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1. Bakgrund 
FÖRSAM vänder sig till personer som riskerar att bli långtidssjukskrivna. Syftet är att i ett 
tvärprofessionellt team erbjuda individanpassade rehabiliteringsinsatser som kan leda till att 
sjukskrivna återgår till arbetet tidigare eller inte blir sjukskrivna alls. FÖRSAM är ett samarbete 
mellan Primärvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten och bedrivs inom 
ramen för Samordningsförbundet Göteborg Väster.  
 
Arbetsgången för deltagaren i FÖRSAM ser vanligen ut på följande sätt 

1. Läkare på vårdcentralen skickar en remiss till teamet 
2. Personen får information och skriver under att sekretessen får brytas 
3. Inskrivningssamtal med person från teamet 
4. Deltagarens stödbehov diskuteras i teamkonferens 
5. Behandlingsinsatser vanligen psykologsamtal och sjukgymnastik 
6. Avslutning efter sex månader  
 

Samordningsförbundet Göteborg Väster gav, hösten 2010, Management Support Partners i uppdrag 
att utvärdera FÖRSAM ur ett klientperspektiv. Frågor som skulle besvaras var bland annat: 

− bemötande, 
− upplägg och innehåll, 
− behandlingens kvalitet, 
− kortsiktiga och långsiktiga effekter, 
− personens nuvarande situation, 
− skäl till deltagande i FÖRSAM 

2. Metod 
I förutsättningen för uppdraget låg att FÖRSAM skulle utvärderas ur ett klientperspektiv genom 
djupintervjuer med 15 personer. 

2.1 Urval 
Urvalet gjordes av uppdragsgivaren. Ett slumpmässigt urval gjordes efter att några avgränsande 
parametrar bestämts. Personen skulle vara avslutad i FÖRSAM och avslutningen skulle ha skett 
mellan 2009 och 2010, för att medverkan fortfarande skulle kännas aktuell för deltagaren. De utvalda 
personerna kontaktades via telefon av samordnaren på FÖRSAM. När deltagarnen tackat ja skickades 
ett brev med information om syfte, tid och plats ut. 

2.2 Intervjuerna 
Inför intervjuerna togs en intervjuguide fram. Denna stämdes av med uppdragsgivaren i förväg. 
Intervjuerna, som varade 45 till 90 minuter var semistrukturerade till sin karaktär det vill säga 
intervjuguiden användes som bas men den intervjuade fick till stor del tala fritt för att undvika 
styrning som kan leda till att viktiga områden missas. Inledningsvis blev deltagarna informerade om 
att deras namn inte kommer att finnas med i rapporten och inte heller beskrivningar som gör att det 
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går att känna igen deltagaren.  Anteckningar fördes under intervjuerna. Då fyra deltagare fick 
förhinder genomfördes dessa intervjuer per telefon vid ett senare tillfälle.  

2.3 Analys och resultat 
Anteckningarna från intervjuerna sammanställdes och olika teman i svaren togs fram för att besvara 
uppdragsgivarens frågeställningar. I resultatet presenteras även citat som anses ge extra belysning 
till deltagarnas uppfattning. 

 

3. Resultat 

3.1 Om deltagarna 
Totalt intervjuades 15 personer varav 12 kvinnor och tre män. Könsfördelningen totalt i FÖRSAM 
under de fem år arbetet har bedrivits har varit 72 % kvinnor och 28 % män (Samordningsförbundet 
Göteborg Västers statistik), urvalet har därför könsmässigt relativt väl speglat den totala gruppen. 
Deltagarna i undersökningen var födda 1949 ‐1988. 

Nio personer var sjukskrivna (helt eller delvis) vid inskrivningen i FÖRSAM, sex personer arbetade, 
studerade eller hade annan försörjning. 

Samtliga deltagare hade avslutat sin kontakt med FÖRSAM vid intervjutillfället. 

De allra flesta kom i kontakt med FÖRSAM genom läkare på vårdcentralen, några efter att de själva 
frågat hur de kunde få mer hjälp. Skälen till deltagande varierar naturligtvis men två huvudsakliga 
kategorier kunde urskiljas. En kategori ville delta för att få behandlingsinsatser för främst psykiska 
problem (nedstämdhet, stress, ångest etc.) en annan, mindre kategori önskade vidare medicinsk 
utredning eller att få hjälp med ett helhetsperspektiv på sin situation, flertalet av dessa hade 
kroniska sjukdomar ofta med smärtproblematik.  

3.2 Intryck av FÖRSAM 
De flesta tyckte att de hade fått tydlig information innan de valde att delta i FÖRSAM och var väl 
insatta i vad FÖRSAM syftar till. En stor majoritet var positiva till idén om att delta i FÖRSAM när de 
fick den presenterad för sig och kände sig inte pressade till att delta. Flera deltagare beskriver att de 
under flera år behandlats enbart med mediciner och aldrig fått erbjudande om ytterligare stöd och 
behandling trots att de själva upplevt sig behöva mer. Därför uppfattades FÖRSAM som en positiv 
möjlighet. Nedan presenteras några av deltagarnas beskrivningar av syftet. 

”Samlat ihop ett team som har en bredd och möjlighet att hjälpa på olika sätt” 

”Hjälpa personer att hjälpa sig själva, förenkla situationen genom att erbjuda en gemensam väg” 

”Se till att man inte ska hamna mitt emellan, utanför, inte bli bortglömd, alla parter vet vem jag är” 
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När det gäller vilket bestående intryck FÖRSAM gjort, är det svårare att hitta en samstämmighet i 
svaren. Majoriteten är dock positiva i sina beskrivningar av sitt bestående intryck av FÖRSAM. De 
trycker särskilt på att de snabbt fick hjälp och det professionella bemötandet. Andra upplever att 
FÖRSAM inte nått fram till det som utlovades i början.  

3.3. Upplevelsen av team 
Tanken med FÖRSAM är att ett tvärprofessionellt team ska arbeta med deltagaren. Under intervjun 
ställdes frågor gällande hur deltagaren upplevt detta. Deltagarnas berättelser skiljer sig starkt i 
upplevelsen av team, några har verkligen känt att de blivit omhändertagna av ett team och är mycket 
positiva till detta. Andra upplevde att de enbart fått behandlingsinsatser, några av dessa saknade inte 
heller teamsamverkan, då de inte var aktuella hos flera myndigheter. De som var aktuella hos fler än 
två myndigheter är också de som uttrycker besvikelse över att FÖRSAM inte gav den helhetssyn och 
teamsamverkan de hade hoppats på.  

 Ett problem som lyfts fram är att personalomsättningen särskilt på läkarsidan kan göra att känslan av 
team försvinner. Läkaren som tagit över efter remitterande läkare har av flera deltagare uppfattats 
som dåligt insatt både i patientens bakgrund och i FÖRSAMs arbete. Det har också varit oklart för 
vissa av deltagarna vilka som faktiskt ingår i teamet och hur teamets arbete är upplagt. Några 
deltagare hänvisar till att FÖRSAM omorganiserats under den tid  de varit med i projektet och att det 
har gjort att de inte fått den hjälp de varit utlovade. Exempel som ges är att psykologen slutade efter 
bara ett fåtal samtal, någon blev erbjuden en annan men ville inte börja om med ny person, andra 
beskriver att ingen ersättare erbjöds. 

Ja,  jag upplevde det som ett team ( 6 personer) 

”Man slapp förklara hela tiden och kunde prata om vad de andra i teamet gjorde” 

”Fick känsla av att FK var min medspelare och inte motståndare som många jag känner har beskrivit” 

”Hade möten där några av oss satt ner ihop och så får man en känsla av att de rapporterar till 
varandra” 

 ”De pratade med varandra, var uppdaterade på hur det gick” 

 

Nej, jag upplevde det inte som ett team (9 personer) 

”Nej, märkte det inte, men jag hade ju inte så mycket kontakt” 

”Läkaren kändes inte delaktig i teamet” 

”Märkte inte av någon teamkänsla. De borde tagit reda på mer om mina behov istället för att ge ett 
standardprogram” 
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”Jag visste det, men märkte inte av det, blev inte en helhet. Hade särskilt önskat att FK var med, men 
min handläggare var inte med i teamet.” 

”Jag märkte det inte alls, hade gärna velat ha ett teammöte där alla var med” 

”Nej, man träffade ju aldrig hela teamet. Jag vet inte ens vilka representanterna från FK och AF var 
fast jag skulle ha behövt deras hjälp” 

De flesta deltagarna tyckte att det ur deras perspektiv är viktigt att deras kontaktpersoner arbetar i 
team och är mycket positiva till idén med FÖRSA.  På en skala mellan 1 och 10, där 10 betyder att det 
är mycket viktigt att de arbetar i tea, blev medelvärdet för samtliga deltagare 8,3. 

 

3.4 Bemötande 
Deltagarna har övervägande mycket positiva upplevelser av bemötandet, enstaka exempel ges då 
någon person bemött en deltagare nedsättande, men fler exempel ges då deltagarna upplever att de 
fått ett utomordentligt bra bemötande.  På en skala mellan 1 och 10, där tio står för mycket bra 
bemötande, blev medelvärdet för samtliga deltagare 8,3. 

”De lyssnar in bra, man känner att de bryr sig” 

”Jättebra, personen jag träffade (SG) är en helt underbar person, suveränt bemötande” 

”Jättebra. De lyssnade, var lyhörda, lät mig påverka och frågade; Känns det bra?” 

”Läkare och psykolog var inte synkade i sina råd, det drar ner betyget som i övrigt var bra” 

”Jättebra, förutom att en person hade en mycket tråkig attityd/inställning till min situation ” 

 

3.5 Har deltagarna blivit hjälpta? 
 

3.5.1 Långsiktiga effekter 
Sammanfattningsvis kan sägas att majoriteten av deltagarna upplever att de har blivit hjälpta på 
något sätt. Nio av deltagarna uttrycker att de mår bättre idag och tror att det kan kopplas till den 
hjälp de har fått genom FÖRSAM. Flertalet av dessa tillhör gruppen med främst psykiska besvär 
(ångest, nedstämdhet, stress etc.) och hade i de flesta fall behov av enbart vården och 
försäkringskassan, i vissa fall enbart vårdbehov, då de inte var sjukskrivna. 

Sex deltagare tyckte inte att de fick någon hjälp från FÖRSAM som förändrat deras mående eller 
situation på lång sikt. Dessa tyckte inte att insatserna var anpassade efter deras problematik eller att 
de fick den helhetshjälp de hade förväntat sig. Det var också denna grupp som gav uttryck för att 
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FÖRSAM hade bristande flexibilitet och ett smalt fokus främst inriktat på stressproblematik och inte 
på smärta. Någon beskriver att den hjälp de fick var bra för stunden (sjukgymnastik) men inte 
tillräckligt djuplodande för en varaktig förbättring. 

Av de nio som var sjukskrivna vid inskrivningen har fem idag återgått till arbete, helt eller i större 
utsträckning än tidigare. 

 

3.5.2 Lärdomar och verktyg 
Ökad självinsikt över det egna beteendet samt olika avslappningsövningar lyfts fram som lärdomar 
eller verktyg som deltagarna tagit med sig från sina behandlingsinsatser. Det var också flera som ville 
trycka på hur bra basal kroppskännedom varit, trots att de från början kanske varit skeptiska till att 
det skulle kunna hjälpa. 

Vilka lärdomar eller verktyg fick du med dig?  

”Övningar för att minska stress” 

”Bättre förståelse för hur kropp och själ påverkar varandra” 

”Lärt mig många metoder att hantera mina problem i vardagen” 

”Fick upp ögonen för mig själv” 

”Insikt i att inte låta det gå för långt, bryta tidigare om man börjar må dåligt” 

”Fick en del verktyg, men ingen tittade på helheten hur dessa nya övningar passade in med andra råd 
man fått” 

”Nyttigt, har lärt mig mycket. Reflektera över hur jag är och vad jag gör, acceptera mig själv” 

De som deltagit i gruppverksamhet med sjukgymnasten var mycket positiva till detta. Någon hade 
inte blivit erbjuden gruppverksamhet men önskade att de fått detta då de känt från andra 
sammanhang att det kan vara viktigt att träffa andra i liknande situation. 

”Skönt med gruppverksamhet, få lära sig att man inte är ensam” 

 

3.5.2 Omedelbara effekter av FÖRSAM  
Flera deltagare vittnar om att tryggheten av att veta att man får hjälp ger en omedelbar förbättring 
samt att psykologkontakt och sjukgymnastik i många fall gett flera omedelbara effekter på 
välmåendet. 

”Beskedet att; – Du får hjälp, ger en stor lättnad” 
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”Det hjälpte jättemycket bara att få veta att det fanns många från olika håll som ska hjälpa mig att 
ta mig ur situationen” 

”Att känna att man får någon typ av hjälp är det viktigaste, ger en trygghet och det hjälper” 

Flera poängterar också att det var viktigt för deras tillfrisknande att de snabbt fick stödinsatser, innan 
det gått för långt 

”Jag fick jättebra hjälp, bra att det gick fort annars hade nog min sjukskrivning blivit mycket längre” 

Mer än en tredjedel av de intervjuade upplevde dock inte att insatserna från FÖRSAM hjälpte dem 

”Skönt för stunden med sjukgymnastiken, men inget varaktigt resultat” 

”Mådde bättre under den perioden jag träffade sjukgymnasten, men jag har inte lyckats fortsätta på 
egen hand.” 

”Nej, för svårt att kombinera med a

3.5.2 Insatser som saknades 

rbete, fick avbryta” 

Även om deltagarna överlag var nöjda med de samtalskontakter och den sjukgymnastik de fått 
efterlystes mer individanpassade behandlingar av flera. Värt att notera är att de deltagare som 
saknade någon stödinsats eller inte kände sig nöjd med behandlingens inriktning i de flesta fall inte 
tagit upp sina funderingar med någon i FÖRSAM teamet. Några deltagare har exempelvis avbrutit sin 
psykologkontakt efter ett fåtal gånger då de uppfattat den som negativ för deras mående, det har då 
inte funnits någon diskussion gällande att byta psykolog eller förändra innehållet i samtalen. Det har i 
flera fall inte funnits något samlat grepp kring avslutningen av en patient med återkoppling från 
patient till team och team till patient. De enskilda behandlarna har gjort avstämningar och låtit 
deltagarna fylla i en del frågeformulär men återigen är det mer av ett helhetsperspektiv som 
efterlyses. 

”Hade önskat KBT som var inriktad på min specifika problematik” 

”Mer handfasta råd och verktyg  ‐ gör så här” ”Mer konkret ‐ hur hantera min situation?” 

”En del matnyttigt om att komma ner i varv, men det var nog en annan typ av hjälp jag behövde 
egentligen” 

Mer kontakter med övriga (icke behandlare) i teamet är ett av de önskemål som framträder tydligast. 

”Mer kontakt med FK och AF hade varit bra, kanske träffa alla tillsammans för att ge min bild och ha 
en diskussion” 

”Blev aldrig något helhetsgrepp kring min situation, kändes som att jag inte passade in. Hade velat ha 
ett teammöte” 
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”Att få sitta ner tillsammans med psykolog och läkare och diskutera upplägget, få en avstämning, 
diskutera sjukskrivning mm (NN upplevde att läkare och psykolog ej var samstämmiga)” 

De som inte hade behov av flera av myndigheterna var också de som uttryckte sig mest nöjda och 
inte upplevde att de saknat något. 

”Saknade inget, har funkat så bra för mig” 

”Saknade inget, men hade de inte fångat upp mig så snabbt hade jag säkert behövt mer stöd för då 
hade jag blivit sämre” 

”Nej, jag saknade inget, var så tacksam att jag grät. Proffsigt upplagt hela idén” 

 

3.6 Jämställdhetsaspekter 
Då en stor majoritet av de intervjuade (12 av 15) var kvinnor  är det svårt att utifrån 
intervjuunderlaget få fram skillnader i upplevelse mellan män och kvinnor. Några saker bör 
dock uppmärksammas. Ställs frågor vid inskrivningen till FÖRSAM på samma sätt till kvinnor 
och män, exempelvis rörande försörjningsmöjligheter? Någon deltagare uttryckte t.ex. 
förvåning över att ha blivit tillfrågad om sin makes ekonomiska situation som en lösning på 
att kunna arbeta mindre. Man kan fråga sig om liknande frågor ställs till männen. 

De personer som är mest nöjda med hjälpen de fått av FÖRSAM har liknande problematik 
oftast stress, ångest eller depression medan de med smärtproblematik av mer kronisk 
karaktär inte kände sig hjälpta. Huruvida fler kvinnor eller män tillhör den eller den andra 
gruppen går naturligtvis inte att avgöra utifrån det relativt lilla urvalet (15 personer) som 
intervjuats men frågan kan vara relevant och kan behöva undersökas genom en mer 
kvantitativ ansats.  

 

4. Analys och sammanfattning 
 

• Merparten har upplevt FÖRSAM som något positivt och upplever att de har blivit hjälpta, 
men det är då främst behandlingarna som lyfts fram, inte teamsamverkan. 

• Att snabbt ha fått stödinsatser lyfts fram som viktigt av många, för att undvika eller förkorta 
sjukskrivning. 

• Sjukgymnastiken och psykologsamtalen lyfts i de flesta fall fram som givande 
behandlingsformer. 
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• Flertalet upplever att de fått verktyg i form av övningar och självinsikt som gör att de kan 
hantera sin livssituation bättre och minska risken för återfall. 

• Några deltagare uttryckte dock att hjälpen kändes som ett ”standardpaket”, inte direkt 
anpassat till individen och främst inriktad på stressproblematik.  

• Det finns klara önskemål från de deltagare som är aktuella hos flera myndigheter att 
tydliggöra samverkan och ge en känsla av helhet. Besvikelse hos flera att FÖRSAM inte levde 
upp till detta. 

• Av deltagarna var det relativt få som hade behov av flera av myndigheterna. Det stora 
flertalet hade främst vårdbehov och stöd av Försäkringskassan, men inte ens 
försäkringskassan var inblandad i alla fall. 

• Arbetsförmedling och Socialtjänst var aktuella bara i några enstaka fall 

• De som faktiskt hade behov av hjälp från flera myndigheter är också de som är mest 
missnöjda med FÖRSAM, medan de som enbart hade behov av vård och ev. Försäkrings‐
kassan är mycket nöjda med den snabba och professionella hjälp de fått 

 

 

Utvärdering och rapport är utförd av: 

Pia Williamson, Organisationspsykolog 
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