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SA M M A N F A T T N I N G
Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga långtidssjukskrivnas hälsa före och efter avslutad
intervention samt studera vilka faktorer som hindrat alternativt främjat återgång i arbete hos
individer med tidsbegränsad sjukersättning.
M etod: Studien baseras på data från EU-SURMHNWHW ´6$0./$1*´ VRP lU HQ longitudinell
interventionsstudie. Data har samlats in på 59 långtidssjukskrivna deltagare via enkäter både före
projektstart och ett år efter och dels har data samlats in kvalitativt genom semistrukturerade
intervjuer med 13 deltagare efter det att projektet avslutats. Intervjudeltagarna var indelade i två
grupper (de som hade återgått i arbete/studier och de som fortfarande var sjukskrivna).
Interventionen bygger på både behandling och samverkan mellan organisationer som är
involverade i rehabilitering av personer som har ett år kvar av sin tid i sjukersättning. Resultatet
från enkäterna analyserades fram via ANOVA upprepad mätning och data från intervjuerna
analyserades via innehållsanalys.
Resultat: Huvudresultaten från den kvantitativa delstudien visade att det inte fanns någon skillnad
mellan de som efter ett år återgått i arbete/studier, arbetsträning alternativt de som fortfarande var
sjukskrivna gällande kön, ålder eller utbildningsnivå. Den självskattade depressions- och
ångestnivån minskade och självskattad hälsa och inre kontroll ökade signifikant över tid för den
grupp som kommit ut i arbete efter projektet jämfört med de två andra grupperna. Den kvalitativa
analysen av intervjuerna identifierade följande tema som stödjande faktorer för arbetsåtergång: att
besitta egen drivkraft, ha en insikt om arbetets mervärde och att hitta en balans mellan kravkontroll-stöd. Det tema som beskriver hur myndigheter kan hjälpa och stödja långtidssjukskrivna
tillbaks i arbete är: trygghet med mer vårdkompetens och att synliggöra individuella behov.
Slutsats: Att återgå i arbete för en tidigare långtidssjukskriven person kopplas till bättre
självrapporterad hälsa med mindre depression och ångestbesvär, en starkare känsla av inre
kontroll och en högre tilltro till egen förmåga jämfört med om personer fortfarande är sjukskrivna.
Framgångsfaktorer för arbetsåtergång är balans mellan krav, kontroll och stöd för individen och
en egen motivation att återgå i arbete. För att underlätta arbetsåtergång hos långtidssjukskrivna
bör myndigheter och inblandade parter samverka med vård, erbjuda trygghet och synliggöra varje
enskild individs behov av rehabilitering.
Nyckelord: långtidssjukskrivning, rehabilitering, arbetsåtergång, självskattad hälsa
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A BST R A C T
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and after an intervention. Furthermore, to gain deeper understanding of factors related to
promoting and preventing return to work for people with limited sick leave compensation.
M ethod: The study is based on data from the EU-IXQGHG SURMHFW ´6AMKLANG´ ZKLFK LV D
longitudinal intervention study. Data has been collected from 59 long term absentees though
questionnaires conducted before and one year after the start of the project. Data has also been
collected through semi structured interviews from 13 participants after the end of the project.
They were divided into two groups (those who had returned to work/studies or had an internship
and those who still were sickness absent). The intervention is based on treatment as well as
cooperation between organizations involved in a rehabilitation process for people with one year of
sick leave compensation remaining. The results from the surveys were analyzed with ANOVA for
repeated measures and data from the interviews were analyzed using content analysis.
Result: The main result from the quantitative part of this study showed no significant difference
in return to work between those who had returned to work or studies, been on internships and
those who still were sickness absent based on sex, age and education. The amount of self-rated
depression and anxiety levels were reduced and the self-rated health and internal control were
significant induced over time for the group who returned to work after the project compared to the
other two groups. From the qualitative analyze of the interviews following theme was identified
as supporting factors for returning to work: having own motivation, realized the positive in having
a job and to have balance between demand-control-support. The theme that describes how the
authority can help and support people with long term sickness absence back to work is: security
with more competence in healthcare and make individual needs visible.
Conclusion: Return to work for a former long term sickness absence is associated with better
self-rated health with less depression and anxiety, a stronger feeling of internal control and a
higher self-efficacy compared to if persons still were sickness absent. Factors for success in return
to work is balance between demand-control-support for the individual and an own motivation to
return to work. The authority can facilitate return to work among people with long term sickness
absence by interact more with health-care services, offer security and make every individuals need
for rehabilitation visible.
K eywords: long term sickness absence, rehabilitation, return to work, self-rated health
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T A C K ORD
Skrivandet av denna uppsats kan beskrivas som att åka berg-och-dalbana. Tidvis kämpar man
sig uppför de branta backarna medan i nästa sekund flyga fram i en härlig nedförsbacke. Det
är alla ni personer runt omkring mig som har gjort resan behaglig trots motiga uppförsbackar
emellanåt. Så ett speciellt tack till Ingrid, Anna, Peter och pappa! Tack vare er har den här
resan flutit fram på bästa tänkbara sätt.
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INTRODU K TION
Från 1 januari 2010 började nya regler gälla för personer som fått sjukpenning eller
tidsbegränsad sjukersättning i Sverige (Försäkringskassan, 2010a). Dessa nya förändringar har
skapat heta debatter om huruvida dessa regler förbättrat eller försämrat livsvillkoren för de
drabbade individerna. Massmedia visar upp olika bilder hur det gått för vissa av de nu
utförsäkrade personerna.
En tidning nämner att de utförsäkrade personerna går mot ekonomisk ruin och nu tvingas söka
socialbidrag (Uppsala Nya Tidning, 2011). En annan tidning skriver om en man som på grund
av sin drabbade situation försökt ta sitt liv (Aftonbladet, 2011). Genom de genomförda
förändringarna i socialförsäkringen hamnar många personer i en utsatt position både socialt
och ekonomiskt.
Ohälsa kan uppstå genom ekonomisk stress och otrygga sociala förhållanden. Samband har
setts mellan god folkhälsa och samhällen med ekonomisk och social trygghet samt jämlikhet i
levnadsvillkor, jämlikhet och rättvisa (Hogstedt, Backhans, Bremberg, Lundgren, Törnell, &
Wamala, 2003).
Sjuksk rivningstal i Sverige
Knappt 455 000 personer fick under juli 2010 aktivitets- eller sjukersättning i Sverige. Av
befolkningen mellan 19-64 år var närmare 9 procent tvungna att lämna arbetslivet antingen
helt eller delvis på grund av olika hälsoskäl 2009 (Försäkringskassan, 2010c).
När personer varit sjukskrivna i 60 dagar eller längre ses det som en långtidssjukskrivning
(Försäkringskassan, 2010b). Sjukskrivningstalen för långtidssjukskrivningar i Sverige ökade
ordentligt i mitten av 90-talet (Hogstedt, Bjurvald, Marklund, Palmer, & Theorell, 2004).
Efter 2002 började sjukskrivningstalen minska igen och 2009 var antalet långtidssjukskrivna
personer i Sverige nere i rekordlåga siffror (se figur 1). Anledningen till att
långtidssjukfrånvaron minskade kan bland annat bero på att det 2008 kom rekommenderade
sjukskrivningslängder för olika sjukdomar samt att den sjukskrivnes arbetsförmåga skulle
prövas (Försäkringskassan, 2010b).
De vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivningar är psykiska sjukdomar och sjukdomar i
rörelseorganen. År 2009 stod olika psykiska sjukdomar för 26,8 procent och sjukdomar i
rörelseorganen för 25,8 procent av alla långtidssjukskrivningar (Försäkringskassan, 2010b).
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Figur 1. Kurva över pågående sjukskrivningar (> 59 dagar) i december 1974-2009.

Rätten till sjukpenning och rehabilitering i Sverige
Hur omfattande försäkringssystemen är och vilka villkor de ställer kan påverka både frekvens
och längd på sjukfrånvaron (Henrekson & Persson, 2004). Enligt svensk lag har man som
försäkrad rätt till sjukpenning vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan med minst en
fjärdedel. Försäkrade personer i Sverige ska få rehabilitering för att kunna återgå till
arbetsmarknaden. Det kan vara i form av arbetshjälpmedel och arbetsplatsanpassning.
Försäkringskassan har i uppdrag att se över vilka typer av insatser som behövs för
rehabilitering. De är även skyldiga att samverka med den försäkrades arbetsgivare, hälso- och
sjukvården, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och andra eventuella myndigheter som rör
rehabilitering (Riksdagen, 2010). Den sjukskrivna personen har själv en skyldighet att aktivt
delta och medverka i den rehabilitering som erbjuds (Kjellman, 2010). Jakobsson visar i sin
rapport på en modell över hur den traditionella arbetslivsrehabiliteringen brukar ser ut, denna
kan ses i figur 2 (Jakobsson, 2004).
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Figur 2. Modell över en traditionell arbetsinriktad rehabilitering av arbetslös. Heldragna linjer visar kontakter
förekommande mellan den arbetslöse och mellan olika organisationer. Streckade linjer visar på möjliga
kontakter mellan organisationer.

Sjukfrånvaro eller sjuksk rivning
Skillnaden mellan att vara sjukfrånvarande och sjukskriven är inte alltid så lätt att förklara.
Inom engelska språket finns också flera begrepp så som sick leave och sickness abscence.
Statistiska centralbyrån nämner några hållpunkter för att särskilja begreppen. En sjukskriven
person får sjukpenning/ersättning från Försäkringskassan vid sjukdom. Sjukfrånvaro är de
dagar som arbetstagare är frånvarande från arbete på grund av sjukdom (SCB, 2009). I
rapporten ´Frånvaro från arbetet och ohälsa´ definieras frånvaro som tillfällig, varaktig eller
permanent arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller ohälsa (Europeiska fonden för
förbättring av levnads- och arbetsvillkor, 1997).
Sjukfrånvarons konsekvenser
Sjukfrånvaro kan till en början kännas som något positivt för den drabbade. En lättnad att inte
behöva arbeta när man är sjuk och mår dåligt (Lytsy, 2009). En studie visar att
sjukskrivningar mellan 12-18 månader kan ge positiva konsekvenser. Där framkom att det
främst är livsstilen som förändras positivt så som bättre matvanor, mer motion, minskad rökoch alkoholkonsumtion samt bättre relationer till sina barn och partners (Floderus, Göransson,
Alexanderson, & Aronsson, 2005).
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Vanligast är ändå att en sjukfrånvaro framförallt under en längre tid förknippas med negativa
konsekvenser. Forskning har visat tydliga samband mellan längden på sjukskrivningar och låg
anknytning till arbetsmarknaden (Marklund, Bjurvald, Hogstedt, Palmer, & Theorell, 2005).
Det har visats i studier att återgång till arbeten främst sker inom de första 1,5 åren av
sjukskrivningarna (Stoltenberg & Skov, 2010). Faktorer som högre ålder och låg utbildning,
framförallt hos kvinnor, ger sämre prognos att återgå i arbete efter en sjukskrivning (Salmi,
Svedberg, Hagberg, Lundh, Linder, & Alexandersson, 2009). Långtidssjukskrivna kvinnor
bygger med hjälp av sina erfarenheter från sin sjukskrivning upp en ny tillvaro i rollen som
sjukskriven (Ockander & Timpka, 2003). Personernas psykiska välbefinnande påverkas ofta
negativt och tvivel på om det någonsin ens går att återgå tillbaka till arbetet kan uppstå. Detta
tvivel kan ge ännu mer symtom, isolering och nedstämdhet (Lytsy, 2009). I en dansk studie på
personer med olika sjukfrånvarolängder (3-8 veckor eller mer) kunde man se att det fanns
statistiskt signifikanta samband mellan sjukfrånvaro och låg self-efficacy (Labriola, o.a.,
2007). Långtidssjukskrivna personer skattar sin hälsa mycket lägre än de som inte varit
sjukfrånvarande alls och de som varit sjukskrivna mellan 1-28 dagar (Eriksson, von Celsing,
Wahlström, Janson, Zander, & Wallman, 2008). En svensk studie har dessutom visat
signifikanta samband både mellan sjuklighet, dödlighet och låg självskattad hälsa (Burström
& Fredlund, 2001).

Samhällets bemötande
En annan svensk studie visar på att varannan till var tredje person har känt utanförskap och
har skuldkänslor kopplat till sin sjukskrivning. Av deltagarna i studien kände sig 37 procent
helt utanför samhället och flera personer upplevde att de enbart var till belastning för
samhället (Floderus, Göransson, Alexanderson, & Aronsson, 2005). Av de 5802
långtidssjukskrivna respondenterna som deltog i en enkätstudie om mötet med sjukvården
angav 29 procent att de hade negativa erfarenheter av mötet. Det var allt ifrån att inte blivit
betrodd, inte blivit förstådd, inte blivit lyssnad på, blivit likgiltigt bemött eller bemött med
respektlöshet. Resultatet visade starka könsskillnader där kvinnorna i högre grad hade
negativa erfarenheter av mötet med sjukvården (Upmark, Borg, & Alexanderson, 2007).

Ekonomiska aspekter
Att en stor del av befolkningen är sjukskrivna och behöver ekonomisk hjälp i form av
sjukpenning eller sjukersättning från staten kostar pengar för samhället. År 2009 utbetalades
18 miljarder kronor till personer som behövde sjukpenning (Försäkringskassan, 2010c).
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En studie har visat positiva samhällsekonomiska vinster av utökad multiprofessionell
rehabiliteringssamverkan för sjukskrivna individer. Förutom samhällsekonomiska vinster
hade interventionsgruppen även färre dagar med sjukfrånvaro jämfört med kontrollgruppen.
Det resultatet var det samma även efter sista mätningen som var vid en sexårsuppföljning
(Kärrholm, Ekholm, Ekholm, Bergroth, & Ekholm, 2008). Ett annat forskarteam såg positiva
resultat i både hälsoeffekter för individen men också en kostnadseffektivitet i vård av
sjukskrivna genom ökad samverkan mellan inblandade vårdinstanser (Dewa, Hoch, Carmen,
Guscott, & Anderson, 2009).
T idigare forskning inom arbetsåtergång
Tidigare forskning om hur förbättringar och effektivisering till arbetsåtergång genom
yrkesinriktade åtgärder ska hanteras för sjukskrivna personer är begränsad. Det är något som
RFNVn IUDPNRPPHU L UDSSRUWHQ ´'HQ K|JD VMXNIUnQYDURQ ± VDQQLQJ RFK NRQVHNYHQV´
(Hogstedt, Bjurvald, Marklund, Palmer, & Theorell, 2004). Längden på sjukfrånvaron i den
studerade litteraturen skiljer sig en hel del inom gruppen långtidsfrånvarande, från 8 veckor
till några år finns beskrivet bland de olika artiklarna. Det finns en del studier som inriktat sig
mot just arbetsåtergång dock med spretigt resultat. I de studier som gjorts finns inga direkt
entydiga resultat i hur en god arbetslivsrehabilitering bör se ut för att ge ett gott resultat.
Fysisk aktivitet främjade arbetsåtergången i en studie medan man inte kunde se några
skillnader i återgång i en annan (Hagen, Ødelien, Lie, & Eriksen, 2010; Ahlgren, Bergroth,
Ekholm, & Schüldt, 2007).

Arbetsplatser och sjukfrånvaro
En sammanställning av ett flertal interventionsstudier på arbetsplatsen där återgång i arbete
var målet gjordes 2005. Där fann man att om man gjorde anpassningar av arbetsplatsen till
individens olika behov så minskade längden på sjukfrånvaron (Franche, Cullen, Clarke, Irvin,
Sinclair, & Frank, 2005). I en dansk studie om meningsfullhet och engagemang i sitt arbete
visade resultaten på en signifikant minskad risk för sjukfrånvaro på över 8 veckor i följd om
man ansåg att de arbetsuppgifter man utförde kändes meningsfulla (Clausen, Christensen, &
Borg, 2010). Antalet dagar med sjukfrånvaro från arbetet skiljer sig mellan olika
yrkesmässiga positioner. Personer med lägre yrkesmässig position rapporterar fler
sjukfrånvarodagar än de med högre yrkesmässig position (Ferrie, o.a., 2011). Även
psykosociala faktorer i arbetssituationen påvisade samband med sjukfrånvaro. Bland annat
associerades upplevelser av att inte ha friheten att utföra uppgifter på sitt eget sätt starkt med
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framtida sjukfrånvaro (Borritz, o.a., 2010). Att psykosociala faktorer som self-efficacy och
depression har stor påverkan för återgång i arbete framkom som resultat i en studie som
innefattade långtidssjukskrivna personer från fem länder i Europa (D'Amato & Zijlstra, 2010).
Störd sömn och trötthet visar tydliga samband med återgång i arbete hos långtidssjukskrivna
personer. Både störd sömn och trötthet minskar sannolikheten för återgång (Åkerstedt,
Kecklund, & Selén, 2010).
Genom en kvalitativ studie, med fokusgruppsintervjuer hos en grupp långtidssjukskrivna
individer med flera olika typer av diagnoser, ville forskarna få fram faktorer som främjande
arbetsåtergång. Fyra olika huvudteman kom fram från intervjuerna. Gynnsamma
arbetsförhållanden: kontroll över arbetstider och arbetsuppgifter samt möjlighet till
arbetsanpassning. Stöd från arbetsgivare och att känna sig välkommen tillbaka var av stor
betydelse. Positiva egenskaper hos den anställde var det andra huvudtemat. Där poängterades
vikten av motivation till att komma tillbaks i arbete. Tredje temat handlade om den sociala
miljön. Att det är viktigt med god arbetslivsinriktad rehabilitering, rådgivning och personlig
vägledning. Stöd från myndigheter och från sjukvårdens sida angavs också ha betydelse för
arbetsåtergång. Den egna ekonomiska situationen var det sista och fjärde huvudtemat.
Deltagarna kunde känna sig tvingade till återgång i arbete på grund av inkomstbortfall
(Dekkers-Sánchez, Wind, Sluiter, & Frings-Dresen, 2010). Från krav-kontrollmodellen som
tillämpas på psykisk arbetsbelastning (Karasek & Theorell, 1990) har en krav-kontrollstödmodell utvecklats för att mer ingående beskriva belastningen, figur 3, (Johnson & Hall,
1988).

Figur 3. Krav-kontroll-stödmodell av Johnson & Hall.
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Både omgivningsfaktorer, arbete och sociala förhållanden spelar en viktig roll i om personer
anser sig vara arbetsförmögna eller inte framkommer i en forskningssammanställning från
2005. (Young, Roessler, Wasiak, McPherson, van Poppel, & Anema, 2005).

Arbetslivsinriktad rehabilitering
Ett forskarteam fann genom sitt multidisciplinära rehabiliteringsprogram, innehållande bland
annat KBT, undervisning och arbetsplatsinterventioner, att interventionsgruppen signifikant
ökade sin arbetsförmåga mer jämfört med kontrollgruppen. Samtidigt visade resultaten att om
man vid baslinjemätningen hade som konkret mål att återgå i arbete, oavsett grupptillhörighet,
fanns en signifikant ökning av arbetsförmåga och ökning i arbetsåtergång (Braathen,
Veiersted, & Heggenes, 2007). Genom en intervention som gick ut på att ge fysisk träning till
individer med ryggsmärtor kunde man dock inte se någon förbättring i återgång till arbetet
jämfört med den kontrollgrupp som användes (Hagen, Ødelien, Lie, & Eriksen, 2010). Med
hjälp av ett rehabiliteringsteam bestående av läkare, sjukgymnaster, kuratorer och psykologer
ville man få långtidssjukskrivna personer med både fysiska och psykiska besvär tillbaks in i
arbete eller studier. Totalt hade 43 procent av de 40 deltagarna kommit ut i arbete alternativt
börjat studera efter interventionen (Siggeirsdóttir, Alfredsdóttir, Einarsdóttir, & Jónsson,
2004).
Att öka arbetstagares kunskaper inom problemlösning med hjälp av kognitiv beteendeterapi
och terapi inriktat på problemlösning kunde kopplas till minskad långtidssjukskrivning hos
arbetstagarna efter ett års uppföljning. Signifikanta skillnader påvisades i depressiva besvär,
där interventionsgruppen minskade sina besvär jämfört med kontrollgruppen. Dock kunde
inga skillnader ses mellan grupperna gällande självskattad hälsa (Lexis, o.a., 2010). I en
tidigare gjord studie fick deltagarna vara med i ett kognitivt beteende-program i 12 veckor där
fokus låg på arbetsåtergång. Där ingick flera moment bland annat avslappning,
stresshantering, problemlösning och hur deltagarna skulle kunna hantera de svårigheter som
kan uppstå med att börja arbeta igen. För deltagarna med kortare sjukskrivningslängd visade
programmet på positiva effekter i arbetsåtergång under uppföljningstiden på sex månader
jämfört med den kontrollgrupp som fanns. För deltagarna med långa sjukskrivningar (> 12
månader) visade inte programmet någon effekt (Marhold, Linton, & Melin, 2001).
Vid en studie jämfördes olika rehabiliteringsåtgärder så som fysisk träning, studier,
arbetsträning och kombinerade åtgärder. Faktorer som visade sig gynna arbetsåtergång var att
ha en tidigare anställning och att ha fått rehabilitering i form av arbetsträning (Ahlgren,
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Bergroth, Ekholm, & Schüldt, 2007). Genom en samverkansstudie som syftat till att främja
individens möjligheter till att återgå i arbete genom både individuell utveckling och
vägledning kunde man se goda resultat i arbetsåtergång hos deltagarna (Lytsy, Hansson &
Anderzén, 2010). Andra faktorer som visats vara betydande för arbetsåtergång är att det ställs
måttliga krav på den anställde och att denne har hög kontroll över sina uppgifter.
Kombinationen av dessa två ökar sannolikheten till både del- och heltidsarbetsåtergång. Även
positivt självrapporterad hälsa ökade sannolikheten till att återgå till arbete. Detta gällde dock
inte för deltidsarbete (Josephson, Heijbel, Voss, Alfredsson, & Vingård, 2008).
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Problemformulering
Det behövs mer forskning inom området arbetsåtergång och långtidssjukskrivning för att
kunna hjälpa långtidssjukskrivna personer tillbaka till arbetslivet. Man behöver föra denna
kunskap vidare till organisationer och myndigheter som arbetar med att hjälpa
långtidssjukskrivna

individer

tillbaka

till

arbetslivet.

En

annan

fråga

är

hur

långtidssjukskrivna personers hälsa och livsstil påverkas när de återgår i arbete efter en lång
tid som sjukskrivna. Mer kunskap inom området skulle ge dessa organisationer och
myndigheter möjlighet att arbeta mer målinriktat med sitt uppdrag.
SY F T E
Syftet med denna studie är att kartlägga långtidssjukskrivnas hälsa både före och efter
avslutad intervention samt kartlägga faktorer som hindrat alternativt främjat återgång i arbete
hos individer med tidsbegränsad sjukersättning.
F rågeställningar
1. Vilka individfaktorer skiljer gruppen som återgått i arbete med gruppen som kvarstår i
sjukskrivning?
2. Vilka yttre faktorer upplever personer som varit sjukskrivna i mer än ett år stödjer
återgång i arbete?
3. Hur förändras den långtidssjukskrivnes upplevda hälsa när personen återgår i arbete?
4. På vilket sätt upplever individer att olika myndigheter kan hjälpa och stödja
långtidssjukskrivna personer tillbaka till arbetslivet?
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METOD
Design och U rval
Datamaterialet i denna uppsats bygger på data från enkäter som är insamlat i en studie som
finansierats av Europeiska socialfonden (ESF). Studien har namnet SAMKLANG och är en
longitudinell studie där respondenter före projektstart och efter ett år svarat på enkäter. Därtill
har ett slumpmässigt urval av respondenterna som efter ett år återgått i arbete alternativt står
kvar i en sjukskrivning följts upp efter avslut via en kvalitativ delstudie i form av intervjuer.
59 personer med lättare psykisk och stressrelaterad ohälsa och som hade ett år kvar av sin
sjukersättning besvarade enkäter både före projektstart och ett år efter.. Ingen kontrollgrupp
finns. Respondenterna är sina egna kontroller. Urvalet av deltagare genomfördes av
handläggare vid Försäkringskassan utefter vissa specifika inklusion- och exklusionskriterier,
se tabell 1. Urvalet är inte randomiserat.
Urvalet i intervjudelen består av ett slumpmässigt urval av 13 personer av individer som efter
ett år återgått i arbete, arbetstränar, studerar alternativt har en fortsatt sjukskrivning (8
arbetar/studerar/arbetstränar och 5 är fortsatt sjukskrivna).
Tabell 1. Projektet SAMKLANGs inklusionskriterier och exklusionskriterier.

Inklusionsk riterier

E xklusionsk riterier

Diffusa diagnoser och stressrelaterad ohälsa

Pågående missbruk

Ett år kvar av beviljad sjukersättning vid
uttagning till projektet
Varje deltagare har genomgått en Sassamutredning inom 3 månader
Finns en läkarbedömning som ej är äldre än 3
månader

Våldsbenägna

Kan tänka sig gruppbehandling under en 3
månaders period
´0RWLYHUDGH´
Ingen gräns för hur länge personen varit
sjukskriven
Svenska kunskaper

Stor medicinering
Annan behandling (ex. psykoterapi,
rehabilitering vid smärtklinik, planerad
operation)
Suicidrisk
Pågående våld i nära relation
Oförmåga att reflektera och föra dialog kring
den egna situationen
Primärpsykiatrisk diagnos som hindrar
deltagande i gruppintervention

Yngre är prioriterade
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Totalt valdes 63 deltagare ut att ingå i projektet. Efter den första kontakten med psykolog
exkluderades 4 personer som ansågs för sjuka för att delta i projektet eller inte matchade de
uppsatta inklusion- och exklusionskriterierna. Vid första enkätinsamlingen fanns ett externt
bortfall på 2 personer, dessa deltog i projektet men valde att inte svarade på någon av
enkäterna.

Figur 4. Bortfall och antal deltagare i projektet.

E nkäten och mätvariabler
Enkäterna tar upp bakgrundsfakta om deltagarna, ålder, kön utbildning och civilstånd etc.
Största delen av enkäten handlar om deltagarnas hälsa, motivation och om deras syn på
framtiden. Enkäten bifogas i sin helhet i bilaga 1.

Madrs-S
Madrs-S är en förkortning för Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, Self-assesment.
Mätinstrumentet

är

validerat

och

väl

beprövat.

Madrs-S

visar

graden

av

nedstämdhet/depressivitet med hjälp av 9 frågor. Frågorna ger mellan 0-6 poäng.
Maxpoängen är således 54 poäng (Montgomery & Åsberg, 1979).
Resultatet tolkas på följande vis:
0-12 poäng = ingen eller mycket lätt depression
13-19 poäng = lätt depression
20-34 poäng = måttlig depression
SRlQJ VYnUGHSUHVVLRQ

Mastery
The Pearlin Mastery Scale är en skattningsskala som mäter en persons inre kontroll och
självkänsla. Genom sju självskattade frågor kan man utläsa graden av inre kontroll som
personen ser sig ha i frågor kring saker som påverkar deras liv (Pearlin & Schooler, 1978).
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Frågorna 31-37 i enkäten, se bilaga 1. Svarsalternativen för varje fråga är: stämmer inte alls,
stämmer inte särskilt bra, stämmer ganska bra och stämmer helt.

Motivation och tilltro till egen förmåga
Fråga 27 i enkäten handlar om motivationen och den egna tilltron hos deltagarna för att kunna
återgå i arbete. Svarsalternativen är: i hög grad troligt (5), till viss del troligt (4), varken eller
(3), inte särskilt troligt (2), inte alls troligt (1).

Självskattad hälsa (SRH)
Ett vanligt sätt att mäta hälsa hos individer är att låta personerna själva skatta sin hälsa via en
HQVWDNDIUnJD´,DOOPlQKHWKXUVNXOOHGXYLOMDVlJDDWW'LQKlOVDlU"´. Det är en mycket väl
validerad fråga (Lundberg & Manderbacka, 1996). Svarsalternativen är: utmärkt (5), mycket
god (4), god (3), någorlunda (2) eller dålig (1).
Datainsamling

Enkäter
Datainsamlingen genomfördes dels via enkäter före interventionen påbörjats och vid en
uppföljning ett år efter interventionen. Enkät före lämnades ut till deltagarna före
interventionen och uppföljningsenkäten skickades ut via post med ett bifogat svarskuvert ett
år efter projektavslut.
På den första enkäten svarade 57 av 59 deltagare (97 procent). Vid den andra mätningen efter
ett år insamlandes 29 enkäter. Under projektets gång hade 9 personer urfasats på grund av sin
fysiska och psykiska hälsa. Totalt fullföljde 50 personer projekttiden. Svarsfrekvensen vid
andra mätningen blev således 58 procent. Det interna bortfallet var som störst vid skattningen
av Madrs-S där bortfallet låg runt 20 procent vid både första och andra mätningen.

Intervjuer
Den kvalitativa datainsamlingen skedde genom 13 semistrukturerade intervjuer med deltagare
i projektet efter projektavslut (efter ett år). Utav de som deltog i intervjuerna så hade 8
personer kommit ut i arbete, studier eller arbetsträning och 5 personer var fortfarande
sjukskrivna. Intervjuerna gjordes via en intervjuguide, se bilaga 2. Intervjuerna genomfördes
av två intervjuare i Studiefrämjandets lokaler där deltagarna tidigare varit under projekttiden.
Anteckningar togs av båda intervjuare under intervjun. Intervjuerna tog mellan 60 - 90
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minuter. Varje intervjudeltagare tilldelades en egen kod och anteckningarna tillhörande varje
enskild intervju fick samma kod allt för att värna om den personliga integriteten.
Procedur

Interventionen
Deltagarna deltog i gruppträffar 1 gång per vecka under en 8 veckors period. Behandlingen
bestod av möten baserade på ACT-metoden (Acceptance and Commitment Therapy)
tillsammans med en psykolog vid Socialmedicin/Stressmottagningen på Akademiska
Sjukhuset. ACT är en gren av KBT (kognitiv beteendeterapi) som fokuserar på de resurser
och möjligheter som individen har. Att acceptera det man inte kan påverka och förändra det
man kan (Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999). De deltagare som mot förmodan inte kunde delta
i gruppträffarna, exempelvis på grund av socialfobi, fick istället individuellt träffa en
arbetsterapeut i projektet. Direkt därefter bistod Studiefrämjandet med olika aktiviteter och
coachning. Parallellt med detta hade Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans
handläggare kontinuerlig kontakt med alla deltagare. Från dessa myndigheter hade deltagarna
i projektet enbart en kontaktperson per myndighet.

Figur 5. Flödesschema över projektet SAMKLANG i sin helhet.
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Arbetsförmedlingen och Studiefrämjandet höll även vissa gemensamma aktiviteter för att
främja återgång i arbetet exempelvis intervjutekniker och hur man skriver ett CV. Ju fler
deltagare som kom ut i arbetsträning/deltidsarbete desto mer kunde coacherna i projektet
arbeta mer individuellt med deltagarna och även besöka olika arbetsplatser. Figur 5 visar
flödet i projektet.
Dataanalyser

Kvantitativ dataanalys
Statistical Package for the Social Sciences, SPSS har tillämpats för att analysera enkäterna
(Wahlgren, 2008). Svaren på enkäterna kodades och fördes in i SPSS. Enstaka frågor som inte
besvarats eller där deltagaren kryssat i flera alternativ uteslöts i analysen. Förutom data från
enkäterna lades även data så som diagnos och utfall efter projektavslut in i SPSS.
Deskriptiv statistik användes för att beskriva målgruppen. Analysmetoder som envägs
ANOVA och ANOVA för upprepade mätningar användes för att kunna besvara
frågeställningarna 1 och 3 där den oberoende variabeln var utfallet efter projektavslut
(i arbete, i arbetsträning och fortsatt sjukskrivna).  Signifikansnivån sattes till 5 % - nivån.

Kvalitativ dataanalys
För att få fram det manifesta innehållet från intervjuerna användes tekniken innehållsanalys
(Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna analyserades genom en innehållsanalys enligt
Graneheim och Lundman (Graneheim & Lundman, 2004). Det empiriska materialet har
tolkats förutsättningslöst och inte enligt förutbestämda kategorier. Hela intervjumaterialet,
intervju för intervju, lästes noggrant igenom ett flertal gånger. Därefter markerades vissa
meningar och fraser som var relevanta för de uppsatta frågeställningarna (i detta fall fråga 2
och 4). Dessa meningar och fraser kortades sedan ner till koder för att göra materialet lättare
att handskas med och analysera. Dessa koder tilldelades sedan en kategori. Varje kategori
innefattar flera koder med liknande innehåll. Slutligen formulerades ett tema där det latenta
innehållet från intervjuerna framgick.

Citat plockades ut från intervjuerna och

omformulerades från talspråk till skriftspråk för att ytterligare värna om de intervjuades
integritet. Citaten beskriver de intervjuades upplevelser och förtydligar de framtagna
kategorierna. För att särskilja citaten från de olika intervjuerna har citaten numrerats med
samma kod som på intervjumaterialet (1-13).
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E tiska aspekter
Allt deltagande både i projektet och i intervjuerna har varit frivilligt. Alla deltagare har lämnat
ett skriftligt samtycke till att vara med i projektet. De 13 intervjuade personerna lämnade
ytterligare ett skriftligt samtycke vid intervjun. Detta för att den kvalitativa delen av uppsatsen
granskades enskilt och har fått en egen godkänd etikprövning av etikprövningsnämnden: Dnr
2010/456. Allt insamlat material både enkäter och anteckningar från intervjuerna
sifferkodades för att skydda den personliga integriteten.
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R ESU L T A T
K vantitativ resultatredovisning
Tabell 2. Deskriptiv data av målgruppen.

V ariabel

Deltagare (n=59), (%)

Kön
Man

13 (22)

Kvinna

46 (78)

Ålder (medelvärde i år +SD)

42,98 (±7,9) (min 25, max 62)

Sjukskrivningstid (medellängd i månader +SD)(n=54)

92,22 (±36,86) (min 15, max 187)

Civilstånd antal (%)
Gift/sambo/särbo

32 (57,1)

Ensamstående

24 (42,9)

Utbildning antal (%)
Grundskola/folkskola/realskola

5 (8,9)

Gymnasieskola

34 (60,7)

Universitet/högskoleutbildning

14 (25)

Annat

3 (5,4)

Diagnosgrupper antal (%)
Smärtproblematik/fibromyalgi

24 (42,9)

Stressrelaterad ohälsa, utmattningsdepression,

6 (10,7)

utbrändhet, stressreaktioner
Psykisk ohälsa, ångest/depression,

26 (46,4)

depression/fibromyalgi, PTSD
Utfall efter projektavslut antal (%)

(OBS! n=50)

Arbete/studier

13 (26)

Arbetsträning

27 (54)

Kvar i sjukskrivning

10 (20)

Ingen statistisk signifikant skillnad kunde ses i sjukskrivningslängd mellan grupperna
(arbete/studier, arbetsträning, fortsatt sjukskriven). Inga signifikanta skillnader i resultat utfall
kan relateras till kön, ålder eller utbildningsnivå. Vid analys av de tre olika diagnosgrupperna
visar gruppen med smärtproblematik och fibromyalgi en tendens på att i högre grad komma ut
i arbete jämfört med de andra grupperna (stressrelaterad ohälsa, utmattningsdepression,
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utbrändhet, stressreaktioner; psykisk ohälsa, ångest/depression, depression/fibromyalgi,
posttraumatiskt stressyndrom).
Det finns en tendens till att gruppen som kommit ut i arbete även uppvisar en större
motivation och tilltro till den egna förmågan att återgå i arbete (F=2,98; p = 0.06). Gruppen
som kommit ut i arbete hade vid första mätningen ett medelvärde i sin skattning (M+SD) 3,18
± 0.98. Personer som hade arbetstränat fick i första mätningen 3,30 ± 1,17. Gruppen med
deltagare kvar i sjukskrivning hade vid första mätningen en skattning på 2,33 ± 0.50 på sin
motivation och tilltro till att återgå i arbete.  
Analyserna över tid visar en signifikant interaktionseffekt på skattningen av Mastery mellan
grupperna arbete/studier, arbetsträning, fortsatt sjukskrivna, över tid (F=4,70; p <0,05), se
figur 6. Gruppen som kommit ut i arbete hade vid första mätningen ett medelvärde i sin
skattning av Mastery på 2,53 ± 0,40 vid projektstart och 3,02 ± 0,51 vid projektets avslut.
Personer som hade arbetstränat fick i medelvärde 2,49 ± 0,47 vid första mättillfället och 2,49
± 0,69 vid andra. Den grupp med deltagare som var fortsatt sjukskrivna skattade sin Mastery
till 2,31 ± 0,58 vid projektstart och 2,25 ± 0,56 vid avslut.
3,50
3,00
2,50
2,00

Arbete  eller  studier

1,50

Arbetsträning
Fortsatt  sjukskriven

1,00
0,50
0,00
Mastery  mätn.1

Mastery  mätn.2

Figur 6. Graf över medelvärdet av deltagarnas Mastery vid första och andra mätningen utifrån deras utfall

Resultatet visar en statistisk signifikant skillnad (F=3,88; p <0,05) i interaktionseffekt på den
självrapporterade hälsan mellan grupperna, arbete/studier, arbetsträning, kvar i sjukskrivning,
över tid (se figur 7). Gruppen som kommit ut i arbete hade vid första mätningen skattat sin
hälsa till 2,00 ± 0,74 vid projektstart och 2,25 ± 0,46 vid projektets avslut. Personer som hade
arbetstränat hade skattat 1,74 ± 0,66 vid första mättillfället och 1,76 ± 0,83 vid andra. Den
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grupp med deltagare som var fortsatt sjukskrivna skattade sin hälsa till 1,67 ± 0.71 vid
projektstart och 1,75 ± 0.96 vid avslut.
2,50
2,00
1,50
Arbete  eller  studier
1,00

Arbetsträning
Fortsatt  sjukskriven

0,50
0,00
Självskattad  hälsa   Självskattad  hälsa  
mätn.1
mätn.2
Figur 7. Graf över deltagarnas självskattade hälsa vid första och andra mätningen utifrån deras utfall.

När projektet startade hade över hälften av deltagarna måttlig eller svår depression enligt
självskattningsinstrumentet Madrs-S. Tabell 3 visar hur summapoängen av Madrs-S fördelade
sig i målgruppen. Drygt hälften av deltagarna hade en Madrs-S poäng som motsvarar måttlig
till svår depression.
Tabell 3. Poängfördelningen i Madrs-S efter första enkäten

Variabel

% (n=56)

0-12 poäng

19,6

13-19 poäng

28,6

20-34 poäng

46,4

SRlQJ

5,4

Förändringen över tid gällande Madrs-S visar en signifikant interaktionseffekt mellan
grupperna över tid (F=4,87; p <0,05), se figur 8. Gruppen som kommit ut i arbete hade vid
första mätningen ett medelvärde i sin skattning av Madrs-S på 19,42 ± 5,05 vid projektstart
och 11.63 ± 6,80 vid projektets avslut. Personer som hade arbetstränat fick i medelvärde
20,26 ± 8,99 vid första mättillfället och 21,17 ± 10,03 vid andra. Den grupp med deltagare
som var fortsatt sjukskrivna skattade Madrs-S till 21,75 ± 14,13 vid projektstart och 31,33 ±
7,77 vid avslut.
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Figur 8. Graf över deltagarnas Madrs-S skattning vid första och andra mätningen utifrån deras utfall

K valitativ resultatredovisning
Resultaten från intervjuerna gällande vilka yttre faktorer som stödjer återgång i arbete för
personer som varit sjukskrivna i mer än ett år är att det funnits en balans mellan kraven som
ställts, kontrollen man själv har över sin situation och det som händer runtomkring och
upplevelsen av stöd. Den egna drivkraften som motivation och en vilja att komma tillbaks i
arbete eller studier är också avgörande faktorer. Insikter i att ett arbete associeras med positiva
känslor i form av stimulans och att få en socialsamvaro är andra viktiga faktorer som
omnämns.
Tabell 2. Resultat av frågeställning 2 i tema och kategorier.

T ema

K ategorier
Krav och press
Kontroll

Att besitta egen drivkraft, insett arbetets
mervärde och hittat balans mellan kravkontroll-stöd

Stöd och förståelse
Motivation och egen vilja
Sociala behov
Stimulans
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Citat från intervjuerna som belyser de olika kategorierna från tabell 2:
´Jag känner en ekonomisk press och stress. Det känns oroligt och ovisst inför framtiden´ (12)
´Både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan pushade mig att ta snabba beslut ´ (8)
´Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan satte press på mig att hitta praktikplatser´ (11)
´Jag känner till mina egna begränsningar, vad min kropp orkar och klarar av´ (8)
´Jag tror inte jag hade fixat detta utan stödet jag fått ´ (5)
´Jag har hela tiden haft drivkraften att vilja komma tillbaka till arbete ´ (1)
´Jag vill inte vara hemm a och isolerad´ (13)
´Jag normaliseras av ett arbete, det ger energi att känna så ´ (6)
Resultaten från intervjuerna gällande hur myndigheter kan hjälpa och underlätta
långtidssjukskrivna personer tillbaka i arbetslivet talar för att skapa trygghet hos denne med
hjälp av några få kontaktpersoner hos de olika inblandade myndigheterna. Det vore även
önskvärt med gemensamma möten och att personalen fysiskt finns i varandras närhet i
rehabiliteringsprocessen. Personalen bör besitta djupare kunskaper inom de vanligaste
diagnoserna och dess symtom. Sjukvården borde få en större roll i samverkan med övriga
myndigheter. Det individuella behovet måste tillgodoses både gällande vilka typer av
behandlingar och rehabiliteringsåtgärder som passar bäst för varje enskild individ men också
gällande det faktum att behov av hjälp och stöd från myndigheter skiljer sig mellan personer.
Tabell 3. Resultat av frågeställning 4 i tema och kategorier.

T ema

K ategorier
Lokalisering och några få kontaktpersoner
Diagnosförståelse
Vårdkontakt

Trygghet med mer vårdkompetens och att
synliggöra individuella behov.

Individanpassad rehabilitering och
behandling
Praktikhjälp
Prövad arbetsförmåga
Tidiga insatser
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Citat från intervjuerna som belyser de olika kategorierna från tabell 3:
´ Drömläget hade varit att ha alla under samma tak ´ (1) (syftade då på Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och sjukvården)
´Att ha få kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gav trygghet, jag

slapp berätta min historia på nytt varje gång´(12)
´ Det saknas kunskap hos personalen på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om de

olika sjukdomssymtomen´(3)
´Jag har saknat att ha en läkartillgång´(2)
´Individuella möten med specialister beroende på vilka behov man har hade varit bra ´(10)
´Jag tror det hade hjälpt om jag fått färdiga konkreta förslag på praktikplatser från

Arbetsförmedlingen´(4)
´Man borde prova flera olika praktikplatser för att där se sina begränsningar vad man klarar

av och orkar´ (9)
´Man borde tidigt fånga upp nysjukskrivna med liknande projekt´(6)
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D IS K USSI O N
Resultatdiskussion
Syftet med denna uppsats var att kartlägga långtidssjukskrivna personers hälsa och faktorer
som hindrat alternativt stött återgång i arbete hos individer med tidsbegränsad sjukersättning.
Utvärderingen av interventionen som genomförts på gruppen långtidssjukskrivna personer
bygger på är en samverkansprocess mellan vården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
och Studiefrämjandet och gör det svårt att uttala sig om vilka delar i denna process som varit
lyckosam eller inte för att stödja de långtidssjukskrivna personerna att närma sig arbetslivet,
se figur 5 på sidan 17. Utvärderingen har genomförts via två olika delstudier en kvantitativoch en kvalitativstudie.

Kvantitativ delstudie
Resultaten som visar att hela 80 procent av deltagarna närmat sig arbetslivet, antingen genom
en anställning, påbörjade studier eller arbetsträning, är ett mycket bra resultat utefter de
förutsättningar som fanns hos gruppen. Tidigare studier har visat på tydliga samband mellan
sjukskrivningens längd och låg anknytning till arbetsmarknaden (Marklund, Bjurvald,
Hogstedt, Palmer, & Theorell, 2005). Deltagarna i detta projekt hade sjukskrivningslängder
mellan 15 mån till 15,5 år och medelsjukskrivningslängden var strax över 7,5 år. Även om det
var sagt att urvalet av deltagare skulle bygga på de hade två timmars arbetsförmåga vid
projektstart så var det ett flertal som deltagarna som inte hade det. Gruppen var betydligt
sjukare än så och stod långt ifrån att träda in i arbetslivet. Några hade till och med upplevt sig
tvingade att delta i projektet för att de annars skulle bli av med sin sjukersättning på grund av
de förändringarna i Socialförsäkringen (Försäkringskassan, 2010a). Självskattningen via
depressions- och ångest skalan Madrs-S visade att bara en femtedel av de 56 personer
självskattade sig att inte ha någon depression alls eller endast en mildrare grad av depression.
3 personer hade höga poäng att de enligt klassificeringen hade i gradering grav depression och
borde fått hjälp med vidare utredning. Nästan hälften av deltagarna låg i spannet mellan 20-34
poäng, måttlig depression.
Madrs-S tar upp frågor bland annat kring personers sömn, oro och livslust. Forskning har
visat att en föreliggande depression, sömnsvårigheter och trötthet har stor påverkan för
återgång i arbete (D'Amato & Zijlstra, 2010; Åkerstedt, Kecklund, & Selén, 2010).
Deltagarnas skattning av Madrs-S förändrats efter ett år och visar en signifikant skillnad i
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skattningen av Madrs-S mellan de tre grupperna (arbete/studier, arbetsträning, fortsatt
sjukskriven). Gruppen som kom ut i arbete eller studier går från att ha klassificerats som lätt
deprimerad till att inte vara det alls eller endast ha en mycket lätt depression. De som börjat
arbetsträna skattade sin Madrs-S ungefär lika före som efter projektet. Den grupp som var
tillbaks i sjukskrivning ökade sin skattning av Madrs-S. Från att ha klassificerats som måttligt
deprimerad till svårt deprimerad. Att inte ha kommit ut i arbete eller arbetsträning, som ändå
var projektets syfte, gjorde att dessa personer kände att det blev ännu ett misslyckande och
därför upplevde dessa personer mer negativa tankar och känslor efter projektet. Ett resultat
som förstärktes av den kvalitativa analysen och de genomförda intervjuerna som genomfördes
med de personer som fortfarande var sjukskrivna.
Deltagarna i projektet fick behandling i form av ACT-metoden som är en gren av
kognitivbeteendeterapi (KBT). Kognitivbeteendeterapi och terapi inriktat mot problemlösning
har visat signifikanta skillnader i både depressiva besvär och långtidssjukskrivning, där
gruppen som fått behandlingen både fick minskade depressiva besvär men också kortare
sjukskrivningar jämfört med kontrollgruppen (Lexis, o.a., 2010).
Resultaten visade även signifikanta skillnader på den självskattade hälsan mellan de tre
grupperna. Gruppen i arbetsträning och gruppen i fortsatt sjukskrivning skattade nästan sin
hälsa lika både innan och efter projektet. Däremot hade gruppen som kom ut i arbete ökat sin
självskattade hälsa efter projektets slut. Från att ha skattat att hälsan var ´någorlunda´ till att
efter projektet svarat i genomsnitt någonstans mellan ´god´ och ´någorlunda´KlOVD7LGLJDUH
forskning har visat att positivt självrapporterad hälsa ökar sannolikheten att återgå till arbete
(Josephson, Heijbel, Voss, Alfredsson, & Vingård, 2008). Långtidssjukskrivna personer
skattar sin hälsa lägre än de som inte sjukskrivits alls eller som haft en lite kortare
sjukskrivning (Eriksson, von Celsing, Wahlström, Janson, Zander, & Wallman, 2008).
Föremätningen visar att denna grupp skattar sin hälsa mycket lågt (medelvärde 1,79 ± 0.68).
Av deltagarna i projektet hade nästan 60 procent någon form av psykisk problematik som
orsak till sjukskrivning. Psykisk sjukdom är också den vanligaste sjukdomsorsaken till
långtidssjukskrivningar i Sverige, de vanligaste diagnoserna inom psykisk sjukdom är
depression, stressreaktioner och ångestsyndrom (Försäkringskassan, 2010b). Gruppen med
smärtproblematik och fibromyalgi visade tendenser till att i större utsträckning komma ut i
arbete eller studier jämfört med de andra två diagnosgrupperna där någon form av psykisk
problematik var bakomliggande orsak till sjukskrivningen. Möjligen var denna typ av insatser
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mer lämpad för personer med en fysisk diagnos än en psykisk. Att det kanske är lättare att
inse, acceptera och jobba bortom sina begränsningar om man har en fysisk begränsning
snarare än att det är en psykisk begränsning.
Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan sjukskrivningslängd mellan grupperna
(arbete/studier, arbetsträning, fortsatt sjukskriven). Det resultatet motsäger vad annan
forskning visar som sett tydliga samband mellan sjukskrivningslängd och låg anknytning till
arbetsmarknaden (Marklund, Bjurvald, Hogstedt, Palmer, & Theorell, 2005). Det fanns inte
heller några signifikanta skillnader mellan kön, ålder, eller utbildningsnivå i utfallet
arbetsåtergång.
Det finns en tendens, dock ej signifikant resultat, till att gruppen som kommit ut i arbete
uppvisar en större motivation och tilltro till den egna förmågan att återgå i arbete. Detta kan
även kallas self-efficacy. En persons self-efficacy påverkar dennes motivation och
förväntningar inför att lyckas med en viss uppgift (Bandura, 1976). Tidigare forskning har
visat att self-efficacy har stor påverkan på arbetsåtergång och har visat signifikanta samband
mellan sjukfrånvaro och låg self-efficacy (Labriola, o.a., 2007; D'Amato & Zijlstra, 2010;
Brouwer, Reneman, Bültmann, van der Klink, & Groothoff, 2010).
Inre kontroll mätt med skattningsinstrumentet Mastery visade på signifikanta skillnader
mellan grupperna (arbete/studier, arbetsträning, fortsatt sjukskriven) över tid. Gruppen i
arbete hade ökat sin inre kontroll och självkänsla jämfört med de andra. Personerna som
kommit ut i arbete upplevde en bättre inre kontroll och upplevde att de kunna påverka sitt liv
och sin framtid bättre jämfört med de två andra grupperna. Världshälsoorganisationen, WHO
skriver att arbetsplatsen är av stor betydelse, att den kan påverka både det fysiska, psykiska,
ekonomiska och sociala välmåendet hos sina medarbetare som i sin tur påverkar hela familjers
välmående och samhället i stort (WHO, 2011).

Kvalitativ delstudie
Intervjuer genomfördes med 13 personer, 8 i gruppen som återgått i arbete/studier eller
arbetstränat och 5 i gruppen som fortfarande var sjukskrivna. De mest framträdande resultaten
som nämndes under intervjuerna, gällande vilka yttre faktorer som stödjer återgång i arbete,
handlade om vilka krav som ställdes på personerna i fråga, pressen de kände, hur delaktiga de
själva var i att driva processen framåt i projektet och hur stödet från familj och de anställda
inom projektet sett ut. Resultaten om personen kom ut i arbete eller inte tycks spela roll i om
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det funnits en balans mellan kraven som ställts, den egna kontrollen över situationen och det
stöd man fått.
Av de personer som var fortsatt sjukskrivna efter projektavslut framkom utifrån intervjuerna
att det varit en avsaknad av stöd framförallt när det gällde att få hjälp med praktikplatserna,
avsaknad av kontroll över sin egen situation och brist på möjlighet till att kunna påverka något
inom projektet. Dessa personer upplevde även betungande krav från myndigheterna och
kände sig bara mer pressade av situationen. Sammanlagda upplevelser av höga krav, låg
kontroll och lågt stöd ger känslan av att inte räcka till och skapar stress (Johnson & Hall,
1988). Resultatet från denna delstudie stärks av resultat från flera tidigare genomförda studier.
I en av dessa nämndes just vikten av möjlighet till kontroll över arbetstider, arbetsuppgifter
och stöd från arbetsgivaren som främjande till arbetsåtergång samt egen motivation till att
komma tillbaks till arbetet (Dekkers-Sánchez, Wind, Sluiter, & Frings-Dresen, 2010).
Bristande kontroll i form av upplevelser av att inte ha frihet att utföra arbetsuppgifter på sitt
eget sätt korrelerar starkt med framtida sjukfrånvaro (Borritz, o.a., 2010). Kombinationen av
måttliga krav med hög kontroll över sina uppgifter ökar sannolikheten till arbetsåtergång
(Josephson, Heijbel, Voss, Alfredsson, & Vingård, 2008). Finns konkreta uppsatta mål och
motivation att återgå i arbete redan från början ses en signifikant ökning i arbetsåtergång hos
personerna jämfört med de som inte har det (Braathen, Veiersted, & Heggenes, 2007).
Faktorer som främjade återgång i arbete var när kraven från myndigheterna inte var så
betungande utan istället upplevdes som en drivande kraft till förändring. Att till viss del kunna
påverka sin situation och den process som projektet innebar och att veta om sina egna fysiska
begränsningar var andra inslag som kopplas till de personer som kommit tillbaks ut i arbete
eller studier. De allra flesta av dessa upplevde även starkt stöd från minst en person på
Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Studiefrämjandet eller bland andra
deltagare under projekttiden. Detta är den aktiva gruppen enligt Johnson och Halls modell
(Johnson & Hall, 1988). En viss mängd krav som ställs är en drivkraft till att komma vidare,
att kunna hantera kraven med hjälp av stöd och egen kontroll är viktiga faktorer.
Förutom balansen mellan krav, kontroll och stöd var personernas egen drivkraft och
motivation samt insikten i mervärdet med ett arbete viktiga faktorer till arbetsåtergång. De
personer som i intervjuerna uttryckligen sa att de redan vid projektstart var motiverade och
verkligen ville komma ut i arbete hade i större utsträckning fått ett arbete eller påbörjat
studier. Processen att närma sig arbetslivet är inte lätt, speciellt inte om man har en
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långtidssjukskrivning bakom sig. Det krävs både mental styrka och motivation för att nå det
slutliga målet. Att både fysiskt och psykiskt orka övervinna de hinder som kan komma att
dyka upp längs vägen. De mentala resurser hos deltagarna var här avgörande för hur deras
utfall i arbetsåtergång blev.
På frågan vad myndigheter skulle kunna göra för att underlätta återgång i arbete hos denna
målgrupp framkom inte lika entydiga svar som på frågan vilka faktorer som spelade en viktig
roll. Temat för denna frågeställning blev, trygghet med mer vårdkompetens och synliggöra
individuella behov. De allra flesta, 9 av 13 intervjuade personer, ansåg att ett fåtal
kontaktpersoner hos de inblandade myndigheterna hade varit positivt och gett dem trygghet i
kontakt med myndigheterna. En person som inför varje möte hade kännedom om vad som
sagts tidigare och att det var en person som kändes igen bygger upp ett förtroende mellan
myndighet och varje enskild individ. Av de intervjuade personer som kommit ut i arbete,
studier eller arbetsträning nämnde alla vikten av att ha kontaktpersoner. Några preciserade
just den punkten som avgörande för att ha återgått till arbete. Resultaten styrks av tidigare
resultat som visar att stöd från myndigheter och från sjukvårdens sida visat på betydelsen för
arbetsåtergång (Dekkers-Sánchez, Wind, Sluiter, & Frings-Dresen, 2010).
Det hade varit önskvärt om den geografiska placeringen av myndigheterna legat närmre
varandra och att fler gemensamma möten mellan myndigheter och ansvarig läkare hållits. En
sådan åtgärd skulle kunna minska väntetider som sjukskrivna personer annars har i väntan på
att myndigheterna ska kontakta varandra och sen i ett senare skede kontakta vården/läkaren.
Det vore bra om personal som handlägger ärenden av sjukskrivna personer hade kunskaper
om olika diagnoser, vilka symtom och funktionsstörningar de kan innebära och vilka
aktivitetsbegränsningar de medför. Att en stor del av de intervjuade hade önskat att det funnits
en läkarkontakt tillgänglig inom projektet beror troligen på att det var en väldigt sjuk grupp av
individer som var i stort behov av vårdkontakt som kom med i projektet. Vård i samverkan
med övriga myndigheter saknades och borde vara en självklar del i ett projekt där
långtidssjukskrivna personer ska försöka närma sig arbetslivet. Studier har visat att det genom
ökad samverkan mellan inblandade vårdinsatser uppnåddes både positiva hälsoeffekter för
individer och en kostnadseffektivitet i vården (Dewa, Hoch, Carmen, Guscott, & Anderson,
2009). En annan studie visade på goda resultat i arbetsåtergång genom ett rehabiliteringsteam
av läkare, sjukgymnaster, kuratorer och psykologer (Siggeirsdóttir, Alfredsdóttir, Einarsdóttir,
& Jónsson, 2004).
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Flera olika individuella anpassningar hade behövt göras enligt deltagarnas upplevelser.
Valmöjligheter till sin egen behandling och rehabilitering var en av punkterna som kom upp.
Att se vilka insatser som behövs för varje enskild individ. Kjellman skriver i sin bok att den
sjukskrivne har en skyldighet att aktivt ska delta i den rehabilitering som erbjuds (Kjellman,
2010). Då den sjukskrivna själv ska delta aktivt i rehabiliteringen borde denne även få vara
med i besluten kring vilken typ av rehabiliteringsinsats eller behandling som ska erbjudas.
Brist på inflytande och möjlighet att kunna påverka sin egen livssituation korrelerar starkt
med ohälsa (Liljeberg, 2005). Gruppen var mycket heterogen som grupp och man bör i sträva
efter att deltagarna är mer homogena (diagnos, sjukskrivningslängd etc.). Det kan då vara
lättare att känna igen sig i övriga deltagare och att utgångsläget för gruppbehandlingarna är
lika. Myndigheterna bör pröva arbetsförmågan och ge konkreta förslag på praktikplatser och
erbjuda sin hjälp till de som inte själva vågar kontakta eventuella praktikplatser. Några
deltagare nämner tidiga insatser som ett alternativ till att snabbt aktivera sjukskrivna så att de
inte helt tappar de rutiner som ett arbete innebär.
Metoddiskussion
Urvalet inför SAMKLANG överensstämde inte så väl med de inklusion- och
exklusionskriterier som först sattes upp för deltagande. Flera deltagare var betydligt sjukare
än väntat och inte alls så nära en arbetsåtergång som det var tänkt för att få delta.
Försäkringskassans handläggare kände eventuellt en press från sin sida att rekrytera deltagare
till projektet eftersom det var en del av deras ansvar. Under samma tidperiod pågick andra
projekt med liknade målgrupp vilket kan ha försvårat möjligheten för Försäkringskassan att
hitta potentiella deltagare till just detta projekt.
Även om exklusionkriterierna skulle leda till att det inte skulle finnas pågående våld i nära
relation eller ett pågående missbruk hos deltagarna, fanns det ändå deltagare med dessa
upplevelser med i projektet. En deltagare hade fått lämna sitt hemland på grund av krig medan
en annan tidigare utsatts för våldtäkter i nära relationer. Flertalet av deltagarna som
intervjuades uppvisade psykiska tunga bördor som inte alla gånger bearbetats klart. Att
komma in i ett projekt som inriktas mot arbetsåtergång kanske inte bör vara det primära för
just den gruppen av individer.
Möjligheten att göra ett likadant projekt igen för att få samma resultat är enligt min mening
omöjligt. Gruppen som deltog i projektet är unik i sitt slag och alla har en egen berättelse om
sin sjukskrivning och sin personliga historia bakom den. Jag tror dock att liknande projekt kan
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få resultat som pekar åt samma håll som detta men att de små nyanserna i resultaten
säkerligen kommer skifta helt beroende på deltagarna. Sjukskrivningslängder, personlig
historia, men även hur de personerna som driver projektet är spelar en avgörande roll för
resultatet. Genom ACT-metoden och kurser och föreläsningar via Studiefrämjandet kan man
utgå från vissa riktlinjer för att få en så liknande behandling som möjligt som de deltagarna i
detta projekt fick. När det handlar om en intervention där mänskliga faktorer driver projektet
blir det svårare att replikera en likadan insats. Viktiga nyckelpersoner så som arbetscoachen,
handläggarna på Arbetsförmedlingen och hos Försäkringskassan kan spela en avgörande roll
för utfallet i hur drivande och positiva de själva är till ett sådant projekt.
Den interna validiteten är i denna intervention svår att säkra. Målgruppen har redan från
början haft olika förutsättningar när de gick in i projektet. Likaså deltog inte alla deltagare på
alla aktiviteter vilket betyder att alla inte fick exakt samma intervention. I en grupp där
flertalet har tuffa bakgrunder och erfarenheter, både i sitt privatliv och i sina kontakter med
olika myndigheter, är det omöjligt att utesluta att händelser utanför projektets ramar faktiskt
kan spela roll för hur dessa personer mår vid de olika mättillfällena. Kanske någon blivit
ytterligare sämre i sin sjukdom under projektets gång. En del av bortfall berodde just på att
några individer var för sjuka för att delta och slussades därför vidare till vårdinstanser,
exempelvis psykiatrin.
På grund av svårigheten för Försäkringskassan att rekrytera deltagare i den målgrupp som
avsågs kunde därför inte heller någon kontrollgrupp utses. Deltagarna är som skrivet tidigare
sina egna kontroller i detta projekt och därför med sig själv före och efter projekttiden. Det
hade annars varit bra med en kontrollgrupp för att försöka säkra den interna validiteten på
interventionen. Evidensen för denna studie är därför inte så hög som den hade kunnat vara
med en kontroll grupp. Jämförelser mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp är önskvärt
men omöjliggjordes på grund av svårigheter med rekrytera deltagare till studien.
Den externa validiteten är inte helt säkerställd. Urvalet var tänkt att representera
långtidssjukskrivna individer med tidsbegränsad sjukersättning. Deltagarna som ingick i
projektet hade i snitt ca 7,5 års sjukskrivning bakom sig vilket inte riktigt representerar
långtidssjukskrivna personer som grupp. De studier som ligger till bakgrund i denna uppsats
har haft betydligt kortare sjukskrivningar än målgruppen för projektet (mellan 8 veckor till
några år). Det är därför svårt att jämföra resultaten med de tidigare gjorda studierna efter
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samma premisser samt att uttala sig om långtidssjukskrivna personer som grupp då längderna
på sjukskrivningarna så tydligt skiljer sig.

Kvantitativ delstudie
Genom kodning av enkäterna är replikering av den kvantitativa analysen möjlig.
Svarsfrekvensen för enkätens andra mätning var 58 procent. Med en låg svarsfrekvens anses
mätningarna ha låg reliabilitet. Den låga svarsfrekvensen har med stor säkerhet att göra med
målgruppen. För den målgrupp som rekryterades till projektet med en omfattande
sjukdomsbakgrund kanske 58 procent ändå är en accepterad svarsfrekvens. När någon är
utsatt för stark trötthet eller smärta ligger troligen inte dennes fokus på att besvara en enkät på
flera sidor utan snarare på hur man ska orka med resten av dagen. Bortfallet på nio deltagare
har kontrollerats i de gjorda analyserna och avgjorde inte utgången på resultatet i det
analyserade materialet.
Flera olika självskattningsskalor användes som mätvariabler. Både Madrs-S, självskattad
hälsa och Mastery är väl validerade och ger en tillförlitlighet till resultaten.

Kvalitativ delstudie
Med kvalitativa studier finns alltid problemet med att slutresultatet blir tolkat utefter den
analyserande personens uppfattningar av materialet som finns. Även om analysen skedde
genom en innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman, skulle säkerligen någon annan få
ut liknande men ändå andra koder, kategorier och teman än de som presenteras i denna
uppsats. I detta fall finns inte heller intervjuerna transkriberade utan analysen är gjord på egna
anteckningar från intervjuerna. Att intervjuerna inte bandades har medfört en risk att
betydande information inte antecknades och därför inte analyserades. Kanske någon
information lämnades under flera av intervjuerna utan att den kändes relevant för stunden,
information som i ett senare skede hade varit betydande för frågeställningarna. Det är därför
en styrka att intervjuanteckningar togs av två intervjuare då det är mindre troligt att de missat
viktig information från de intervjuade personerna. Detta är och kommer förbli kvalitativa
studiers stora svaghet.
Intervjuerna hölls i Studiefrämjandets lokaler, en plats där de flesta deltagarna varit på under
flera gånger genom projektet. Det kändes viktigt att platsen där intervjuerna skulle hållas var
någonstans där deltagarna kände sig trygga men även en neutral plats för både intervjuare och
deltagare. Analysen av det kvalitativa materialet gjordes relativt tätt inpå efter att alla
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intervjuer genomförts. Detta är positivt då intervjuarna fortfarande har intervjuerna färska i
minnet.
Den kvalitativa delen av studien är troligen svår att upprepa och få samma resultat. Dels för
att alla frågor som kom upp under intervjuerna inte fanns med i intervjuguiden. Vissa svar
krävde följdfrågor och det hände att man spann vidare på ett spår som var av intresse för
uppsatsens frågeställningar.
Slutsats
Att återgå i arbete för en tidigare långtidssjukskriven person kopplas till bättre
självrapporterad hälsa med mindre depression och ångestbesvär, en starkare känsla av inre
kontroll och en högre tilltro till egen förmåga jämfört med om personer fortfarande är
sjukskrivna. Framgångsfaktorer för arbetsåtergång är balans mellan krav, kontroll och stöd för
individen och en egen motivation att återgå i arbete. För att underlätta arbetsåtergång hos
långtidssjukskrivna bör myndigheter och inblandade parter samverka med vård, erbjuda
trygghet och synliggöra varje enskild individs behov av rehabilitering. Vidare forskning
behövs för att kunna utpeka de resultatavgörande behandlingar och viktiga steg inom detta
samverkansprojekt inriktat mot långtidssjukskrivna personer och arbetsåtergång.
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Bilaga 1. Deltagarenkät för projekt SA M K L A N G
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Bilaga 2.
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Bilaga 3.
K valitativa intervjuer ± Intervjuguide (för deltagare)
K od:
Datum:
Å tgärd:

Bakgrund
Skulle du vilja berätta om din sjukskrivning? När blev du först sjukskriven och för vad?

Planeringsmötet
Kände Du Dig delaktig i den handlingsplan som utformades?

Hur var Ditt första möte med AF/FK/Vården/Sfr (i projektet)?

Samver kan
Hur upplevde Du att FK/AF/Vården/Sfr samverkade kring Dig och Din rehabilitering?

Är det någon av parterna i projektet som Du upplever att Du behövt mer stöd från?
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A rbetslivsinriktade åtgärder
Har det funnits utrymme för Dig att påverka de åtgärder som vidtagits inom projektet?

Upplever Du att du fått förståelse för Din situation och Din ohälsa?

E rfarenheter
Har du några erfarenheter som Du känner att Du vill delge projektgruppen? Bra och dåliga.

Tror Du att ett sådant här projekt vara värdefullt för andra som är i samma situation?

Hur ser Du på din fortsatta arbetssituation/studier/arbetslivsrehabilitering/sjukskrivning?

Förslag
Hur skulle du, utifrån din erfarenhet, vilja förbättra den sjukskrivnes förutsättningar i
kontakten mellan vård och myndigheter?

Ö vriga reflektioner
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