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Förord 
 
Vi har haft möjligheten att under åren 2009 -2014 få arbeta med utveckling av metoder för att 
stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig självförsörjning. Detta har 
skett i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Norrköpings-, 
Söderköpings- och Valdemarsviks kommuner och Landstinget i Östergötland, inom ramen för 
Samordningsförbundet Östra Östergötland. Med denna rapport vill vi dela med oss av våra 
resultat och erfarenheter samt lyfta fram de framgångsfaktorer som identifierats.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till Samordningsförbundet Östra Östergötland för stöd och tillit till vårt 
arbete vilket bidragit till mycket erfarenheter, kunskap och idéer för fortsatt utveckling. 
  
Ett särskilt TACK vill vi också rikta till Grace Hagberg (processtödjare inom 
Samordningsförbundet Östra Östergötland) som varit ett stort stöd genom hela 
utvecklingsprocessen. 
 
Projektledare: Anna Käcker 
 
Övriga i teamet under projektets sista år (2014) 
 
Stina Danielsson – psykolog 
Lisbet Hallendorff – sjukgymnast 
Sara Johansson – arbetsterapeut 
Eva-Karin Lindwall – arbetsterapeut 
Jan Lunde – arbetskonsulent 
Jessica Martinsson – arbetsterapeut 
Marie Richt – arbetsterapeut 
Frida Svanholm - arbetsterapeut 
Karolina Tegsjö – arbetsterapeut 
 
För mer information eller kontakt: 
Anna Käcker 
e-post:anna.kacker@regionostergotland.se 
Telefon: 0702-86 58 10 
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Sammanfattning 
Syftet med projektet har varit att i team, bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog 
och arbetskonsulent, utreda arbetsförmåga baserat på strukturerade evidensbaserade metoder, 
för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamhetens mål var att för målgruppen 
utveckla en gemensam metodik med hög verkningsgrad samt ta tillvara på nya kunskaper och 
erfarenheter. Under åren 2009-2014 har totalt 313 klienter deltagit i utredningar inom ramen 
för Rehabresurs samArbete. Klienterna har anvisats från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Norrköpings- Söderköpings- och Valdemarsviks kommuner. Arbetsprocessen har varit 
föränderlig över tid inom ramen för uppdraget och har kontinuerligt anpassats efter målgruppen 
och de samverkande myndigheternas behov. Arbetet har genomsyrats av en strävan mot ett 
klientcentrerat arbetssätt som har sin grund i evidens. Förhållningssättet gentemot klienterna 
har utgått ifrån ett salutogent synsätt med fokus på identifiering av resurser. Målsättningen har 
varit att använda tiden så effektivt som möjligt vilket resulterat i en utredningsperiod på åtta 
veckor. Dessa veckor har innefattat såväl individuella bedömningar, gruppaktiviteter/ 
bedömningar samt arbetsprövning i reell miljö. Efter utredning ges rekommendationer på 
fortsatta insatser som kan stödja klienten i hens fortsatta rehabilitering mot arbete.  
 
Sammanfattningsvis indikerar resultatet möjligheter för målgruppen att efter en 
utredningsperiod på endast åtta veckor närma sig arbetsmarknaden.  En förutsättning för detta 
har varit tid i flera dimensioner samt en fungerande samverkan och samordning med övriga 
aktörer. Framgångsfaktorer som lyfts fram är att teamarbete och samverkan haft betydande roll 
genom hela processen. Andra faktorer som identifierats som viktiga är ett salutogent 
förhållningssätt samt att evidensbaserade metoder har utgjort en kvalitetssäkring.  
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Inledning 

Samordningsförbundet Östra Östergötland har under åren 2009-2014 finansierat ett 
metodutvecklingsprojekt, Rehabresurs samArbete. Syftet med projektet var att utveckla 
metoder för bedömning av arbetsförmåga riktat till personer med komplex problematik som 
stod långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten var lokaliserad till Norrköping men 
upptagningsområdet inkluderade Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. 
Inom ramen för Rehabresurs samArbete prövades även arbetsrehabiliteringsinsatsen 
Vardagsrevidering. Resultat och utvärdering av Vardagsrevidering presenteras i en separat FoU-
rapport (Region Östergötland).  

Samordning av rehabiliteringsinsatser 

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) infördes i Sverige 2004. 
Därefter bildades Samordningsförbund runt om i Sverige. De bygger på samverkan inom 
välfärds- och rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun 
och landsting/region. De fyra ägarorganisationernas roll syftar i första hand till att verka för att 
medborgare ska få stöd och rehabilitering som skapar förutsättningar till självförsörjning. 
Ytterligare ett syfte med Finsam är att förhindra att personer med nedsatt funktions- och 
arbetsförmåga hamnar i en gråzon mellan myndigheterna. Istället får dessa personer ett samlat 
stöd, som utgår ifrån den enskildes behov och förutsättningar. På individnivå verkar 
Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. 
Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa 
insatser så att man når en ökad effektivitet. Samordningsförbunden stödjer också aktiviteter 
som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt (Nationella nätverket 
för Samordningsförbund, 2015). 

Bakgrund 
Under våren 2007 efterfrågade Samordningsförbundet Östra Östergötland och 
Försäkringskassan i Norrköping en tydligare bild av arbetsterapeutens och sjukgymnastens roll i 
resursteamen1. De önskade också få en bild av vilka bedömningsinstrument som användes vid 
funktions- och aktivitetsbedömningar och när dessa lämpligen sattes in. Det framkom också 
önskemål om att det skulle ske en kvalitetshöjning av funktionsbedömningarna som skulle 
kunna vara till nytta för både patienten och resursteamet. 
 
Samtidigt fanns förväntningar om ett ökat behov av bedömningar relaterat till arbetsförmåga då 
Försäkringskassan under 2008 skulle genomföra stora förändringar i sjukförsäkringssystemet. 
Man införde ”Rehabiliteringskedjan” som bl.a. innebar att den tidigare tidsbegränsade 
sjukersättningen skulle ersättas med antingen stadigvarande sjukersättning alternativt så skulle 
klienten påbörja arbetslivsinriktad rehabilitering enligt specificerade tidsramar. 
 
Med detta som utgångspunkt startades Rehabresurs samArbete under hösten 2009. Projektet 
planerades pågå till och med december 2012, men förlängdes under tiden och avslutades i 
december 2014. 

                                                 
1
Med resursteam avses här namnet på en form av samverkan bestående av rehabiliteringssamordnare, läkare, kurator, 

sjukgymnast, arbetsterapeut. representant psykosociala teamet (senare MMR-teamet), handläggare från 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt vid behov Norrköpings kommun.  Teamet arbetade utifrån aktuell 

vårdcentrals listade patienter. Uppdraget var att fånga upp sjukskrivna från och med dag 28 för att bedöma, samordna 

och vidta aktiva åtgärder så att sjukskrivningen blir så kort som möjligt.  
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Samverkan 

Samverkan är ett begrepp som används alltmer i samhället, framförallt inom det svenska 
välfärdssystemet. För att skapa en fungerande samverkan är det nödvändigt att arbeta över 
gränser såväl disciplinära, professionella och organisatoriska. Samverkan är också mycket 
betydelsefull för att undvika att en individs rehabiliteringsprocess blir fragmentarisk. Detta 
menar Karlsson (2008) gäller framförallt individer med komplexa behov och flera olika 
myndighetskontakter. Axelsson & Axelsson (2013) betonar också vikten av samarbete mellan 
olika samverkansaktörer för att bibehålla och utveckla en förändring mot arbete efter lång tids 
frånvaro från arbetsmarknaden. 
 
Samverkan mellan samtliga ägarorganisationer var central redan från början. Inom 
Samordningsförbundet Östra Östergötland var man tydlig med allt arbete skulle genomsyras av 
att individen skulle vara i centrum.  
 

Arbetsförmåga 
Begreppet arbetsförmåga beskrivs i litteraturen som ett multidimensionellt relationsbegrepp 
(Sandqvist och Henriksson, 2004). Arbetsförmåga kan enligt Sandqvist och Henriksson (2004) ses 
som ett paraplybegrepp som spänner över tre olika nivåer, den första fokuserar på individens 
funktionella kapacitet, den andra på individens aktivitetsutförande och den tredje belyser 
individen ur ett samhällsperspektiv, exempelvis förmågan att förvärva och upprätthålla ett 
arbete. Arbetsförmågan påverkas också kontinuerligt av ett tidsperspektiv och måste därför 
sättas in i sitt aktuella sammanhang, vilket är en ständigt pågående utvecklingsprocess 
(Sandqvist och Henriksson, 2004). Begreppet arbetsförmåga ges också olika innebörd i olika 
samanhang och av olika aktörer över tid. Nedsatt arbetsförmåga behöver inte var jämnställt 
med funktionsnedsättning. Arbetsförmåga är därmed kontext- och uppgiftsspecifikt det vill säga 
den är ej något som individen bär med sig utan uppstår i mötet mellan person, uppgift och miljö 
(Sandqvist och Henriksson, 2004). 
 
Ekbladh (2008) resonerar kring att det framkommit i flera tidigare studier att den faktor som är 
av störst betydelse för om en individ återgår till arbete eller inte är motivation. Då åsyftas främst 
motivation i form av individens tro på sina möjligheter och egen förmåga att klara av att återgå 
till arbete d.v.s. att individen har tilltro till sin arbetsförmåga. För att ringa in arbetsförmågan är 
det även av vikt att belysa individens liv utanför arbete så som dagliga vanor och rutiner. Är 
individens dagliga vanor och rutiner förenliga med ett arbete? Detta är ett viktigt samspel att ta 
hänsyn till. Sociala aspekter på ett arbete är också av vikt samt om individen upplever att det 
hen utför på arbetet är viktigt, att arbetet ger relevant belöning.  Arbetsuppgifternas krav bör 
identifieras, så väl fysiska-, känslomässiga- och intellektuella samt att det finns rimlig tid avsatt 
för att utföra arbetsuppgifterna (Ekbladh, 2008).  

Bedömning 

Intentionen med att genomföra en bedömning är enligt Innes & Straker (2003) att samla in och 
bearbeta information som kan utgöra underlag inför val av fortsatt intervention. Law, Baum och 
Dunn (2001) vill tydliggöra att bedömning är en process i sig, som oftast innehåller flera olika 
syften och delar. Under bedömningsprocessen är det av vikt att reflektera kring i vilket 
sammanhang det är passande att utföra bedömning, vilket bedömningsinstrument eller vilken 
bedömningsmetod som är mest lämplig och vad man som bedömare vill att processen ska 
resultera i (Law et al., 2001). När det gäller bedömning är det av vikt att använda sig av väl 
beprövade instrument vilket innebär att man bör använda bedömningsinstrument som har en 
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god validitet. Innes & Straker (1999) förtydligar att man med validitet åsyftar i vilken grad ett 
instrument mäter det som det avser att mäta. Validitet avser också lämplighet och relevans för 
de specifika slutsatser som testresultaten visar. 
 
En del i bedömningsprocessen för att utreda arbetsförmåga kan vara att observera individen i 
reell miljö, det vill säga i en situation då individens förmåga ställs i relation till arbete. Enligt 
Sandqvist, Törnqvist & Henriksson (2006) bör om möjligt arbetsförmåga bedömas i individens 
reella arbetsmiljö och man bör beakta både individens kapacitet men också de specifika krav och 
möjligheter som finns i en arbetssituation och arbetsmiljö. Detta kallas enligt Karlsson (2008) för 
arbetsprövning. På detta sätt kan individens styrkor och svagheter identifieras och bidra till att 
ringa in varje individs unika förutsättningar och på så sätt också forma en arbetssituation där 
små störningsmoment kan undvikas och/eller hanteras innan de blir större problem (Karlsson, 
2008).  Även Sudsawad (2005) betonar vikten av att en bedömning av arbetsförmåga bör utföras 
i reell miljö, detta eftersom standardiserade test inte självklart är överförbara till vardagslivets 
aktiviteter. Sudsawad menar vidare att en bedömning som utförs i ett sammanhang bidrar till 
ett resultat som också är meningsfullt och relevant för individen.  Bedömning bör även ske 
genom intervju med individen för att samla information kring hur individen upplever situationen 
(Kielhofner, 2012). 

Metodutveckling 

I enlighet med evidensbaserad praktik förväntas den professionelle ha förmåga att integrera 
bästa tillgängliga evidens, klientens erfarenhet och önskemål samt sina egna praktiska 
erfarenheter i arbetet för att utforma ändamålsenliga interventioner i samarbete med sin klient. 
Om evidensbaserade metoder väljs från början så medför det ofta en tidsbesparing och att 
resultatet lättare kan utvärderas och mätas. Enligt Ekbladh (2008) är evidensbaserade metoder 
en förutsättning för att bedömning av en individs arbetsförmåga skall ske på ett tillförlitligt sätt.  

Salutogent perspektiv - Känsla av sammanhang (KASAM) 

I arbetet med klienter inom Rehabresurs samArbete har ett generellt antagande gällande synen 
på hälsa genomsyrat arbetet. Arbetet har baserats på det salutogena synsätt såsom Antonovsky 
(2005) beskrivit hälsa, det vill säga som ett kontinuum där både hälsa och ohälsa finns hos alla 
människor hela tiden och att det tillhör livet. Enligt Antonovsky (2005) och Hanson (2010) har 
varje människa hälsa, mer eller mindre. Därför är det viktigt att hitta och stärka dessa 
hälsofaktorer och på så sätt öka den totala upplevelsen av hälsa. Synsättet har präglat 
projektarbetet då flertalet av de klienter som deltagit främst givit uttryck för ohälsa och, på 
grund av olika erfarenheter, generellt, upplevdes ha behov av stöd för att se och uppleva det 
som faktiskt fungerade och utgjorde hälsa. 
 
Antonovsky (2005) har till sin syn på hälsa, kopplat en modell/teori, känslan av sammanhang 
(KASAM) vilken han menar är viktig för upprätthållandet och rörelser mot det friska på 
kontinuumet hälsa – ohälsa. KASAM utgörs av tre centrala komponenter vilka är begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet avses i vilken utsträckning man upplever 
inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara samt om man upplever information som 
ordnad, sammanhängande, tydlig och strukturerad. Med hanterbarhet avses i vilken grad man 
upplever att resurser står till ens förfogande att möta de krav som ställs utifrån de ovan 
beskrivna stimuli som man dagligen möts av samt graden av kontroll (egen eller behöriga andra) 
över detta.  
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Meningsfullhet, den tredje komponenten i KASAM, ses som motivationskomponent och syftar 
på i vilken utsträckning livet har en känslomässig innebörd och att den del av de problem och 
krav man möter i livet är värda att lägga energi på, att engagera sig i och se som utmaningar. 
Antonovsky (2005) menar att de tre komponenterna är oupplösligt sammanflätade, 
meningsfullhet förefaller vara den viktigaste. 

Teamarbete 

Teamarbete ses ofta som en attraktiv arbetsform med flera vinster.  Enligt Ekbladh (2008) bör 

multidisciplinär kompetens användas vid arbetsförmågebedömning för att ge en helhetsbild 

över individens förmågor. Blomqvist (2004) beskriver att det finns både för- och nackdelar med 

mångprofessionella vårdteam, dock överväger de positiva faktorerna. Exempelvis medför detta 

arbetssätt en helhetssyn på individernas problematik, insatserna blir mer individanpassade och 

det finns utrymme för kreativa problemlösningar. Teammedlemmarna upplever hög grad av 

stöd och feedback samt ett gott gruppklimat. Blomqvist (2004) menar vidare att det är att 

föredra att använda sig av mångprofessionella team och att arbeta interdisciplinärt, i jämförelse 

med andra arbetsmetoder, framförallt i arbetet med individer vars problematik kan ses som 

komplex. Med interdisciplinärt teamarbete avser Blomqvist (2004) att teammedlemmarna 

samarbetar och koordinerar sina insatser mot ett gemensamt övergripande mål och alla 

medlemmar har lika stort inflytande.  

Genomförande och resultat  

Personal 

Arbetsprocessen har under projekttiden förändrats och utvecklats utifrån de erfarenheter som 
gjorts och de behov som har framkommit. Detta har även inneburit att personalgruppen har 
förändrats, både utifrån antal och utifrån professioner.  
 
Vid projektets uppstart 2009 anställdes tre personer, två arbetsterapeuter och en sjukgymnast. 
Det fanns även tillgång till arbetskonsulent från Arbetsmarknadskontoret, Norrköping kommun 
som ansvarade för att förmedla arbetsprövningsplatser. Vartefter projektet fortskred och växte 
anställdes en arbetskonsulent på heltid som en del i teamet. Det fanns också ett behov av 
ledning och styrning och en projektledare tillsattes. Tjänsten utformades under 2011 och 
tillsattes med en arbetsterapeut som till att började med delade sin tjänst mellan projektledning 
och klientarbete. En stor del av klienterna som anvisades uttryckte även olika typer av psykisk 
ohälsa. Detta medförde att teamet under 2012 utökades med psykolog samt ytterligare 
arbetsterapeuter. Projektet utökades 2012 också med insatsen Vardagsrevidering vilket innebar 
två nya arbetsterapeuttjänster och en sjukgymnasttjänst. Som mest, 2013, bestod 
personalgruppen i hela Rehabresurs samArbete av 12 personer (2 sjukgymnaster, 2 psykologer, 
1 arbetskonsulent, 6 arbetsterapeuter) samt projektledaren. Av dessa 12 arbetade två 
arbetsterapeuter samt en sjukgymnast med Vardagsrevidering. Arbetskonsulenten delade sin 
tjänst mellan insatserna Vardagsrevidering och utredningar. 
 
Anställningsformerna har varierat under projekttiden. Från början var samtlig personal anställd 
av Landstinget i Östergötland. Efterhand när nyrekrytering skedde anställdes två 
arbetsterapeuter av Norrköpings kommun. Från och med 2012 övergick samtlig personal till 
anställning i Landstinget, förutom arbetskonsulenten som var anställd vid 
Arbetsmarknadskontoret i Norrköpings kommun. Orsaken till detta var bland annat att 
möjliggöra en samlad dokumentation kring klienterna inom en organisation (Landstinget). 
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Personalen har således haft sin anställning inom olika organisationer och även enheter inom 
organisationen vilket resulterat i att totalt fyra olika chefer varit involverade. För att underlätta 
styrning och ledning förändrades projektledarens tjänst under 2013, och fördelades som 50%  
enhetschef för Rehabresurs SamArbete och resterande 50%  till projektledning.  

Beskrivning av målgrupp  

Målgruppen bestod av individer som var aktuella hos någon av samordningsförbundets 
huvudmän. Totalt har 313 personer fördelat på 30 utredningsomgångar, påbörjat utredning. Av 
dessa har 278 deltagare fullföljt en hel utredningsperiod, 35 deltagare har avbrutit. Orsak till 
avbrott har för de flesta varit försämrat psykiskt/fysiskt mående.  Av de klienter som fullföljt 
hela insatsen har 67% varit kvinnor och 33% män. Medelåldern var 43 år med en varians mellan 
19 och 64. Arbetsförmedlingen (AF) har anvisat flest klienter, följt av Försäkringskassan (FK) och 
Norrköpings kommun, Söderköpings kommun och Valdemarsviks kommun, se tabell 1. 
 
Tabell 1.  Antal deltagare 2009-2014 fördelat på kommun, kön och remittent, n=313 

Kommun Kvinna Man Totalt 
Antal 

som fullföljt  AF FK EB 

Norrköping 186 90 276 245 117 67 92 

Söderköping 21 9 30 26 12 2 16 

Valdemarsvik 5 2 7 7 2 3 2 

Totalt 212 101 313 278 131 72 110 

 
 
Dagens mångkulturella samhälle har även speglat målgruppen i projektet och  i arbetet med en 
del av klienterna har det funnits behov av att använda sig av tolk för att kommunicera. Detta har 
ställt krav på en stor flexibilitet med avseende på bemötande, förhållningssätt och 
kommunikation. Totalt har 22 utredningar genomförts med stöd av tolk. Vid samtliga tillfällen 
har kontakttolk använts. Vissa delar i utredningen har fått anpassats, exempelvis har ingen tolk 
medverkat vid grupptillfällen eller under arbetsprövningen. Klienterna erbjöds dock att delta vid 
grupptillfällena om de ansåg sig kunna tillgodogöra sig insatsen utan tolk.  

Tid i offentlig försörjning och utbildningsnivå 

En dryg fjärdedel av klienterna har haft offentlig försörjning under minst 10 år eller mer innan 
påbörjad utredning. Merparten av klienterna har grundskola eller gymnasium som högsta 
utbildningsbakgrund, drygt 20 klienter har erfarenheter från högskolestudier/universitet.  

Huvudsaklig problematik 

Teamet uppfattade vart efter projektet fortskred att målgruppens huvudsakliga problematik 
förändrades och blev allt mer komplex. För att undersöka detta närmare började teamet, 2011, 
att sammanställa statistik kring detta i samband med start av utredning. Klienternas 
huvudsakliga problematik kategoriserades därför i tre områden; fysisk (F), psykisk (P), och social 
(S) problematik. Fysisk problematik karaktäriseras av diagnoser relaterade till 
rörelse/stödorganen exempelvis myalgi, fibromyalgi, whiplash och diskbråck. Psykisk 
problematik härleds framförallt till diagnoser såsom ångest och depressionstillstånd samt stress 
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och utmattning. Information om hälsotillstånd och diagnoser har hämtats från Landstingets 
datajournalsystem Cosmic i samband med dokumentation av insatser. Området social 
problematik har identifierats vid samtal med klienten och i samverkan med övriga myndigheter. 
Den sociala problematiken relaterar bland annat till en komplex vardagssituation med 
exempelvis tidigare missbruk (eget/ anhörig), barn med särskilda behov, utanförskap och 
ekonomisk utsatthet. Sammanställningen visade att flertalet av klienterna hade en kombination 
av de olika problemområdena se Tabell 2. 
 
Tabell 2. Kategorisering utifrån huvudsaklig problematik, n=256  
 

 
 
För att ringa in den komplexitet som teamet uppfattade att målgruppen representerade och för 
att få en helhetsbild, samlades från och med 2011 ytterligare data in.  Klienterna fick då vid start 
genomföra ett flertal självskattningar. Resultaten av självskattningarna har även bidragit med 
information som använts vid såväl bemötande som vid upplägg och innehåll i varje individuell 
utredning. Självskattningar har genomförts gällande ångest, depression, sömn, smärta samt 
användande av alkohol och droger. Samtliga klienter har också fått fylla i en självskattning 
avseende symptom överensstämmande med ADHD. Smärtskattning har utförts enligt VAS 
(Visuell Analog Skala) 0-100. Utfallet visar att 69% av klienterna skattade smärta i någon grad, 
d.v.s. ett värde över 0. Över hälften av klienterna upplever måttlig eller svår ångest. Det innebär 
att de nästan varje dag har symtom, exempelvis i form av ängslan, stress, oro för olika saker, oro 
som inte går att kontrollera, svårigheter att slappna av, rastlöshet och irritation. Nästan en 
femtedel (42 klienter) uppger symtom som överensstämmer med svår depression. Ytterligare 
uppger nästan hälften måttlig eller måttligt svår depression. Gällande sömn skattar 49 klienter 
att de inte lider av några sömnbesvär.  

Arbetsprocess 

I samband med att Rehabresurs samArbete startade år 2009, genomfördes en 
litteraturgenomgång för att kartlägga befintliga metoder och arbetssätt inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Studiebesök genomfördes i verksamheter relaterade till ämnesområdet. 
Dessutom fördes dialog med forskare inom området. 
 
Inledningsvis var tanken att de klienter som skulle anvisas till projektet skulle komma via 
Försäkringskassan. Det visade det sig snart att den tänkta målgruppen för projektet, d.v.s. 
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personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden och bedömdes ha en komplex problematik och 
behov av att få sin arbetsförmåga utredd, återfanns inom Samordningsförbundets samtliga 
ägarorganisationer. En avgränsning gjordes dock så att den myndighet där klienten hade sin 
huvudsakliga försörjning blev den som ansvarade för att kontakt etablerades och upprätthölls 
under tiden för deltagande i projektet. Orsak till detta var bl.a. att klientens försörjning under 
tiden i projektet skulle vara klarlagd. Detta innebar att om en person som bedömdes ha behov 
av en utredning uppmärksammades inom Landstinget, då först aktualiserades i Landtingets 
resursteam för att sedan anvisas via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Ekonomiskt 
bistånd, som stod för klientens huvudsakliga försörjning. En anvisning fylldes sedan i av klienten 
och hens handläggare där frågor besvarades gällande bland persondata, arbets-, sjukhistorik, 
tidigare insatser samt arbetsrelaterad frågeställning för teamet att förhålla sig till. Anvisningarna 
har prioriterats av projektledaren, med stöd av teamet, i dialog med kontaktpersoner inom 
respektive organisation. Myndighetsutövningen har legat kvar på respektive handläggare under 
hela utredningstiden.  
 
Under projekttiden har innehållet i utredningsarbetet förändrats och anpassats efter de 
erfarenheter som gjorts samt behov som uppmärksammats av både klienter, personal men 
också från samverkande myndigheter och andra samverkanspartners.  Förändringar har också 
genomförts baserat på resultat från ett flertal utvärderingsinstrument/ 
självskattningar/frågeformulär samt muntliga utvärderingar med klienterna (se stycke 
Utvärdering). Detta har också legat till grund för inventering och behovsanalys av personal och 
kompetenser i teamet.  
 
Arbetet med metodutveckling har varit strukturerat med regelbundna tider avsatta för 
reflektion, teamdiskussioner, extern handledning samt uppföljning av resultat. Personalen har 
kontinuerligt genomfört studiebesök hos samarbetspartners och liknande projekt i syfte att 
inhämta information samt etablera en god samverkan med andra aktörer. Verksamheten har 
även kontinuerligt tagit emot samverkanspartners för studiebesök. Ny forskning har inhämtats 
och löpande integrerats i projektet, exempelvis genom forskningsrapporter och konferenser. 
Flera i personalgruppen har haft koppling till Linköpings universitet som fungerat som en 
naturlig samarbetspartner gällande metodutveckling. Arbetsgruppen har kontinuerligt fått 
möjlighet till komptenshöjande aktiviteter såsom fördjupningsdagar inom olika områden 
relaterade till det dagliga arbetet (exempelvis KBT-utbildning, utbildning i diverse 
bedömningsinstrument samt informationsdagar/konferenser relaterade till arbetslivsinriktad 
rehabilitering och arbetsförmågebegreppet).  
 
Vid utredningens start har deltagaren skrivit under ett samtycke som möjliggjort kommunikation 
mellan berörda myndigheter. Detta medförde att information kunde inhämtas från olika 
handläggare och vårdgivare samt att resultatet kunde återkopplas till anvisande myndighet. 
Samtycket har varit en förutsättning för deltagande i utredning. 
 
Utredningsarbetet har organiserats i perioder där varje utredningsperiod följt ett givet schema 
avseende antal individuella besök/bedömningar hos respektive profession, gruppträffar, 
gruppaktiviteter och arbetsprövning. En utredningsperiod var initialt sju veckor lång. Olika längd 
på utredningsperioderna har prövats. De sista åren har utredningsperioden omfattat totalt åtta 
veckor vilket generellt bedömts som rimligt för att kunna presentera en adekvat utredning av 
arbetsförmåga och förslag på fortsatta rekommendationer. Inom varje utredningsperiod har ett 
visst antal besök hos respektive profession i teamet planerats in, (se bilaga 1, Arbetsprocess). 
Antalet faktiska besök har sedan anpassats efter individuella behov. Uteblivna och avbokade 
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besök har snarare varit en regel än ett undantag. Detta har inneburit att mycket arbetstid lagts 
på att följa upp uteblivna och avbokade besök samt motivera klienterna att komma till nästa 
planerade tid. Flera klienter har också haft behov av extra stöttning och därmed behov av fler 
besök under utredningsperioden för att komma vidare. Varje utredningsperiod har också 
omfattat ett antal tillfällen där klienterna träffats i grupp kring ett speciellt tema. Olika teman 
har prövats men slutligen resulterat i att framförallt fokusera på att diskutera det som varit 
aktuellt för klienterna just där och då, det vill säga att klara att genomföra utredningen och 
arbetsprövningen. Grupptillfällena har också inneburit fysisk aktivitet där olika former av detta 
har prövats.   
 
En central del av utredningsarbetet har varit arbetsprövningsmomentet under två veckor i slutet 
av utredningsperioden. Syftet med arbetsprövningen har inte varit att klienten ska fortsätta 
arbetspröva eller få anställning där arbetsprövningen utförts, utan fokus har varit att observera 
klientens aktivitetsutförande i reell miljö d.v.s bedömning. Teamets intention har varit att 
klienten under arbetsprövningen ska uppleva sig som kunnig och kompetent och få använda de 
reseurser hen har samt att klientens tro till den egna förmågan att klara ett arbete ska stärkas. 
För detta krävs rätt matchning mellan bl.a. intresse, förmåga, krav och miljö. För att lyckas i 
detta har utredningsperioden de fyra första inledande veckorna fokuserat på att genom intervju, 
observation och undersökning samla in så mycket information om klienten så att teamet 
gemensamt kunnat ringa in varje klients unika förutsättningar att genomföra en arbetsprövning 
och ta med sig något positivt av detta. Arbetskonsulenten har arbetat tillsammans med teamet 
och klientens egna erfarenheter, kompetens och intresseområde har varit i fokus. Mycket tid har 
gått till att hitta ”rätt” arbetsplatser. En framgångfaktor för detta har varit att ha en 
arbetskonsulent i teamet som enbart ägnat sig åt detta. Olika alternativ har prövats kring 
förmedling av arbetsplatser men erfarenheter från detta är att det är både tids- och 
resurseffektivt samt utvecklande att ha en person som enbart arbetar med detta, dock utgör det 
en sårbarhet att vara ensam om en så central arbetsuppgift. Under arbetsprövningen har 
regelbundna arbetsplatsbesök utförts av i huvudsak arbetsterapeuterna, men även av övriga 
professioner vid behov. En handledare har utsetts vid varje arbetsprövningsplats. Denna person 
har haft till uppgift att stötta klienten på plats och att göra en gemensam utvärdering 
tillsammans med personal och klient vid avslut. Efter avslutad utredningsperiod har ett 
trepartsamtal genomförts där klienten och hens handläggare fått återkoppling på resultatet av 
de totalt åtta veckorna.  
 
Projektet har inkluderat klienter boende i Norrköpings-, Söderköpings-, och Valdemarsviks 
kommuner och samarbete med Samordningsförbundets verksamheter i dessa kommuner har 
hela tiden utvecklats. Under 2014 bildades inom ramen för Samordningsförbundet Östra 
Östergötland, Plattform Söderköping och Plattform Valdemarsvik och samarbetet utvecklades 
och fördjupades då Rehabresurs samArbete fick i uppdrag att serva även dem med utredningar. 
Klienter tillhörande Söderköpings eller Valdemarsviks kommun anvisades därför från och med 
2014 via respektive plattform. Projektledaren från Rehabresurs samArbete deltog i 
samverkansteamen i dessa ”plattformar”/kommuner för att fånga upp eventuella behov av 
fördjupade utredningar och vartefter behoven identifierades började ett mer strukturerat 
samarbete där arbetsterapeut, psykolog och sjukgymnast, utifrån identifierade behov 
genomförde bedömningar såväl enskilt som i team. Arbetsterapeut, psykolog och sjukgymnast 
har även arbetat konsultativt och nära de koordinatorer som arbetat med klienterna i 
Plattformarna.  
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Bedömningsinstrument 

Som en del av metodutvecklingen har flera olika bedömningsinstrument använts. Instrumenten 
har valts utifrån evidens och respektive yrkeskategori har identifierat de yrkesspecifika 
bedömningsinstrument som har hög validitet och reliabilitet i förhållande till syftet med 
bedömningen. Samarbete och diskussioner har också förts med Linköpings universitet där flera 
av bedömningsinstrumenten har utvecklats. Se bilaga 1 (Arbetsprocess) för en sammanställning 
över de bedömningsinstrument och självskattningsformulär som användes under projektets 
avslutande år.  

Teamarbete  

I projektet har stort fokus legat på att utveckla det interdisciplinära teamarbetet och att ha en 
helhetssyn på klienten. Det har funnits schemalagd tid för avstämningar och reflektion kring de 
olika professionernas bedömningar och gemensamma slutsatser. Detta har legat till grund för 
att formulera vilka förutsättningar som bedömts viktiga att ta hänsyn till i valet av 
arbetsprövningsplats och för de gemensamma slutsatser som utredningen resulterat i.  

Dokumentation  

Legitimerad personal har journalplikt och då samtlig personal vid uppstarten var 
landstingsanställda blev det naturligt att dokumentera i landstingets elektroniska journalsystem 
Cosmic. Tillgång till journalsystemet gav möjlighet att se tidigare vårdkontakter, kommande 
vårdplanering och eventuella utredningar vilket var viktigt för att få en helhetsbild över klientens 
situation. Vid utredningens avslut har en slutdokumentation sammanställts med de olika 
professionernas bedömningar (arbetsterapeut, sjukgymnast och psykolog). 
Slutdokumentationen har avslutats med en sammanställning av klientens resurser/utmaningar 
samt avslutande rekommendationer. Klientens utmaningar har också sammanställts och kodats 
enligt International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), som är en 
vedertagen struktur för systematisk kartläggning eller utredning av en individs funktionstillstånd 
Socialstyrelsen (2003). Syftet med ICF är också att skapa ett gemensamt språk som kan ligga till 
grund för att vetenskapligt undersöka människors hälsa och hälsorelaterade tillstånd samt för 
att kunna göra jämförelser, också mellan länder.  
 
Klienten och handläggaren har sedan vid ett avslutande trepartssamtal fått var sitt exemplar av 
slutdokumentationen alternativt så har den skickats med rekommenderat brev efter 
utredningens avslut. En kopia har scannats in i klientens komplementjournal. 
 

Rekommendationer 

Varje slutdokumentation har avslutats med en för teamet gemensam konklusion, vilken kallats 
Rekommendationer. Avsikten med dessa har varit att på ett samlat och konkret sätt ge förslag på 
fortsatta insatser som kan vara ett stöd för klienten i den fortsatta arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen. Vi behov av exempelvis andra, eller fortsatta vårdkontakter har teamet skickat 
remisser alternativt tagit vissa kontakter för att i möjligaste mån föreslå genomförbara insatser. 
Teamets huvudsakliga intention med rekommendationerna och den fortsatta planeringen har 
varit att låta klienterna själva driva och äga sin rehabiliteringsprocess och själva ta nödvändiga 
kontakter. Rekommendationerna har i de flesta fall riktats mot flera olika områden, exempelvis 
arbetsinriktning (arbetsprövning), samtalsstöd/behandling alt specialistpsykiatri (medicinsk 
rehabilitering) samt fysisk aktivitet och livsstilsfrågor. 
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Utvärdering 

Att projektet skulle utvärderas var tydligt uttryckt från både Samordningsförbundet och 
personalen redan från början. Då projektets karaktär har varit metodutveckling har utvärdering 
upplevts extra viktigt. Dock har det saknats en konkret plan för hur utvärderingen skulle gå till 
och hur den skulle genomföras. Då utredningarna endast utgjort en liten del i en för klienterna 
lång rehabiliteringsprocess uppfattades det svårt att definiera mål och mått med själva 
utredningen. Under projektets gång har en mängd olika data samlats in som bidragit till 
utvecklingsarbetet. Detta har medfört att antalet (n) insamlade data för respektive frågeställning 
har varierat i förhållande till det totala antalet som genomfört utredning.  

Självrapporterad hälsorelaterad livskvalitet 

Att mäta hälsorelaterad livskvalitet är ett sätt att exempelvis fånga upp effekterna av en 
behandling i hälso- och sjukvården eller för att ta reda på hur en befolkning upplever sin hälsa. 
Short-Form 36 (SF-36) (Sullivan & Karlsson, 1994) är ett av de mest frekvent använda 
frågeformulären som mäter hälsorelaterad livskvalitet. Frågeformuläret består av 36 frågor som 
är indelade i åtta dimensioner, eller aspekter på hälsa se figur 1.  
 

 
 
Figur 1. Egen sammanställning och tolkning utifrån de olika dimensionerna i SF-36. 
 
Varje dimension poängsätts enligt en mall mellan 0 och 100, där hög poäng indikerar en bättre 
hälsa. Från och med 2010 delades frågeformuläret ut och besvarades vid det individuella 
introduktionstillfället samt vid det avslutande trepartssamtalet. Syftet med att besvara 
frågeformuläret vid start och vid avslut var att fånga upp eventuella förändringar i upplevd 
hälsorelaterad livskvalitet som möjligtvis kan kopplas till erfarenheter från genomgången 
bedömning. Ytterligare en anledning till att använda SF-36 var att få en samlad bild över 
målgruppens generella hälsoupplevelse. Resultatet presenteras som en hälsoprofil där varje 
dimension redovisas för sig.  
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Totalt har 202 klienter besvarat frågeformuläret vid båda tillfällena. Medelvärden räknades fram 
och jämfördes med referensvärden från Östgötens hälsa 2006 – Kommunrapport – Hälsa 
(Axelsson, et.al., 2007), se tabell 3. Vid en sammanställning av hela gruppen kan signifikanta 
skillnader urskiljas mellan mättillfällena för fyra dimensioner, rollfunktion emotionell (RE), 
generell hälsa (GH), vitalitet (VT) och psykiskt välbefinnande MH), se tabell 3.  
 
Tabell 3. Förändring av självrapporterad hälsorelaterad livskvalitet utifrån SF-36, före och efter utredning 
samt referensvärde n=202 

 Start Avslut   

 Medel SD Medel SD p Ref.värde 

Fysisk funktion 58 27 57 27 0,487 85 

Rollfunktion, 
fysisk 

26 37 30 38 0,134 78 

Kroppssmärta 35 26 36 28 0,659 72 

Generell hälsa 34 21 37 22 0,009 70 

Vitalitet 25 22 31 24 0,000 62 

Social funktion 46 28 50 30 0,065 84 

Rollfunktion, 
emotionell 

30 41 42 44 0,000 82 

Psykiskt 
välbefinnande 

45 26 51 25 0,000 77 

 

I figur 2 är resultatet åskådliggjort i ett diagram tillsammans med referensvärden. Den grafiska 
presentationen tydliggör att referensvärdet för en normalpopulation är betydligt högre i 
jämförelse med resultatet från deltagarna i Rehabresurs samArbete, både före och efter insats.  
 

 
Figur 2. Förändring av självrapporterad hälsorelaterad livskvalitet utifrån SF-36, före och efter 
utredning=202. 
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Profilen för referensvärdet följer profilen från Rehabresurs samArbete i stor utsträckning, men 
med störst skillnader vid två punkter; fysisk rollfunktion och emotionell rollfunktion. Dessa 
dimensioner mäter hur de upplevda fysiska och emotionella besvären påverkar möjligheter till 
andra aktiviteter. Resultat visar att klienterna i Rehabreurs samArbete skattar lägre på dessa 
dimensioner. Vid en jämförelse mellan kön visar det sig att de signifikanta skillnader som ses i 
gruppen som helhet återfinns endast hos kvinnorna. Detta indikerar att deltagande i utredning 
har större påverkan på hälsoupplevelsen för kvinnor än män, se tabell 4. 
 
Tabell 4. Förändring av självrapporterad hälsorelaterad livskvalitet utifrån SF-36, kvinnor (n=135) 
respektive män (n=67) före och efter utredning samt p-värde. 

 Kvinnor  Män  

 Start Avslut p Start Avslut p 

Fysisk funktion 55 55 0,562 63 62 0,703 

Rollfunktion, 
fysisk 

25 27 0,666 27 36 0,050 

Kroppssmärta 32 32 0,770 40 44 0,278 

Generell hälsa 32 36 0,011 38 39 0,384 

Vitalitet 23 30 0,000 30 33 0,128 

Social funktion 47 50 0,223 45 50 0,137 

Rollfunktion, 
emotionell 

28 43 0,000 34 42 0,115 

Psykiskt 
välbefinnande 

44 51 0,000 47 50 0,115 

 
Emotionell rollfunktion uppvisar den största skillnaden. Anmärkningsvärt är att gruppen kvinnor 
uppvisar en signifikant skillnad för vitalitet, dock har de vid första mättillfället ett lägre resultat 
än gruppen män vilket innebär att de vid avslut enbart kommer upp i männens startvärde. Inom 
gruppen män ses ingen statistisk signifikant skillnad; dock ses en klar förbättring inom 
dimensionen fysisk rollfunktionen.  

Statistisk analys 

För jämförelse av SF-36 före och efter utredning användes parat t-test. Analyserna genomfördes 
i SPSS, version 22.  

Kvalitativ utvärdering 

Under projekttiden framkom ett behov av en mer kvalitativ utvärdering för att fånga upp 
klienternas upplevelse av utredningsperioden. Med utångpunkt i detta sammanställdes ett 
frågeformulär där klienterna anonymt, fick besvara frågor rörande den egna upplevelsen av ut-
redningstiden, se bilaga 2. Detta infördes under 2010 och totalt inkom svar från 132 klienter. 
Deltagandet var frivilligt. Frågorna delades upp i fem områden avseende; individuella 
bedömningstillfällen, grupptillfällen, arbetsprövning, bemötande och medvetenhet om egen 
förmåga. Resultaten från frågeformulären har sammanställts kontinuerligt och lyfts för 
diskussion och återkoppling i teamet och legat till grund för olika förändringar som har 
genomförts i arbetsprocessens upplägg.   
 



Rehabresurs samArbete 

 

17 

 

En sammanfattning av resultaten visar att klinterna överlag haft en positiv bild av 
utredningsperioden. Faktorer som lyfts fram som positiva är upplevelsen av att bli tagen på 
allvar, att någon lyssnar och är intresserad samt bli visad respekt. Konkreta förslag på 
förändringar har också lyfts fram, exempelvis kring innehåll och upplägg av gruppaktiviteter. 
Bemötandet från, samt kontakten med personalen uttrycks överlag positivt. En del svar 
uttrycker också en ökad smärta under utredningstiden samt svårigheter att se nyttan av 
utredningen. Se exempel bilaga 3. 

Work Ability Index (WAI) 

Flera studier visar att individens egen tilltro till förmågan att återgå i arbete har stor betydelse 
för den faktiska återgången. Detta kan exempelvis mätas med instrumentet Work Ability Index 
(WAI)  (Ahlstrom, Grimby-Ekman, Hagberg & Dellve, 2010), där  den första frågan, WAI Single 
Item (Ahlstrom et.al., 2010) har visat sig kunna användas separat för att bedöma individens 
uppfattning om sin arbetsförmåga. I denna första fråga ska klienten skatta sin egen nuvarande 
arbetsförmåga relaterat till när den var som bäst under livstiden. Skattningen görs på en skala 
mellan 0-10 där 0 står för kan inte alls arbeta och 10 står för min arbetsförmåga när den är som 
bäst. WAI Single Item, började användas i verksamheten från och med 2014. Klienterna fick 
genomföra skattning i samband med introduktionssamtal samt vid det avslutande 
trepartsmötet. Klienternas tro till den egna förmågan har dock varit en viktig och del i andra be-
dömningsinstrument som har ingått i arbetsprocessen under hela projektet. Totalt skattade 50 
klienter start- och avslutsvärde. Ett medelvärde visar på 3,34 vid start och 3,8 vid avslut. 
Resultatet visar att klienterna generellt har en låg tilltro sin egen arbetsförmåga men att det 
efter insatsen har skett en blygsam förbättring, trots att insatsen bara är åtta veckor och att det 
primära syftet ej varit att förbättra arbetsförmågan utan fokus legat på bedömning.  

SUS  

Deskriptiv data gällande klienterna har från start registrerats i SUS (Sektorövergripande system 
för Uppföljning av Samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Systemet 
är ett myndighetsgemensamt register med syfte att följa upp resultaten av samverkan och 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan är systemägare och 
administrerar registret medan samtliga myndigheter har ansvar för att uppgifter om bland annat 
insatser, aktiviteter och projekt som finansieras med medel från socialförsäkringen registreras i 
systemet. I detta ingår finansiell samverkan. För detta krävs samtycke från klienterna. De 
uppgifter som registreras är persondata såsom exempelvis ålder, kön, utbildningsbakgrund och 
försörjningsstatus mm, det vill säga beskrivande data för den aktuella målgruppen. Dessa 
uppgifter har legat till grund för en beskrivning av målgruppen se ”Beskrivning av målgrupp”  
 
SUS är ett övergripande generellt system, och deskriptiv data presenteras under ”Beskrivning av 
målgrupp”, men fler specifika variabler kan vara intressanta att lyfta fram eller mäta. 
Samordningsförbundet Östra Östergötland skapade därför ett internt verktyg med syfte att 
fånga upp om personer som deltar i förbundets verksamheter tar steg närmare arbete/studier 
och självförsörjning. Detta bygger på en fyrgradig skala 1-4, där 1= Basbehov, kan ej tänka jobb, 
behov av att förändra livssituationen, 2= Motivation, bättre livssituation, behöver hjälp med 
motivation för att förändra och gå vidare, 3= Praktik/fritidsstudier, fokuserar mot arbete eller 
studier, är i regelbunden aktivitet och 4= Arbete/studier, är självförsörjande genom arbete eller 
studier. Bedömning utifrån detta genomförs i samband med klienternas start och avslut av 
personal i samtliga projekt finansierade av Samordningsförbundet i Östra Östergötland. Se tabell 
3 för resultat från klienter som genomfört utredning.   



Rehabresurs samArbete 

 

18 

 

Tabell 5. Deltagarnas position i förhållande till arbete/studier och självförsörjning vid start och 
avslut, n=313 

 
 

Start Avslut 

1 Basbehov Kan ej tänka jobb. Behov av att förändra 
   livssituationen. 
 

139 105 

2 Motivation Bättre livssituation. Behöver hjälp med 
   motivation för att förändra och gå vidare. 
 

152 113 

3 Praktik/fritidsstudier Fokuserar mot arbete eller  
   studier. Är i regelbunden aktivitet. 
 

9 81 

4 Arbete/studier Är självförsörjande genom arbete 
   eller studier. 

0 1 

 
Bedömning saknas 
 

13 13 

Totalt 
 

313 313 

 
Vid avslut visar personalens (i detta fall teamets) bedömning på att klienterna gjort en 
stegförflyttning i riktning mot arbete. 
 
Som ett ytterligare komplement för att fånga klienternas upplevelse utformade 
Samordningsförbundet Östra Östergötland även frågor som klienterna från och med 2011, fick 
besvara i samband med avslut, se bilaga 4. Totalt svarade 165 personer på dessa frågor mellan 
år 2011 och 2014. Resultatet från dessa frågor visar att klienterna till stora delar uppfattat att 
verksamheten varit utformad efter deras behov, anpassad till vad de klarar av och att de har fått 
påverka innehållet i verksamheten. Majoriteten uppger även att de skulle klara av ett arbete 
bättre efter att ha deltagit i verksamheten och att deras möjligheter att få ett arbete har ökat 
efter deltagandet. Flertalet klienter uttrycker att verksamheten i sin helhet varit mycket bra. 

Uppföljning av rekommendationer 

De rekommendationer som varje utredning har mynnat ut i har av i huvudsak delats in i fyra 
olika kategorier; arbetslivsinriktad rehabilitering (t ex arbetsprövning, förstärkt samarbete 
mellan Af och FK), medicinsk rehabilitering (t ex läkarbesök, psykologkontakt, multimodal 
rehabilitering) en kombination av båda ovanstående rehabiliteringsåtgärder samt en kategori för 
de klienter som inte fått några rekommendationer. Detta kan exempelvis vara de som fått 
sjukersättning, har ordnat försörjning utanför det offentliga systemet eller de som bedöms ha 
fått de insatser och den vård som är adekvat och där det inte finns några ytterliga åtgärder att 
rekommendera. Utöver dessa kategorier har även rekommendationer getts gällande individens 
livssituation; exempelvis livsstilsförändringar som rökavvänjning, kosthållning och motion. Att 
dessa inte specificerats beror på att de förekommit för de flesta klienter. En sammanställning av 
ett urval rekommendationer mellan 2010-2014, visar att enbart arbetslivsinriktade 
rehabiliteringsåtgärder står för den största delen och att fördelningen mellan enbart medicinsk 
rehabilitering och en kombination av medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering utgör lika 
stora delar, se tabell 6. Teamets bedömning är att denna fördelning kan ses som representativ 
för klientgruppen som helhet.  
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Tabell 6. Fördelning i procent över rekommendationer utifrån typ av rehabiliteringsåtgärd, n=129 

Rehabiliteringsåtgärd Procent 

Arbetslivsinriktad rehabilitering 40 

Medicinsk rehabilitering 30 

Kombinerade rehabiliteringsåtgärder 27 

Inga rekommendationer 3 

 

När medicinska rehabiliteringsåtgärder har rekommenderats så har det i flera fall inneburit att 
någon i teamet tagit kontakt med ansvarig vårdinstans/behandlare för att undersöka 
möjligheten till behandling/rehabilitering. Psykolog har vid behov skickat remiss till 
specialistpsykiatri, vårdcentral eller andra instanser som exempelvis Flykting medicinskt 
centrum, vuxenhabiliteringen. 
 
Från och med den tredje utredningsperioden (2010) påbörjades uppföljningar av föreslagna 
rekommendationer. Syftet med uppföljningarna var att få kunskap om och hur 
rekommendationerna användes i planeringen för den enskilda individen.  
Sammantaget visar resultatet att rekommendationerna följts till ca 80%. I de fall där 
rekommendationerna inte följts har orsakerna varierat men i flertalet fall tolkas anledningen 
vara relaterad till förändringar i klientens vardagliga sammanhang/mående/sociala förhållande 
alternativt svårigheter med samverkan/samordning (handläggare som slutat eller bytts ut). 
Intressant är att flera av klienterna vid uppföljning ändå deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering, 
förträdesvis i form av fortsatt arbetsprövning, detta trots en frånvaro från arbetsmarknaden på 
upp till 10 år eller mer. Teamet har under åren fått återkoppling från ett flertal klienter som 
kontaktat någon i personalen och meddelat att de då varit självförsörjande genom arbete.  

Erfarenheter och framgångsfaktorer 
Efter många års erfarenhet av arbete med personer med komplex problematik och lång tids 
frånvaro från arbetsmarknaden vill teamet särskilt lyfta fram vikten av att låta 
rehabiliteringsprocessen få ta tid. Förändringsarbete är en dynamisk process som tar kraft och 
energi och som hela tiden måste relateras till nya erfarenheter och sammanhang vilket även  
Kielhofner (2012) samt Erlandsson & Persson (2014) framhåller. En föreställning som teamet 
hade vid uppstart var att den komplexa problematik och långa frånvaro från arbete som 
klienterna hade med sig ställde krav på en lång förändringsprocess som behövde utföras i många 
små steg. Resultatet indikerar att den förändringsprocess som påbörjats endast är starten på en 
fortsatt långsiktig process. En faktor som kännetecknar målgruppen är att de bär med sig många 
misslyckanden och dåliga erfarenheter av tidigare rehabiliteringsförsök. Utifrån detta vill teamet 
lyfta fram betydelsen av en sammahållen rehabiliteringsprocess som måste relateras till tidigare 
erfarenheter och knyta an till en tydlig planering gällande nästa steg. Nedan ses en 
sammaställning över de framgångsfaktorer teamet särskilt vill lyfta fram, se figur 3. 
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Figur 3. Sammanställning framgångsfaktorer  
 

Interdisciplinärt teamarbete 

Enligt Ekbladh (2008) kräver en arbetsförmågebedömning multidisciplinär kompetens för att ge 
en helhetsbild över individens förmågor. Erfarenheterna från projektet är att just teamarbetet är 
den största framgångsfaktorn.  Tillämpningen av teamarbete har möjliggjort förutsättningar att 
skapa en helhetssyn på individen. Samarbete kring varje enskild individ har gett flera vinster 
bland annat genom att tydliggöra arbetsprocessen och att skapa en arena för 
reflektion/diskussion kring klientens problematik och livssituation. I projektet har fokus varit på 
att lyfta fram klienternas resurser och samma fråga har oftast ställts från de olika 
professionernas perspektiv, men resulterat i olika svar från klienten. Detta har sammantaget 
bidragit med många pusselbitar till en helhetsbild som i flera fall har skiljt sig åt från var och ens 
individuella bild. Generellt har klienterna som deltagit i projektet stått långt ifrån 
arbetsmarknaden och processen är omfattande när det gäller att åter etablera arbete som en 
del av vardagen. Detta gäller både rent tidsmässigt, praktiskt men också mentalt och i 
förhållande till övrig familj och närstående. Teamets samlade kompetens att fånga dessa olika 
perspektiv ses som en mycket viktigt framgångsfaktor för att ringa in områden, viktiga att beakta 
för att underlätta den fortsatta rehabiliteringsprocessen. 
 
Arbetskonsulenten har varit en viktig del i teamet och i arbetet runt klienten. Förmånen med en 
medarbetare som på heltid funnits tillgänglig och varit delaktig vid bedömningsarbetet och inför 
val av arbetsprövningsplatser har varit mycket värdefull. Arbetskonsulenten har haft ett brett 
kontaktnät med såväl arbetsgivare, kommun och intresseorganisationer med flera, vilket har  
underlättat arbetet med att hitta lämpliga arbetsprövningsplatser.  
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I personalgruppen har man sett fördelar med att kontinuerligt haft möjlighet till professionell 
handledningen, vilket bidragit till reflektion och stöd i arbetsprocessen. Personalen i projektet 
har haft tillgång till Landstingets journalsystem. Detta har varit ovärderligt för att få en förståelse 
för klienternas hälsohistorik. Teamet har även fått återkoppling på fördelar med att 
dokumentationen finns tillgänglig för personal inom Landstinget framförallt i de fall klienten har 
fler pågående insatser.  
 
Ledning och styrning av och i projektet har under åren sett olika ut. Personalgruppen har 
framfört vikten av ett tydligt sammanhållet ledarskap med mandat att på plats kunna fatta 
beslut och styra verksamheten mot gemensamma mål. En projektledare tillsattes under 2011 
men borde ha funnits på plats från början. Då hade även arbetet med strukturen för 
uppföljningar och utvärdering kunnat tydliggöras. Ett alternativ skulle ha kunnat vara att ta stöd 
av en oberoende aktör med goda kunskaper inom utvärdering/uppföljning som hade kunnat 
följa projektet över tid.   
 
Teamet har lagt mycket tid på att få till konkreta och genomförbara rekommendationer som ett 
resultat av utredningen. Uppföljningar visar att övervägande del har varit till stöd i klienternas 
fortsatta rehabilitering. Teamet tolkar detta som bekräftelse på att upplägg, arbetssätt och de 
metoder som använts har varit relevanta. 

Salutogent förhållningssätt 

Teamet har också utgått från en gemensam referensram gällande synen på hälsa där ett 
salutogent förhållningssätt genomsyrat allt arbete. Att enas om en gemensam referensram 
uppfattar teamet har bidragit till ett ökat helhetstänkande och ”Känsla av Sammanhang” KASAM 
för såväl teamet som för klienterna.  Under några grupptillfällen men också individuellt har fokus 
varit att stötta klienterna i att känna meningsfullhet och motivation för det de går igenom, att 
göra det begripligt, det vill säga att resonera kring förantaganden, förväntningar och krav och 
stötta dem i att hantera de känslor och problem som uppstår.  Att stötta klienterna till att nå viss 
upplevelse av KASAM utgör enligt teamet en grund inför det fortsatta arbetet och är således 
också en framgångsfaktor, se figur 4.  
 

 
Figur 4. Egen tolkning av KASAM (Antonovsky, 2005) 
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Resultaten från olika självskattningar indikerar att målgruppen generellt upplever en låg grad av 
hälsa både gällande livskvalitet, psykosocialt och fysiskt. Under de år som projektet har 
genomförts har vikten av att resonera kring klienternas levnadsvanor uppmärksammats vilket 
även påtalas nationellt av Socialstyrelsen. Några av de variabler gällande levnadsvanor som 
Socialstyrelsen (2011) tar upp är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och 
ohälsosamma matvanor. Socialstyrelsen (2011) betonar också hälso- och sjukvårdspersonalens 
roll i detta arbete, exempelvis genom att samtala om levnadsvanor och att ge patienterna 
kunskap, verktyg och stöd i sin hälsoutveckling, det vill säga att utgå ifrån ett hälsofrämjande 
förhållningssätt i alla vårdsituationer. Under utredningen har detta förhållningssätt liksom det 
salugogena hälsoperspektivet applicerats fortlöpande i mötet med klienterna.  
 

Evidensbaserade bedömningsmetoder och arbetsförmåga 

Begreppet arbetsförmåga har diskuterats kontinuerligt och uppfattats av såväl klienter som 
personal och samarbetspartners som svårt att relatera till, ofta beroende på att 
samverkansaktörer, p.g.a. olika rationaliteter har olika förhållningsätt till begreppet. 
Erfarenheter från projektet är att det är viktigt att de som arbetar i teamet har ständigt 
pågående diskussioner kring begreppet och att det finns en kunskap om och förståelse för hur 
de samverkande organisationerna definierar och förhåller sig till begreppet. För att stötta 
klienterna i att skapa KASAM har det varit av stor vikt att teamet haft en gemensam bild över 
vad arbetsförmåga innebär i just detta sammanhang och att denna sedan kommunicerats till 
klienterna. För att kommunicera till klienterna hur teamet har tänkt kring arbetsförmåga och 
arbetsprövningen har teamet med stöd av Sandqvist et.al (2006) och Kielhofner (2008) 
sammanställt en bild som använts både i teamet men också pedagogiskt tillsammans med 
klienterna, se figur 5. Även detta har syftat till att stärka KASAM.  
 

 
Figur 5.  Egen sammanställning av arbetsförmåga med stöd av Sandqvist et.al (2006) och 
Kielhofner (2008)  
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Tanken under utredningsperiodens första fyra veckor har varit att samla så mycket information 
kring klienterna så att teamet kan ringa in nödvändiga förutsättningar för att klienten ska kunna 
genomföra en arbetsprövning på ett för klienten tillfredsställande sätt. Syftet med 
arbetsprövningen har i första hand varit att stärka klienterna i tron till sin förmåga att arbeta och 
att tydliggöra omgivningsfaktorer som kan påverka utförandet av arbete. Två veckors 
arbetsprövning anser teamet generellt har varit tillräckligt för att kunna göra en bedömning av 
klientens förmåga utifrån rådande förutsättningar, men för att uttala sig om en generell 
arabetsförmåga och för att skapa en hållbar förändring samt påbörja en mer långsiktig process 
framåt ser teamet att det är nödvändigt med längre perioder av arbetsprövning. Detta för att se 
förmågan över tid och för att kunna gå in med stöd och anpassning gällande exempelvis 
tidsomfattning, arbetsinnehåll och arbetsutförande. Erfarenheter visar också på vikten av det 
finns en handledare på arbetsplatsen som kan fungera som en kontaktperson gentemot både 
klienter och personal och som kan ge återkoppling på hur arbetet fungerat. Möjlighet för 
arbetsterapeut, sjukgymnast och psykolog att göra arbetsplatsbesök och bedömningar på 
arbetsplatsen samt stötta klienten i direkt arbete bedöms som en stor framgångsfaktor 
Sammantaget har arbetsprövningen i reell miljö bidragit med mycket viktig information till de 
slutliga rekommendationerna.  
 
Under projekttiden har evidens varit en drivkraft och teamet har utgått ifrån och använt sig av 
bedömningsinstrument kopplade till evidens och pågående forskning. Detta har enligt teamet 
bidragit till en effektiv arbetsprocess och skapat möjligheter att på ett strukturerat sätt 
analysera och dra slutsatser kring den information som legat till grund för bedömningar som 
gjorts samt bidragit till att utvärdera och kvalitetssäkra insatserna.  
 
Att arbeta med metodutveckling har varit mycket lärorikt och gett utrymme att anpassa 
strukturen under projektets gång. Flexibilitet och individanpassning varit viktiga ledord och 
arbetet har hela tiden avvägts mellan just flexibilitet, individuellt arbete/anpassningar, 
teamarbete och evidens. Flexibilitet har exempelvis inneburit att gemensamt hitta praktiska 
lösningar för att deltagandet ska vara möjligt, så som att förlägga besökstider de tider på dagen 
som passar klienten bäst eller längden på besöken.  Inledningsvis utformades grupptillfällena 
efter aktuell forskning där faktorer som ansågs viktiga för rehabiliteringsprocessen togs upp och 
diskuterades. Det visade sig dock att många klienter inte kunde tillgodogöra sig detta utan att 
det som var viktigt för klienterna var ”här och nu” det vill säga att stötta till viss upplevelse av 
KASAM och förbereda sig för en kommande arbetsprövning, och innehållet justerades. 
Arbetsprövningen är ytterligare ett exempel där utgångspunkten har varit att samtliga klienter 
ska genomföra momentet men de praktiska omständigheterna har sett helt olika ut (frekvens, 
omfattning, innehåll och miljö). Resurser, tidsaspekt och möjligheten att utvärdera metoderna 
har dock hela tiden beaktats och de anpassningar som utförts har legat inom ramen för de åtta 
veckor som utredningen pågått.  
 
Arbetet med utredningarna har efterhand anpassats så att klienter i behov av tolk kunnat delta. 
Den största anpassningen har varit att beakta att allt tar längre tid när översättning krävs. För 
övrigt har de flesta moment genomförts. Det har varit mycket lärorikt för teamet att arbeta 
tillsammans med klienter från andra kulturer, ofta också med en annan syn på arbete och hälsa. 
Detta har berikat teamet och bidragit till många intressanta diskussioner.   
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Samverkan 

Erfarenheten visar på en stor variation avseende var i processen mot arbete klienterna befinner 
sig, både före och efter utredning. Gemensamt är att de flesta har behov av ett långsiktigt, 
kontinuerligt, konkret stöd i rehabiliteringsprocessen. Klienterna har under utredningen ofta 
haft många parallella pågående kontakter inom flera olika myndigheter och uttryckte ofta 
svårigheter att förstå och hantera detta.  Även teamet har upplevt svårigheter att ibland få 
grepp om alla pågående insatser. Samverkan skulle enligt teamet kunna gynnas om klienten 
hade tillgång till EN person med uppdrag att hålla ihop myndighetskontakter och den fortsatta 
rehabiliteringsprocessen.  
 
Att samverkan inte sker automatiskt är ytterligare en lärdom teamet gjort. Att samverka och 
samordna har varit ett kontinuerligt arbete som inneburit att göra sig synlig hos de olika 
myndigheterna och informera om vad teamet kunnat erbjuda. Erfarenheterna är också att 
samverkan till stora delar är personbunden vilket blivit tydligt när nyckelpersoner slutat, vid 
personalbyten eller vid organisationsförändringar. Samverkan försvåras av att olika 
organisationer har olika rationaliteter, d.v.s. de har olika lagar att förhålla sig till, olika syften 
med sina insatser samt olika tolkningar av centrala begrepp såsom exempelvis arbetsförmåga. 
Risken med detta kan bli att individer hamnar i kläm mellan olika begreppssystem och att 
processen mot återgång i arbete fördröjs. Det finns dock klara fördelar och stora behov av 
samverkan inom välfärdssystemet då samverkan är nödvändig för att förbättra situationen för 
många individer i samhället. Erfarenheter från arbetet med målgruppen är att dessa personer 
ofta slussas mellan olika handläggare och myndigheter som utifrån sina rationaliteter tar beslut 
som påverkar personens möjligheter att komma vidare i rehabiliteringsprocessen. En 
koordinator tror teamet därför skulle kunna stötta personerna i att uppleva större KASAM, vilket 
teamet, som tidigare nämnts ser som en nyckel i arbetet med att närma sig arbetsmarkanden 
efter lång tids frånvaro.  
 
Anvisningsförfarandet att få rätt klienter till projektet, vid rätt tidpunkt, har varit tidskrävande 
och det har ibland varit svårt att prioritera bland anvisningar. Projektledaren har haft 
kontinuerlig dialog med kontaktpersoner och handläggare i de aktuella myndigheterna vilket 
varit värdefullt. Ett förslag som lyfts är att anvisningar till projektet skulle behandlas i en 
inskrivningsgrupp med representanter från samtliga ägarorganisationer. Ett syfte med detta 
skulle kunnat vara att ge stöd till varandra i prioriteringar men också för att tillsammans kunna 
ge förslag på andra insatser och fortsatt planering när en utredning inte bedöms lämplig. Tyvärr 
fanns inte tid eller resurser för detta från samverkande organisationer under detta projekt, men 
det en erfarenhet teamet vill lyfta inför liknande arbete i framtiden.  
 
Under projektets gång har samarbetet med andra delar av Samordningsförbundets 
verksamheter utvecklats. Sammarbetet fördjupades ytterligare under 2014 genom att teamet 
blev en resurs för de nyuppstartade Plattformarna i Söderköping och Valdemarsvik. Arbetet med 
detta har sakta utvecklats och tagit form. Erfarenheterna talar för vikten av att anpassa arbetet 
efter lokala förutsättningar, målgrupp, resurser och samarbetspartners samt att låta processen 
vara föränderlig över tid. 
 

Utvärdering 

Under de fem år som projektet pågått har olika metoder för utvärdering och uppföljning 
prövats. En viktig lärdom från detta projekt är vikten av att från start ha en tydlig målsättning 
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med utvärderingen där mål, mått och metod är väldefinierade. För att kunna värdera olika 
insatser och arbetsmetoder så bör utvärdering vara en central del av verksamhetens rutiner, tid 
och resurser. Flera utvärderingsinstrument har använts för att samla information om klienternas 
hälsa, arbetsförmåga och stegförflyttning. Resultatet gällande hälsorelaterad livskvalitet, SF-36 
visar på gruppnivå för kvinnor en förändring mot det positiva på ett kontinuum för hälsa. Det rör 
sig främst om de psykosociala dimensionerna som bland annat handlar om psykiskt 
välbefinnande, vitalitet, allmän hälsa och emotionell rollfunktion. Detta trots att insatsen endast 
utgjort åtta veckor. Som nämnts tidigare uppfattar teamet att den generella hälsoupplevelsen 
varit låg hos de flesta klienter. Teamet har vid flera tillfällen uppmärksammat behov av 
medicinsk rehabilitering där man från anvisande myndighet mer relaterat svårigheter vid 
tidigare arbetsrehabiliteringsförsök till låg motivation. Med denna erfarenhet vill teamet 
uppmärksamma vikten av att en rehabiliteringsprocess mot återgång i arbete efter flera års 
frånvaro från arbetsmarknaden bör inledas med en utredning/kartläggning där ett 
helhetsperspektiv på klientens livssituation beaktas och att medicinsk kompetens finns i det 
interdisciplinära team som arbetar med klienten.   
 
Resultat från självskattning med WAI visar också att klienterna generellt har en låg tilltro sin 
egen arbetsförmåga vilket indikerar att detta är ett område som bör beaktas och fokuseras på 
då just tron till den egna förmågan bedöms utgöra en prediktor i förhållande till möjligheten att 
återgå i arbete (Ekbladh, 2008).  
 
Klienternas utvärderingar gällande upplevelsen av utredningstiden samt bemötande från 
personal indikerar att upplägg och innehåll till stora delar upplevts positivt. Återkommande vid 
muntliga utvärderingar har varit återkoppling från klienterna om att de upplevts blivit bemötta 
med respekt och att de känner sig lyssnade på. Detta relaterar teamet främst till att man i 
arbetet haft tid att engagera sig i varje klient, tid att lyssna, att följa upp eventuell frånvaro, och 
att detta sammantaget hänger samman med att varje klient ges tid utifrån sina förutsättningar.  
 
Projektet Rehabresurs samArbete har pågått i fem år och många klienter har genomgått 
utredning för att identifiera förutsättningar för arbete. Teamet har under dessa år samlat på sig 
en gedigen erfarenhet och kunskap kring metodutveckling.  Den stundande utmaningen blir nu 
att ta tillvara på detta och att implementera, använda dessa i kommande verksamheter. 
Framgångsfaktorerna liksom lärdomar och utmaningar har varit många och det finns fortfarande 
mycket att vidareutveckla och förfina. Kanske är det just det som är den allra främsta 
framgångsfaktorn; att det aldrig tar slut och att tid ges för reflektion?!?  

Framtid 

Vid årsskiftet 2014/2015 startades en ny permanent verksamhet i Samordningsförbundet Östra 
Östergötlands regi; Plattform Norrköping. Syftet med verksamheten är att fortsätta arbetet med 
att stötta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig arbete/studier. Delar av 
arbetsgruppen från Rehabresurs samArbete ingår i denna verksamhet och glädjande är också att 
det anställts koordinatorer som ska fungera som individuellt stöd till deltagarna. Förhoppningen 
är således att en del av de erfarenheter som projektet har genererat på ett konkret sätt kommer 
att tillvaratas och användas.  
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Bilaga 1: Arbetsprocess 

Rehabresurs samArbete, Samordningsförbundet Östra Östergötland 
 

Kartläggning (Vecka 1-3) 
 
Syfte: Att identifiera faktorer som påverkar individens återgång till arbete och/eller studier.  
 
Introduktion – utförs av arbetsterapeut 
Introduktion/presentation av bedömare, information om syfte med deltagande i Rehabresurs 
samArbetes arbete samt information om samtycke och uppföljningar/utvärderingar. Insamlande 
av bakgrundsfakta och hälsostatus.  
 
Bedömningsinstrument:  

 SF-36 Hälsoenkät (Sullivan, et.al.,1994). 

 Patient Health Questionnaire (PHQ-9) (Kroenke & Spitzer, 2002) 
- Syfte: Självskattningsinstrument för att identifiera eventuell depression. 

 Generalized Anxiety Disorder (GAD-7) (Spitzer, Kroenke, Williams & Löwe, 2006) 
- Syfte: Självskattningsinstrument för att identifiera eventuellt ångesttillstånd. 

 Neurospykiatriska screeninginstrument ASRS (Kessler RC, Adler L, Ames M, Demler O, 
Faraone S, Hiripi E, et al. The World Health Organization. (2005). 
- Syfte:  Screening-instrument som används för att identifiera symtom som eventuellt kan 

tyda på neuropsykiatriska funktionshinder. 

http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/asrs.php 

 Insomnia Severity Index (ISI) (Morin, 1993) 
- Syfte: Självskattningsinstrument för screening av sömnsvårighetsgrad. 

 Alcohol Use Disorders Identifications Test – AUDIT (Saunders et al, 1993) 
- Syfte: Används för att identifiera riskkonsumtion av alkohol. 

 Drug Use Disorders Identifications Test – DUDIT (Berman, Bergman  & Palmstierna, 2007) 

- Syfte: Används för att identifiera drogrelaterade problem. 

Bedömningstillfälle 1 - Arbetsterapeut 

 Bedömning av Delaktighet i Aktivitet - BDA (Haglund, 2013) 

- Syfte: Bedömning av Delaktighet i Aktivitet är ett bedömningsinstrument som ger 

struktur för att systematiskt kunna samla, rapportera och analysera data om en 

persons aktivitet, situation och delaktighet i det dagliga livet. Instrumentet ger en 

bild av personens egen uppfattning om sin egen delaktighet och förmåga. 

Bedömning utförs genom intervju.  
 

 Aktivitetsdagbok (Ellegård & Nordell, 1997). 

- Syfte: Att skapa medvetenhet kring hur det vardagliga aktivitetsmönstret ser ut. 

Klienten har inför bedömningstillfället fört aktivitetsdagbok 1-3 valfria, vanliga dagar.  
 
 
 

http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/asrs.php
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Bedömningstillfälle 2 - Arbetsterapeut 

 The Worker Role Interview - WRI-S (Braveman et.al., 2005) 
- Syfte: Att identifiera hur psykosociala och miljömässiga faktorer påverkar 

personers möjligheter att vara kvar i, återgå till eller skaffa ett arbete.  

Bedömning utförs genom intervju. 
 
Bedömningstillfälle 3 – Arbetsterapeut 

 Dialog om arbetsförmåga – DOA (Linddahl & Norrby, 2006)  
- Syfte: Instrumentet fokuserar på individens uppfattning om sin förmåga, 

vanemönster, roller, fysisk förmåga, organisations- och problemlösningsförmåga 
samt förmåga till samspel och kommunikation. 

 
Bedömning utförs genom självskattning i relation till arbete. 
 
Bedömningstillfälle 1 – Sjukgymnast 

 Sjukgymnastisk undersökning och bedömning 
- Syfte: Att via anamnes och undersökning utföra en bedömning av personens 

besvär från rörelse- och stödjeorganen. Även få en bild av smärtupplevelse och 
smärthantering mm.  

 

 Self-Efficacy Scale – Skattning av vanliga dagliga sysslor 

 Schablonbild för smärtskattning   

 VAS-skalan – grad av smärtupplevelse 

 
Bedömningstillfälle 2 - Sjukgymnast 

 Test Instrument for Profile of Physical Ability - TIPPA  (Wedefalk, 2005).Testinstrument 
för profil av fysisk förmåga. 
- Syfte: Att objektivt bedöma personens fysiska förmåga i vissa vardagliga 

aktiviteter. 
 
Bedömningstillfälle 3 - Sjukgymnast 

 Återkoppling och eventuell komplettering av tidigare besök.  
 

Samtal kring levnadsvanor: alkohol, tobak, kostvanor och fysisk aktivitet. 
 
Bedömningstillfälle 1 – Psykolog 

 Psykologisk bedömning 
- Syfte: Återkoppling och uppföljning av självskattningarna PHQ-9. GAD-7 och ISI. 

Utifrån självskattningarna kartlägga beteendemönster och få en bild av personens 
psykiska besvär. Bedömningen utförs genom intervju.  

 MoCA (Montreal cognitive assessment)  
- Syfte: Att bedöma en individs kognitiva förmåga gällande följande kognitiva 

domäner; snabbhet/uppmärksamhet, episodiskt minne och inlärning, spatiala, 
språkliga och exekutiva funktioner. 
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Bedömningstillfälle 2 – Psykolog 

 Uppföljning av tillfälle ett – ev stöd inför arbetsprövning, återkoppling/ uppföljning av 
tidigare tillfälle. 

 
TEAMTRÄFF (början av vecka 4) 

Syfte: Att sammanställa den information som framkommit hos de olika professionerna under de 
första veckorna. Ringa in klientens resurser och utmaningar samt sammanställa förutsättningar 
för att kunna genomföra en arbetsprövning avseende bl.a. förmågor/arbetskrav, omfattning, tid 
på dagen, bransch/intresseområde, transport från/till arbetsprövning etc. 
 

GRUPPTRÄFFAR (Vecka 4-7) 
Syfte: Att underlätta den förändring som det innebär att återgå till arbete och/eller studier efter 
en längre tids frånvaro från arbetsmarknaden. 
 

1. Gym FysEtt – Fysisk aktivitet (Sjukgymnast, psykolog) 
2. Psykisk Hälsa (Psykolog) 
3. Gym FysEtt – Gymträning (Sjukgymnast) 
4. Inför arbetsprövning (Arbetsterapeut) 
5. Uppföljning arbetsprövning och utvärdering (Arbetsterapeut) 

 
ARBETSRELATERAD UTREDNING (Vecka 4-7) 

Under vecka 4-5 görs aktivitetsbaserad bedömning, oftast i grupp samt så genomförs 
studiebesök på arbetsprövningsplatsen. Viss tid finns också för uppföljande besök. 
 
Bedömare: Arbetsterapeut. Syfte: Att genom objektiv bedömning i aktivitet identifiera faktorer 
som påverkar individens återgång till arbete och/eller studier.  
 

 Aktivitetsbedömning i en anpassad/reell miljö (Utförs tillsammans med 2-3 andra 
deltagare) 
- Syfte: Att bedöma individens färdigheter i utförande av en aktivitet. 

 Arbetsbedömning i en reell arbetsmiljö (utförs i samband med arbetsprövning på 
individuellt vald arbetsplats) 
- Syfte: Att bedöma individens färdigheter i utförande av arbete.  

Bedömningsinstrument:  

 Assessment of Work Performance – AWP Version 2.0 (Sandqvist, 2008) 
- Syfte: Att via observation bedöma en individs färdigheter vid utförandet av 

arbete. 

 Assessment of Work Characteristics – AWC Version 1.1 (Sandqvist, 2008)  
- Syfte: Att beskriva en arbetsuppgifts karakteristika utifrån i vilken omfattning en 

arbetsuppgift ställer krav på olika färdigheter hos individen för att 
arbetsuppgiften ska kunna utföras ändamålsenligt och effektivt. 

 
Tillkommer eventuellt fler arbetsplatsbesök av arbetsterapeut, samt av sjukgymnast/psykolog 
efter behov. 
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TEAMTRÄFF (början av vecka 8) 
Syfte: Att sammanställa den information som tillkommit under/efter arbetsprövningen. Ringa in 
klientens resurser och utmaningar samt komma fram till konkreta, realistiska 
rekommendationer som kan hjälpa klienten i den fortsatta rehabiliteringsprocessen. Vem gör 
vad i teamet? (remisser, kontakter som ska tas etc.) 
 

 
SLUTDOKUMENTATION OCH TREPARTSAMTAL (vecka 8) 

Arbete med slutdokumentation, avstämning och diskussion om slutsatser och 
rekommendationer. Vid behov tas kontakt med berörda samverkansparter etc. Avsluts-
/trepartsamtal med anvisande handläggare och eventuella andra kontaktpersoner. Samtlig 
dokumentation ska vara klient och handläggare tillhanda, två veckor efter avslutad utredning.  
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Bilaga 2: Frågeformulär, kvalitativ utvärdering 

 
Rehabresurs samArbete 

 
 
Utvärdering av tiden hos Rehabresurs samArbete 
 
Vi är måna om att i denna verksamhet utgå ifrån dina behov och att deltagandet ska ge dig 
verktyg att komma vidare på din väg mot arbete och självförsörjning. Vi hoppas att du genom 
deltagandet har utvecklat en större medvetenhet kring dina resurser, men också de utmaningar 
du står inför i den fortsatta förändrings-/rehabiliteringsprocessen. 
 
Vi är därför tacksamma för att du ger dina synpunkter utifrån nedanstående områden så att vi 
kan utvärdera verksamheten, och arbeta för att tiden hos oss ska bli så bra som möjligt för våra 
deltagare. 
 
Dina synpunkter behandlas anonymt! 
 
INDIVIDUELLA BEDÖMNINGSTILLFÄLLEN 
 
 Anser du/Har du fått syftet förklarat för dig vid de individuella bedömningstillfällena, och vad 

anser du om innehållet vid dessa besök? 
 

 Sjukgymnast:  
 

 Arbetsterapeut: 
 

 Psykolog: 
 

 Vad skulle kunna göras bättre? Har du förslag på förändringar? 
 
GRUPPTILLFÄLLEN 
 
 Vad anser du om grupptillfällena?  
     (upplägg, innehåll, tid -längd – tidpunkt på dagen, gruppledare) 
 

 Vad tar du med dig och kan använda från grupptillfällena?  
 

 Vad skulle kunna göras bättre? Har du förslag på förändringar? 
 
 
 
ARBETSPRÖVNING 
 
 I vilken utsträckning anser du att du kunnat påverka val av arbetsprövningsplats? 
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 Beskriv hur du upplevde arbetsprövningen avseende: 
 

 arbetsuppgifter 
 

 arbetsmiljö (fysisk och social) 
 

 handledare 
 

 arbetskonsulent 
 

 arbetstider (längd – tid på dagen) 
 

 stöd av arbetsterapeut/sjukgymnast/psykolog 
 

 avslutssamtal (återkoppling från handledare och arbetsterapeut) 
 
BEMÖTANDE 
 
 Hur upplevde du bemötandet från personal i Rehabresurs samArbete?  
 
 
 Har medvetenheten om dina egna resurser, tillgångar och utmaningar förändrats under 

veckorna hos oss? 
 

 Om ja – på vilket sätt? 
 

 Om nej – kan du ge exempel på varför? 
 
 
TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT SVARA OCH PÅ SÅ SÄTT BIDROG TILL VÅR FORTSATTA 
UTVECKLING! 
 
Vänligen – personalen i Rehabresurs samArbete 
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Bilaga 3: Sammanställning exempel/citat frågeformulär, kvalitativ utvärdering 
 
Individuella bedömningssamtal 
Flertalet av utvärderingarna visar att klienterna anser att de har fått syftet förklarat för sig med 
besöken och att de är nöjda med innehållet. En del uttrycker önskemål om ytterligare 
bedömningar eller tydligare syfte med besöken.  
 

- ”Det har framgått klart och tydligt vad syftet med mötena var. Övningarna som gjordes 

var bra och anpassade efter mina behov” 

- ”Skulle vilja haft mer bedömning på hur jag klarar mig hemma i vardagen….olika typer av 

jobb borde testats” 

- ”Det funkade jättebra för mig. Jag fick säga vad jag ville jobba med utan att få ett finger 

pekat på en” 

- ”Ja. Skönt att få prata ut men önskar lite mer återkoppling” 

Klienterna har även tillfrågats om förslag på förändringar. De flesta har inga förändringsförslag, 
men de som framkommer är oftast relaterade till antalet gånger hos respektive yrkesgrupp, där 
både fler och färre antal besök föreslås.  
 

- ”Jag hade inte ändrat på något, allt har varit toppen” 

- ”Lite mer tid med sjukgymnast och psykolog” 

- ”Jag är nöjd med upplägget” 

- ”Ha mera grupp så man kan träffa andra i liknande situation. Man kan börja med grupp 

och sedan ha individuella grejer under samma dag” 

Grupptillfällen 
En övervägande andel av klienterna har uppgett en positiv upplevelse av grupptillfällena. Det har 
dock funnits synpunkter på exempelvis grupptillfällenas längd och tidpunkt på dagen. Det har 
även framkommit synpunkter på upplevelsen av att vara i grupp tillsammans med andra 
deltagare.  
 

- ”Intressant och helt ok med grupp” 

- ”För långa” 

- ”Bra att träffa andra, hade gärna diskuterat mer med dom andra” 

Arbetsprövning 
En övervägande andel av klienterna uttrycker en positiv åsikt om arbetsprövningen och sin 
möjlighet till att påverka valet av arbetsprövningsplats.   
 

- ”Platsen var efter mina intressen så jag hade en väldigt stor påverkan” 

- ”Jag kom dit som önskemålet var, vilket var positivt” 

- ”Svårt att hitta rätt plats på så kort tid men hade bra diskussion innan fast platsen blev 

inte bra” 

- ”Det var anpassat för mig att vara på xxx. Jag blev frågad om det passade mig” 

- ”Är jättenöjd med den platsen som jag var på då jag fick välja själv” 
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Bemötande  
Med undantag för ett fåtal så har klienterna svarat att de upplever bemötandet som bra.  
 

- ”Utmärkt bemötande och förstående personal.” 

- ”Trevliga, lugna, förstående, stöttande” 

- ”Väldigt trevligt och omtänksamt. Mycket bättre än väntat.” 

- ”Jag fick ett mycket bra bemötande. Alla var jättetrevliga och förstående”. 

- ”Väldigt trevliga, lyssnande, förstående. Dock skulle det varit bra med en mkt tydlig 

förklaring av syftet med utredningen från första början.” 

Medvetenhet om egen förmåga 
Klienterna har fått svara på frågan om deras medvetenhet gällande sina resurser, tillgångar och 
utmaningar har förändrats under tiden hos Rehabresurs samArbete.  
Om de har svarat ja så har de ombetts att beskriva på vilket sätt, och om de svarat nej så har de 
ombetts att beskriva varför. Två av tre har svarat jakande på frågan.  
 

- ”En bra bit på väg för att veta orsakerna till mitt mående och hur jag kan gå framåt” 

- ”Trodde inte jag skulle klara arbetsprövningen så bra som jag ändå gjorde.” 

- ”Det jag kände innan o det jag känner nu är detsamma. Jag känner inte att jag har någon 

arbetsförmåga kvar av vikt.” 

- ”Jag har fått lite bättre självkänsla och mer tro på min egen förmåga.” 

- ”Inte speciellt. Har fått mer värk, orolig, sover sämre.” 

- ”Man blir mer medveten om hur man ska gå vidare” 

- ”Jag har fått en mer positiv syn på mig själv och de resurser jag faktiskt har.” 
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Bilaga 4: Frågeformulär kompletterande frågor 

 

Kompletterande frågor till SUS blanketten 

Sätt kryss i rutan, endast ett svar per fråga. 
 
Fullständigt personnummer_________________________  
 
Verksamhet:_____________________________________ 

Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 

 
Stämmer helt                Stämmer delvis                Stämmer dåligt                    Stämmer inte alls 
 

 

Verksamheten har varit anpassad till vad jag klarar av 

 
Stämmer helt                Stämmer delvis                Stämmer dåligt                    Stämmer inte alls 
 

 

Jag har fått påverka innehållet i verksamheten 

 
Stämmer helt                Stämmer delvis                Stämmer dåligt                    Stämmer inte alls 
 

 

Jag tror jag klarar av ett arbete bättre efter att ha deltagit i den här verksamheten 

 
Stämmer helt                Stämmer delvis                Stämmer dåligt                    Stämmer inte alls 

 

 
 
Mina möjligheter att få ett arbete har ökat efter att ha deltagit i den här verksamheten  
 
 
 
Stämmer helt                Stämmer delvis                Stämmer dåligt                    Stämmer inte alls 
 
 
 

Vad tycker du om verksamheten i sin helhet? 

 
Mycket bra                                                                                                            Mycket dåligt



 

 

 


