Anne‐Helen Nilsson, Bråvikshälsan (anslöts till arbetsgruppen på 2:a mötet) 
Anita Hedling, Whirlpool Sweden AB (anslöts till arbetsgruppen på 2:a mötet) 
Ulla Sebrant, IBV, Linköpings universitet   
Kerstin Ekberg, IHS, Linköpings universitet 
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ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING I 
ETT SYSTEMPERSPEKTIV 

Under slutet av 1980‐talet och hela 1990‐talet genomfördes en rad strukturella 
förändringar inom svenskt arbetsliv. Inom den offentliga sektorn genomfördes 
decentraliseringsprocesser,  marknadsanpassningar  och  under  1990‐talet,  en 
rad nedskärningar i organisationerna. Under slutet av 1990‐talet och början på 
2000‐talet ökade andelen arbetslösa, liksom andelen sjukskrivna. Den stressre‐
laterade  psykiska  ohälsan  ökade dramatiskt  under denna  period  och  blev  i 
omfattning lika stor som gruppen med besvär i rörelseorganen. Enligt Larsson 
m.fl. (2005) förklaras närmare två tredjedelar av den fördubblade sjukfrånva‐
ron 1996‐2002 av att sjukskrivningens längd ökade för många av dem som re‐
dan tidigare fanns bland de sjukskrivna, särskilt sjukskrivningar på grund av 
psykiska besvär blev  långvariga. Även antalet sjukskrivningsfall ökade emel‐
lertid kraftigt under denna tid (Eklund m.fl., 2005). Omstruktureringarna i ar‐
betslivet  ledde  till en minskad  rörlighet, vilket  innebar att det blev  svårt  för 
långtidssjukskrivna att komma tillbaka i arbetslivet. 

Rehabiliteringsarbete bedrevs under 1980‐talet och halva 90‐talet i form av s.k. 
anpassningsgrupper för svårlösta fall, vilka bestod av ledande kommunpoliti‐
ker, fackliga ordföranden, personalansvariga och vid behov handläggare från 
arbetsförmedling och  försäkringskassa samt  företagsläkare eller annan  läkare 
(Larsson m.fl., 2005). I detta system hade de kommunala anpassningsgrupper‐
na politiskt stöd. Stora ekonomiska resurser satsades på de  lösningar som de 
förordade.  I  samband med decentraliseringen och de nedskärningsprocesser 
som följde under 1990‐talet drogs dessa resurser in. Arbetsförmedling och för‐
säkringskassa drog sig tillbaka och anpassningsgrupperna lades ner successivt 
i mitten på 90‐talet (ibid; 2005).  

Företagshälsovårdens roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet blev beskuren 
i och med att  statsbidraget drogs  in  i början av 1990‐talet. Det medförde att 
många arbetsgivare, framför allt mindre företag, inte längre såg sig ha någon 
möjlighet  att  erbjuda  sina  anställda  denna  tjänst.  Företagshälsovården  har 
numera, genom sitt uppdragsberoende, en begränsad inriktning mot sådana  

I samma skede, 1991, kom en ny arbetsmiljölag, där ett ökat ansvar  lades på 
arbetsgivaren att vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön generellt och för 
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att bedriva en aktiv rehabilitering inom arbetsplatsens ram. 1992 skärptes kra‐
ven på arbetsgivarna ytterligare genom att en generell arbetsgivarperiod  in‐
fördes, vilken  innebar att arbetsgivaren skulle betala sjuklönen under de  två 
första veckorna av varje sjukdomsfall. Avsikten var här att skapa  incitament 
för arbetsgivaren att ta ansvar för arbetstagarnas hälsa och initiera förbättring‐
ar  i arbetssituationen  för att  främja återgång  i arbete  (Ekberg, 2004). År 2005 
infördes arbetsgivares medfinansiering av  sjukpenningen. Syftet med medfi‐
nansieringen är att arbetsgivaren skall arbeta preventivt mot ohälsa på arbets‐
platsen, och aktivt underlätta för sina anställda som är sjukskrivna att återgå i 
arbete  (Försäkringskassan Analyserar  2006:18).  I  en  första  analys  av  konse‐
kvenserna av medfinansieringen tycks reformen ha både positiva och negativa 
effekter, av de arbetsgivare som känner till reformen uppger 36 % att de i stör‐
re  utsträckning  kartlägger  sjukfrånvaron  på  arbetsplatsen.  En mindre  andel 
anger  att de  avser  att  ändra  sina  rehabiliteringsrutiner,  endast  23 %  anger  i 
denna första studie att de aktivt skall se över arbetsmiljön som en konsekvens 
av reformen. 

Arbetsgivarens  ansvar  enligt  1990‐talets  arbetsmiljö‐  och  rehabiliteringslag‐
stiftning har således medfört att de ekonomiska incitamenten för arbetsgivare 
att arbeta aktivt med återgång  i arbete för sjukskrivna medarbetare har ökat. 
Detta  innebär även att åtgärderna  förväntas ändra karaktär  från att ha varit 
huvudsakligen  individinriktade  till  att  bli  arbetslivsinriktade  (Eklund m.fl., 
2005). Arbetsgivarringarna uppkom på 1990‐talet i samband med att arbetsgi‐
varen skulle ta ett större ansvar för sjukskrivna genom att betala sjuklön i bör‐
jan av en sjukskrivning och arbeta förebyggande med arbetsmiljön. 

I lagen om allmän försäkring 1992 infördes begreppet arbetslivsinriktad rehabili‐
tering  för första gången  i socialförsäkringen. Med begreppet avses sådana re‐
habiliteringsåtgärder som är av betydelse för att underlätta återgång i arbetsli‐
vet  för  personer  som  är  långvarigt  sjukskrivna  eller  som  har  sjukbi‐
drag/förtidspension. Det övergripande målet för arbetslivsinriktad rehabiliter‐
ing är att upprätthålla arbetslinjen, d.v.s. att så många som möjligt skall kunna 
försörja  sig genom  eget  arbete. Arbetslinjen  innebär också  att den offentliga 
sektorn skall prioritera aktiva  insatser  för att  få  tillbaka människor  i arbetsli‐
vet. Tyngdpunkten  i  rehabiliteringsprocessen  har  härigenom  förskjutits mot 
arbetslivet genom  att  arbetsgivaren har  fått  ett  större  ansvar.  I detta  ansvar 
ingår bland annat att göra en rehabiliteringsutredning och att vidta rehabiliter‐
ingsåtgärder  inom eller  i anslutning  till den egna verksamheten. Syftet är att 
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den sjukskrivne ska beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren. Försäkringskas‐
san har rollen som samordnare av rehabiliteringsprocessen.  

Utvecklingen mot ett ökat arbetsgivaransvar har stöd i den vetenskapliga litte‐
raturen där alltfler studier pekar på betydelsen av att arbetsplatsen är aktivt 
engagerad  tidigt  i  en  sjukskrivningsprocess  för att processen  skall bli  lycko‐
sam (Franche et al 2005, MacEachen et al 2006). I vilken mån arbetsgivaren en‐
gagerar  sig  aktivt  varierar  emellertid.  I  en  studie  rapporteras  att  endast  en 
tredjedel av de långtidssjukskrivna upplever att deras arbetsgivare har vidta‐
git några rehabiliterande åtgärder  (Eklund m.fl., 2005). Betydelsen av arbets‐
givarens engagemang  framgår av att nästan 80 % av  långtidssjuka som åter‐
gått  i arbete anger att hjälp och  stöd  från chefen varit betydelsefullt  (Strind‐
lund och Ekberg 2002). På  små arbetsplatser kan  resurserna  för  åtgärder på 
arbetsplatsen vara begränsade, medan möjligheterna  till psykiskt och  socialt 
stöd torde vara desamma oberoende av arbetsplatsens storlek.  

Arbetslivsinriktad rehabilitering bygger på ett samspel mellan aktörer på flera 
nivåer och såväl den sjukskrivne individen som arbetsplatsen har ett ansvar i 
detta samspel (Ekberg, 2004). Ansvaret för åtgärder ligger i princip hos arbets‐
givaren, medan  försäkringskassan ansvarar  för samordningen av olika åtgär‐
der.  För  arbetslösa  som  är  sjukskrivna  ligger  ansvaret  hos  arbetsmarknads‐
myndigheterna att driva rehabiliteringen så att den sjukskrivne kan stå till ar‐
betsmarknadens förfogande (ibid; 2004). Detta innebär att inte bara individens 
och  arbetsplatsens  agerande  har  betydelse  för utfallet  av  rehabiliteringspro‐
cessen. Även  samhällsaktörerna  har  en  betydelsefull  roll  för  att  rehabiliter‐
ingsprocessen ska bli effektiv och lyckosam. 

Samverkan  mellan  arbetsgivare  och  försäkringskassa  är  otydlig  avseende 
kostnadsfördelning och ansvar. Detta leder enligt en utredning av Riksförsäk‐
ringsverket1  till  att  försäkringskassan  och  arbetsgivaren  för  diskussionerna 
över huvudet på individen. Även kommunikationen mellan sjukvården, dess 
sjukskrivande läkare och försäkringskassan har visat stora brister. År 2002 in‐
troducerades därför  avstämningsmötet  som  styrteknik  för  att uppnå  ett  bra 
beslutsunderlag. Avstämningsmöten  skulle  sammankallas av  försäkringskas‐
san utifrån dess samordningsansvar (ibid; 2004).  

                                              

1 Dnr RFV 1036/03 



Arbetslivsinriktad rehabilitering i ett systemperspektiv 

6 

Förändringarna  i  lagstiftning  och  centrala  direktiv  har medfört  oklarheter  i 
aktörernas  roller,  dels mellan  arbetsgivare  och  försäkringskassa, men  också 
mellan  försäkringskassa och  arbetsförmedling. Dessa oklarheter  leder  till  att 
rehabiliteringsåtgärderna  riskerar  att  huvudsakligen  bli  fokuserade  på  den 
sjukskrivne  individen,  snarare  än  på  situationen  som  helhet  (Ekberg,  2004). 
Detta kan  i sin tur vara en bidragande orsak till att en ökande andel, särskilt 
bland kvinnor,  får aktivitets‐ och sjukersättning och därmed exkluderas  från 
arbetsmarknaden (Försäkringskassan analyserar, 2005). Det talar för att ett be‐
grepp som anställningsbarhet blir viktigt, ett begrepp som för närvarande lig‐
ger närmare arbetsförmedlingen än försäkringskassan (ibid; 2005).  

Arbetsgivarringarnas  roll  är  inte  formaliserad,  utan  bygger  i  hög  grad  sin 
verksamhet på arbetsgivarnas eller parternas vilja att finna lösningar för lång‐
tidssjukskrivna medarbetare. Ringsamordnarnas roll kan  i någon bemärkelse 
liknas vid en case management eller coach roll  i situationer där de ordinarie 
aktörerna  inte har funnit någon  lösning. Detta  innebär att ringsamordnarna  i 
allmänhet kommer in relativ sent i sjukskrivningsprocessen. 

Dynamoprojektet i Östergötland 

Inom ramen för Vinnovas Dynamosatsning (Dynamiska arbetsmarknader och 
organisationer) genomfördes  forskningsprojektet Drivkrafter  för  ökad  rörlighet, 
hälsa och kompetensförsörjning i samarbete med två arbetsgivar‐/företagsringar i 
Östergötland  (Ekberg m.fl., 2004). Projektet syftade  till att utveckla och under‐
stödja rörlighet som ett medel  för att  förbättra hälsa och  lärande  i arbetslivet 
med arbetsgivarringar som intermediärer.  

I ett särskilt delprojekt om samverkansfrågor genomfördes under hösten 2005 
ett forsknings‐ och utvecklingsarbete tillsammans med en grupp aktörer som 
alla är involverade i, eller berörs av rehabiliteringsprocessen för långtidssjuk‐
skrivna i Östergötlands län. En särskild arbetsgrupp bildades där landstinget i 
Östergötland, Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden i Östergötland samt 
Norrköpings  samordningsförbund  var  representerade.  De  två  arbetsgivar‐
ringarna  representerades av  ringsamordnarna  samt en personalchef  inom en 
av  ringarna  och  en  befattningshavare  inom  Företagshälsovården. Dessutom 
ingick två forskare vid Linköpings universitet, från institutionen för hälsa och 
samhälle  (IHS)  respektive  institutionen  för  beteendevetenskap  (IBV).  Syftet 
var att undersöka hur rehabiliteringsprocessen genomförs  i praktiken och att 
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analysera möjligheterna till ökad samverkan mellan aktörerna. Ett andra syfte 
var att studera vilken roll arbetsgivarringarna har i denna process.  

En  inledande  intervjustudie om hur de  två arbetsgivarringarna  i Norrköping 
och Boxholm  kan  bidra  till  rehabilitering  och  rörlighet på  arbetsmarknaden 
utfördes i mars 2005 (Sebrant, 2006). Ringsamordnare, arbetsgivare, chefer och 
handläggare från försäkringskassan samt fackliga representanter intervjuades 
om sina erfarenheter av att medverka i och samarbeta med en arbetsgivarring. 
Resultatet var en kartläggning av möjligheter och hinder för ringarna att bidra 
till  ökad  rörlighet  i  arbetslivet  för  anställda  som  var  långtidssjukskrivna 
och/eller inne i en rehabiliteringsprocess.  

Ringarna uppfattades av arbetsgivare och  fackliga  representanter  inom  ring‐
arna som en ytterligare instans när försäkringskassan inte kunde göra mer i en 
rehabiliteringsprocess. För  försäkringskassan  framstod ringarna som en extra 
part som kunde vara till hjälp, men som utförde samma uppgifter som försäk‐
ringskassan på  andra premisser. Arbetsgivarrepresentanterna  i  ringarna  såg 
ringsamarbetet  som  ett  tillskott  av  kunskap  i  hanterandet  av  rehabilitering, 
men samtidigt pekade man på hinder som t.ex. de regelverk som både försäk‐
ringskassa och fackliga organisationer arbetar utifrån (Sebrant, 2006).  

I två uppsatser  inom Personal‐ och arbetsvetenskapliga programmet vid Lin‐
köpings universitet uppmärksammades särskilt hälsoaspekten i samband med 
personalrörlighet och kompetensutveckling  inom  företagsringar. Sundell och 
Svantesson (2005) som studerade den relativt nystartade företagsringen i Box‐
holm menar att bra rehabiliteringsinsatser har gjorts  lokalt  inom ringen, men 
att ett större engagemang borde utvecklas i alla medlemsföretagen. Det skulle 
ge  ringsamarbetet  förutsättningar  att  utveckla  sin  interna  kompetensförsörj‐
ning och fungera preventivt för en ökad hälsa och rörlighet. Den andra upp‐
satsen som utgår från Norrköpingsringen såg också möjligheter att skapa rör‐
lighet och främja hälsa lokalt inom ringen, men att företagen, på grund av oli‐
ka storlek och förfogande av resurser, deltog i ringsamarbetet på olika villkor. 
En mer flexibel syn på samverkan efterlystes (Andersson och Wikström, 2005). 

Ovanstående resultatet  ledde  till att styrgruppen  i Dynamoprojektet skapade 
två arbetsgrupper  för att bearbeta och utveckla praktiken med  syftet att öka 
rörligheten  på  arbetsmarknaden.  En  arbetsgrupp  arbetade med  den  lokala 
chefsrollens betydelse  för ökad rörlighet ute  i verksamheterna och en arbets‐
grupp arbetade med samverkan mellan samhällets aktörer för rörlighet. I den‐
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na  rapport  redovisas  och  diskuteras  resultatet  från  den  sistnämnda,  arbets‐
gruppen för samverkansfrågor. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Arbetsgruppen för samverkansfrågor hade som syfte att synliggöra hinder och 
möjligheter för samverkan mellan aktörerna i rehabiliteringsprocessen i prak‐
tiken, utifrån ett helhetsperspektiv på individen. Avsikten var också att under‐
söka vad varje samhällsaktör uppfattade att de kunde göra i samverkan med 
andra aktörer för att förkorta och effektivisera sjukskrivnings‐ och rehabiliter‐
ingsprocessen samt för att göra rehabiliteringen mer arbetslivsinriktad.  

Följande frågeställningar har varit vägledande för gruppens arbete: 

• Vilka roller och uppdrag har aktörerna i det nuvarande rehabiliterings‐
arbetet? 

• På vilket sätt och i vilket skede ska arbetsgivarringen medverka? 

• Hur behöver aktörernas samverkan utvecklas  för att uppnå en effektiv 
arbetslivsinriktad rehabilitering?  

• Med vilket  stöd  från de olika aktörerna/samhället kan  individen driva 
sin egen rehabiliteringsprocess? 

Metod 

Forskningsansatsen i Dynamoprojektet är interaktiv och utvecklingsstödjande. 
I projektplanen (Ekberg m.fl., 2004) angavs att detta är en metodik som grun‐
dar sig på begreppet ”action‐learning” (Ellström, 1992), en modell för lärande 
och utveckling i arbetslivet som pekar på vikten av att skapa reflektionstillfäl‐
len i det dagliga arbetets aktiviteter. Syftet med interaktiv metod är att skapa 
ett sådant reflektionsutrymme inom lokalt utvecklingsarbete genom att forsk‐
ningsprojekt  kopplas  till  lokala  arbetsprocesser. Mötet mellan  forskare  och 
praktiskt  verksamma  aktörer  innebär  möjligheter  till  kreativa  resonemang 
som kan generera kunskap  för båda parter. En dialog utifrån parternas olika 
förutsättningar som gäller t.ex. kunskapssyn, nyttoaspekter på projektet, när‐
het  till de  förändringsprocesser  som man vill genomföra, kan dock medföra 
svårigheter som måste hanteras på ett insiktsfullt sätt av båda parter. Ett öppet 



Syfte och frågeställningar 

10 

reflekterande samtal, där man kan kritisera och  ta ställning till varandras ut‐
sagor och uppfattningar krävs för att forskare och praktiker ska kunna utfor‐
ma en gemensam förståelse av de begrepp och normer som blir aktuella (Ohls‐
son,  2002).  I  interaktiv  forskning  är det  inte  forskarens uppgift  att utveckla 
kunskap som ska appliceras på den aktuella verksamheten. Uppgiften är i stäl‐
let att  tillsammans med praktikerna göra det möjligt att erövra begrepp och 
förståelse  av  de  företeelser  som  aktualiseras  och  bearbetas. Aktörerna  som 
forskarna möter är intressenter i sina verksamheter och går oftast in i ett inter‐
aktivt projekt med antaganden om vilken nytta det kan ha  för dem och vad 
som för dem är nyttig kunskap. Forskarna har sina teoretiska utgångspunkter 
som syftar mer till en långsiktig begreppsutveckling utöver intresset av att ut‐
veckla den  lokala verksamheten. Om  inte dessa  förutsättningar klargörs  från 
början ökar riskerna för att man talar förbi varandra och för att konkurrerande 
syften med projektet förhindrar den gemensamma kunskapsbildningen. Fors‐
karen måste, trots ett nödvändigt engagemang i praktiken, förhålla sig neutral 
som kritisk  reflektör och  inte  liera  sig med vissa  aktörers  intentioner, vilket 
skulle  kunna  förhindra  att  alla  handlingsalternativ  blir  synliggjorda  (ibid; 
2002). 

Arbetsgruppen  för  samverkan hade  till uppgift att utveckla ny kunskap om 
hur rehabiliteringsprocessen för långtidssjukskrivna ser ut idag samt hur den 
skulle kunna göras mer effektiv utifrån den sjukskrivnes behov av att komma 
tillbaka i arbete. Ett datamaterial växte fram under och mellan sex möten, c:a 
sex månader  under  2005/2006,  genom  en  interaktiv  process mellan  forskare 
och aktörer. Aktörernas erfarenheter och idéer framfördes och diskuterades på 
mötena. I ett tidigt skede fick aktörerna också i uppdrag att inkomma med ma‐
terial från den egna verksamheten om gällande direktiv och praktiskt utföran‐
de  i  samband med  rehabilitering av  sjukskrivna och arbetslösa. Dokumenta‐
tionen  från möten  och  insamlat material  sammanställdes  av  forskarna  och 
återfördes till arbetsgruppens följande möte för reflektion och dialog. Parallellt 
förmedlades kunskap om aktuell forskning i dessa frågor. Utifrån den samlade 
dokumentationen utvecklade  forskarna  så  småningom  förslag och  skisser av 
nya  samverkansmodeller,  som  i  sin  tur  återfördes  till  arbetsgruppen  inför 
kommande möte. I gruppen fanns insikt om svagheter i nuvarande system och 
erfarenheter av tidigare utredningar med åtgärdsförslag. Dessa åtgärder hade 
emellertid begränsats till att gälla samarbetet mellan ett par aktörer åt gången. 
Arbetsgruppens  diskussion,  där  alla  aktörer  var  representerade  samtidigt, 
medförde  att  hela  kedjan  i  rehabiliteringsprocessen  blev  synlig  för  alla  och 
kunde bearbetas i sin helhet.  
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Material 

I denna avgränsade del av Dynamoprojektet bestod datamaterialet av:  

• Material  från  aktörerna  i  Östergötlands  län  d.v.s.  Försäkringskassan, 
Landstingets  hälso‐  och  sjukvård,  Företagshälsovården,  Norrköpings 
arbetsgivarring2  (ringsamordnare  och  en  personalchef),  Samordnings‐
förbundet i Norrköping samt Länsarbetsnämnden. Materialet bestod av 
policyförklaringar,  aktuella  projekt  och  det  arbetssätt  som  vid  denna 
tidpunkt  var  kopplat  till  rehabiliteringsprocessen,  samt  överenskom‐
melse om samarbete mellan primärvård och företagshälsovård. 

• Minnesanteckningar från arbetsgruppens sex möten. 

• Aktuella  forskningsrapporter  som  introducerats  av  forskarna  (Larsson 
m.fl., 2005 samt lokala analyser från försäkringskassan och landstinget i 
Östergötland). 

• Tidigare  insamlat och  rapporterat  intervjumaterial om de  två arbetsgi‐
varringarnas  respektive  samverkansarbete  om  rehabilitering  (Sebrant, 
2006) 

Metodaspekter 

Förutom  svårigheter  som kan uppstå  i mötet mellan  intressenter  finns alltid 
risker med  empirinära  longitudinella  studier  eftersom  den  empiriska  basen 
kan  förändras på grund av omständigheter  i de  lokala verksamheterna.  I ar‐
betsgruppen för samverkan var deltagandet för de flesta kontinuerligt och ini‐
tierat. Deltagandet  från Boxholmsringen var  emellertid  sporadiskt, varför vi 
endast kan anse oss ha ett underlag från en av ringarna. I övrigt menar vi att 
arbetsgruppens agerande i arbetsprocessen kan ses som att den väl uppfyllde 
kriterierna för ett interaktivt forsknings‐ och utvecklingsarbete. 

                                              

2 Boxholmsringens medverkan var endast sporadisk i arbetsgruppen för samverkan. 



Syfte och frågeställningar 

12 

Interaktiv forskning har mött mycket kritik från såväl etablerade forskare som 
från praktiker. Kritik  från  forskningssidan går ofta ut på att den  interaktiva 
forskningen visserligen aktiverar utveckling och kunskapsutbyte, men att den 
har  för  lite  inslag  av  teoriutveckling  och  kunskapsgenerering  (Roos,  1996). 
Risken  finns  att  forskaren kommer  för nära praktiken och  endast blir  en  av 
problemlösarna. Kritiken  från  praktikerna  har  riktats mot  att  forskaren  kan 
framstå som för distanserad och därför inte upplevs tillföra tillräckligt relevan‐
ta  frågor  eller  angreppssätt.  Svensson m.fl.  (Svensson &  Brulin &  Ellström, 
2002)  anför mot denna  typ  av  kritik  att praktiker  ofta utesluts  i  traditionell 
akademisk  kunskapsbildning  och  betonar  värdet  av  den  interaktiva  forsk‐
ningsprocessen där de menar att ett samtidigt och ömsesidigt lärande kan ut‐
vecklas hos praktikern och forskaren, förutsatt att båda parter medverkar ak‐
tivt i lärprocessen. 

I det följande redovisas resultaten av arbetsgruppens reflektioner och analyser 
av hur sjukskrivnings‐ och rehabiliteringsprocessen ser ut i praktiken och hur 
den skulle kunna utvecklas till en aktiv rehabiliteringsprocess som främjar rör‐
lighet i arbetslivet. 
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EN ”STUPRÖRSMODELL” FÖR 
REHABILITERINGSARBETET 

En beskrivning som ofta används om det svenska välfärdssystemet är att det 
är organiserat enligt en s.k. ”stuprörsmodell”, ett system där helhetssynen för‐
svåras på grund av att olika verksamheter fungerar mer eller mindre isolerade 
från varandra  trots att de ofta hanterar gemensamma problemområden  (Sta‐
tens offentliga utredningar, SOU 1996).  

De strukturer som byggts upp i välfärdssystemet för att hantera och samordna 
sjukskrivnings‐ och rehabiliteringsprocessen sammanfattas  i  förenklad  form  i 
figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översiktlig struktur för sjukskrivnings‐ och rehabiliteringsprocessen i Östergötland 
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Av figuren framgår att olika aktörer har ansvar i olika faser i sjukskrivnings‐
processen, och att strukturen inbjuder till ett agerande i ”stuprör”, snarare än 
till gemensamt arbete  i samverkan. De tidsangivelser som är angivna anges  i 
regelsystemen.  

I det  följande presenteras, med utgångspunkt  i  figur 1  samt  arbetsgruppens 
diskussioner, de händelser som ofta blir aktuella i sjukskrivnings‐ och rehabili‐
teringsprocessen, uppdelat efter tid i sjukskrivning. Beskrivningen av händel‐
sekedjan kompletteras i vissa fall med forskningsresultat för att ge en bredare 
och djupare bild av processen.  

Den  första kontakten vid  frånvaro  från arbetet på grund av sjukdom är med 
arbetsgivaren då individen gör en sjukanmälan. I de flesta fall har arbetsleda‐
ren eller ett ombud  för arbetsledaren  (t.ex.  rehabiliteringsansvarig, personal‐
ansvarig) någon form av informell kontakt med den sjukskrivne redan under 
den första sjukskrivningsveckan. Syftet är att hålla kontakten och att ge stöd. 

1. Sjukskrivning med läkarintyg 

Från  och med  den  8:e  sjukskrivningsdagen  krävs  ett medicinskt  underlag, 
sjukskrivande läkare skall i detta även bedöma i vilken grad individens funk‐
tionsförmåga är nedsatt. I  intyget skall också anges om  läkaren uppfattar be‐
svären  eller  sjukdomen  som  arbetsrelaterade. Det medicinska  underlaget  är 
den  huvudsakliga  kommunikationen  från  hälso‐  och  sjukvården  till  försäk‐
ringskassan  i  ärendet  och  utgör  grunden  för  försäkringskassans  fortsatta 
handlande. Vanligen är det primärvården (ca hälften av fallen), eller företags‐
hälsovården (ca 20 % av fallen) som är involverade i sjukskrivningsprocessen.  

Läkaren gör sin bedömning om behov av sjukskrivning i huvudsak baserat på 
diagnosen,  som  i  sin  tur  bygger  på  individens  beskrivning  av  sina  besvär 
och/eller på medicinska utredningar. Ofta inkluderas dock även psykosociala 
förhållanden i bedömningen av behovet av sjukskrivning (Hensing et al 1997). 
I det medicinska underlaget  skall den  sjukskrivande  läkaren bedöma  indivi‐
dens grad av funktionsnedsättning och förmåga att genomföra sitt arbete, be‐
hov av behandlingar/åtgärder, samt ge en prognos för hur länge arbetsförmå‐
gan förväntas vara nedsatt. Järvholm och Olofsson (2005) förespråkar en ”ak‐
tiv” sjukskrivning  i den bemärkelsen att sjukskrivningen skall baseras på ett 
samarbete mellan patient och  läkare där  syftet med  sjukskrivningen är klar‐
gjort och man bör arbeta med uppsatta mål som syftar  till återgång  i arbete. 
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Sjukskrivningen skall  inte ses som ett vilotillstånd, utan snarare som ett  led  i 
en pågående behandlingsinsats (ibid., 2005). 

Söderberg m.fl. (2003, 2004) fann i en analys av 2770 läkarintyg att i 74 % av de 
medicinska  underlagen  saknades  bedömning  av  hur  länge  arbetsförmågan 
kunde förväntas vara nedsatt, 25 % saknade information om individens medi‐
cinska tillstånd och ca 30 % saknade uppgift om hur individens funktionsför‐
måga påverkade arbetsförmågan. Nästan hälften av intygen saknade uppgifter 
om  individens  arbete. Alexandersson m.fl.  (2005)  anger  att  det  ofta  saknas 
kunskap inom hälso‐ och sjukvården om de diagnosgrupper som oftast är ak‐
tuella för sjukskrivning, särskilt psykosocial problematik, både vad gäller dia‐
gnossättning,  behandling  och  rehabilitering. Man  saknar  också  kunskap  om 
hur lång en optimal sjukskrivning bör vara och om konsekvenser av sjukfrån‐
varo.  

2. Försäkringskassans bedömning av rätten till sjukpenning 

Den allmänna sjukförsäkringen i Sverige är en försäkring mot inkomstbortfall 
om man har utsatts för sjukdom eller skada som lett till en nedsättning av ar‐
betsförmågan med minst 25 %. Beslut om rätt till sjuklön fattas av arbetsgiva‐
ren  under  arbetsgivarperioden  (f.n.  2  veckor).  Bedömningen  av  rätten  till 
sjukpenning skall göras  i den  tredje sjukskrivningsveckan av  försäkringskas‐
san, med utgångspunkt från de uppgifter som finns i det medicinska underla‐
get. Under detta första skede brukar arbetsgivaren avvakta, vilket kan bero på 
en ovisshet om vilket beslut man ska eller kan ta, eller en väntan på att försäk‐
ringskassan ska agera.  

Rätten till sjukpenning grundas dels på det medicinska underlaget, dels på de 
uppgifter den sjukskrivne lämnar i sin begäran om sjukpenning. Bristfällig in‐
formation  i  det medicinska  underlaget  innebär  att  handläggaren  på  försäk‐
ringskassan måste  kontakta den  sjukskrivande  läkaren  för  att  få  komplette‐
rande  information, vilket  i  flera studier  (Hensing et al 1997, Vimarlund et al 
2003) visats vara tidsödande och förlänger handläggningsprocessen. Bristande 
tillgänglighet från både läkaren och handläggaren innebär att sjukskrivnings‐
processen kan fördröjas (Palacios 2005). Detta innebär även att åtgärder för att 
främja  återgång  i arbete kan bli  fördröjda  eller baseras på  felaktiga grunder 
(Söderberg och Alexandersson 2001). 
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Kommunikationen mellan  representanter  för  olika  system  påverkas  av  dels 
vilken roll man uppfattar att man har, dels vilka regelverk som gäller  för re‐
spektive verksamhet. Läkare  ser  sin  roll  som att  i  första hand bota  sjukdom 
och ohälsa och att värna om patientens välbefinnande (Timpka m.fl. 1995), vil‐
ket  innebär  att man  väger  samman medicinska  och  psykosociala  aspekter. 
Man uppfattar sig i mindre grad ansvarig för att patienten skall återgå i arbete 
och många  saknar kunskap om arbetsförhållanden. Även  tidsbrist bidrar  till 
att man inte fyller i det medicinska underlaget på ett sådant sätt att kommuni‐
kationen med försäkringskassan blir enkel och entydig. 

I 37 % av sjukskrivningsfallen  i Östergötland räknar man på Försäkringskas‐
san med att inga särskilda rehabiliteringsåtgärder krävs för att individen skall 
återgå i arbete. Cirka 50 % av fallen får en fördjupad utredning som underlag 
för ställningstagande om ytterligare åtgärder och/eller samordning av rehabili‐
teringsåtgärder  krävs. Resterande  13 %  bedöms  vara  aktuella  för  sjuk‐  eller 
aktivitetsersättning. Wynne och McAnaney (2004) anger att 80 % av de perso‐
ner som är frånvarande mer än 6 veckor behöver hjälp för att återgå i arbete. 
Sannolikheten att återgå i arbete minskar med tiden i sjukskrivning, mellan tre 
och sex månaders sjukfrånvaro uppges innebära att mindre än 50 % återvän‐
der i arbete, och för de som varit sjukskrivna i mer än ett år är sannolikheten 
mindre än 20 % att återgå  i arbete. Wynne och McAnaney  (2004) uppger att 
tröskeln till sjukskrivning är lägre än tröskeln för att komma tillbaka i arbete, 
och att samhällssystemet har en större betydelse  för återgång  i arbete, än  för 
att gå in i en sjukskrivning. 

3. Bedömning av arbetsförmåga 

I  försäkringskassans  uppdrag  ingår  att  bedöma  arbetsförmåga  utifrån  strikt 
medicinska grunder i relation till arbetets krav, d.v.s. sociala förhållanden får 
ej påverka bedömningen, och bedömningen görs i relation till det arbete man 
är sjukskriven  ifrån. Vid bedömningen av arbetsförmåga uppstår således pa‐
radoxen  att  den  medicinska  professionen  inkluderar  även  icke‐medicinska 
faktorer  i  sin  bedömning, medan  den  icke‐medicinska  professionen  arbetar 
utifrån ett medicinskt perspektiv. 

Den  enskilda  individens  arbetsförmåga  har  i  ett par  analyser  bedömts  vara 
orsakad av ett komplicerat samspel mellan fysiska, psykiska och sociala fakto‐
rer  (Ludvigsson et al 2006, Tengland 2005). Arbetsförmåga är ett relativt och 
relationellt begrepp, d.v.s. man har ofta förmåga att arbeta i relation till vissa 
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arbeten, men ej till andra. Astvik et al (2006) beskriver två tänkbara scenarier 
där det uppstår en obalans mellan individens kapacitet och arbetets krav; dels 
kan  individens  kapacitet  successivt minska  på  grund  av  förslitningar  eller 
skador, medan  arbetskraven  är  desamma,  dels  kan  arbetets  krav  successivt 
öka medan kapaciteten är densamma. Det är uppenbart att arbetsförmåga inte 
är en statisk förmåga, utan kan påverkas av förändringar både hos individen 
och i arbetet. Johansson och Lundberg (2004) pekar i sin sjukflexibilitetsmodell 
på att obalans mellan krav och förmåga leder till att individen vid någon tid‐
punkt tar beslutet att obalansen inte är hanterbar.  

Arbetsgruppens synpunkter: 

• Arbetsgivaren är ofta osäker på vad man får göra, t.ex. om man kan föreslå åt‐
gärder på arbetsplatsen för en sjukskriven medarbetare. 

• Under de första 14 dagarna finns utrymme för individen och arbetsgivaren att 
bestämma om individen kan arbeta till viss del i stället för att vara sjukskriven 
på 100 %. Det bör också finnas utrymme för vila – en rättighet att vila några 
dagar om man är överansträngd för att förhindra eventuell utmattning och på 
så sätt kanske förhindra en lång sjukskrivning. 

• Företagshälsovården bör kopplas in för att göra en bedömning av arbetsplatsen, 
vilket kan vara ett underlag till försäkringskassans bedömning.  

• Det är viktigt att arbetsgivaren är aktiv och tar kontakt med försäkringskassan 
och företagshälsovården i förekommande fall.  

En fråga som inte besvarades i diskussionerna i arbetsgruppen var om arbets‐
givarringen kan användas mer i den första fasen. Arbetsgivarringarna kopplas 
i allmänhet in sent i sjukskrivningsprocessen, då alla andra möjligheter anses 
vara uttömda. En tidigare insats skulle kunna möjliggöra tidig återgång, kan‐
ske i form av ”praktik” hos en annan arbetsgivare.  

4. Primärvårdens resursteam och försäkringskassan 

Inom Landstinget i Östergötland har resursteam etablerats vid i stort sett alla 
vårdcentraler.  Försäkringskassan  representeras  av  en  handläggare  som  rap‐
porterar  om  resursteamets  bedömning  till  den  sjukskrivnes  handläggare  på 
försäkringskassan.  Resursteamens  uppgift  är  att  göra  en multiprofessionell 
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bedömning av den sjukskrivnes behov av rehabiliteringsåtgärder för att effek‐
tivisera  rehabiliteringsprocessen.  Syftet  är  att  snabbt  identifiera  individuella 
behov och göra ordinarie handläggare  inom  försäkringskassan uppmärksam 
på dem.  

Resursteamen definieras som en  form av utrednings‐ och ”sorteringsteam”. I 
den  fjärde  till  femte sjukskrivningsveckan skall bedömningen genomföras av 
teamet. Bedömningen bygger helt på de akter och intyg som finns tillgängliga, 
den  sjukskrivne  individen  deltar  inte  vid  bedömningstillfället, men  kan  ha 
träffat flera olika personer inom vårdcentralen innan denna tvärprofessionella 
bedömning görs.  I uppdraget  ingår att ge  individen  information och stöd att 
utveckla egna strategier för att hantera och förstå sina besvär. I vissa fall kan 
en  fördjupad  bedömning med  SASSAM‐kartläggning  ha  genomförts  för  att 
identifiera hinder och resurser.  

5. Primärvårdens resursteam och företagshälsovården 

Det finns en överenskommelse mellan närsjukvården i Östergötland och länets 
företagshälsovård om samverkan. I riktlinjerna anges att man genom samver‐
kan  ska  förhindra  eller  förkorta  sjukskrivning  alternativt  eftersträva  partiell 
sjukskrivning. Ett medicinskt underlag till arbetsgivaren ska tillhandahållas av 
företagshälsovården,  närsjukvården  i  Östergötlands  landsting  eller  primär‐
vårdsläkare,  när misstanke  finns  att  sjukdomen  är  arbetsrelaterad.  Termen 
”arbetsrelaterad” är avsedd i en vidare bemärkelse så att inte bara de primära 
orsakerna  till besvär beaktas, utan även arbetsrelaterade  följder av en  längre 
sjukskrivning. Arbetsgivare och  försäkringskassa ska använda dessa kliniska 
underlag för bestämning av utrednings‐ och behandlingsnivå. 

Hälso‐ och sjukvården anses av arbetsgruppen vara viktig i början av proces‐
sen, eftersom man utfärdar sjukintyg. Det fanns emellertid invändningar mot 
att personer sjukskrivs till 100 % i för hög utsträckning. Det skulle underlätta 
rehabiliteringen  om man  fick  kvarstå  till  en  liten del  i  tjänst. Det  framhölls 
också att läkarintyg kan skrivas om friskvård, inte bara om sjukdomsbehand‐
ling. 

Resursteamen har ännu ej utvärderats med avseende på om deras arbete leder 
till snabbare beslutsprocesser och effektivare åtgärder för att främja återgång i 
arbete. Ett sådant utvärderingsprojekt pågår  inom  landstinget  i Östergötland 
(Ståhl och Ekberg), ett liknande projekt pågår i Uppsala (Anderzén m.fl.). 
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Arbetsgruppens synpunkter: 

• En specifikt tilldelad handläggare på  försäkringskassan bör medverka  i resurs‐
teamen.  

• I resursteamet bör det finnas en person med psykosocial kompetens.  

• Arbetsgivaren bör ta kontakt med företagshälsovården. 

6. Arbetsgivaren och försäkringskassan 

Arbetsgivaren skall påbörja en rehabiliteringsutredning i den fjärde sjukskriv‐
ningsveckan. Detta innebär att arbetsgivaren och den sjukskrivne gemensamt 
skall diskutera förutsättningar för återgång i arbete. Rehabiliteringsutredning‐
en  skall  skickas  in  till  försäkringskassan  i den 8:e  sjukskrivningsveckan. Ar‐
betsgivarens  roll  i en  sjukskrivningsprocess är  således att  förmedla  informa‐
tion  (rehabiliteringsutredningen)  till  försäkringskassan  om  möjliga  anpass‐
ningsåtgärder på arbetsplatsen och att i samråd med den sjukskrivne genom‐
föra de åtgärder som är möjliga på arbetsplatsen, för att den sjukskrivne skall 
kunna  komma  tillbaka  i  arbete. En  svårighet  för  arbetsgivaren  kan  vara  att 
man har dålig kunskap om vilka lösningar som är möjliga, givet de medicins‐
ka förutsättningarna. 

På  Försäkringskassans  hemsida  för  arbetsgivare  anges  att:  ”En  rehabiliter‐
ingsutredning är ett  redskap  för dig att underlätta den anställdes återgång  i 
arbete.  Rehabiliteringsutredningen  ska  ses  som  ett  levande  dokument  som 
hela  tiden uppdateras när något händer  i  rehabiliteringsarbetet. Rehabiliter‐
ingsutredningen ska klarlägga anställdas rehabiliteringsbehov och vara under‐
lag för arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser”. 

Av de rehabiliteringsutredningar som kom in till försäkringskassan var det år 
2005 ca 30 % som  inkom  inom åtta veckor. Fördröjningar kan uppstå  till ex‐
empel om medarbetaren har en sådan sjukdom att man inom åtta veckor inte 
upplever det som rimligt att planera för återgång i arbete, eller på grund av att 
arbetsgivaren  inte känner  till  att man  skall genomföra denna utredning  till‐
sammans med sin medarbetare, eller att man inte avsätter tid för detta. I en del 
fall har medarbetaren en sådan sjukdom att man kan räkna med att han/hon 
tillfrisknar inom kort, vilket kan tolkas som att man inte behöver lämna in nå‐
gon  rehabiliteringsutredning. Efter påminnelser  från Försäkringskassan kom 
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rehabiliteringsutredningen in i ca 80 % av fallen (Försäkringskassan Analyse‐
rar, 2006). 

Arbetsgruppens synpunkter: 

• Arbetsgivaren bör ta kontakt med företagshälsovården i arbetet med rehabiliter‐
ingsutredningen. 

• Försäkringskassan  bör  rikta  sig  till  arbetsgivaren  i  stället  för  till  individen  i 
frågor som rör anpassningar på arbetsplatsen. 

• Företagshälsovården bör involveras på ett tidigt stadium.  

• En SASSAM‐ utredning3 förordas av mötesdeltagarna som har goda erfarenhe‐
ter av det. 

7. Försäkringskassans avstämningsmöte – samverkan med arbetsgivare 
och sjukskrivande läkare 

Senast två veckor efter rehabiliteringsutredningen  inkommit kan försäkrings‐
kassan, i de fall man bedömer detta lämpligt eller underlättande, kalla till av‐
stämningsmöte. Avstämningsmötet är det  första  tillfälle där den sjukskrivne, 
arbetsgivaren,  sjukskrivande  läkare,  försäkringskassans  handläggare  och 
eventuella andra aktörer samlas samtidigt. I de fall det finns risk för att indi‐
viden  skall  bli  arbetslös  är  numera  även  arbetsförmedlingen  representerad. 
Idealt  skall  detta  avstämningsmöte  äga  rum  inom  90  dagar  efter  sjukskri‐
vingen  inleddes, men ofta dröjer det  längre. Fördjupade utredningar,  främst 
SASSAM‐kartläggning,  kan  ingå  i  Försäkringskassans  rutiner  inför  ett  av‐
stämningsmöte.  I avstämningsmötet bedöms  läget  i  rehabiliteringsprocessen, 
resurser,  hinder  och möjligheter,  och  vilka  insatser  som  bör  göras  fortsätt‐
ningsvis.  I sin samordningsfunktion upprättar Försäkringskassan en plan  för 
rehabiliteringen där flera avstämningsmöten kan anordnas. Samordningsupp‐
draget syftar till att de försäkrade ska komma i arbete eller bli arbetssökande 
så snabbt som möjligt.  

                                              

3 SASSAM är en förkortning för Strukturerad arbetsmetodik vid fördjupad sjukfallsutredning och samordnad 
rehabilitering 
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Enligt  Försäkringskassans  statistik  genomförs  det  första  avstämningsmötet 
inom 90 dagar  i 4.8 % av  fallen  i Östergötland  (statistik  för år 2005), som en 
följd av Försäkringskassans prioriteringar ökade denna andel under 2006. Det 
genomsnittliga antalet dagar  till det  första avstämningsmötet var år 2005 544 
dagar. Enligt Försäkringskassan är det aktuellt med avstämningsmöte  

• när rehabiliteringsutredningen inte ger tillräckligt underlag för att kun‐
na ta ställning till åtgärder för återgång i arbete  

• när frågor kring arbetssituationen behöver belysas ytterligare  

• när diagnosen är diffus och det är svårt att bedöma eventuellt behov av 
rehabiliteringsinsatser  

• när det finns anledning att tro att problem på arbetsplatsen bidragit till 
sjukskrivningen  

Arbetsgruppens synpunkter: 

• Fler, tätare, avstämningsmöten behövs. 

• Inrätta ett avstämningsmöte för samverkan i samband med resursteamet eller i 
nära anslutning till första avstämningsmötet. 

• Arbetsförmedlingen bör vara med i samband med avstämningsmöten dels i in‐
formationssyfte och dels för att diskutera andra uppgifter för att uppnå en ökad 
rörlighet. 

• Försäkringskassans  fördjupade  utredning  bör  omfatta  hela  arbetssituationen 
inklusive fackliga synpunkter och arbetsklimat. 

• Målstyrda  aktiviteter  borde  komma  igång,  t.ex.  ett  avstämningsmöte  efter  8 
veckor. 

• Friskvård är viktigt från början. Det kan ordineras på läkarintyget eller enligt 
särskild plan. 

• Individen ska vara huvudaktör och bära med sig SASSAM‐utredningen. 
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• Arbetsförmedlingen ska komma  in tidigare om det handlar om en  individ som 
är frisk men inte trivs på sitt arbete. 

8. Arbetsgivarringens roll 

Arbetsgivarringen brukar komma in sent i rehabiliteringsutredningen ”som en 
ytterligare  instans”, när möjligheterna har uttömts ”den vanliga vägen”  t.ex. 
via Försäkringskassan. Ringsamordnaren gör en helhetsbedömning och kan  i 
vissa  fall  ta  rollen  som  case manager  för  individen.  Ringsamordnaren  kan 
även  i vissa  fall  använda  ringens  resurser  för  att  skapa möjligheter  för den 
sjukskrivne att pröva ett arbete på en annan arbetsplats än den ordinarie, me‐
dan anställningen kvarstår hos den ursprungliga arbetsgivaren. Inom de aktu‐
ella ringarna i detta projekt är det emellertid inte fallet att man inom ramen för 
ringen byter arbetsgivare permanent. Den strategi som man hittills huvudsak‐
ligen  använt  sig  av  är  att  arbeta  inom  ringen med  rehabiliteringsplaner och 
framtagande av praktikplatser för att skapa ett ”ringinternt” samarbete i dessa 
frågor, när den ordinarie kontakten med  t.ex. Försäkringskassan  inte har  lett 
till något resultat.  

Ringsamordnaren  har möjlighet  att  i  samverkan med  den  sjukskrivne  sätta 
upp mål och sedan lotsa individen genom regelverk, administration och kon‐
takter med  offentliga  aktörer  och  arbetsgivaren  (Juhlin  och Tengblad  2004). 
Arbetsgivarringen som bas  för detta arbete  tycks emellertid  inte ge påtagligt 
lättare villkor för att hitta alternativa arbetsmöjligheter. 

Arbetsgruppens synpunkter: 

• Ringsamordnarens kriterier  för bedömning ska vara dels medicinsk  funktions‐
nedsättning dels grad av arbetsförmåga samt en eventuell försäkringsmedicinsk 
utredning. 

• Det kan vara bra om en ”case‐manager” eller kontaktperson (inom företagshäl‐
sovården) arbetar med individen eller med grupper av personer i rehabilitering. 

• Ringen skulle kunna skapa en pool av tillfälliga arbeten. 
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9. Arbetsförmedlingen  

Efter att olika arbets‐ och utbildningsmöjligheter prövats  tas beslut om åter‐
gång  i arbete eller att anställningen upphör. Arbetsförmedlingens roll  i sam‐
band med rehabiliteringsprocessen för långtidssjukskrivna har hittills inte va‐
rit tydlig. I samarbetsprojekt med Försäkringskassan har man emellertid sökt 
finna modeller  för samverkan  för  långtidssjuka arbetslösa men svårigheterna 
att finna samverkansformer inom det rådande systemet tycks hindra effektiva 
lösningar (Statkontoret 2004). Arbetsförmedlingen kan göra bedömningen att 
individen är anställningsbar i ett annat arbete, vilket medger arbetslöshetsun‐
derstöd.  I  de  fall  arbetsförmedlingen  inte  bedömer  att  individen  är  anställ‐
ningsbar i ett vanligt arbete på arbetsmarknaden äger individen inte rätt att få 
arbetslöshetsunderstöd. Ett lönebidrag kan betalas ut i vissa fall för att under‐
lätta att  individen kommer  tillbaka  i arbete. Enligt  länsarbetsnämnden  ingår 
det  i  arbetsförmedlingens uppdrag, visioner  och  strategier  att  vända  sig  till 
aktiva  arbetssökanden  och  arbetsgivare  som  behöver  ny  arbetskraft.  En  ut‐
byggd  samverkan  mellan  arbetsgivarringar  och  arbetsförmedling  ses  som 
nödvändig om man ska kunna skapa nya anställningsmönster och ökad  rör‐
lighet.  

Arbetsgruppens synpunkter: 

• Arbetsförmedlingen bör utfärda aktivitetsstöd/ersättningsbidrag till arbetsgiva‐
ren för att underlätta anställning genom arbetsbyte. 

Sammanfattande bild av hur arbetsgruppen uppfattade reha‐
biliteringsprocessen i praktiken 

I mötena med arbetsgruppen framstod en komplicerad bild av hur aktörerna 
hanterar  sina  åtaganden  i  rehabiliteringen  av  långtidssjukskrivna.  Tillsam‐
mans arbetade vi oss fram till en skiss av hur rehabiliteringsprocessen ser ut i 
praktiken,  vilken  presenteras  i  figur  2.  I  skissen  framgår  att  stora  problem 
finns med  samordningen  av  de  olika  insatserna. Den  s.k.  stuprörsmodellen 
medför att olika inblandade myndigheter riskerar att arbeta isolerat från var‐
andra och att parallella utredningar ofta förekommer. 
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Figur 2. Rehabiliteringsprocessen i praktiken. 

 

Försäkringskassan kan  t.ex. genomföra ytterligare  fördjupade utredningar el‐
ler begära att sådana utförs av andra specialiserade utredningsinstanser. Även 
från  arbetsgivarens  sida  kan  ytterligare  utredningar  krävas  genom  att  före‐
tagshälsovården  kopplas  in.  Det  kan  eventuellt  medföra  ytterligare  en 
SASSAM‐utredning.  I Företagshälsovårdens  stöd  och hjälp  till  individen  för 
att återgå i arbete genomförs i vissa fall en analys av arbetssituationen. 

För individen kan detta innebära en lång väntan på att bli kallad till olika be‐
dömningar och utredningar, och att genomföra de åtgärder som föreslås. För‐
loppet som helhet kan ta flera år med upprepade väntetider i avvaktan på oli‐
ka myndigheters utredningar och beslut. Dessa väntetider kan leda till att den 
sjukskrivne individen passiviseras och att möjligheterna till rehabilitering för‐
svåras på längre sikt.  
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Den  vanligaste  rehabiliteringsåtgärden  som  initieras  och  stöds  av  Försäk‐
ringskassan är arbetsträning. Tiden för arbetsträning på det vanliga arbetet är 
begränsad till maximalt 3 månader och ersättning från Försäkringskassan kan 
betalas ut i form av rehabiliteringspenning. Om den anställde arbetstränar på 
ett nytt arbete hos arbetsgivaren kan rehabiliteringspenning betalas ut och trä‐
ningen pågå  längre  tid. Arbetsträning  tycks dock under 2000‐talet ha  tappat 
sin effekt avseende återgång  i arbete. Försäkringskassan har också vissa möj‐
ligheter att  finansiera arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder om arbetsgi‐
varen  inte kan det. Ett exempel är en utbildning som pågår högst ett år. För‐
säkringskassan kan också ge bidrag till arbetshjälpmedel och anpassning av en 
arbetsplats, som det  inte bedöms  ligga  inom arbetsgivarens ansvar för att er‐
bjuda  de  anställda  en  bra  arbetsmiljö.  I  Försäkringskassan  Analyserar 
(2006:10)  framgår att utbildning är den åtgärd  som mest ökar  sannolikheten 
för återgång i arbete.  

Betydelsen  av  aktiva  insatser  tydliggjordes  av  arbetsgivarrepresentanten  i 
gruppen. I företaget tar man snabbt upp alla sjukskrivningar med chefer och 
arbetsledare och detta har lett till att man minimerat sjukfrånvaron. Likaså fö‐
reslogs att ringen involveras tidigt genom ett möte med arbetsgivaren och fö‐
retagshälsovården. Ringens roll i ett senare skede kan vara att skapa arbetsby‐
ten  t.ex. genom en ”pool” av  tillfälliga arbeten. Arbetsgruppen ansåg att ar‐
betsförmedlingen  skulle kunna bistå med  anställningsbidrag när  rehabiliter‐
ingen kommit till ett skede där individen skall tillbaka till arbetslivet.  

Hos vissa arbetsgivare  finns utvecklade  rehabiliteringsprogram där arbetsgi‐
varen  tar  huvudansvaret  för  rehabiliteringsprocessen,  exempelvis  ReKom 
inom  Norrköpings  kommun  och  Rebus  inom  Landstinget  i  Östergötland. 
Långvarigt  sjukskrivna kan bli  föremål  för  av arbetsgivaren  samordnade  åt‐
gärder inom dessa rehabiliteringsprogram. 

Sammanfattande synpunkter 

Arbetsgruppen  framhöll att  individen måste vara mer aktiv  i sin  rehabiliter‐
ingsprocess. En fråga som diskuterades var: ”När kan individen äga sin egen 
handlingsplan och hur kan den kopplas  till en  försörjningsplan?” Man efter‐
lyste också förebyggande arbete i högre grad och såg arbetsgivarringarna och 
företagshälsovården som viktiga aktörer i detta.  
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Hinder  för  samverkan beror,  enligt  arbetsgruppens  representanter, på myn‐
digheternas olika kulturer och deras benägenhet att se till sina enskilda upp‐
drag  snarare än  till hela processen. Helheten går  förlorad och det är mycket 
svårt  att  skapa  framkomlighet  och  smidighet  för  individen.  I vissa delar  av 
processen möts en eller ett par aktörer för att samverka, men ofta innebär de‐
ras skilda funktioner och myndighetskulturer att man arbetar åtskilt från var‐
andra med rehabiliteringsfallen.  

Arbetsgruppen pekade på behovet av att tydliggöra de olika aktörernas roller 
och mandat samt hur man arbetar  i praktiken. Regelverken ger ett visst tolk‐
ningsutrymme som i praktiken inte alltid utnyttjas till en god samverkanspro‐
cess. Detta kan ha olika orsaker. Kunskapen om andra aktörers arbetskulturer, 
metoder och  förhållningssätt är bristfällig och det  är  ibland oklart vem  som 
ska finansiera olika åtgärder, t.ex. avseende stöd för utbildningsinsatser. Del‐
tagarna menade att en större kännedom om varandras uppdrag och arbetssätt 
krävs för att man ska kunna utveckla gemensamma utredningar med en tydli‐
gare  rollfördelning. Alla aktörer har  inte alltid  full  insikt  i vad  som  tidigare 
gjorts  i det enskilda  fallet och utredningar upprepas eller utförs parallellt av 
olika  aktörer. Arbetsgivarna  anses  ofta  saknar  kompetens  att  använda  före‐
tagshälsovården fullt ut, av tradition ser man hellre att hälso‐ och sjukvården 
sköter ärendet.  

I praktiken blir  rehabiliteringsprocessen  inom  ramen  för den  stuprörsmodell 
som utvecklats i välfärdssystemet (figur 1, sid. 13 och figur 2, sid. 24) komplex 
och svårgenomtränglig, inte bara för den externe åskådaren utan också för de 
aktörer som är berörda och inte minst för den sjukskrivne. Några av de vikti‐
gaste problemen får anses vara: 

• Den  sjukskrivne  individens mycket oklara  eller obefintliga  roll  i vissa 
delar av sin rehabiliteringsprocess 

• Oklarheten i roller som leder till att arbetsgivaren i vissa fall inte upple‐
ver sig ha mandat att agera tidigt med anpassningar på arbetsplatsen 

• Bristande kunskap om  individens arbetssituation  i de  tidigare delarna 
av  rehabiliteringsprocessen,  samt  brist  på  tvärprofessionell  kunskap  i 
dessa avseenden 
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• De oklara eller  ibland dubbla rollerna för arbetsgivare och försäkrings‐
kassa 

• Det medicinska underlaget är ibland ett hinder för åtgärder 

• Hel sjukskrivning skapar svårigheter senare i rehabiliteringsprocessen 

• För kort  tid avsätts  för  försäkringskassans handläggning av varje  indi‐
vid 

• Den bristande kommunikationen och samordningen mellan olika aktö‐
rer leder till meningslöst dubbelarbete 

• Konsekvenserna av den bristande samordningen leder till extremt långa 
sjukskrivningsprocesser 

• Företagshälsovårdens kommer för sent in i rehabiliteringsprocessen 

• Arbetsgivarringarna kommer in alltför sent i rehabiliteringsprocessen  

• Arbetsgivarringen används som  resurs endast  i de  fall  inget annat har 
lyckats 

• Arbetsförmedlingen kommer  in  för sent eller  inte alls  i rehabiliterings‐
processen  

 

Om man sammanfattar de intryck som redovisats i samband med arbetet i ar‐
betsgruppen  framstår det  som om  rehabiliteringsprocessen  fortfarande drivs 
utifrån den  s.k.  stuprörsmodellen  trots  en medvetenhet om att det kan vara 
passiviserande för individen.  
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EN NY SAMVERKANSMODELL 

Med utgångspunkt från gruppens diskussioner sammanställdes en bild av hur 
rehabiliteringsprocessen  bör  utformas, med  utgångspunkt  i  att  individen  i 
samverkan med  arbetsgivaren  ska driva  sin  rehabiliteringsprocess, med  eta‐
blerade aktörer som hälso‐ och sjukvård,  försäkringskassa och arbetsförmed‐
ling som stöd (figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Modell för samverkan i rehabiliteringsprocessen. 

 

Arbetsgivare – individ – företagshälsovård ‐ arbetsgivarring har i figur 3 lyfts fram 
och  lagts  som  en  samordnad  aktör  som  ska  driva  rehabiliteringsprocessen 
framåt. Efter att en sjukanmälan gjorts tar i denna modell arbetsgivaren initia‐
tivet. En tidig frågeställning är om anpassning av arbetet kan underlätta åter‐
gång  i arbete. Här blir  företagshälsovården ett viktigt stöd genom att de kan 
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göra  en  bedömning  av  arbetsplatsen  och  i  samverkan med den  sjukskrivne 
och arbetsledaren diskutera anpassningsmöjligheter. Ringen kan också kopp‐
las in på ett tidigt stadium för att ge perspektiv på eventuellt arbetsbyte eller 
praktik på annan arbetsplats. Dessa bedömningar får sedan ligga till grund för 
hälso‐ och sjukvårdens (resursteamets) och Försäkringskassans bedömning av 
sjukskrivningsgrad  respektive  rehabiliteringsbehov.  Eventuella  behov  av  en 
fördjupad bedömning bör utgå från den sjukskrivnes resurser, snarare än hin‐
der. 

Man diskuterade läkarintygets utformning och slentrianen kring detta. Det me‐
dicinska underlaget har av tradition använts som utslagsgivande, men det är 
inte ändamålsenligt om man sätter in det i de nya direktiven om arbetslivsin‐
riktad  rehabilitering.  Sjukskrivande  läkare  och/eller  resursteamen  förslås  i 
högre  grad  ta  kontakt med  arbetsgivaren  och  informera  sig  om  individens 
symtom  i relation  till  förhållanden på arbetsplatsen. Det  finns en vana sedan 
länge och en förväntan att Försäkringskassan ska ta den kontakten, vilket ger 
upphov till passiv väntan. I själva verket är det ett ömsesidigt ansvar mellan 
läkare och arbetsgivare att ta kontakt. Det medicinska underlaget föreslog man 
skulle tonas ner till en rekommendation och att ordinationer skulle kunna gäl‐
la friskvårdsaktiviteter, inte bara medicinsk behandling. 

Hittills har det varit Försäkringskassan som eventuellt har ifrågasatt hel sjuk‐
skrivning  i  sina utredningar, men  arbetsgruppen uppfattade det  som  att  ar‐
betsgivaren bör ha den  rollen. Enligt gruppen kan det ha blivit en viss  efter‐
släpning vad gäller chefs‐ och ledarutbildning för att främja rörlighet i rehabi‐
literingsarbetet. Ansvaret lades ut på chefsnivå innan cheferna hade en rimlig 
möjlighet att klara det kravet. Detta i samverkan med traditionen att överlåta 
besluten åt Försäkringskassan har orsakat en handlingsförlamning  speciellt  i 
början  av  en  sjukskrivnings‐  eller  rehabiliteringsprocess.  Ett  tidigt  avstäm‐
ningsmöte, gärna dag 1‐7, mellan arbetsgivare, individ och företagshälsovård 
skulle kunna  innebära ett viktigt  lärande  för  cheferna, ansåg arbetsgruppen. 
Det är också viktigt vem man sjukanmäler sig till, en chef eller en administra‐
tör. Frågan: ”Kan du komma  i  tjänst  till någon del?” måste ställas,  inte bara: 
”Hur mår du?”. 

Företagshälsovårdens  arbetsplatsbedömning  är  i  allmänhet mycket viktig.  I  före‐
tagshälsovården arbetar man ofta genom att följa och stötta individen och att 
integrera arbetsplatsens utformning och kultur i bedömningarna. Vid mycket 
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långa sjukskrivningar kan det bli aktuellt med en s.k. case manager som lotsar 
individen genom processen.  

I  stället  för att avvakta arbetsgivarens och Försäkringskassans kontakter och 
utredningar bör ringen komma in i ett tidigt skede. Ett avstämningsmöte mel‐
lan arbetsgivare, företagshälsovård, ring och försäkringskassa föreslogs i bör‐
jan av processen. Detta görs i vissa fall redan idag och gruppen ansåg att det 
borde komma in som ett naturligt steg i alla rehabiliteringsfall. Arbetsförmed‐
lingen är ibland representerad i vissa rehabiliteringsmöten där det är aktuellt 
att  diskutera  byte  av  arbetsuppgifter  eller  utbildningsinsatser.  Länsarbets‐
nämndens policy  är  att  arbetsförmedlingen  ska vara  representerad  i  sådana 
möten  och  i  samarbetsgruppen  menade  man  att  arbetsförmedlingen  bör 
komma in mera. När eventuellt arbetsbyte blir aktuellt brukar det vara ringen 
som  kartlägger  individens  helhetssituation  och  lotsar  till  rätt  instans  d.v.s. 
andra uppgifter, annan arbetsgivare, utbildning eller till arbetsförmedlingen.  

Ringsamordnaren kan göra  en helhetsbedömning och kan  i vissa  fall  även  ta 
rollen som case manager för individen. Ringsamordnaren kan även i vissa fall 
använda ringens resurser för att skapa möjligheter för den sjukskrivne att prö‐
va ett arbete på en annan arbetsplats än den ordinarie.  

Arbetsförmedlingen kommer in om det blir aktuellt att den sjukskrivne inte kan 
återgå  sitt ursprungliga arbete. För  fram  för allt många  sjukskrivna med ut‐
mattningssyndrom tycks hindren för att återgå till sin ursprungliga arbetsplats 
vara stora.  I ett avstämningsmöte mellan arbetsgivare, den sjukskrivne,  före‐
tagshälsovård och där också ringsamordnaren medverkar, kan eventuella al‐
ternativa arbetstillfällen belysas och diskuteras i samråd med den sjukskrivne, 
liksom vilka försörjningsmöjligheter som är aktuella i dessa fall. 
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DISKUSSION 

Sjukskrivnings‐ och rehabiliteringsprocessen kan beskrivas och analyseras ut‐
ifrån ett makroperspktiv (systemet), mesoperspektiv (delar och processer i sy‐
stemet), eller ett mikro‐ och processperspektiv (individen). I denna rapport har 
vi huvudsakligen fokuserat på makro‐ och mesoperspektiven.  

Alla aktörer har en ”vinst” i att den sjukskrivne individen återgår i arbete eller 
får en anställning. Hur kommunikationen sker mellan de olika aktörerna och 
med den sjukskrivne kan antas ha betydelse  för hur den enskilde  individens 
rehabiliteringsprocess utvecklas. Av den kartläggning och analys av rehabili‐
teringsprocessen  som arbetsgruppen genomfört  förefaller det  emellertid  inte 
som att man utvecklar gemensamma mål för rehabiliteringsprocessen, istället 
framträder en bild av att olika aktiviteter genomförs enligt förutbestämda ru‐
tiner hos  respektive  aktör  i  systemet, men den kunskap  i det  enskilda  fallet 
som byggs upp hos respektive aktör riskerar att inte förmedlas vidare och bi‐
dra till kunskapen hos övriga aktörer.  

De  strukturer  som  byggts  upp  inom  primärvården  och  Försäkringskassan, 
d.v.s.  resursteamen och  avstämningsmötena,  skapar arenor  för  samtidig och 
gemensam bedömning av  flera olika professioner  i ett  sjukskrivningsärende. 
Eftersom rehabilitering, och särskilt arbetslivsinriktad rehabilitering, ofta krä‐
ver samverkande åtgärder av olika experter/professioner, borde dessa tvärpro‐
fessionella möten  kunna  öka  effektiviteten  i  rehabiliteringsprocessen.  Detta 
tycks  inte vara fallet  idag. Den  i många avseenden rutindrivna processen ge‐
nom de ”stuprör” som visades  i figur 1 står  i stark kontrast till  intentionerna 
med de tvärprofessionella möten och arenor som skapats inom respektive ak‐
törs ansvarsområde. Processen för att främja den sjukskrivne individens åter‐
gång till arbete tycks i allt högre grad ha utformats till att bli rutinmässiga ak‐
tiviteter med  i  viss mån  förutbestämda  bedömningar  som  skall  ”avverkas”, 
snarare  än  det  avsedda  informationsflödet  och  samrådet mellan  respektive 
aktör. Vad resursteamens arbete leder till i rehabiliteringsprocessen är ännu ej 
utvärderat, men flera sådana studier pågår. Inte heller avstämningsmötena har 
varit  föremål  för  vetenskaplig  utvärdering, men  även  här  pågår  flera  olika 
studier i landet. Det förefaller emellertid som att intentionerna med de etable‐
rade  strukturerna ej uppfylls, då  tiden  till arbetslivsinriktade åtgärder är ex‐
tremt  lång, processen  tycks  sakna  tydliga gemensamma mål  och handlings‐
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planer  och  centrala  aktörer  som  arbetsgivaren,  företagshälsovården  och  ar‐
betsgivarringar involveras inte alltid i processerna. 

En viktig fråga är givetvis varför det uppbyggda systemet  inte tycks  leda till 
effektiv måluppfyllelse. Man måste här  reflektera  över  vilka  incitament  och 
drivkrafter  som  finns  inom  respektive verksamhet.  Inom hälso‐ och  sjukvår‐
den är  i allmänhet det vägledande målet att bota sjukdom och ohälsa och att 
värna om patientens välbefinnande (Timpka m.fl. 1995), medan man av tradi‐
tion inte primärt uppfattar sig ha ansvar för att individen skall återgå i arbete. 
De verktyg man har att tillgå är medicinering, medicinsk och annan parame‐
dicinsk rehabilitering och sjukskrivning. Kunskapen om kontextuella faktorer 
och synsättet att individens hälsa och välbefinnande i många fall uppstår i ett 
samspel med omgivningen, där arbetet är en viktig faktor, har begränsad be‐
tydelse i de medicinska bedömningarna som i huvudsak är individfokuserade. 
Antalet patienter per dag är ett styrinstrument inom primärvården som bidrar 
till att fokus läggs på medicinska frågeställningar. 

Inom Försäkringskassan finns en djupare kunskap om arbetsplatsens betydel‐
se för återgång i arbete, men den enskilde handläggaren är uppbunden av det 
regelverk och de kvantitativa mål som styr deras uppdrag. En tydlig kvantita‐
tiv styrning, med mål i termer av antal och procent hanterade utredningar och 
ärenden, bidrar  till att  sjukskrivna  individer bollas mellan olika utredningar 
och åtgärder, ibland för att handläggaren skall kunna påvisa att aktiviteter på‐
går.  

Samverkan mellan olika professioner och aktörer/verksamheter kräver tid för 
dialog,  reflektion och  lärande,  tid, analyser och  reflektion. Tid  för denna  typ 
av verksamhet är inte prioriterad i någon av verksamheterna, vilket sannolikt 
bidrar till de rutindrivna processerna. 

Individen i centrum 

Begreppen hälsa och sjukdom kan  i viss mån ses som sociala konstruktioner. 
De uppfattningar om hälsa och arbetsförmåga  som människor utvecklar och 
agerar utifrån skiljer sig  ibland från de uppfattningar som samhällets aktörer 
och regelverket utgår ifrån. Olika synsätt på hälsa och arbetsförmåga leder till 
olika förhållningssätt hos individen, hos arbetsledaren och i organisationerna, 
liksom hos samhällsaktörerna. En förutsättning för att utveckla en gemensam 
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uppfattning om den faktiska arbetsförmågan är samtal och dialog mellan den 
sjukskrivne och aktörerna. 

Ett resultat av den analys av rehabiliteringsprocessen som arbetsgruppen ge‐
nomfört är att den sjukskrivne individen tycks ha mycket begränsade möjlig‐
heter att komma  till  tals eller vara delaktig  i en ”samordnad” process. Detta 
kan  tyckas motstridigt, mot  bakgrund  av det  faktum  att  en  enskild  individ 
under rehabiliteringsprocessen kan komma att genomföra tre olika fördjupade 
utredningar av  sina  resurser och hinder med  t.ex. SASSAM‐karta, d.v.s. den 
sjukskrivne har  samtal både med primärvården, Försäkringskassan och/eller 
företagshälsovården. För att  ett  sådan kartläggande  samtal  skall kunna vara 
till nytta måste resultatet utgöra en input till nästa fas i processen, snarare än 
en åtgärd som ”bockas av” som genomförd hos den aktör som genomfört ut‐
redningen. Det ursprungliga syftet med SASSAM‐kartläggningar var att den 
enskilde  individen  skulle  vara  ”ägare”  av  sin  karta, d.v.s.  att  han  eller  hon 
med hjälp  av olika  rehabiliteringsaktörer bibringas ökad kunskap och  insikt 
om  sina  reella  resurser  och  hinder  för  återgång  i  arbete  (www.sassam.net). 
Detta  skulle  i  sin  tur vara  ett viktigt  redskap  för att  individen  skulle kunna 
axla en aktiv roll i sin rehabiliteringsprocess.  

Knappast några studier har gjorts om sjukskrivnas uppfattningar om vad som 
motiverar för att vara delaktiga i rehabiliteringsprocessen, medan några studi‐
er  har  gjorts  avseende  motivation  i  att  återgå  i  arbetet.  Baril  m.fl.  (2003) 
genomförde en omfattande intervjustudie i Canada av sjukskrivna, andra ak‐
törer på arbetsplatsen och aktörer externa till arbetsplatsen. Den sjukskrivnes 
attityder till sina besvär, tillfrisknande och arbete upplevdes av samtliga par‐
ter  som mycket betydelsefullt. Å ena  sidan kunde den  sjukskrivne upplevas 
som omotiverad och ovillig att medverka  i  rehabiliteringsarbetet, å andra si‐
dan kunde olika  aktörer  identifiera organisatoriska  förhållanden och  arbets‐
platskulturer  som  påverkade  individens motivation.  De  sjukskrivnas  benä‐
genhet  att medverka  i  rehabiliteringen  var  relaterat  till  i  vilken  grad  deras 
uppfattningar och erfarenheter togs tillvara av arbetsgivaren. Om anpassning‐
en på arbetsplatsen upplevs som dåligt planerad eller ”meningslös” tenderade 
den  sjukskrivne  att  vara mindre motiverad  att medverka.  En  parallell  kan 
förmodligen dras  till den  situation den  sjukskrivne  individen  befinner  sig  i 
under  rehabiliteringsprocessen, d.v.s. motivationen minskar om man  inte  får 
komma till tals eller ser meningen i de åtgärder som genomförs.  
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Om arbetsledaren  inte respekterar de begränsningar  i arbetsförmåga som an‐
givits läkarens intyg minskar motivationen att medverka i rehabiliteringspro‐
grammet (Baril m.fl. 2003, Strindlund och Ekberg 2004). Dessa situationer kan 
uppstå  om  kommunikationen mellan  sjukskrivande  läkare  och  arbetsgivare 
brister. Om produktionskraven ökar kan arbetsledaren komma att försöka lösa 
dessa krav genom att öka arbetsuppgifterna och/eller arbetstidens omfattning 
utan  att  ta hänsyn  till de medicinskt grundade begränsningarna  i  arbetsför‐
måga.  

Den stora legitimitet som man av tradition tillmäter den medicinska vetenska‐
pen  i samband med  intyg och utlåtanden kan ses som ett systemfel. Det kan 
ofta hindra andra än de medicinska och sjukdomsorienterade aspekterna från 
att komma  fram.  I en arbetslivsinriktad rehabilitering kan ett medicinskt un‐
derlag hindra både den sjukskrivne och arbetsgivaren från att hitta en lösning 
utifrån en partiell arbetsförmåga. Den allmänna föreställningen är fortfarande 
att en person som fått ett läkarintyg är sjuk och ska bli frisk genom rehabiliter‐
ing. Intentionen med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är mer emeller‐
tid  sammansatt  än  så. Här  är målsättningen  att  individen utifrån  ett  vidare 
perspektiv ska återfå sin funktionsförmåga så långt det är möjligt. Denna hel‐
hetssyn motverkas t.ex. av Försäkringskassans bedömningar av rätt till ersätt‐
ning,  vilka  baseras  på  graden  av  ’arbetsoförmåga’  och  ett medicinskt  sjuk‐
domsbegrepp. Försök har gjorts att renodla begreppet ’arbetsoförmåga’ så att 
problem  som  inte  är medicinska  skulle  tas om hand  av  socialtjänst  eller  ar‐
betsmarknadsmyndigheter. Denna uppdelning har dock  i en del  fall medfört 
att den  försäkrade  inte  längre  omfattas  av  rätten  till  ersättning  från Försäk‐
ringskassan  och  inte  heller  anses  berättigad  till  rehabilitering  (Westerhäll, 
2000). 

Motsägelsefulla beslut  av olika  aktörer kan  således  leda  till negativa konse‐
kvenser  för  individens  rehabilitering  och  återgång  till  arbete.  Både  lagstift‐
ningen  som  är  specialiserad  för  olika myndigheter  och  den  strikta  uppdel‐
ningen  av  budgetansvar mellan myndigheterna  kan,  som  tidigare  nämnts, 
medverka till detta. En ytterligare uppdelning som försvårar helhetssynen på 
individen är den ökade professionaliseringen som byggs på specialiserade ut‐
bildningar  för olika  typer av ärendebehandling. För att komma åt dessa svå‐
righeter och systemfel måste de synliggöras, diskuteras och om möjligt åtgär‐
das (ibid; 2005). På olika håll i landet pågår projekt och utredningar för att för‐
bättra  beslutsprocesserna  i  rehabiliteringen  och  öka  rörligheten  på  arbets‐
marknaden.  
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Arbetsgivarringarnas funktion 

Arbetsgivarringarnas  funktion  i  rehabiliteringen  skulle  kunna  vara  ett  stöd 
men det varierar  i  landet och bland olika verksamheter hur accepterad eller 
utnyttjad den resursen är (Juhlin och Tengblad 2004). Chefer och arbetsledare 
på arbetsplatserna förutsätts  i samband med den arbetslivsinriktade rehabili‐
teringen ta ett direkt ansvar för rehabilitering och anpassning av arbetsplatsen, 
men  deras  kompetens  och  beredskap  för  detta  har  inte  byggts  upp.  Enligt 
Rydh (2005) borde begreppet ’rehabilitering’ tonas ner i detta sammanhang till 
förmån  för ord  som  ’anpassning’  av  arbetsplats,  av uppgifter och  ibland  av 
organisation. Begreppet ”återgång‐i‐arbete” ger en mer adekvat associations‐
kedja till de typer av åtgärder från olika aktörer som kan krävas för att indivi‐
den skall komma tillbaka till arbete, och som i allmänhet inte primärt är medi‐
cinska.  

Ringarnas roll i processen för att främja återgång i arbete har i allmänhet varit 
att komma in sent i processen, då alla andra utvägar tycks prövade. Det slim‐
made arbetsliv som dominerar idag, med få självklara lösningar avseende åt‐
gärder på arbetsplatsen eller omplaceringar hos samma arbetsgivare, har med‐
fört att många sjukskrivningar tenderar att bli långa och leda till sjuk‐ eller ak‐
tivitetsersättning eller uppsägning. Arbetsgivarringarna bör ha en tidigare och 
aktivare roll i sjukskrivningsprocessen genom ringsamordnarnas kunskap om 
många arbetsplatser och om systemets hinder och begränsningar. Härigenom 
torde en god rörlighet kunna åstadkommas. 
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