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1. Bakgrund och syfte 
 
Lagen om Finansiell samverkan från 2004 har gett möjlighet till myndighetsöverskridande 
finansiell samverkan inom rehabiliteringsområdet. Lokala aktörer kan därmed prioritera 
gemensamma insatser och effektivisera stödet till personer som av sociala skäl och/eller 
hälsoskäl befinner sig utanför arbetsmarknaden. Målsättningen är att ge individen ökade 
möjligheter att återfå sin funktions- och arbetsförmåga. Lagstiftningen omfattar fyra 
myndigheter; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och landstinget (region). 
Den finansiella samverkan bedrivs i form av självständiga samordningsförbund där samtliga 
myndigheter är representerade Målgruppen är personer som är i behov av samverkan från 
flera parter (www.susam/finsam.se, www.samverkan.se). 
 
Som ett led i arbetet har tvärprofessionella team upprättats på vårdcentralerna i Göteborg. 
Teamen består av professioner från de fyra samverkande myndigheterna (Försäkringskassa, 
Socialtjänst, Arbetsförmedling och Primärvård) och arbetar i nära samarbete med den övriga 
personalen på vårdcentralerna. Åtta samverkansteam har under de senaste tre åren startats i 
Centrum, Väster och Nordöstra Göteborg där Samordningsförbundet Göteborg Nordost gett 
stöd till team på vårdcentralerna Angered, Lärjedalen, Spinnaren och Lövgärdet. Föreliggande 
rapport berör samverkansteamet på vårdcentralen Lärjedalen. 
 
Lärjedalens vårdcentral har ett upptagningsområde på 20 000 invånare. Samverkansteamet 
startade sitt arbete i maj 2006 med representanter från Primärvården (halvtidstjänst), 
Försäkringskassa (tjänst på 60%), Socialtjänst (heltidstjänst) samt Arbetsförmedlingen en dag 
varannan vecka. Teammedlemmarna sitter nära varandra i vårdcentralens lokaler. Tidigt 
efterfrågade teamet förstärkning i form av rehabiliteringspersonal och sedan november 2007 
representeras primärvården nu av en sjukgymnast på 50% och en arbetsterapeut på 50%. 
Dessa ska utifrån sin specifika kompetens komplettera och bidra till verksamhetsutvecklande 
insatser samt underlätta för berörda patienter att tillgodogöra sig ordinarie insatser från 
Primärvårdsrehab (TU 2007/05). 
  
Minskande budgetunderlag gör det angeläget att snabbt visa på eventuella effekter av dessa 
förstärkningar. En mindre uppföljande studie har därför initierats av ansvarig tjänsteman på 
Samordningsförbundet Nordost. Syftet är främst att få en indikation på om och på vilket sätt 
förstärkningarna påverkar rehabiliteringsarbetet. Studien utgår dels från teamets egna 
erfarenheter, dels utifrån ett patientperspektiv.  
 

1.2 Genomförande 
En kvalitativ ansats valdes för att kunna förstå på vilket sätt förstärkningarna eventuellt hade 
påverkat teamets arbete och patienternas möjligheter att återfå funktions/arbetsförmåga.  
En fokusgrupp genomfördes med teamets medlemmar; sjukgymnast, arbetsterapeut samt 
representanter från Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Försäkringskassan. Under 
fokusgruppen diskuterades teamets arbetsprocess, rehabpersonalens roll i denna samt 
eventuella skillnader före och efter förstärkningen (se bilaga 1). En kompletterande 
telefonintervju genomfördes med vårdcentralschefen, tillika läkare på Lärjedalens vårdcentral 
som är knuten till teamet och kontinuerligt följer teamets arbete.  
 
Fem enskilda intervjuer genomfördes med patienter som hade träffat sjukgymnasten och/eller 
arbetsterapeuten i teamet (se bilaga 2). Urvalet förmedlades på grund av sekretess via teamets 
medlemmar. Kriterier för urval var att personen skulle ha träffat sjukgymnast och/eller 
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arbetsterapeut, kunna genomföra en intervju på svenska och helst ha lämnat teamet eller vara 
på väg att lämna teamet. En spridning på kön, ålder och symptombild eftersträvades också.  
 
Patienterna fick själva välja var de ville att intervjun skulle genomföras. Intervjuerna 
genomfördes i ett fall på Contextios kontor, i ett fall på ett café och i tre fall i vårdcentralens 
konferensrum. Vid ett tillfälle deltog även en anhörig i intervjun. Intervjuerna tog mellan en 
halvtimme och en timme att genomföra och spelades i samtliga fall in på band med 
intervjupersonernas medgivande. Intervjuerna skrevs ut i sammanfattad form och en tematisk 
analys genomfördes. Citat plockades ut för att belysa de teman som framkommit vid analysen.  
 
 
Urvalsförfarande 

Huvudstoden av rehabpersonalens kontakter med patienterna består av bedömningar och 
rådgivning vid ett eller ett par möten som sker tillsammans med Försäkringskassans eller 
Socialtjänstens representanter. Ett problem vid urvalet var därför att hitta patienter som skulle 
kunna säga något om kontakten. Ett stort antal av patienterna pratar heller inte funktionell 
svenska vilket ytterligare begränsade urvalet. Urvalet kom därför att bestå av patienter som 
hade fått förebyggande rehabiliterande behandling1 samt några personer som enbart bedömts 
vid planeringsmötet och gått vidare till egna gruppverksamheter och/eller aktiviteter på 
Primärvårdsrehab i Angered. Samordnaren ringde upp patienterna, beskrev syftet med studien 
och bad om samtycke att lämna ut namn och telefonnummer till intervjuaren. Patienterna fick 
också ett informationsbrev via post med telefonnummer till intervjuaren. Samtliga tillfrågade 
patienter svarade enligt samordnaren ja till intervju.  
 
Totalt förmedlade teamet nio namn; sex kvinnor och tre män i åldrarna 24-56 år. Två av dessa 
ringde själva upp intervjuaren när de fått informationsbrevet och samtyckte till intervju. 
Övriga tre valdes strategiskt utifrån ålder, kön och sjukdomsproblematik. Det slutliga urvalet 
bestod av tre kvinnor och två män. Fyra hade utomnordisk bakgrund och en europeisk 
bakgrund. Tre av patienterna hade fått förebyggande rehabiliterande behandling.  
 
 
Studiens begränsningar 

Studien är liten och gör inte anspråk på att omfatta alla de patienter som kommit kontakt med 
rehabpersonalen i teamet. Kriterierna för urval komplicerade urvalsförfarandet vilket innebär 
att det är svårt att säga hur representativa patienterna i urvalet är för hela målgruppen. 
Möjlighet att uttala sig om kontakten med rehabpersonalen prioriterades i urvalet vilket 
innebär att personer som fått förebyggande rehabiliterande behandling också deltagit. Dessa 
är förmodligen något sämre än den genomsnittliga målgruppen eftersom sådan behandling 
endast ges till ett litet antal patienter som inte klarar av att ta sig till ordinarie insatser. Nya 
regler för sjukersättningen innebär att det i dagsläget är svårt att uttala sig om effekterna på 
längre sikt då många av teamets klienter för närvarande har sjukersättning men kommer att bli 
av med den. I den gruppen finns personer som har varit sjukskrivna under många år.  

                                                 
1 Exempelvis taktil massage eller öronpunktur. Behandlingar som endast har getts till personer som inte klarat av 
ordinarie rehabiliteringsåtgärder som ett första steg i rehabiliteringsprocessen.  
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2. Resultat 
Nedanstående resultat bygger på en fokusgrupp med teamets representanter, telefonintervju 
med vårdcentralschefen på Lärjedalens vårdcentral samt fem enskilda intervjuer med patienter 
som träffat den rehabpersonal som är knuten till teamet. Resultatdelen inleds med en kort 
beskrivning av teamets arbete så som det framställdes under fokusgruppen. Därefter skildras 
samverkansteamets och vårdcentralschefens upplevelser av förstärkningen med 
rehabiliteringspersonal. Patienternas berättelser speglas mot personalens utsagor för att ge en 
bild av vad mötet med rehabpersonalen har inneburit. I redovisningen används beteckningarna 
teammedlem (representanter från Försäkringskassa, Socialtjänst, Arbetsförmedling), 
rehabpersonal (sjukgymnast, arbetsterapeut) samt ansvarig läkare (vårdcentralschef).  
 
 

2.1 Teamets och ansvarig läkares upplevelser 
 

Målgruppen 

Samverkansteamet betonade att den målgrupp de själva arbetar med på många sätt är tyngre 
och mer komplex än för motsvarande andra samverkansteam på vårdcentralerna2. De personer 
som aktualiseras för teamet har ofta varit långtidssjukskrivna eller långtidsarbetslösa och 
följaktligen haft en långvarig kontakt med olika myndigheter. Förvärvsarbete blir därför en 
mycket långsiktig målsättning eller är ibland ingen rimlig målsättning alls menade 
teammedlemmarna. Snarare handlar det om att motivera till aktivitet istället för passivitet. I 
teamets årsapport för 2008 beskrivs klienterna som mycket lågt motiverade på grund av en 
rad olika orsaker som ohälsa, kulturella orsaker, språkproblem och PTSD (Årsrapport 2008).3 
 
De vi kallar är långt ifrån arbetsföra. Det går inte att säga att en person skulle kunna klara 
av ett arbete när man inte har gjort någonting. Följden blir att varje gång läkarutlåtandet ska 
skrivas så kontaktar personen läkaren först när de inte har fått några pengar. Då tar de det 
för givet att om de skickar in läkareutlåtandet så får de pengar för det är deras försörjning. 
Vi kommer aldrig att få igång dem om vi inte hittar på något annat. Då måste vi börja på 
nivån att prata aktivitet med dem som bor här. Teammedlem 
 
Teamet framhöll att de nya sjukskrivningsreglerna som förhindrar varaktig sjukskrivning 
innebär att många i framtiden kommer att stå utan sjukersättning. Insatserna måste dock utgå 
från den nivå individen befinner sig på för att rehabiliteringen ska ha en chans att lyckas. 
 
 
Arbetsprocessen 

Samverkansteamet träffas två gånger i veckan och följer då bland annat upp och diskuterar 
patientärenden4. Det finns också öronmärkta pengar så att vårdcentralens läkare vid behov kan 
delta i diskussionerna. Den arbetsprocess som teamet beskrev överensstämmer i stort med de 
steg som beskrevs i den nyligen genomförda kartläggningen av samverkansteamen (Björck 
2009:16). Dessa är Aktualisering, Samtycke, Informationshämtning, Kontakt med patienten, 
Insatser och Avslut. Nedan beskrivs denna process kortfattat.  
                                                 
2 Enligt kartläggningen (Björck 2009) hade även teamen på Angereds vårdcentral, och till viss del även på 
Spinnaren, motsvarande målgrupp. 
3 PTSD – Posttraumatiskt stressyndrom 
4 Arbetsförmedlingens representant är endast med vid ett tillfälle varannan vecka. 
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Flera instanser aktualiserar personen för teamet men oftast sker det via Socialtjänstens eller 
Försäkringskassans representant. Patienten/klienten får då skriva på ett samtycke till att 
myndigheterna delar information om henne/honom. Information om personen inhämtas in via 
journaler, utredningar eller stäms av mellan berörda myndigheter. Patienten/klienten kallas 
sedan till ett planeringsmöte. Ofta deltar Socialtjänstens eller Försäkringskassans representant 
samt sjukgymnast och arbetsterapeut. Under mötet diskuteras personens livssituation samt 
fortsatta åtgärder tillsammans med den enskilde. Rehabpersonalen ger information eller 
förslag på fortsatta aktiviteter eller insatser. Vid behov kan sjukgymnast/arbetsterapeut kalla 
personen till enskilt möte för vidare bedömning av exempelvis smärtproblematik. 
 

Beslutade insatser följs upp och stäms av inom teamet, exempelvis att patienten tagit 
överenskomna kontakter. Vid behov kallas till ytterligare ett planeringsmöte. Många av 
teamets klienter har gått till Aktivitetstrappan5 och övertas av den ordinarie 
socialtjänsthandläggaren. Idag kallas även personer med långvarig sjukskrivning på grund av 
de nya sjukskrivningsreglerna. Om inte patienten får förlängd sjukersättning överförs ärendet 
till Arbetsförmedlingen vid ett gemensamt möte på vårdcentralen. Patient, rehabpersonal och 
arbetsförmedling deltar då i planeringen.  
 
 
Rehabiliteringspersonalens roll 
 

Rehabiliteringspersonalens roll är i första hand icke-behandlande och består istället av en rad 
andra rådgivande och konsultativa uppgifter. Sedan i höstas har förebyggande behandling 
med TNS6, massage och öronpunktur testats på patienter som själva inte klarar ordinarie 
insatser på grund av medicinska eller sociala skäl. Behandlingen, som givits till ett mindre 
antal personer, kan enligt sjukgymnast och arbetsterapeut i första hand ses som ett första steg 
i personernas rehabilitering där nästa steg är att kunna delta i ordinarie rehabiliteringsåtgärder.  
 
Rehabiliteringspersonalens huvudsakliga arbetsuppgifter beskrivs enligt dem själva och i ett 
formulerat dokument (2008) så här:  
 
Motivationshöjande arbete gentemot patienter/klienter gällande fysisk aktivitet. Exempelvis 
kan det handla om att följa med patienter till ordinarie rehabiliteringsaktiviteter såsom 
promenadgrupp, Blå stället eller Hälsoteket för att visa och motivera till deltagande.   
 

Konsultativ roll gentemot vårdcentralens personal, såsom patientbedömningar under 
pågående patientbesök, diskussion kring vidare åtgärder samt information om 
Primärvårdsrehab och möjliga rehabiliteringsalternativ.  
 

Konsultativ roll i teamet i form av bedömningar och deltagande vid teammöten med 
patienten. Rehabpersonalen ger då även information om gruppaktiviteter och andra 
rehabiliteringsinsatser som kan vara lämpliga. Övriga teammedlemmar har fasta tider som de 
kan boka in för gemensamma möten och patienten får tiden direkt i handen. Konsultationerna 
kan även bestå av ergonomiutredningar i patientens hem (arbetsterapeut) eller 
smärtbedömning (sjukgymnast). 
 

Förhandsinformation till rehabiliteringskollegor på Primärvårdsrehab om patienten och 
dennes sjukdomshistoria.   
 

                                                 
5 Socialtjänstens aktivitetstrappa vilket innebär olika grader av aktiviteter för klienten där översta trappsteget 
innebär att personen klarar av att arbeta och får stöd i att söka arbete.  
6 Transkutan Elektrisk Nervstimulering 
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Gruppaktiviteter såsom KMT (KroppsMedvetandeTräning) och bildgrupp7.  
 
Förebyggande rehabiliterande behandling till personer som inte själva kan ta sig iväg till 
andra former av rehabilitering, exempelvis TNS, taktil massage och öronpunktur. 
 
Hälsoprofilsbedömning har hittills inte gått att genomföra på grund av målgruppens generellt 
sett låga motivation och den dåliga fysiska kondition som de ofta befinner sig i. Det saknas i 
dagsläget också lämpliga lokaler för att kunna genomföra detta. 
 

 
Skillnaden med rehabiliteringspersonal i teamet 

Både ansvarig läkare och teamets medlemmar ansåg att det är stor skillnad genom att 
rehabiliteringspersonalen nu är knuten till teamet. De räknade upp en rad fördelar med 
förstärkningen och menade att rehabpersonal är viktigt för att kunna etablera en 
sammanhängande rehabiliteringskedja för individerna. En av representanterna, som även 
deltar i samverkansteamet på Angereds vårdcentral, saknade motsvarande kompetens där.  
 
Jag sitter ju i samverkansteamet på vårdcentralen i Angered också och där har man ju också 
begärt att få rehabpersonal som sitter med. Jag saknar det jättemycket när jag sitter i det 
samverkansteamet där. För den länken finns ju inte eller den kompetensen finns ju inte att 
man kan ta upp ärenden på det viset. Teammedlem 
 
Nedan beskrivs de huvudsakligen och delvis överlappande fördelarna som teamets 
medlemmar och ansvarig läkare tog upp som en effekt av att ha rehabpersonal knuten till 
samverkansteamet. Dessa effekter kan dels ses på organisationsnivå, dels på individnivå.  
 
 
Organisatorisk nivå 
 

Helhetsbild av patienten 
En aspekt som togs upp vid ett flertal tillfällen var att rehabpersonalens medicinska 
kompetens ger teamet en bättre helhetsbild av individen och dennes situation. Dels genom att 
rehabpersonalen har tillgång till journalsystemet och kan förklara diagnos, medicinska 
utredningar och behandling för teamets övriga medlemmar.  Dels genom att de ställer andra 
frågor än läkaren vilket också kompletterar informationen.  
 
När jag får ett ärende så vill jag veta hur ser diagnosen ut. Då kan de [rehabpersonalen] 
svara på detta och förklara saker som inte jag förstår. Det medicinska kunnandet finns ju där 
och som vi kan vända oss till dem direkt då. Teammedlem  
 
Ansvarig läkare betonade att teamet blir komplett genom att medicinsk personal deltar vid 
planeringssamtalen. Rehabpersonalen är experter inom rörelseområdet vilket skapar trygghet 
för alla inblandade och bidrar till en helhetsbedömning av patientens situation.  
 
Vi behöver kunna värdera sådana saker som smärta. Då kan de [rehabpersonalen] med sin 
kunskap säga att det här behöver inte utredas mer för det är ingen farlig smärta. Man får ett 
komplett team när man har med den medicinska kunskapen. Övriga i teamet är duktiga på 
sina saker men är osäkra på om patienten är färdigutredd vid smärtproblematik. Nu känner 
man sig trygg med patienten. Jag kan inte tänka mig ett team utan de kompetenserna. Läkare 
                                                 
7 För tillfället vilande på grund av brist på bildterapeut, men det kommer att återupptas.  
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En effektivare arbetsprocess  
Som en följd av den medicinska kompetensen i teamet sparas också tid och arbetsprocessen 
blir effektivare menade både team och läkare. Rehabiliteringspersonalen blev en viktig länk i 
den kedja som så småningom ska utmynna i ökad funktions- och/eller arbetsförmåga för 
klienten. Närheten och ständig återkoppling upplevdes av övriga teammedlemmar som ett 
direkt och effektivt stöd där parterna kände sig säkrare när de fattar beslut och ökar 
möjligheten till snabba rehabiliteringsinsatser. Förutom bedömning kan rehabpersonalen 
också ge råd och bidra med tips om vilka aktiviteter som finns att tillgå i stadsdelen.  
 
Eftersom de [rehabpersonalen] finns på plats så har det plötsligt blivit solklart för mig vad 
jag ska använda när jag hör personen berätta om sin livssituation. Jaha den här personen 
kanske har diffusa ryggsmärtor. Då kan jag fråga hur det går hemma och då tänker jag på 
arbetsterapeuten. Det kanske finns någon ergonomigenomgång som den här personen 
behöver och så berättar jag lite om vad en arbetsterapeut gör. Kanske är det träning, att 
sjukgymnasten får gå igenom och titta vad personen behöver. Teammedlem 
 
Mycket tid sparas också genom rehabiliteringspersonalens tillgång till journalsystemet. 
Tidigare fick teamets medlemmar lägga mycket tid på att ringa och kolla om patienten följt 
besluten som fattats under planeringsmötet. För läkarna sparas mycket tid genom att 
rehabpersonalen själva kan göra bedömningar och avgöra när läkare behöver kopplas in.  
 
Som läkare har jag stor glädje av deras specifika kompetens inom rörelse och det innebär att 
de kan ta ansvar för att värdera exempelvis smärta. De är som ett filter gentemot doktorerna 
på grund av sin kunskap. Det blir färre patienter som läkaren behöver titta på. Läkare 
 
Både verksamhetsansvarig läkare och teamet såg alltså rehabpersonalens medicinska 
kompetens som en förutsättning för en effektiv arbetsprocess. Personalen blir en länk mellan 
patient och myndighet/läkare vilket sparar tid och ökar säkerheten i besluten. 
 
Effektivare samarbete med Primärvårdsrehab 
Rehabiliteringspersonalen själva betonade att det hårda trycket på den öppna mottagningen på 
Primärvårdsrehab i Angered innebär att det inte alltid finns en beredskap att ta emot den 
målgrupp som deras patienter utgör.  
 
Rehabiliteringen i Angered är ju sådan att den ska vara kostnadseffektiv med snabba insatser. 
Patienter som kommer till Angered måste alltså vara motiverade till träning för det handlar 
mycket om hemträning. Och de som inte är det, dom platsar inte där. Rehabpersonal 
 
Genom att sjukgymnast och arbetsterapeut nu kan fungera som en länk mellan vårdcentralen, 
samverkansteamet och Primärvårdsrehab kan de informera kollegor så att dessa är förberedda 
när patienten kommer. De har också möjlighet att matcha personal med patient utifrån sina 
kunskaper om hur arbetet fungerar.  
 
Eftersom kollegorna vet att jag jobbar i samverkan så vet de att det här inte är en person som 
har varit sjukskriven ett halvår utan någon som har kontakt med socialtjänst eller 
försäkringskassa och det är långvarig värkproblematik eller sociala problem. Då får man en 
annan känsla när man tar emot patienten, att man kanske behöver bemöta på ett annat sätt 
och förstår att behandlingen kan ta längre tid. Rehabpersonal 
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Rehabiliteringspersonalens konsultativa roll blir återigen tydlig eftersom sjukgymnast och 
arbetsterapeut dels bidrar med kunskap om vad som händer på Primärvårdsrehab, dels kan 
informera kollegor om patienternas situation.  
 
 
Individnivå 
 

Snabbare rehabilitering 
Både team och ansvarig läkare menade att förstärkningen bidrar till en minskad rundgång 
inom primärvård och övriga myndigheter. Enligt ansvarig läkare handlar mycket av 
diskussionerna i teamet om huruvida patienten är medicinskt färdigbehandlad eller inte. 
Rehabpersonalens kompetens bidrar då förutom att teamet känner sig säkrare i sina beslut 
också till att rehabiliteringsinsatserna kan sättas in snabbare vilket gagnar individen.  
 
När det kommer in [komplexa] patientfall är det bra att ha personal som har den medicinska 
kompetensen som sitter med i bedömningen. Det ökar säkerheten i besluten och snabbar på 
rehabiliteringen. Läkare 
 
För patienten blir rehabpersonalen också ytterligare resurspersoner i teamet och som etablerar 
en kontakt. Utifrån individens situation kan de förslag på passande gruppaktiviteter samt ge 
konkreta råd och tips om vad individen själv kan utföra i form av fysiska aktiviteter.  
 
Ökad trygghet och motivation för patienten 
Samverkan bidrar enligt teammedlemmarna till ökad trygghet för individerna som de träffar. 
Dessa får träffa samma myndighetspersoner som alla är samlade på samma ställe. Om en 
utredning pågår inom någon myndighet kan övriga avvakta vilket innebär att patienten slipper 
att känna sig jagad från olika håll och förhindrar dubbelarbete.  
 
Försäkringskassans representant betonade att de nya reglerna innebär att personerna måste 
vara aktiva under sin rehabilitering, en tydlig skillnad gentemot tidigare. Ett vanligt problem 
har varit att patienterna fått remiss till sjukgymnastik eller skickades till Primärvårdsrehab av 
läkaren men inte gått eller uteblivit efter ett besök. Enligt teamet är sociala problem inte 
ovanliga och innebär att många patienter har svårigheter att delta i gruppaktiviteter, åka 
spårvagn eller liknande. Detta påverkar deras möjligheter att delta i ordinarie 
rehabiliteringsinsatser. 
 
Mina klienter går inte alltid till Primärvårdsrehab därför att de är rädda för att åka 
spårvagn, de är rädda för att ta sig till ett ställe och då uteblir de. Och nu när vi har börjat 
hålla i dem här så ser de en möjlighet. Och framförallt, de har fått ett ansikte och då blir det 
lättare. De här personerna kommer att ligga kvar i sjukvården så länge man inte 
rehabiliterar och det är det vi gör nu. De får ett ansikte och känner sig tryggare. 
Teammedlem  
 
Genom att personerna träffar sjukgymnast och arbetsterapeut tillsammans med någon annan i 
teamet får de en personlig kontakt liksom en förklaring på de insatser de rekommenderas. 
Detta är inte minst viktigt med tanke på att språkproblem är vanliga och att tolk ibland 
behöver anlitas. Det underlättar också kontakterna med Primärvårdsrehab menade teamets 
medlemmar. Arbetsterapeuten som också arbetar halvtid på Primärvårdsrehab har också 
möjlighet att vid behov fortsätta kontakten med patienten där.  
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En annan aspekt som togs upp i sammanhanget var synen på motion som kan skilja sig åt 
mellan kulturer och där sjukgymnast och arbetsterapeut kan använda sig av den förebyggande 
behandlingen för att öka patientens motivation.  
 
Patienterna här har inte samma inställning att man ska träna för att bli frisk. De har en 
påvisad skada och då kan de inte göra någonting. Jag som är uppvuxen i Sverige har en helt 
annan syn på det. Där är det skillnader och därför måste vi alltså motivera VARFÖR de ska 
träna. De tar sig inte upp till Angered för de förstår inte vitsen med träningen. Rehabpersonal 
 
Sammanlagt bidrar närvaron av rehabpersonal till trygghet och verkar motiverande på 
klienterna menade teamets medlemmar. Den förebyggande rehabiliterande behandlingen ger 
också möjligheter att motivera patienterna till att pröva de ordinarie aktiviteterna. Både läkare 
och rehabpersonalen betonade vikten av att vara tydlig och förklara smärtans orsaker för 
patienten samt fördelen med att rehabpersonalen kan ge konkreta råd om fysisk träning. 
 

 
Inför framtiden 

Teamet kände sig sammansvetsade i sin nuvarande form och menade att samverkan mellan 
myndigheterna fungerar bra. Det gäller nu att vidareutveckla arbetet och eventuellt utvidga 
samverkan. Teamet efterfrågade möjligheten att testa med ordinarie rehabiliteringsinsatser på 
Lärjedalens vårdcentral under ett år för att se hur många som kommit igång. Närheten mellan 
teammedlemmarna skulle då kunna utnyttjas fullt ut menade teamet vilket känns speciellt 
angeläget med tanke på de nya reglerna för sjukskrivning. Samtliga teammedlemmar 
betonade vikten av att samla kunskap och kompetens på ett ställe. Rehabiliterande behandling 
skulle bidra till att ytterligare effektivisera arbetsprocessen menade teamet.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att förstärkningen med sjukgymnast och arbetsterapeut 
enligt de samverkande myndigheterna och verksamhetsansvarig läkare innebär en viktig länk i 
rehabkedjan. Rehabpersonalen tillför en nödvändig medicinsk kunskap i teamet och fungerar 
dessutom som en länk mellan teamet och andra delar av vårdkedjan. Förstärkningen bidrar 
därmed till att spara tid och effektivisera arbetet både inom teamet, på vårdcentralen och i 
samverkan med andra rehabiliteringsaktörer. På individnivå bidrar förstärkningen enligt 
teamet också till en snabbare handläggning, minskning av rundgång i systemet samt ökad 
trygghet och kontinuitet för individen. Detta ökar på sikt också individernas motivation till 
rehabilitering. Inför framtiden efterfrågades möjligheten att på plats testa om rehabiliteringen 
ytterligare kan effektiviseras genom möjligheten till behandling på vårdcentralen.  
 

 

2.2 Patienternas upplevelser 
Resultatet nedan bygger på fem enskilda intervjuer med personer som alla hade träffat 
sjukgymnast och/eller arbetsterapeuten i samverkansteamet. Samtliga hade smärtsymptom av 
mer eller mindre kronisk art, ofta kompletterat med krigsskador, arbetsskador och/eller 
psykiska besvär och sömnproblem. I ett par fall hade patienterna också fått besked av läkaren 
att det inte gick att göra något åt deras skada. De intervjuade patienter stämmer väl in på den 
beskrivning som teamet gav av sin målgrupp med en komplex bakgrund och svåra tidigare 
erfarenheter.  
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Oklara kontaktvägar 

Patienterna hade inte alltid helt klart för sig hur de kommit i kontakt med rehabiliterings-
personalen i teamet vilket kan bero på deras ofta långa sjukdomshistoria och långvariga 
kontakt med olika myndigheter. Samtliga hade haft kontakt med sjukgymnast tidigare och 
upplevde inte denna kontakt utgöra någon påtaglig skillnad jämfört tidigare kontakter. 
Troligen hade två av patienterna fått kontakt med teamet via vårdcentralens läkare och övriga 
via någon av teammedlemmarna. Patienterna visste som regel att flera personer samarbetade 
kring dem men oftast inte att det fanns ett specifikt samverkansteam.  
 
Till följd av de oklara kontaktvägarna kom patienterna inte heller ihåg vilken information de 
fått innan första besöket med sjukgymnast/arbetsterapeut. I ett par fall trodde den intervjuade 
att läkaren eller handläggaren sagt att de skulle få träffa en sjukgymnast som skulle kunna 
hjälpa dem med värken.  
 
Hon sa att jag skulle träffa en sjukgymnast där i Hjällbo och hon skulle hjälpa mig med min 
värk och träna med mig och så. Och jag har tränat med henne. Patient  
 
 
Kontakten med rehabiliteringspersonalen 

De intervjuade patienterna hade alla träffat teamets sjukgymnast och/eller arbetsterapeut vid 
minst två tillfällen. Två av patienterna hade regelbunden kontakt via förebyggande 
rehabiliterande behandling eller gruppaktivitet. Det som patienterna hade lättast att beskriva i 
kontakten var den förebyggande rehabiliterande behandlingen som de hade fått, exempelvis 
massage, TNS och akupunktur. Samtliga patienter var positiva till behandlingen och tyckte att 
den hade hjälpt mot smärta och spänningar, åtminstone för stunden. En patient som prövat en 
mängd olika behandlingar mot sin smärta tidigare menade dock att behandlingarna följde 
samma mönster. De hjälper till en början men ger ingen bestående hjälp. Denna patient såg 
ingen mening med att fortsätta någon form av behandling alls. Övriga patienter var mer 
positiva.  
 
I början domnade mina fingrar på nätterna. På grund av det fick jag träffa XX. Hon 
masserade mina fingrar några gånger. Nu sist masserade hon ryggen och axlar. Jag tyckte 
det var bra. Faktiskt kändes det så skönt att vara där en stund och vila och koppla av. Patient 
 
Minst två av de intervjuade personerna hade varit på planeringsmöten med rehabpersonalen 
och någon annan representant från samverkansteamet. Vid mötet hade de diskuterat och 
planerat olika former av behandling och/eller fysiska aktiviteter. En anhörig som deltog i 
intervjun beskrev planeringsmötet såhär: 
 
De pratade med dig och de planerade att de ska skicka honom, fixa en tid för TNS. XXX skulle 
också hitta någon plats på smärtcenter så att de ska träna musklerna. XX väntar på tiden till 
XX  för att få hjälp med ryggen. De har fixat att han går varje måndag till bassäng och varje 
tisdag till chi gong.  
 
Patienterna var medvetna om att rehabpersonalen hade bidragit till att de nu gick på 
sjukgymnastik, chi gong, bassängträning eller andra åtgärder. Främst nämndes sjukgymnasten 
medan arbetsterapeutens roll föreföll vara betydligt mer okänd. Att arbetsterapeut som 
profession är mer okänd bland patienterna bekräftas av rehabpersonalen. Ett par patienter 
berättade att de hade skickats till olika former av fysisk aktivitet men att de inte klarade av att 
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träna och därför kommit tillbaka till rehabpersonalen. Dessa personer deltog nu i 
gruppaktiviteter och fick förebyggande rehabiliterande behandling. 
 
Ett par av patienterna hade avslutat kontakten med rehabiliteringspersonalen, i ett fall till följd 
av stor förbättring. I det andra fallet förefaller situationen vara mycket komplex med 
bestående skador och svåra tidigare erfarenheter. Denna person är fortfarande aktuell för 
samverkansteamet.  
 
 
Varierande påverkan på livssituationen 

De fem intervjuade patienterna hade på grund av olika bakgrund, skador och ålder också olika 
utgångslägen i kontakten med teamet och rehabiliteringspersonalen. Hur optimistiskt 
patienten såg på framtiden föreföll till stor del vara beroende på livssituationen i övrigt och 
tidigare erfarenheter. Med tanke på den långa historia som åtminstone fyra av patienterna 
berättade om vore snabba förändringar högst förvånande. Betecknande är att patienten som 
förefaller ha den kortaste sjukdomshistorian också var den som upplevde den största 
förbättringen. Denna patient berättade:  
 
Så hon [sjukgymnasten] testade med olika saker. Först att jag skulle gå på en sittgympa och 
träna. Och jag gick dit och det var jättebra. Först hade jag mycket värk och nästa gång hon 
skulle träffa mig så sa jag att jag inte kan [gympa], jag får så mycket värk. Sedan gick det 
bättre men jag hade ändå ont ändå i axlarna. Då fick jag nålar i axlarna och en kudde som är 
varm på axlarna. Jag fortsatte, i kanske sju eller åtta dagar fick jag akupunktur. Jag kom 
varje dag och gick på sittgympan samtidigt och tränade och jag kände att det blev jättebra. 
Värken blev bra och jag kände mig bättre. Det blev lugnt för mig. Patient 
 
En av patienterna tyckte att situationen delvis förbättrats på grund av den förebyggande 
rehabiliterande behandlingen. Denna patient hade prövat på fysisk träning på 
Primärvårdsrehab men inte klarat av den och slutat träna. Istället hade hon/han nu börjat 
promenera med sina vänner och började trots svår värk känna sig piggare och vaknare.  
 
Jag tycker att det är bättre. Jag hade jämt kramp i mina fingrar. Jag kunde inte ta något i 
handen, jag tappade det. Det är bättre idag. Det har hjälpt med mina fingrar. Men det har 
inte hjälpt med benen. Där har det inte hjälpt än. Patient 
 
Det blir bättre och bättre. Jag börjar känna mig lite piggare och vaken. Patient 
 
En annan patient med höftskada menade att insatta rehabiliteringsåtgärder inte botade värken 
men hjälpte för stunden. Denna patient hade fått besked av sin läkare att det inte går att göra 
något åt själva skadan men var sedan tidigare motiverad att komma ut och träffa människor.  
 
Jag har fått hjälp. Varmvattenbassäng och smärtcenter däruppe i Angered. Chi gong. Vi 
tränar chi gong, en grupp, tio personer. Det är bra för mig också. Det är en kvinna som 
tränar oss lugnt och fint och stilla. Men ibland sitter jag bara. Jag kan inte röra mig men det 
är psykiskt bra, slappnar av musklerna. Jag vill träffa människor och prata, jag vill inte bara 
sitta hemma. Patient 
 
Ett par patienter upplevde inte att kontakten med rehabpersonalen hade förbättrat deras 
situation. Båda hade varit sjukskrivna mycket länge och speciellt en av dem såg mörkt på sin 
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framtida situation. Denna person hade på eget initiativ avslutat kontakten med 
rehabpersonalen.  
 

 

Ett gryende hopp 

Fyra av de fem intervjuade patienterna beskrev någon form av hopp om att någon gång kunna 
arbeta eller delta i fysiska aktiviteter. En av patienterna hoppades på att kunna utbilda sig till 
ett specifikt yrke och såg tämligen positivt på framtiden. För denna patient hade kontakten 
med rehabpersonalen haft stor betydelse. Även om behandlingen med akupunktur tillmättes 
störst betydelse beskrev patienten också att det var akupunkturen tillsammans med den 
fysiska aktiviteten som fått henne/honom att må bättre.  
 
Det var den där akupunkturen. Den var viktigast för mig för jag kände mig frisk. Patient 
 
En annan patient menade att kontakten bidragit till att värken blivit bättre och att han/hon nu 
känner sig lite piggare. Patienten upplevde trygghet i kontakten med rehabiliteringspersonalen 
och hyste förhoppning om att kunna bli ännu bättre i framtiden.  
 
Den [kontakten] betyder mycket tror jag. Man vet att man kan få hjälp. Man vet också att det 
finns någon som bryr sig om en. Det är bra att jag kommer till XXX och hon sitter och pillar 
och jag kopplar av. Sedan att jag vet att jag har kommit ut. Samma sak med XX. Jag blir yr en 
stund men det försvinner också. Ändå känner man att det blir lite lättare. Patient 
 
Framsteg hade alltså gjorts hos några av patienterna vilket talar för att fortsatt 
motivationsarbete är av värde även hos personer som från början hyste små förhoppningar om 
förbättring för sin egen räkning.  
 
Sammanfattningsvis visar patienternas berättelser att deras livssituation är komplex och 
stämmer väl in på den beskrivning som teamets medlemmar gav av den målgrupp som de 
arbetar med. Förvärvsarbete framstår utifrån dessa intervjuer som en långsiktig målsättning 
och motivationsarbete till fysisk aktivitet ett mer realistiskt mål på kort sikt. Undantaget är en 
av patienterna med en kortare sjukdomshistoria och som vid intervjun studerade med ett 
tydligt mål i sikte.  

Intervjuerna visar också att kontakten med rehabpersonalen i några fall har varit värdefull för 
att motivera till fysisk aktivitet och att den förebyggande rehabiliterande behandlingen varit 
en del av detta arbete. Behandlingen har i några fall minskat spänningar och värk men också 
skapat trygghet hos patienterna vilket i sig fungerat motiverande. Med tanke på den 
långvariga problematik och de ibland svåra fysiska skador som patienterna beskrev framstår 
detta som stora framsteg i sitt sammanhang. Den samverkan och vårdkedja som teamet och 
läkaren beskrev förefaller på många sätt vara osynlig för patienterna och upplevelserna 
integreras i en kontext av mångårig kontakt med olika myndighetspersoner. 
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3. Avslutande reflektion 
 

Nedan sammanfattas och reflekteras kring resultatet av den uppföljande studien utifrån 
teamets, läkarens och patienternas uppfattning. I diskussionen hänvisas till antropologisk 
litteratur för att ge en teoretisk bakgrund och spegla uttalanden från intervjuerna.  
 

3.1 En viktig länk 
Sammanfattningsvis visar studien att förstärkningen med sjukgymnast och arbetsterapeut 
utifrån teamets och läkarens synvinkel ses som en nödvändig förutsättning för att kunna 
arbeta effektivt med rehabiliteringsåtgärder för målgruppen.  Förstärkningen bidrar enligt de 
intervjuade personerna till att:  
 

• Spara tid för teamets medlemmar och ansvariga läkare genom sin medicinska 
kompetens  

• Effektivisera arbetet för teamet – snabbare rehabilitering 
• Öka säkerheten och tryggheten för patient och berörda myndigheter 
• Öka motivationen hos patienten 

 
Rehabpersonalens roll som den beskrivs av teamet skulle rent organisatoriskt kunna 
sammanfattas i nedanstående bild. Personalen har en kontinuerlig dialog med teamets övriga 
medlemmar men fungerar också som en viktig länk mellan patient, ansvarig läkare samt 
övriga rehabiliteringsaktörer utanför vårdcentralen. Rollen är alltså icke-behandlande och 
innebär därför inget dubbelarbete gentemot övriga rehab-aktörer. Gentemot individen ökar 
rehabpersonalen också trygghet, kontinuitet och motivation enligt teamets medlemmar. 
 
 
 
Lärjedalens VC 
 

 
 
 
 
 
 

3.2 Motivationsarbete 
Studien visar vidare att utifrån patienternas synvinkel är samverkan och vårdkedjan på många 
sätt osynlig. Samtidigt var patienterna medvetna om att olika myndighetspersoner samarbetar 
kring dem. Patienterna fokus under intervjuerna låg huvudsakligen på den förebyggande 
rehabiliterande behandlingen och huruvida de fått hjälp av denna eller inte. Det är inte helt 
förvånande med tanke på att behandlingen är påtaglig medan ett planeringsmöte kan upplevas 
mer diffust med tanke på intervjupersonernas långvariga problematik. Uttalanden från några 
av de intervjuade patienterna visar samtidigt på en positiv påverkan på livssituationen och där 
kontakten med rehabpersonalen har bidragit till 
 

• ökad trygghet och känsla av att kunna få hjälp 
• ökad motivation till fysiska aktiviteter 

         personal 
       läkare 

  
  
  

Grön 
rehab 

Smärthante-
ringsgrupp 

Primärvårds-
rehab 

Samverkansteam 

Rehab- 
personal 
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• viss symptomlindring (smärta, spänningar) 
 
En intressant fråga i sammanhanget är om man kan mäta motivation? På konferensen om 
Samsjuklighet i Göteborg 2/4 tog Kim Mueser upp motivationsarbete riktat till personer med 
psykiatriska sjukdomar och missbruk. Motivation beskrevs då i termer av en ökad 
medvetenhet om behovet av behandling där personen stegvis gick från att enbart betrakta sina 
problem till tankar om behandling, aktiv behandling och upprätthållande av behandling. På 
motsvarande sätt skulle man kunna beskriva rehabpersonalens motivationsarbete med berörda 
patienter och där målsättningen att få igång personen i någon form av kontinuerlig aktivitet. 
En skattning av de fem intervjupersonernas motivation visar på hela skalan från ingen 
motivation alls till aktiva handlingar och i viss mån upprätthållande av aktivitet. Möjligen 
skulle det i framtiden kunna vara av intresse att gradera patienternas motivation vid den första 
kontakten och sedan stämma av hur den eventuellt ökar och omsätts i praktisk handling. 
 

3.3 Frågan om kultur 
Hur motiverade patienterna är kan också vara kulturellt betingat. Inom hälsoantropologin 
finns en rad forskningsrapporter där författarna konstaterar att förklaring av sjukdom och 
olycka till stor del är kulturellt format (Helman 2007, Kleinman 1988, Sachs, 1993, 1997, 
2002, 2004).  Den västerländska biomedicinen beskrivs som individfokuserad, där sjukdom 
ofta förklaras med livsstil och arvsfaktorer. I många andra kulturer förläggs orsakerna ofta 
utanför individen med påföljd att motivationen till självbehandling blir låg och det krävs 
specialister för att kunna botas.  
 
Även om patienterna inte själva tog upp denna aspekt under intervjuerna berättade 
rehabpersonalen att många patienter inte ser fysisk träning som en fullgod behandling. 
Förtroendet för hemlandets medicinska system speglas också av att en av patienterna årligen 
åker till sitt hemland för behandling. Samtidigt visar patientintervjuerna att nya erfarenheter 
påverkar värderingarna. Citatet att den förebyggande behandlingen kändes som ”skönt att 
vara där en stund och vila och koppla av” kan upplevas som anmärkningsvärt men bör ses i 
ett sammanhang där samma person beskrev sig som piggare och har börjat promenera.  
 
Som experter inom rörelseområdet har rehabiliteringspersonalen stor möjlighet att etablera 
kontakt, förklara, påverka och motivera den målgrupp som teamet tillsammans arbetar med.  
Rehabpersonalens möjlighet att fortsätta kontakten med patienterna på Primärvårdsrehab 
bidrar till kontinuiteten och får ses som ytterst värdefullt. Detta gäller i dagsläget bara 
arbetsterapeuten då sjukgymnasten arbetar som samordnare på resterande 50 procent.  
 

3.4 Ett komplett team 
Det är svårt att utifrån det begränsade antalet patientintervjuer dra några slutsatser om 
långsiktiga effekterna av kontakten med rehabpersonalen. Däremot förefaller förstärkningen 
vara viktig för att teamets arbete ska kunna fungera effektivt. Att teamet bör innehålla 
medlemmar med medicinsk kompetens kan förefalla självklart mot bakgrunden av att 
Primärvården ingår i samverkan. Att Primärvårdens representanter består av personer som är 
experter inom det område som samverkan fokuserar på, rehabilitering, framstår som extra 
värdefullt med tanke på den problematik som beskrevs av både team och ansvarig läkare. Jag 
är därför böjd att trots den begränsning som studien har instämma med ansvarig läkare om att 
teamet blir komplett först när rehabiliteringspersonal ingår. 
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      Bilaga 1 
 
Frågeguide team Lärjedalens VC 
 

• Presentationsrunda (namn, roll, hur länge med i teamet) 

• Kort beskrivning av teamets arbete  

- Målgruppen 
- Process 
- Resultat så här långt 
- Kolla av tänkta uppgifter (kontaktmannaskap, konsultativ roll) 
- Hur presenterar ni er för patienten? 
- Vilken information ger ni till patienten? 
 

• Varför förstärkning med sjukgymnast och arbetsterapeut?  

- vilka förväntningar hade ni på förstärkningen? (kolla alla teammedlemmar) 
- hur löstes behoven tidigare? 

 
• Hur fungerar arbetet idag med förstärkningen?  

- Vad bidrar de båda professionerna med specifikt med idag? 
- kolla av tänkta arbetsuppgifter för sjukgy/arbetster (ex hälsoprofiler, intro-

utbildning, gruppbehandling, motivationshöjare, ) 
- samarbete Primärvårdsrehab tidigare och nu? 

 

• Skillnader i arbetssituation gentemot före förstärkningen?  

- Fördelar med förstärkningarna? (för teamet och för patienten) 
- Respons från patienterna? 
- Utvecklingsplaner? 
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Frågeguide patienter samverkansteam 
 
Bakgrund  

• Kön/ålder, ev. tid i Sverige, aktuell sysselsättning 
• Hur kom du i kontakt med teamet på vårdcentralen? 
• Vad fick du för information inför det första mötet? 
• Vad tänkte du innan du skulle träffa dem första gången? Förhoppningar? 

 
Kontakten med samverkansteamet 

• Kan du berätta om hur det var första gången du kom för att träffa teamet? 
- vilka var med?  
- vad gjorde ni? 
- vad pratade ni om? 
- hur kändes det? 
- vad hände sedan? 

 
• Kan du berätta om din fortsatta kontakt med teamet? 

- träffar du/har du träffat sjukgymnasten/arbetsterapeuten? 
- hur ofta? 
- vad har kontakten bestått av (förebyggande behandling, gruppaktivitet, tips, 

råd etc)? 
- hur fungerar kontakten? (bemötande, förståelse, språk m.m.) 
- parallella aktiviteter (utredning, arbetsträning, söka jobb, m.m.) 
- har du avslutat kontakten med SG/AT? Varför/varför inte? 

 
Livet idag och framtiden 

• Hur mår du idag jämfört med innan du träffade SG/AT? (livskvalitet, hälsa) 
• Har kontakten med SG/AT (ev. hela teamet) påverkat ditt liv på något sätt? (kolla 

insikter, kunskap, motivation, hur aktiv, trygghet, stärkt arbetsförmåga) 
• Vad är ditt viktigaste intryck av dessa kontakter? (bra/mindre bra)  
• Tankar om framtiden 

 
 


