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Abstrakt 
 

Att vara sjukskriven har många negativa effekter på den upplevda 
hälsan. För att stötta patienter i sjukskrivnings- och rehabiliterings-
processen har ett lagförslag för koordineringsfunktion lagts fram, 
vars mål är att patienter ska återgå i arbete. I koordinatoruppdraget 
arbetar idag många arbetsterapeuter, därför var syftet med denna stu-
die att belysa arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta i uppdraget 
som rehabkoordinator. Fem kvalitativa intervjuer genomfördes med 
rehabkoordinatorer, varav samtliga var legitimerade arbetsterapeu-
ter. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resul-
tatet indikerade att rehabkoordinatorerna arbetade klientcentrerat 
med hänsyn till hela människans liv, inte bara arbete. Det visade 
även att arbetsterapeutisk kompetens kan nyttjas i flera delar av 
rehabkoordinatorns uppdrag, exempelvis i utredning, målsättning 
och utvärdering. Det finns flera likheter mellan rehabkoordinatorer-
nas arbetssätt och arbetsterapeuters, å andra sidan framkommer även 
skillnader i studien framförallt omfattningen av rehabkoordinatorns 
kunskaper om extern samverkan. Studien visar sammantaget att sät-
tet att förhålla sig, möta och bemöta är genomgående lika i båda 
uppdragen. Dock krävs mer forskning inom området för att fler lik-
heter och skillnader ska kunna påvisas, samt för att styrka arbetstera-
peutens lämplighet i uppdraget som rehabkoordinator. Det vore 
även intressant att undersöka andra professioners lämplighet i upp-
draget. 

 
Sökord: Koordinator, Arbetsterapi, Sjukskrivningsprocessen, Reha-
biliteringsprocessen, Klientcentrerat, Stöd, Arbete, Återgång i ar-
bete, Funktion för koordinering 
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Introduktion 
För att utveckla sjukskrivningsprocessen har Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
utformat en handbok i hur verksamheter kan utforma ett ledningssystem, som specifikt syf-
tar till att systematiskt förbättra kvalitén i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 
Ledningssystemet ska ge människor en patientsäker och individbaserad vård och behandling 
där sjukskrivning är en självklar del (SKL, 2010). 
 

I ett lagförslag föreslår Regeringen ett lagstadgat ansvar för regionerna att införa och er-
bjuda rehabiliteringskoordinatorer i Hälso- och sjukvården (Departementsserien 2018:5). 
Lagförslaget ligger till grund för 2019 års överenskommelse som anger att sjukskrivnings- 
och rehabiliteringsprocessen ska bli en mer prioriterad fråga inom regionerna (SKL, 
2018b). Överenskommelsen anses vara viktig för att upprätthålla och säkerställa att funkt-
ionen för koordinering utvecklas i regionerna.  
 
Koordineringsfunktionen finns idag i alla landsting och regioner inom primärvården och 
på vissa specialistkliniker, ofta i form av en rehabkoordinator (SKL, 2018a). Rehabko-
ordina-torns huvudsakliga uppdrag är att stödja patienter i sjukskrivnings- och rehabilite-
ringsprocessen och syftet är att patienten ska kunna återgå till arbete eller att förebygga en 
sjukskrivning (SKL, 2016). 
 

Funktionen underlättar för samverkan med externa aktörer som Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen och den sjukskrivnes arbetsgivare (SKL, 2013; Bohatko-Naismith, 2015). Re-
habkoordinatorn arbetar även för samverkan internt på vårdenheten bland annat som stöd till 
medarbetare i försäkringsmedicinska frågor (SKL, 2018a). Att inom teamet skapa god re-
lation och kommunikation för att engagera till samarbete betonades som en viktig förutsätt-
ning för gott samarbete (Shaw, 2008). Vid intern samverkan behöver rehabkoordinatorn 
organisera, skapa rutiner och struktur för sjukskrivningsprocessen på enheten. Effekten 
av ökad samverkan har förkortat sjukskrivningsprocessen, patienten känner sig sedd och 
de yrkesverksammas arbete underlättas (SKL, 2013; James, 2011). Vidare beskriver Sve-
riges kommuner och landsting (2013) koordinatorsfunktionen och dess nytta i hälso- och 
sjukvården och hur samverkan mellan olika aktörer ger goda effekter för patienten i sjuk-
skrivningsprocessen. 

 

I litteraturen kallas funktionen för koordinering ofta för rehabiliteringskoordinator, även be-
grepp som sjukskrivningskoordinator, rehabiliteringssamordnare och sjukskrivningssam-
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ordnare förekommer (SKL, 2015). I den här studien används benämningen rehabkoordinator 
och koordinator som sammanfattande termer för yrkesverksamma med koordinatorfunktion. 
 

En viktig förutsättning för att arbeta som rehabkoordinator är personens förkunskap. Re-
habkoordinatorn bör ha kunskap inom rehabilitering, omvärldskunskap och försäkringsme-
dicin som kan tillgodoses dels via vårdutbildningar, dels genom tidigare erfarenheter eller 
annan fortbildning (SKL, 2013). Även organisatoriska och kommunikativa egenskaper samt 
ett arbetssätt som främjar förändring kommer till nytta (Gardner, 2010) i uppdraget. Bo- 
hatko-Naismith (2015) samt SKL (2013) beskriver hur kommunikationsfärdigheter i tal och 
skrift, samt personliga egenskaper som empatisk, ledare, flexibel och stöttande var av bety-
delse i arbetet som rehabkoordinator. 
 

Professioner som är vanligt förekommande i uppdraget som rehabkoordinatorer är arbetste-
rapeut, fysioterapeut, och sjuksköterska vilket framkommer både i Sveriges kommuner och 
landstings nationella kartläggning (2018a) men även i en litteraturgenomgång av Shaw 
(2008). Den nationella kartläggningen visar att den största gruppen, 27 % av de tillfrågade 
har en arbetsterapeututbildning (SKL, 2018a). 
 

Kåhlin och Hansen Falkdal (2017) framhåller att det inte behövs någon ny profession för att 
täcka behovet av rehabkoordinatorer. De anser att kompetensen redan finns hos arbetstera-
peuter och annan personal inom hälso- och sjukvård. Arbetsterapeuten tillför ett klientcen-
trerat och holistiskt perspektiv av människan med en bred kunskap och kompetens som kan 
appliceras på många olika målgrupper, till exempel för att guida den sjukskrivne tillbaka till 
en vardag i arbete (Holmberg, 2014). 
 

Många av rehabkoordinatorns uppdrag i praktiken påminner om de kompetenser som arbets-
terapeuter har. Rehabkoordinatorn kartlägger patientens rehabiliteringsbehov utifrån bland 
annat bakgrundsfaktorer, arbetssituation och sjukskrivningshistorik (SKL, 2016; Bohatko- 
Naismith, 2015). Rehabkoordinatorns kartläggning kan liknas vid arbetsterapeutens kompe-
tens att utreda behov och förutsättningar för aktivitet och delaktighet (Kielhofner, 2012; 
Townsend, 2013; Sveriges Arbetsterapeuter, 2016). Arbetsterapeutens utredning innefattar 
bland annat att inhämta aktivitetsanamnes, bedöma personens fysiska, psykiska och sociala 
färdighet samt bedöma personens omgivande miljö och dess inverkan (Fischer, 2009). 
 

Arbetsterapeuten utreder också klientens arbetsförmåga (Sturesson, 2015b). Arbete kan vara 
avgörande för att en person ska uppnå en hållbar ekonomi som låter personen bo, äta och 
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ta del av samhället (Bogarve, 2012). Arbete ger också personen ökade sociala kontakter, 
en upplevelse av mening, egenvärde och identitet. Vidare blir följden av ett arbete att 
vardagens aktiviteter struktureras kring arbetet och leder till en mer balanserad dygnsrytm 
och aktivitetsbalans (Bogarve, 2012; Nygren, 2012). Om arbete uteblir på grund av bris-
tande arbetsförmåga blir personen sjukskriven (Försäkringskassan, 2016). 
 

En sjukskrivning kan också kallas för sjukfall som är en sjukskrivning som pågått mer än 14 
dagar (Försäkringskassan, 2016). Antalet sjukskrivningar minskar bland anställda men an-
talet dagar som personerna är sjukskrivna ökar i Sverige (Försäkringskassan, 2017b). I sjuk-
skrivningsprocessen är inte bara hälso- och sjukvården centrala utan även Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen om den sjukskrivne inte har anställning, även socialtjänsten kan 
involveras (SKL, 2016). 
 

Har den sjukskrivne ett arbete utgör arbetsgivaren en viktig roll i sjukskrivningsprocessen 
och återgång till arbete. Arbetsgivaren är den som har huvudansvar för sin anställdes reha-
bilitering och återgång i arbete (Socialförsäkringsbalk SFB, SFS 2010:110; Arbetsmiljölag 
AML, SFS 1977:1160). Hälso- och sjukvården har uppdraget att ställa en diagnos, bedöma 
funktionstillstånd, uppge arbetskrav och bedöma arbetsförmåga i ett sjukintyg. Sjukintyget 
är sedan till grund för Försäkringskassans huvuduppdrag att ta beslut om ersättning till den 
sjukskrivne (SKL, 2010). 
 

Psykiatriska diagnoser är den vanligaste diagnosgruppen som i genomsnitt är sjukskrivna 
längre än personer med andra diagnoser (Försäkringskassan 2017b; 2018). Under 2016 var 
27% av de startade sjukfallen en följd av psykiatriska diagnoser, likaså under 2017 fram till 
och med februari 2018. I psykiatrisk diagnos ingår reaktion på svår stress, depressiv episod, 
andra ångestsyndrom s o m  panikångest, generaliserat ångestsyndrom o c h  demens samt 
missbruk bland annat (Försäkringskassan, 2017a). Kvinnor är den gruppen som oftare dia-
gnostiseras med psykiatrisk diagnos och även befinner sig i ett pågående förlopp. För 
männen är det vanligare att sjukfallet startar på grund av sjukdom i rörelseorganen exempel-
vis, ryggvärk, artros, osteoporos och reumatiska sjukdomar. 

 

Introduktionen i föreliggande studie har lyft fram att koordinering införts i sjukskrivnings- 
och rehabiliteringsprocessen som ska ge den sjukskrivne en högre kvalitet i processen åter-
gång till arbete. Uppdraget kallas ofta för rehabkoordinator och har en betydande roll i 
processens systematiska kvalitetsarbete genom att vara den samordnande instansen. För 
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att arbeta som rehabkoordinator krävs vissa förkunskaper, den beskrivning om vilken kom-
petens en rehabkoordinator bör ha stämmer väl överens med den för arbetsterapeuter. Stu-
dier beskriver utförligt vilka personliga egenskaper och kompetenser en rehabkoordinator 
bör besitta samt att många arbetsterapeuter arbetar som rehabkoordinator. 
 

Däremot saknas forskning som visar hur arbetsterapeutens och rehabkoordinatorns kompe-
tens liknar varandra. Därför var syftet med denna studie att belysa arbetsterapeuters erfa-
renheter av att arbeta i uppdraget som rehabkoordinator.  
 

Metod 

För att belysa arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta i uppdraget som rehabkoordinator 
användes en kvalitativ ansats som ansågs passa för studien. På grund av syftets karaktär 
valdes en kvalitativ innehållsanalys eftersom den är passande när en målgrupps erfarenheter 
ska belysas (Höglund-Nielsen, 2008, kap 10). Data samlades genom intervjuer baserade på 
rehabkoordinatorers erfarenheter vilket lämpar sig vid en kvalitativ ansats. I en kvalitativ 
studie är deltagarna ofta få vilket också påverkade valet av kvalitativ ansats. 

 
Deltagare 

Genom ett selektivt urval erhölls fem rehabkoordinatorer i Västerbotten som var stationerade 
i ett tätbebyggt- eller glesbebyggt område. Samtliga var legitimerade arbetsterapeuter och 
arbetar på hälsocentraler eller specialistkliniker. De har arbetat från nio månader upp till 
elva år som rehabkoordinator. 

 
Datainsamling 

Enskilda intervjuer valdes som intervjumetod för att kunna tillgodose varje deltagares öns-
kemål om tid och plats och var också passande för studiens omfattning (Graneheim & Lund-
man, 2004). Vidare ansågs att rehabkoordinatorerna inte skulle påverkas av andras erfaren-
heter eller upplevelser samt att de skulle vara mer bekväma i situationen vid enskilda inter-
vjuer. Men även för att ge möjlighet till fördjupade svar via följdfrågor samt ett mer dyna-
miskt samtal parterna emellan. 
 

Material 

En intervjuguide utformades med semistrukturerade frågor (Bilaga 1). Frågorna skapades 
med ‘Metodboken för koordinering’ och dess avsnitt ’Koordinering i praktiken’ (SKL, 2016) 
som underlag och var uppdelad i fem områden. De fem områden som berördes var; inledning 
och bakgrund, individuellt anpassat stöd till patienten, att samverka och samordna internt, 
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att samverka externt och framtiden för rehabkoordinatorer. De semistrukturerade intervju-
erna gav författarna tillfälle att ställa följdfrågor vid behov för att öka förståelsen i vissa 
delar i intervjun. Intervjuerna spelades in med två mobiltelefoner och en dator för att säker-
ställa datainsamlingen. 
 

Procedur 

Femton personer kontaktades med stöd av Marine Sturesson, verksamhetsutvecklare vid 
Region Västerbotten. Rehabkoordinatorerna tillfrågades via ett första mejl med kort in-
formation om studien och det preliminära syftet. Åtta av de tillfrågade personerna anmälde 
sitt intresse att delta. Ett informationsbrev med samtycke (se bilaga 2) mejlades ut och sex 
av dessa erbjöd sig att delta i en intervju med författarna. Författarna kontaktade personerna 
och bokade tid för intervju med fem personer, den sjätte personen stod som reserv vid even-
tuella avhopp. 

 

 I alla intervjuer växlade författarna mellan att agera intervjuare respektive observatör. In-
tervjuaren ställde frågor utifrån den semistrukturerade intervjuguiden och observatören 
ställde följdfrågor, fördjupade samtalet och observerade. För att författarna skulle kunna 
läsa av respondentens kroppsspråk föredrogs ett fysiskt möte för intervjuerna. Fyra av in-
tervjuerna ägde rum på respektive respondents arbetsplats dels för att respondenten inte 
skulle behöva förlora arbetstid och dels för att respondenten skulle vara bekväm i samtalet. 
En av intervjuerna genomfördes via medieplattform då avståndet mellan författarna och 
respondenten var långt. Intervjuerna pågick i 40 - 65 minuter. Efter intervjuerna tillfrågades 
respondenterna om författarna kunde återkomma vid frågor samt erbjöd att respondenterna 
kunde kontakta författarna vid frågor eller reflektioner. Alla deltagare önskade få en kopia 
av kandidatuppsatsen när den var klar. 
 

Dataanalys 

Dataanalysen följde de olika stegen för kvalitativ innehållsanalys som Graneheim och Lund-
man (2004) presenterar. De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes i 
sin helhet av båda författarna. Därefter identifierades de meningsenheter i det skrivna materi-
alet som svarade mot syftet. Dessa kondenserades till kortare meningar där talspråk och 
småord raderades. Vid kondenseringen var vi uppmärksamma på att innehållet i meningsen-
heterna inte gick förlorat. Därefter abstraherades meningsenheterna, det vill säga lyftes till 
en högre logisk nivå i form av koder som förklarade innebörden. Den första intervjun bear-
betade författarna tillsammans för att säkerställa en objektiv analys eftersom resterande 
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kodning och analys skulle ske på olika platser. Därefter korrekturlästes analyserna av båda 
författarna. Dubbletter och snarlika koder skrevs samman och sorterades initialt i ett flertal 
underkategorier. För att sedan placeras i nio underkategorier och fyra kategorier bestående 
av koder med liknande innehåll. Vid resultatskrivandet var författarna noggranna med 
att gå tillbaka i det insamlade datamaterialet vid minsta osäkerhet om innehåll, för att 
minska riskerna för ett färgat resultat. Detta på grund av författarnas förförståelse inom 
ämnet arbetsterapi. I samma arbetsmoment omformulerades även citat från responden-
terna. Dialektala sägningar och uttryck som skulle kunna röja respondenternas identitet 
skrevs om enligt vedertagna skrivregler. 

 
Tabell 1. Visar exempel på meningsbärande enhet, kondenserade meningsenheter, koder, 
underkategorier och kategorier. 

 
Etiska överväganden 

För att uppfylla de forskningsetiska kraven för denna typ av studentarbete har vi följt Olsson 
och Sörensens (2011) rekommendationer samt Umeå universitets riktlinjer för etikprövning. 
Därför utformades ett informationsbrev till deltagarna då informationskrav råder vid forsk-
ningsprojekt. Brevet innehöll information om studien, studiens syfte och vad deltagandet 
skulle innebära och formulerades så att informationen inte skulle misstolkas i avseende av 
begriplighetskravet. Information om att deltagande var frivilligt och att endast studiens för-
fattare och handledare skulle ha tillgång till det insamlade materialet framgick i enlighet med 
konfidentialitetskravet. Resultatet presenterades även så att ingen deltagare skulle kunna 
identifieras. Information gällande hur det insamlade materialet skulle användas och hanteras 
presenterades, att materialet kommer sammanställas i en kandidatuppsats och kommer rade-
ras efter examensarbetets färdigställande (nyttjandekravet). Informationen som gavs i brevet 
var nödvändig för att deltagarna skulle kunna ge sitt samtycke till att delta i projektet eller 
inte enligt samtyckeskravet. Detta enligt riktlinjer från Olsson och Sörensen (2011). 
  

Meningsbärande enhet Kondenserade 
meningsenheter 

Koder Underka-
tegorier 

Kategorier 

På den här X så är det mest 
unga vuxna med psykisk 
ohälsa. Många med miss-
tänkt neuropsykiatrisk 
funktionsvariation, heter 
det ju nu. 

På den här X är det 
mest unga vuxna 
med psykisk ohälsa 
och många med 
neuropsykiatrisk 
funktionsvari- at-
ion. 

Unga 
vuxna 
med psy-
kisk 
ohälsa 
 
NPF 

Kunskapen 
att möta 
människor 
med olika 
behov 

Ett klient-
centrerat 
förhåll- 
ningssätt 
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Vid intervjuerna gav författarna deltagarna upprepad information om att deltagandet var fri-
villigt och att de kunde hoppa över frågor eller avbryta intervjun utan att ange några skäl. 
De blev också upplysta om att intervjun spelades in för att kunna transkriberas. Ett etiskt 
övervägande författarna tog hänsyn till var att intervjuerna och frågorna som ställdes kunde 

röra upp känslor eller funderingar. Därför erbjöds deltagarna efter intervjun att kontakta 
för-fattarna om detta uppstod. 
 
Resultat 
Resultatet presenteras i fyra kategorier och nio underkategorier som illustreras i tabell 2. 
 
Tabell 2. Visar en översikt av kategorier och underkategorier.  

Kategorier Underkategorier 

Ett klientcentrerat förhållningssätt Att möta människor med olika behov 

 Att informera och vara tydlig med ansvars-
fördelning 

 Processen från kartläggning till utvärdering 

Rehabkoordinatorns arbetsmiljö och kon-
text 

Rimliga krav utifrån aktuell tjänstegrad 

 Ett brett uppdrag som behöver mer kompetens-
utveckling 

 Uppdraget behöver synliggöras och stärkas 
 Ett resurssparande uppdrag som kan effekti-

viseras 

En samlad bild av människans liv Betydelsen av arbete 
 Att se till person, miljö och aktivitet 

Att använda sina egenskaper och kunskaper i 
uppdraget 
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Ett klientcentrerat förhållningssätt 

Det framkom att under hela sjukskrivnings- och rehabprocessen behöver rehabkoordina-
torn anpassa sig utifrån den individ de möter. Patientens behov och förutsättningar 
styr vilket slags stöd koordinatorn ger och hur processen kommer se ut för den 
specifika individen genom ett klientcentrerat arbetssätt. Rehabkoordinatorn gör tidigt 
en kartläggning utifrån patientens olika kontexter, sätter tillsammans med patienten 
upp mål, som slutligen utvärderas noga. Under processen bör koordinatorn tydliggöra 
patientens och sitt eget ansvar vilket ökar chansen för en mer lyckad rehabilitering. 

 

Kunskapen att möta människor med olika behov 

Rehabkoordinatorerna möter ofta sjukskrivna patienter med psykisk ohälsa, vissa med neu-
ropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mindre vanligt förekommande orsaker till sjukskriv-
ning är fysiska skador eller smärta. I mötet med de olika patienterna betonar koordinatorerna 
hur olika de personer de möter är och vilken utmaning det är att anpassa sig efter varje 
enskild individ. Eftersom det för många upplevs som en livskris att bli sjukskriven behö-
ver koordinatorn kunna bemöta personen utifrån den specifika situationen. De beskriver hur 
enkelt det är att kombinera rehabkoordinatorsuppdraget med sin kompetens som arbetstera-
peut och sin breda kunskap om människan och rehabilitering till exempel när de tar stöd i 
det arbetsterapeutiska viljesystemet i mötet med patienterna. 
 

“Det ligger jättenära arbetsterapi, det gör det ju, så att det känns som jag 
har den grunden, jag har det helhetstänket jag har den delen som är lätt att 
kombinera med koordinator delen.” 
 

 
Det framkom att i det individuella stödet till patienten är det viktigt att lära personen att tro 
på sin egen förmåga och ge hen kunskap att själv lösa uppgifter och problem som dyker upp 
på vägen tillbaka till arbete. Det gör koordinatorerna genom att lotsa patienten i rätt riktning, 
skapa möjligheter samt låter personen prova sig fram, även om det ibland innebär mindre 
misslyckanden eller steg tillbaka i processen. 
 

“att bemyndiga en person, annars tar ju jag ifrån dom, och det tror jag också 
att vi har från arbetsterapi mycket att “jag litar så mycket på dig, du har den 
förmågan att själv ta den kontakten” jag ska liksom inte “curla” för mycket.” 

 

Vidare beskrivs att svårigheten i det individuella stödet ibland leder till känslan av att inte 
riktigt räcka till då alla personer har olika behov som rehabkoordinatorn behöver tillgodose 
på olika sätt. 
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“Man kan väl ofta känna sig lite otillräcklig i den kontakten kan jag tycka… 
för det är ju oftast personer med ganska besvärliga psykiska besvär.” 

 
Rehabkoordinatorerna uttrycker att ofta har patienten ett större behov av stöd, detta gäller 
särskilt i kontakten med arbetsgivaren när problem uppstår eftersom patienten står i beroen-
deställning till arbetsgivaren. Vidare beskriver de att det ibland resulterar i ett maktförhå-
lande där arbetsgivare ställer orimliga krav eller signalerar ovilja och okunskap för rehabili-
teringsprocessen, då kan rehabkoordinatorn företräda patienten i kontakten med arbetsgiva-
ren. Arbetsgivarens inställning är därmed avgörande. 
 

“Men den största utmaningen är arbetsgivaransvaret, att dom tar det. För 
det tror jag, att då kan man lösa mycket utan att behöva koppla in oss.” 
 
“Samma sak också om dom kommer tillbaka att, och säger “arbetsgivaren sa 
ju att jag skulle slippa dom här arbetsuppgifterna i början, men de fick jag ju 
ändå göra direkt” då måste man ju försöka höra om man ska stötta patien-
ten.” 

 

Information och tydlighet i ansvarsfördelningen 

Det framkom att information i alla avseenden gentemot patienten är en av nycklarna till en 
lyckosam rehabilitering och återgång i arbete. Att informera patienten gör dem mer delakt-
iga, de är mer uppdaterade och känner minskad oro och stress över rehabiliteringsprocessen. 
Att patienten tar till sig informationen beskrevs som betydande för att öka patientens insikt 
i hela rehabiliteringsprocessen. Men också för att sudda ut otydliga och oklara förväntningar 
om sjukskrivningen, rehabiliteringen och processen återgång i arbete. Informationen förbe-
reder patienten på det som kommer framledes i processen. 
 

“jag vill gärna hålla patienten informerad för är patienten informerad har 
jag en mycket lugnare patient på andra sidan och dom vet vad som gäller.” 
 
“jaa försöker informera så gott det går… man ser ganska snabbt om en pati-
ent har tagit till sig det man vill att dem ska ta till sig.” 

 
Vidare betonades att tydlighet av vad som förväntas av patienten är viktigt att framhålla. 
Även vad som är patientens ansvar i rehabiliteringsprocessen samt vad som är rehabkoordi-
natorns ansvar. Patienten bör ha en aktiv inställning och vara delaktig i rehabiliteringspro-
cessen och upprättandet av rehabiliteringsplanen, som också är patientens ansvar att följa. 
Vid en ansvarstagande inställning uppnår patienten ofta målet. 
 

“Att man också lägger över ansvaret och är tydlig med att ska det här fungera 
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så är det också upp till dig” 
 
Det framkom även att ansvarstagandet och inställningen hos patienterna varierar vilket kan 
skapa svårigheter i processen. Ovilja att vara aktiv i flertalet av rehabiliteringsprocessens 
delar förekommer, ibland även i återgången till arbete. Då anser patienten att vila är vägen 
framåt. 

“det här med psykisk ohälsa och utmattning så är det mycket ja men jag be-
höver vila mig. Jag behöver bara vila, låt mig bara vila så kommer jag till-
baka sen. ” 
 

Från kartläggning till utvärdering 

I början av kontakten mellan rehabkoordinatorn och patienten är utredningen central. Re-
habkoordinatorerna beskriver olika tillvägagångssätt för att utreda och kartlägga personen 
och omgivande faktorer hos personen som kan påverka arbetsförmågan och processen till-
baka till arbete. Det framkom att Canadian Model of Occupational performance and Enga-
gement (CMOP-E) finns som en bas i kartläggningar, vissa använder vid kartläggning struk-
turerade instrument som Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA+), Workability index 
eller Canadian occupational performance measure (COPM) där patienten själv kan skatta 
sitt utgångsläge och sina framsteg. Strukturerade instrument kan även innebära att rehabko- 
ordinatorn känner sig begränsad. Då kan valet bli att intervjua utifrån vad som känns relevant 
för just den individen. 
 

“Jag tycker iallafall inte att det går att köra som en strukturerad intervju på 
alla. För då blir det vissa bitar som inte ens behövs och vissa bitar som 
behövs ännu mer…” 
 
“CMOP-E modellen har jag i bakhuvudet hela tiden… när jag kartlägger 
patienter. Jag tittar mycket på patienten ur den här modellen… där man då 
naturligt kommer in på det betalda arbetet. Men livet är ju inte bara arbete.” 

 

Informanterna beskriver att regelbundna utvärderingar och uppföljningar ger en tydlig in-
dikation på huruvida planen har fungerat i processen, eftersom det ofta inte går precis 
som planerat. Utvärderingen kommer då till användning i den framtida planeringen när 
rehabkoordinatorn och patienten resonerar kring strategier och genomförande för att nå må-
len. 
 

“Vad va det som hände i ditt eget liv? För det vet man ju aldrig, vad som 
dyker upp när livet pågår.” 

 
Koordinatorerna tydliggör att även om huvudmålet är att komma åter i arbete så behöver 
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patienten ofta uppfylla några eller många delmål för att klara av sitt arbete på heltid igen. De 
menar att arbetsgivaren behöver vara delaktig i målsättningen tillsammans med koordinatorn 
och patienten. De tillsammans blir då experter på att se möjligheterna för att lyckas med del- 
och huvudmålen. Vidare lyfter de att målen ofta blir en tydlig beskrivning för patienten och 
arbetsgivaren och hur de tillsammans ska nå dit. Ibland med anpassade arbetsuppgifter utifrån 
de förutsättningar som patienten har för att utföra arbetet. 
 

“och då prata med arbetsgivaren hur skulle det kunna se ut när du är tillbaka 
på 25 procent utifrån de symptom och besvär man har? Vad skulle vara bäst 
för att du ska kunna arbeta på bästa sättet?” 

 
 
Rehabkoordinatorns arbetsmiljö & kontext 

Vid analys av intervjuerna framkom det att uppdraget som rehabkoordinator behöver syn-
liggöras ur flera aspekter. Fler professioner inom hälso- och sjukvården och även externa 
aktörer bör bli medvetna om rehabkoordinatorns uppdrag och vinningen i att koppla in en 
koordinator snabbt i processen. Uppdraget bör även utökas i tjänstegrad och möjligheten till 
kunskapsutveckling bli större. 
 

Rimliga krav utifrån aktuell tjänstegrad 

Rehabkoordinatorerna framhöll att de hade behov av utökad tid i sitt uppdrag. Detta för att 
få mer tid och kunna arbeta i större utsträckning, med bland annat förebyggande arbete med 
patienter, som de menar att de inte hinner i dagsläget. 
 

“Vi uppfyller ju en funktion. Men alltså utökad tid... och lite mer fria händer 
om hur saker och ting ska organiseras…” 
 
“att då hinna med att då vara förebyggande, det finns inte i den tiden. Aldrig. 
Så att jag måste som ändå… sätta behovet där det behövs.” 

 

Rehabkoordinatorera påtalar också vikten av att tänka på sin egen arbetsmiljö. De framhöll 
att det är ett krävande uppdrag och för att orka måste de ta arbetsmiljön i beaktning. De 
bör tänka på hur tiden disponeras och vad som är en rimlig arbetsbörda i förhållande till det 
antal procent de arbetar. 

 
“det är jätteviktigt också att påtala våran egen arbetsmiljö. Vi ska också 
hålla. Vi ska inte heller bli sjuka.” 
 
“de är viktigt att veta att det är slitsamt att ha två roller eller flera roller. Då 
måste det va väldigt tydliga arbetsbeskrivningar hur jag ska jobba som 



14  

koordinator och som arbetsterapeut.” 
 
Ett brett uppdrag som behöver mer kunskapsutveckling 

Rehabkoordinatorenra betonar att det är bra att vara arbetsterapeut i grunden för uppdraget 
och att arbeta en del av tiden som arbetsterapeut. Det ger en bredd i det dagliga arbetet, att 
kombinera uppdragen. Men samtidigt lyfter de att det är ett komplext uppdrag och att de 
måste vara väl insatta för att axla uppdraget. De pekar också på vikten av att vara tydlig mot 
patient och andra aktörer i särskiljandet av uppdragen arbetsterapeut och rehabkoordinator. 
Därför bör tydlighet mellan uppdragen tillämpas. 
 

“Jag tycker att det är ganska... enkelt som arbetsterapeut och rehabkoordi- 
nator det går ju ganska väl ihop i många områden tänker jag, så det tänker 
jag är en bra grund.” 
 
“För det är inte så enkelt både för personen och för övrig personal, jamen 
vilken hatt har jag på mig idag? Har jag på mig koordinatorshatten eller har 
jag nån annan... roll. Det är lite lurigt.” 

 

Det förekommer också att rehabkoordinatorerna efterfrågar mer fortbildning i uppdraget. 
Så att alla som har uppdraget ges möjlighet till kompetensutveckling och genom det 
arbeta mer likriktat. Idag anser de att det inte finns så stora möjligheter till det. 
 

Uppdraget behöver synliggöras och stärkas 

Rehabkoordinatorerna upplever att de behöver bryta ny mark inom vården för sitt uppdrag 
som rehabkoordinator. Detta eftersom många i hälso- och sjukvården är ovana att fokusera 
på patientens arbete som målet för insatserna. De betonar därför hur viktigt det är med 
upplysning och information till det övriga teamet och att den ansvarige chefen är väl 
insatt i uppdraget samt visar sitt stöd genom att med sin position betona vikten av rehab-
koordinatorns funktion. De ser stort värde i att vara involverade i utformning av rutiner med 
ansvarig chef, för att bryta ny mark i uppdraget. En synpunkt var att när uppdraget 
övergår till ett 

yrke blir det troligen mer självklart för gemene man vad uppdraget innebär för att kunna 
agera i enlighet med detta. 
 

“Att vara lite uthållig, att vården är inte så helt van att prata arbete som väg 
till hälsa. Det gäller att vara lite uthållig… att inte slås ner av att det inte går 
klockrent bra.” 
 
“För chefen har ju alltid en dialog kring hur de tänkt och hur det ska göras... 
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så att chefen också kan förarbeta... så man inte framstår som en hemsk per-
son.” 

 

De anser att en delad tjänst som rehabkoordinator och arbetsterapeut har stärkt 

arbetsterapeutens position. De uppfattar att arbetsterapeuten har blivit synligare i fler 
ärenden och sammanhang i och med den delade tjänsten. Detta har tydliggjort för andra 
professioner vilka ytterligare arbetsuppgifter en arbetsterapeut kan axla. 
 

“Så att i och med koordinatorskapet så har jag fått en annan position som 
arbetsterapeut på hälsocentralen.” 

 

 
Ett resurssparande uppdrag som kan effektiviseras 

Rehabkoordinatorerna uppger att de oftast kopplas in för sent i patientens sjukskrivnings-
process. De menar att vid en tidigare inkoppling kan resonemang och tankegångar sättas 
igång snabbare hos patienten vilket skulle förenkla och förkorta processen och patienten 
skulle kunna återgå till sitt tidigare arbete. Det övriga teamet och koordinatorn behöver 
prioritera och välja vilka ärenden som koordinatorn ska kopplas in i på grund av för små 
resurser och för stort patientunderlag. Koordinatorerna anser att det arbete de utför kan 
spara resurser i samhället med fler individer i arbete istället för långa sjukskrivningar 
och höga ohälsotal. Därför hoppas de att deras insatser får högre prioritet inom hälso- och 
sjukvården då framtida behov ser ut att öka. 
 

“...sen kunde jag ju kopplas in när det hade gått flera månader av någon 
kollega... och utav läkargruppen blev jag ju oftast inkopplad alldeles för sent, 
när dom börjar få tillbaka sjuk- och läkarintyg som inte blev godkända av 
Försäkringskassan.” 

 
Koordinatorerna önskar av framtiden att samarbetet internt kommer effektiviseras för pa-
tientens bästa, för när det väl fungerar är patienterna jättenöjda. Dels uttrycker de också en 
vilja av att kunna arbeta mer förebyggande förslagsvis inom psykosociala team där de tidigt 

kan upptäcka risker för sjukskrivning. Dels finns en önskan om ett utökat ansvar kring att 
skapa rutiner och sjukintyg. 
 

“för att när jag började träffa dem så är de ju jättenöjda, “ååh!” “åhh så här 
har jag aldrig tänkt”.” 
 
“Om man kan vara snabbare där så kan man förebygga, det är det som är 
utmaningen med flödet på hälsocentralen.... därför att alla yrkesgrupper 
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fungerar så att “ja men jag har koll på det här och det kommer att gå bra” 
vilket det då inte alltid gör.” 

 

En samlad bild av människans liv 

Det framkom att rehabkoordinatorerna i kartläggning och utredning behöver se till hela per-
sonen, de miljöer personen befinner sig i och de aktiviteter personen behöver, vill eller för-
väntas utföra. Som rehabkoordinator och legitimerad arbetsterapeut har de också värdefull 
kunskap om det betalda arbetet och dess betydelse för människan, som de bär med sig in 
i uppdraget. 

 

Betydelsen av arbete 

De patienter som kommer i kontakt med rehabkoordinatorerna var personer som hade ett 
långt arbetsliv framför sig vid starten av sjukskrivningen. Därför är det av stor vikt att 
förtydliga målet som är återgång i arbete eftersom allt i slutändan handlar om att patienten 
ska kunna försörja sig. Koordinatorerna förtydligar särskilt att man inte gör patienten en 
tjänst genom att sjukskriva personen som många verkar tro. Detta eftersom att vara sjuk-
skriven har många negativa effekter i en persons liv, som sämre ekonomi och ett isolerat liv 
med en låg aktivitetsbalans. De betonar istället fördelarna med att arbeta, till exempel att 
höra till en gemenskap som känns meningsfull. Vidare förklarar de att arbete är en viktig 
komponent för att förebygga psykisk ohälsa och slutligen kunna uppnå ett balanserat liv 
i välbefinnande. 
 

“Sen kan man också behöva mediciner och sådär såklart, men att ha någon-
ting som gör att man faktiskt mår bättre... ja det motverkar ju ångest eller vad 
man nu har för psykisk ohälsa, så är det ju.” 
 
“Som sagt var, det är inte hit de ska utan det är ut och leva sitt liv så bra som 
möjligt!” 

 

Vidare påpekas att trots att de flesta blir märkbart negativt påverkade av att vara hemma så 
finns en ovilja hos många att återgå på deltid, men när de väl har kommit igång med arbets-
träning så är de väldigt nöjda. 
 

Att se till person, miljö och aktivitet 

Rehabkoordinatorerna lyfter att de har användning av sin arbetsterapeutiska grund i uppdra-
get som rehbakoordinator och tror också att det är på grund av sin bakgrund som det är flest 
arbetsterapeuter i uppdraget. De vill hävda att arbetsterapeuter är väl lämpade i uppdraget 
med anledning av den helhetsbild de kan bidra med i kartläggningen av en patient och 
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patientens svårigheter eller problem. De utreder inte bara arbetsmiljön och arbetsuppgif-
terna utan även de andra miljöerna patienten befinner sig i till exempel den psykosociala 
miljön. De påpekar betydelsen av hur en patients utmaningar i vardagen på hemmaplan 
eller på fritiden kan ha stor inverkan på den arbetssituation de befinner sig i, som också 
behöver tas i beaktning för den fortsatta processen. De förklarar också sambandet mellan 
de kontexter patienten befinner sig i för att ge patienten en större förståelse för varför en 
plan inte fungerat. De menar att detta arbets- och tankesätt är grundat i den arbetsterapeutiska 
professionen. 
 

”Det är vårt sätt att se på människor, miljön och uppgiften…” 
 
“Vi plockar av alla våra kunskaper som vi får till oss och blandar det här i 
en kompott och så undersöker man varje del liksom, då får man ju en kart-
läggning som blir tydlig, en helhet.” 
 
“man kan säga att som rehabkoordinator och med arbetsterapi i botten så 
har man det här tänket tycker jag. Så jag tror att vi är en otroligt bra grupp 
för att vara det, att vi har det här tänket som vi har.” 

 
Att använda sina egenskaper och kunskaper i uppdraget 

Många egenskaper presenterades som rehabkoordinatorerna menar att de har nytta av i upp-
draget. De egenskaper som återkom var bland annat att kunna använda sig själv på olika sätt 
för att skapa allians mellan patient och rehabkoordinator genom att ha en viss fingertopps-
känsla i bemötandet. 
 

“Dels handlar det om det här att använda sig av sig själv, det är egentligen 
det viktigaste för att etablera en kontakt.” 

 

Förutom de egenskaper koordinatorerna beskrev är kunskap inom vissa områden värdefulla 
i uppdraget. Grundlig kunskap kring vad de externa aktörerna gör och vilka lagar och regler 
de har att förhålla sig till underlättar arbetet som rehabkoordinator. En del av koordinatorerna 
menar att de fått kunskapen om de externa aktörerna inom uppdraget. Andra säger att de 
skaffat sig kunskaper inom området dels via tidigare erfarenheter i arbetslivet dels via fort-
bildning inom uppdraget. Förutom kunskaper kring extern samverkan innefattar uppdraget 
att uppmärksamma våld i nära relationer vilket rehabkoordinatorerna uppger att de arbetar 
med, men ofta i låg utsträckning. De delger också i intervjuerna hur viktigt det är att nyttja 
sin kunskap om rättvist bemötande utifrån kön och genus i praktiken, vilket de upplever är 
svårt men viktigt. Några tar hjälp av figuren genushanden för att bemöta sina patienter jäm-
likt. Utöver dessa kunskaper anser koordinatorerna att det är viktigt att vara väl insatt i 
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samhällets olika system och kunna beskriva och konkretisera dessa för patienten. 
 

“Det är få människor som vet hur det fungerar samhället. och hur man kan 
förhålla sig till saker och vem som gör vad, och varför? Så att det det mycket 
handlar om att åskådliggöra, det är det här du är i.” 

 

De menar även att det är viktigt att vara flexibel men samtidigt strukturerad och tydlig både 
i patientmöten men också i intern och extern samverkan. I den externa samverkan betonar 
de hur vikten av att kunna etablera kontakter för att i slutändan få en kortare process så att 
patienten kan återgå i arbete. Det är också väsentligt med ett gott tålamod eftersom många 
aktörer är involverade i patienten vilket gör processen komplex och ibland tidskrävande. 
 

Rehabkoordinatorerna lyfter vikten av att samarbetet med arbetsgivaren, arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten fungerar. Många av dem framhåller bety-
delsen av gott samarbete vid överlämning av patientärenden. Att hälso- och sjukvården har 
ett väl fungerande samarbete och kontakt med den aktör som tar vid. De framhåller också 
hur central deras roll som rehabkoordinator kan vara för patienten i samverkan med andra 
aktörer. De fungerar ofta som länken mellan patienten och de aktörer som patienten behöver 
vara i kontakt med. Finns ett bra samarbete i hela ledet underlättar det för patienten som 
oftast känner sig tryggare. Andra lyfter även att rehabkoordinatorn och den verksamhet de 
arbetar i inte kan lösa de bekymmer patienten har på egen hand. De behöver andra aktörers 
kunskap och erfarenhet i rehabiliteringsprocessen. Samverkan med andra aktörer är även 
viktigt för att inte bli “hemmablind” i det arbetet de utför. 

 
“Man ser fördelarna med att kunna göra det. Så att samverka utanför, och 
jag kan tycka att det är absolut nödvändigt.” 
 
“Hälsocentralen kan aldrig jobba ensam med de här frågorna eftersom vi 
inte har de verktyg som vi behöver. Vi kan göra den medicinska... bedöm-
ningen och rehabiliteringen och fundera över prognos. Men vi måste ha de 
här andra för att dela kunskapen om hur man ska komma vidare... Hälsocen-
tralen är inte så himla bra på rehabilitering.” 

 

Att ha en utvecklad samverkan med andra rehabkoordinatorer är också viktigt. Genom nät-
verkande med andra kan de hålla sig uppdaterade och få nya infallsvinklar i deras eget dag-
liga arbete. Det framkom att nätverket kan fungera som ett bra stöd och kan förenkla arbetet. 

“det är så pass olika att man kan ta till sig hur någon annan gör, det kan ge 
ganska mycket hur jag kan göra i mitt eget arbete.” 
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Diskussion 
Denna studie hade för avsikt att belysa arbetsterapeutens erfarenheter av att arbeta i uppdra-
get som rehabkoordinator. De viktigaste fynden i vårt resultat är de många likheter vi funnit 
mellan arbetsterapeutens och rehabkoordinatorns kompetenser. Men också att det finns 
skillnader som tyder på att olika kompetenser är nödvändigt i uppdragen. 
 

I föreliggande studie kan utläsas att rehabkoordinatorerna använde sig av ett bemyndigande 
arbetssätt där klientens förutsättningar, behov och motivation utgjorde grunden för vilket 
stöd rehabkoordinatorn gav klienten. Detta stämmer väl mot att arbeta klientcentrerat vil-
ket utgör en grund för ett terapeutiskt resonemang mellan en arbetsterapeut och klient 
(Kielhofner, 2012). Vidare redogör Kielhofner för att ett klientcentrerat arbetssätt känne-
tecknas av att varje unik individ utgör grunden för vilka val av strategier och mål som sätts. 
Tonga (2016) beskriver det klientcentrerade arbetssättet som en allians mellan klient och 
arbetsterapeut där klienten blir bemyndigad att påverka sin process för att uppnå önskade 
roller i olika miljöer. Detta talar för arbetsterapeutens lämplighet i uppdraget, även om 
lämpligheten för andra professioner i uppdraget inte klargörs i föreliggande studie. 
 

I resultatet framkom också vikten av att informera sin patient för att öka insikten och tyd-
liggöra ansvarsfördelningen mellan rehabkoordinatorn och patienten. Resultaten tycks 
överensstämma med den arbetsterapeutiska modellen Occupational therapy enablement 

foundations (OTEF). Modellen illustrerar sex grundpelare arbetsterapeuten arbetar utifrån 
och redogör bland annat för fördelningen av makt (Townsend, 2013). Maktfördelningen 
mellan klient och arbetsterapeut bör innebära att klienten har rätt att äga sin process när val 
och beslut ska ske. Vid beslutstagande behöver arbetsterapeuten informera klienten utförligt 
för att klienten ska kunna ta rätt beslut (Kielhofner, 2012). Denna nytta av arbetsterapeutiska 
teorier och modeller inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen styrker rehabkoor-
dinatorernas bakgrund som arbetsterapeuter. 
 

I föreliggande studie kan utläsas att en rehabkoordinator kände sig begränsad vid använd-
ning av strukturerade instrument, andra tar gärna stöd av dessa vid utredning. Canadian 
occupational performance measure (COPM) är ett av de strukturerade instrumenten som 
några av rehabkoordinatorerna använder vid utredning av aktivitetsproblem. Instrumentet 
har beforskats av Gustavsson (2012) och visats vara klientcentrerat då många klienter gyn-
nas av den strukturerade utformningen av instrumentet, vilket gör målen och utvärderingen 
tydliga för klienten. Deltagarna i Gustavssons studie uppgav också att instrumentet bidrog 
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till att fler klientcentrerade mål formulerades, tydligare utvärderingar av arbetsterapeutiska 
interventioner genomfördes och att dokumentationen höll en högre kvalitet. Hansen 
(2005a) fann i sin journalstudie att endast 6 % av 40 journaler hade god kvalitet gällande 
relevant innehåll om klienterna för att kunna bedöma och förutsäga sjukskrivning. Vidare 
menar Hansen att utredningar kring patienten ofta saknar information oberoende av pro-
fession. Det är därför möjligt, baserat på Gustavssons studie, att strukturerade instrument 
som exempelvis COPM skulle bidra till journaler med högre kvalitet. 
 

Resultatet visar att rehabkoordinatorerna använder sig av delmål och mål i processen åter-
gång till arbete tillsammans med klienterna. Detta resultat styrks av hypotesen om att 
mänskligt beteende främst drivs av sina mål (Gustavsson, 2012). Även i arbetsterapeutisk 
litteratur beskriver Townsend (2013) att i en arbetsterapeutisk processmodell kommer kli-
enten och arbetsterapeuten tillsammans överens om hur en plan bör genomföras för att nå 
de uppsatta målen. I Gustavssons studie påtalar arbetsterapeuter vikten av att sätta realist-
iska, tidsbestämda och mätbara mål vilket talar för arbetsterapeutens kompetens att sätta 
mål med en klient i sjukskrivningsprocessen. 
 

Att uppdraget är krävande framgår av resultatet, därför behöver rehabkoordinatornerna pla-
nera för en hållbar arbetsmiljö. Sveriges Arbetsterapeuter med Lunds universitet har 

genomfört en djupgående undersökning om arbetsterapeuters arbetsmiljö, där rehabkoordi-
natorerna med delad tjänst ingår (Kåhlin & Walter, 2018). Undersökningen visar att de 
flesta är nöjda med sitt yrkesval men så många som 62 % upplever att de inte hinner med 
sina arbetsuppgifter. Under det senaste året har 46 % av de verksamma arbetsterapeuterna 
dessutom övervägt att byta yrkesbana. Detta kan antas leda till att fler arbetsterapeuter väljer 
att enbart arbeta som rehabkoordinator om möjligheten finns. 
 

Resultatet uppmärksammar uppdragets bredd och komplexitet som till stor del innefattar 
att utreda patientens arbetsförmåga. Sturesson (2015b) har studerat begreppet arbetsför-
måga, dess betydelse och vad det innebär i praktiken. Begreppet omfattar personens för-
måga att arbeta men samtidigt kan det inte separeras helt från livet utanför arbetet (Stures-
son, 2015b). Detta styrker dels rehabkoordinatorernas uttryck av uppdragets komplexitet 
och dels behovet av att separera uppdragen från varandra i dialog med patienter och andra 
aktörer. En ökad kunskap hos gemene man om vad en arbetsterapeut respektive en rehab-
koordinator gör i praktiken kan minska de yrkesverksammas behov av att separera rollerna. 

 



21  

Resultaten visar behovet av att bryta ny mark på grund av teamets låga kunskap om rehab- 
koordinatorns uppdrag. Samt hur rehabkoordinatorn behöver hävda sin roll i verksamheten 
vilket kan jämföras med tidigare forskning som Sturesson (2015b) genomfört, att en viss 
ovilja finns för att samarbeta över professionerna. Sturesson konstaterar därför värdet av 
ett utvecklat samarbete för patientens rehabilitering då patienterna anger teamets samarbete 
som en positiv faktor för rehabiliteringen. Resultaten tycks överensstämma, att ett ökat 
samarbete inom teamet behövs. 

 
Vidare framkom det att den delade tjänsten rehabkoordinator och arbetsterapeut stärkte ar-
betsterapeutens status i relation till andra professioner. Sturesson (2015a) belyser hur ar-
betsterapeuter och fysioterapeuter upplever att deras kompetens skulle kunna nyttjas i 
större utsträckning, vilket kan jämföras med vårt resultat att arbetsterapeuter vill vara syn-
ligare i verksamheten. Holmgren (2014) belyser också hur arbetsterapeutens kompetens 
inte nyttjas fullt ut. Detta tyder sammantaget på möjligheten att arbetsterapeutens kompe-
tens, i större utsträckning kan tillämpas i hälso- och sjukvården. 

 

I föreliggande studie angav rehabkoordinatorerna önskemålet att kopplas in tidigare i pa-
tientens sjukskrivningsprocess samt önskemål att arbeta förebyggande. Detta kan jämföras 
med forskning av Sturesson (2015b) som fann att arbetsterapeuter generellt träffade sjuk-
skrivna patienter först efter två års sjukskrivning. Vidare har tidigare forskning (Molde- 
Hagen, 2003) klargjort hur tidiga interventioner för sjukskrivna reducerat sjukskrivnings-
perioden. Holmberg (2014) påvisar hur sällan arbetsterapeuter arbetar förebyggande på 
grund av patienters, kollegors och samhällets okunskap om arbetsterapeutens kompetens 
inom folkhälsa. Därför krävs mer upplysning i hur en arbetsterapeut kan arbeta förebyg-
gande i såväl utbildning, arbetsliv som samhälle. 
 

Resultaten från vår studie som beskriver hur arbete leder till ökat välbefinnande och en 
bättre hälsa bekräftas av tidigare forskning inom aktivitetsvetenskap. Resultatet överens-
stämmer med kunskap om aktiviteter och dess inverkan på människans liv vilket utgör en 
vetenskaplig grund för arbetsterapi (Eklund, 2010). Yerxa (2000) menar att arbetsterapeuten 
med kunskapen om aktiviteter kan möjliggöra för de aktiviteter människan vill, behöver 
eller förväntas utföra vilket i sin tur påverkar hälsan och välbefinnandet. Också i vår studie 
påtalar rehabkoordinatorerna att det sällan leder till något bra när en patient blir sjukskriven, 
då det har negativa effekter på den upplevda hälsan och välbefinnandet. Dessa resultat 
överensstämmer med Hansens forskning (2005b) som påvisat att sjukskrivna har lägre 
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livstillfredsställelse än personer som arbetar. Rehabkoordinatorer och arbetsterapeuter arbe-
tar båda med att möjliggöra arbete vilket visar på arbetsterapeutens lämplighet i uppdraget 
som rehabkoordinator. 
 

Deltagarna i föreliggande studie anser att arbetsterapeuter passar väl i uppdraget som re-
habkoordinator. Detta resultat bekräftas av Désiron (2011) som förklarar hur arbetsterapeu-
ter möjliggör för patienten att delta i dagliga aktiviteter, som till exempel arbete. Detta ute-
sluter inte att andra professioner, fysioterapeuter och sjuksköterskor exempelvis, också kan 
möjliggöra för arbete, vilket Shaw (2008) redogör för. Vidare finns likheter mellan 
Désirons beskrivning av hur arbetsterapeuter förbättrar klientens förmåga att delta i de ak-
tiviteter hen vill, behöver eller förväntas utföra och föreliggande studies resultat. Att arbete 
möjliggörs av rehabkoordinatorer med bakgrund som arbetsterapeuter. 
 

Rehabkoordinatorerna poängterade i resultatet att förutom arbetssituationen påverkar även 
exempelvis hemmiljö och sociala faktorer varför någon inte kan arbeta. Arbetsterapeuten 
kan för att utreda omgivande faktorer ta stöd av Person Miljö & Aktivitets modellen (PEO) 

som är en arbetsterapeutisk modell som kan tillhandahålla teamet med en holistisk bild av 
patienten (Maclean, 2012; Law, 1996). Även Canadian model of occupational performance 
and engagement (CMOP-E) används av arbetsterapeuter i kartläggning för att få en hel-
hetsbild (Hall, 2015). Vidare påvisar Hall att de tre delarna personliga faktorer, miljö och 
yrke ur Canadian model of occupational performance and engagement inverkar på den 
mentala hälsan, vår slutsats blir därför att omgivande faktorer påverkar arbetsförmågan. 

 

Resultat från vår studie överensstämmer med tidigare forskning av Bohatko-Naismith 
(2015) som påvisar att rehabkoordinatorer har nytta av egenskaper som att vara flexibel 
och verka för gott samarbete i kontakt med klienter och det övriga teamet. Flera av egen-
skaperna som framkom finns beskrivna i modellen The Canadian Model of Client-Centred 
Enablement (CMCE) (Townsend, 2013). Modellen framhäver möjliggörandet som arbets-
terapeutens kärnkompetens, samt redogör för vilka egenskaper som ingår i att möjliggöra 
som arbetsterapeuten kan använda i samverkan med klienten. Användningsområdet för 
dessa kompetenser antyder därför på arbetsterapeutens lämplighet i uppdraget. Dock fram-
går av James (2011) att personliga egenskaper är av större betydelse än en bakgrund inom 
omvårdnad i uppdraget som rehabkoordinator, vilket talar emot vårt resultat. 
 

Resultatet visar också hur viktigt ett internt och externt samarbete är för en lyckad 
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rehabiliteringsprocess. Ståhl (2009) beskriver komplexiteten av samarbete samt hur avgö-
rande olika aktörers intresse av att skapa fungerande samarbete inverkar på rehabilite-
ringen. 
Ovilja och lågt intresse för samverkan hos anställda inom vården belyser Sturesson 
(2015b) kan vara en möjlig orsak till ett ineffektivt samarbete. Vårt resultat belyser vikten 
av gott samarbete men endast ytligt vilka negativa konsekvenser ett ineffektivt samarbete 
har, därför är det väsentligt att utreda detta vidare i framtida forskning. 
 

Metoddiskussion 
I den här studien tillämpades kvalitativ ansats för att besvara studiens syfte. Den kvalitativa 
ansatsen valdes då författarna ville belysa skillnader och likheter mellan två uppdrag men 
också för att belysa respondenternas tankar och åsikter kring dess olika uppdrag och even-
tuellt kopplingen mellan dessa. Då det insamlade datamaterialet vid analysarbetet visade på 
stor bredd med ingående svar anser författarna att metodvalet var adekvat. Annat metodval 
hade eventuellt varit lämpligt vid färre eller fler informanter, alternativt ett omformulerat 
syfte. 

 

Författarna med stöd av Marine Sturesson, verksamhetsutvecklare vid Region Västerbotten 
gjorde initialt ett selektivt urval. Därefter skickades ett kort meddelande för att undersöka 
intresset att medverka i studien, till femton rehabkoordinatorer i Västerbotten. Därefter 
skickades förfrågan att delta till de åtta som visade intresse för studien. De fem rehabkoor-
dinatorer som svarade först blev de informanter som medverkade i studien. I metoden ges 
enbart en indikation på var i länet informanterna är stationerade samt inom vilken variation 
av verksamhetsområden de är verksamma. Detta för att försöka avidentifiera informanterna 
i största möjliga mån. För att besvara studiens syfte valdes enskilda intervjuer för att få 
bredd och djup i svaren. Men även av praktiska skäl då det passade studiens omfattning 
bäst. En semistrukturerad intervjuguide utformades utifrån ’Metodbok för koordinering’ 
och dess avsnitt ’Koordinering i praktiken’. Informanterna fick innan intervjutillfället en 
inblick i innehållet för intervjun via mejl. Tillvägagångssätt valdes med förhoppning om 
mer spontana svar, vilket de senare analyserna kunde påvisa. Vid intervjuerna var en av 
författarna intervjuledare och den andre observatör. Observatören lyssnade och ställde 
följdfrågor som utvecklade delar av intervjun ytterligare. Detta upplägg fungerade bra då 
samtalet blev mer dynamiskt, svaren fördjupades samt att båda författarna lyssnade till 
samma information. 
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Vidare utfördes analyser av det insamlade datamaterialet. Författarna tillämpade kvalitativ 
innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004) och följde processens alla steg nog-
grant. För att först skapa sig en egen bild av materialet arbetade författarna individuellt 
med kodning, skapandet av underkategorier och kategorier. Därefter jämfördes och disku-
terades denna inledande analys gemensamt. Detta kan ha bidragit till ett mer kritiskt för-
hållningssätt till bearbetningen av datamaterialet, vilket kan ses som en styrka. Genom hela 
processens gång beaktades författarnas förförståelse kring ämnet arbetsterapi, då detta kan 
ha påverkat resultatet. För att resultatet inte skulle färgas av förförståelsen användes nog-
grann medvetenhet i analysen samt en tillbakablick i datamaterialet vid osäkerhet om den 
faktiska innebörden av koder. 
 

För stärkt överförbarhet hade författarna behövt utöka det geografiska området i studien 
för bredare representation. Alternativt genomfört liknande studier i andra län. I denna stu-
die deltog informanter från tätort och glesbygd samt från olika verksamheter inom hälso- 
och sjukvården i Västerbotten, vilket kan anses som en styrka för studiens överförbarhet. 
Däremot hade fler informanter ökat överförbarheten ytterligare. Innan analysarbetets bör-
jan uppkom tankar kring frågeguidens utformning. Huruvida frågornas utformning och 
omfattning skulle räcka för att besvara studiens syfte. En provintervju hade gett en värde-
full indikation på frågeguidens utformning, kvalitet samt relevansen gentemot syftet. Dels 
kan författarnas låga erfarenhet av att utforma frågeguider ses som en svaghet i studien. 
Å andra sidan påvisar resultatet att frågeguiden och det insamlade datamaterialet var av 
tillräckligt god kvalitet för att svara på studiens syfte. 

 

Konklusion 
Studien visar sammantaget på att erfarenheter hos legitimerade arbetsterapeuter i uppdra-
get som rehabkoordinator belyser att, sättet att förhålla sig, möta och bemöta människor 
är genomgående lika i båda uppdragen. Likaså att de kartlägger och utvärderar patientens 
liv och utveckling, samt använder sig av målsättningar i utformningen av en plan. De 
mest markanta skillnader som framkom var rehabkoordinatorernas kunskap om externa 
aktörers arbetssätt och de lagar och förordningar de har att förhålla sig till.  

 

För att belysa fler tydliga likheter och skillnader mellan rehabkoordinatorers och arbetstera-
peuters erfarenheter av uppdraget är vidare undersökningar nödvändiga. Även för att visa på 
professionens lämplighet i uppdraget. Författarna anser att studien kan styrka professionens 
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förekomst inom ytterligare verksamheter och arenor. Studien kan därför inspirera arbetste-
rapeuter och andra aktörer att se professionens utvecklingsmöjligheter. Vidare hade det varit 
spännande att utföra liknande studier med andra professioner i uppdraget som rehabkoordi-
nator. Detta för att framledes kunna jämföra mellan olika professioner i uppdraget. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
Inledning & bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat som rehabkoordinator och hur många procent arbetar du? 
2. Hur ser en dag ut i rollen som rehabkoordinator? 
3. Hur beskriver du ditt uppdrag som rehabkoordinator (för en person som aldrig träffat 

en rehabkoordinator)? 
4. Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut innan du blev rehabkoordinator? 

 
Individuellt anpassat stöd till patienten 
1. Att G. Kartlägga patientens rehabiliteringsbehov är ett område som innefattar mycket. 

• Vilka rehabiliteringsbehov möter du oftast? 
• Vilka verktyg och/eller metoder använder du i utredning av rehabiliteringsbehov? 
• Finns det några teorier och modeller du har med dig i utredningen av rehabiliterings-

behov? 
• När i sjukskrivningsprocessen kopplas rehabkoordinatorn in? 

2. H. Skapa plan för återgång 
• Hur skapar du en plan för återgång till arbete med klienten/patienten? 
• Använder du dig av mål (smarta mål) i planeringen tillsammans med klienten? Om ja, 

på vilket sätt? Ge ett exempel på vad ett delmål respektive helmål skulle kunna vara. 
• Vilka svårigheter möter du vid upprättande av plan? 
• Vilka är de största fördelarna med att skapa en plan? 

 
3. I. Vara kontaktperson. Behovet av stöttning och information till patienten kan ju vara väl-
digt individuellt. Vilka egenskaper (som arbetsterapeut) använder du som kontaktperson till 
klienten? Hur stöttar du patienten/klienten? 
4. För att tillsammans med arbetsgivare och arbetsförmedlingen kunna arbeta mot ett gemen- 
samt mål behöver du: J Ha kontakt med arbetsgivaren och arbetsförmedlingen. På vilket sätt 
arbetar ni för att få en gemensam målbild? 

 
Att samverka och samordna internt 
5. Den första punkten är att: A Stödja verksamhetschefen att ta fram rutiner. Arbetar du med 
det? Vad innebär det? 
6. Den andra punkten är att B: Koordinera och utveckla det interna arbetet. Arbetar du med 
det? Vad innebär det? 
7. Punkt tre i metodboken är att rehabkoordinatorn bör C: Bidra till jämställdhet och upptäcka 
våld i nära relationer. Arbetar du med den här frågan? Hur hanterar du den här frågan? 
8. Punkt D: Följa, redovisa och analysera könsuppdelad sjukskrivningsstatistik på enhetsnivå. 
Arbetar du med det? Vad innebär det i ditt arbete? 
9. Punkt E i metodboken tar upp att du som rehabkoordinator bör “bidra till att uppmärk-
samma tidiga signaler för sjukskrivning samt identifiera de patienter som är i behov av koor-
dinering.” Arbetar du med detta? Hur arbetar du med det? 
10. Punkt F: Håll dig uppdaterad och sprid kunskap, delta i nätverksträffar. Arbetar du med 
det? Vad innebär det på din arbetsplats? 

 
Att samverka externt 
11. K. Samarbeta med externa parter. Beskriv vad det innebär. 

• Vilka fördelar finns det med att samverka externt? 
• Vilka utmaningar finns i externa samverkan? 
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Framtiden för rehabkoordinatorer 
1.   Vad anser du att du saknar för kompetenser i uppdraget rehabkoordinator med din 

bakgrund som arbetsterapeut? 
2. Vilka är de största utmaningarna generellt i uppdraget som rehabkoordinator? 
3. Om du fick sia om framtiden för rehabkoordinatorer och uppdragets förkunskapskrav, 

tror du något kommer förändras om ja, vad skulle det kunna vara? 
4. Vad önskar du skulle förändras för rehabkoordinatorer i framtiden om du fick fria hän-

der/ekonomi? 
 
Avslutande fråga 
Är det något du skulle vilja tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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Förfrågan om medverkan i studie 
 
Fler människor i Sverige är idag sjukskrivna längre perioder jämfört med tidigare. Att förkorta 
sjukfallstiden samt få en smidigare återgång till arbete är idag en högprioriterad fråga i sam-
hället. För att få kunskap om hur arbetsterapeuter upplever sig passa i uppdraget som i krävs 
forskning inom detta område. Därför genomförs nu en studie med följande syfte: Att belysa 
arbetsterapeuters erfarenhet av hur den yrkesspecifika kompetensen används i uppdraget som 
rehabkoordinator. 

 
Om du väljer att medverka kommer vi individuellt intervjua dig helst vid ett fysiskt möte, al-
ternativt över telefon eller via medieplattform. Hur, var och när vi ska träffas bestäms i sam-
råd med dig, tiden för intervjun beräknas ta ca 1 timma. Intervjun kommer beröra de uppdrag 
som beskrivs i ’Tabell 1’ i ’Metodbok för koordinering’ och spelas in för att senare transkri-
beras och analyseras. Det inspelade materialet och transkriberingen kommer att raderas när 
vårt projekt avslutas. Vid stort intresse för att delta i studien sker urvalet baserat på deltagar-
nas erfarenhet, för att få ett varierat material att analysera. 

 
Resultatet kommer att sammanställas i vår kandidatuppsats för arbetsterapeutprogrammet vid 
Umeå universitet. Datamaterialet kommer hanteras konfidentiellt. Endast vi studenter som be-
arbetar datamaterialet och vår handledare, Margareta Lindberg, kommer ha tillgång till det in-
samlade materialet. Vårt resultat kommer att redovisas så att ingen individ, arbetsplats och ort 
kan identifieras. Arbetet kommer, efter projektets slut, finnas tillgängligt vid enheten för ar-
betsterapi. 

 
Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan utan förklaring under 
projektets gång. 
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