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FÖRORD 

Rhetikfabriken har av Samordningsförbunden Nils och Trelleborg fått i uppdrag att följa upp och 

dokumentera arbetsprocesser och framgångsfaktorer inom ramen för projektet Team Psykiatri, samt 

analysera och dokumentera hur motsvarande arbetsprocess fungerade innan projektet startade. 

Fokus har varit på koordinatorsfunktionen, där en stor del av arbetet med att följa projektet har varit att 

följa och dokumentera hur koordinatorn jobbar och vilken effekt koordinatorsrollen har på samverkan 

mellan myndigheter och på en sammanhängande rehabiliteringskredja. 

Utvärderingen baseras primärt på information från koordinator där det har funnits en löpande dialog 

med utvärderaren, intervjuer med läkare och chefer inom vården och information som har framkommit 

vid styrgruppsmötena. Vid styrgruppsmötena har representanter från samtliga partners i projektet 

deltagit och mötena har varit en viktig arena för strategiska frågor. 

Projektet är inte avslutat. Det har inte ingått i utvärderarens uppdrag att analysera socioekonomiska 

perspektiv i projektet. Ej heller att värdera i vilken mån anställningen av en koordinator inom psykiatrin 

kan vara ekonomiskt lönsam genom att avlasta specialistläkare och effektivistering av processen. 

Utvärderingen redovisades muntligt vid projektets styrgruppsmöte i juni 2015. Föreliggande text är den 

skriftliga slutrapporten för uppdraget. 

 

 

Stefan Persson 

Rhetikfabriken AB 

 

 

Rhetikfabriken AB 

Klostergatan 1 

211 47 Malmö 

Epost: info@rhetikfabriken.se 

Telefon: 040-6160644 

www.rhetikfabriken.se  
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SAMMANFATTNING 

Satsningen på att samverka kring patienterna inom psykiatrin drivs sedan i januari 2014 som ett treårigt 

projekt inom vuxenpsykatrin i Trelleborg med stöd av samordningsförbunden Nils och Trelleborg. Syftet 

har varit att ta tillvarata de positiva erfarenheterna av att arbeta och samverka med andra parter i form 

av ett team i projektet Team Fagerängen. Det är ett försök att överföra erfarenheterna från en 

vårdcentral till Vuxenpsykiatrin i Trelleborg. Målet är att stärka samverkan så att fler personer som är 

inskrivna vid Vuxenpsykiatrin ska få en gemensam och sammanhållen planering. Detta ska i sin tur leda 

till att individerna kan ta steg mot arbetsmarknaden eller att deras livskvalitet kan öka. 

Syftet ligger i linje med den allmänna utvecklingen mot att vården förväntas ta allt större ansvar för 

rehabiliteringskedjan och att samverkan med hjälp av koordinator är i fokus. I Socialdepartementets 

parlamentariska socialförsäkringsutredning föreslås det att vården ska ha huvudansvar för 

rehabiliteringskedjan och att samverkan mellan Arbetsförmedlingen och vården ska fördjupas. Team 

Psykiatri är ett steg i den riktningen. Psykiatrin har inrättat en fast heltidstjänst som koordinator med 

placering på allmänpsykiatrin i Trelleborg. Koordinatorn ska samordna och processleda avstämnings- 

och uppföljningsmöten med övriga parter i rehabiliteringskedjan. Tjänsten finansieras inledningsvis av 

samordningsförbunden, men finansieringsstödet trappas gradvis ned och tas helt över av psykiatrin vid 

projektslut. 

Projektet har haft en del väntade effekter. Exempelvis anser läkarna att koordinatorn underlättar deras 

arbete, vilket är väntat då extra personalresurser har tillförs. Tidigare utvärderingar av 

koordinatorfunktionen har främst omfattat koordinatorer placerade inom primärvården. Men de 

framgångsfaktorer som har beskrivits i tidigare utvärderingar stämmer till stor del överens med 

erfarenheter från projektet. Att koordinatorn fungera som en spindel i nätet och ”en väg in” för andra 

myndigheter, upplevs exempelvis som ett stort stöd i samverkansarbetet. 

En metod i förändring 

Det finns också avgörande skillnader mellan Team Psykiatri och de erfarenheter som har gjorts från 

projekt inom primärvården. Inom andra projekt har det rekommenderats att man arbetar i fasta team. 

Redan vid projektstart visade det sig att metoden måste anpassas och att det inte har varit möjligt att 

bibehålla ett fast team när psykiatrin är huvudman. Det som ursprungligen var tänkt som ett fast team 

blev istället flexibla team med berörda handläggare och vårdpersonal i varje enskilt ärende. 

Behoven för individerna ser så pass olika ut att det har visat sig mer effektivt att teamet formeras 

löpande. Skulle man samla ett fast team, hade många varit med i onödan och bara fått förmedla vidare 

till berörd handläggare. Många patienter har också stort behov av trygghet och att det vid mötena 

primärt är kända ansikten, vilket inte är möjligt med fasta team. Förändringen i metod har inneburit att 

det övergripande målet har reviderats. 

Kulturförändring 

Redan innan projektet inleddes hade läkarna börjat jobba mer i team och använda sig mer av 

terapeuter. Men när koordinatorn med stor kunskap om Försäkringskassan och försäkringsmedicin kom 

in, fick läkarna en större förståelse för hela rehabiliteringsprocessen, vilket har inneburit att flera läkare 

har börjat ifrågasätta vad deras patienter egentligen sjukskrivs ifrån. Diagnos och 
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arbetsförmågebedömning har blivit mer överlappande, vilket har fått konsekvensen att en del patienter 

som mer eller mindre slentrianmässigt har fått förlängd sjukskrivning nu inte får förlängning, eftersom 

läkarna bedömer att de medicinskt är färdigbehandlade. Det har därmed skett en tydlig kulturförändring 

hos läkarna i projektet. 

Kulturförändringen påverkar hela systemet. I vissa fall kan det röra sig om personer som har varit 

sjukskrivna i flera år som plötsligt inte får förnyat intyg. För individen kan det vara en skrämmande 

upplevelse som även kan påverka ekonomin påtagligt. För arbetsförmedlingen kan det innebära att de 

får en person inskriven som själv upplever sig vara sjuk och långt från arbetsmarknaden och där 

Arbetsförmedlingen i dagsläget ofta saknar personella resurser och lämpliga insatser. 

Något förenklat kan man beskriva utvecklingen som att läkarna inom psykiatrin har börjat agera mer 

som övriga myndigheter har efterfrågat tidigare. De är mer tillgängliga och de fokuserar mer på 

arbetsförmåga än diagnos. Men kulturförändringen hos en myndighet utmanar invanda 

samverkansmönster och påverkar både individen och handläggarna på de andra myndigheterna. Den 

långsiktiga vinsten med att individer som är medicinskt färdigbehandlade inte längre sjukskrivs torde 

vara uppenbar. Men som systemet ser ut, är det inte givet att det är en kortsiktig vinst för individen eller 

för myndighetssamverkan att en medicinskt färdigbehandlad person inte får förlängt intyg. 

Att smörja systemet 

I och med att koordinatorn har en central funktion som spindel i nätet, har hon också en unik position 

för att kunna identifiera flaskhalsar i systemet. En flaskhals som har identifierats som påverkar hela 

rehabiliteringsprocessen i negativ riktning är att det i nuläget finns lång väntetid för neuropsykologisk 

utredning. Det i sig är ingen nyhet, men i projektet har det blivit tydligt att väntetiden innebär en stor 

samhällskostnad för handläggning och misslyckade insatser och ett lidande för individen som hela tiden 

får uppleva misslyckanden i försöken att närma sig arbetsmarknaden. 

Som en direkt följd av koordinatorfunktionen och koordinatorns belysning av problematiken har 

samordningsförbunden initierat en kartläggning av kösituationen och sjösätter nu ett pilotprojekt för att 

få ner kötiden. 
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SAMVERKAN OCH KOORDINERING 

Den svenska socialtjänsten och vården är av tradition uppdelade på en mängd huvudmän där det inte 

alltid är tydligt var gränssnittet för huvudmännens ansvar och verksamhetsområden går. Detta i 

kombination med en kraftig ökning av samhällets kostnader för sjukskrivningar, har skapat en 

efterfrågan på effektiviseringar och ökad samverkan inom rehabiliteringsområdet. 

Under 1970- och 1980-talen byggdes systemen ut och det gjordes stora ansträngningar för att samordna 

resurser och bygga upp en samverkan mellan de olika huvudmännen för att överbrygga gränserna. 

Reformer och lagar har tillkommit för att stödja det ökade behovet av samordning mellan myndigheter 

och över ansvarsområden. Men det är uppenbart att mer samverkan behövs och att den behöver bli 

bättre koordinerad.  

I samband med det ökade behovet, har det också vuxit fram en flora av olika former av 

koordinatorstjänster inom de involverade myndigheterna. Koordinatorstjänsten i Team Psykiatri är en 

sådan tjänst som i föreliggande utvärdering utvärderas. För att bättre förstå samverkansperspektivet 

och koordinatorsrollen i projektet, följer en kort genomgång av utvecklingen av samverkan och 

koordinatorsrollerna mellan de olika parterna inom rehabiliteringsområdet.   

BAKGRUND 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har under en längre tid arbetat med att förbättra och 

fördjupa samverkan. Handlingsplansamverkan som i korthet innebär att Försäkringskassan i samverkan 

med Arbetsförmedlingen ska säkerställa att den enskilde får det stöd som behövs under processen, från 

sjukskrivning till återgång i arbete, inleddes redan 2005. 

Även om handlingsplansamverkan förbättrade samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan, hamnade personer ändå i kläm mellan olika myndigheter. Det var till exempel inte 

ovanligt att olika bedömningar av arbetsförmåga kunde förekomma. För att komma tillrätta med det, 

infördes den så kallade nolltoleransrutinen 2006. Denna skulle säkerställa gemensamma bedömningar 

och förtydliga ansvarsfördelningen. 

2008 infördes det som kallas Rehabiliteringskedjan. Införandet innebar tydliga tidsgränser och att 

Arbetsförmedlingen fick i uppdrag att komma in i rehabiliteringsprocessen i ett betydligt tidigare skede 

än tidigare. Som ett resultat av förändringen ökade inflödet av personer från Försäkringskassan till 

Arbetsförmedlingen kraftigt tiden efter införandet. Under 2013 fick Arbetsförmedlingen ett än tydligare 

uppdrag att vara delaktig i tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen. 

Genom införandet av rehabiliteringskedjan har behovet av tidiga och aktiva insatser under 

sjukskrivningsprocessen betonats utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Sådana insatser ska bidra till att 

rusta människor att återgå i arbete, skapa fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden och förkorta tiden i 

sjukförsäkringen.  

Genom att arbetsinriktade insatser sätts in allt tidigare i processen och genom ökad insikt, har också 

vården blivit en allt viktigare part i rehabiliteringskedjan tillbaka till arbete. Men samverkan mellan 

vården och övriga aktörer är ofta outvecklad. I Arbetsförmedlingens regleringsbrev står det exempelvis 

att Arbetsförmedlingen ska ”samverka med myndigheter, kommuner, arbetsmarknadens parter, 
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trygghetsorganisationer och andra  som bidrar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt”1. 

Hälso- och sjukvården nämns inte specifikt, även om det är en central part. 

Det finns idag tydliga brister i förståelse mellan vården å ena sidan och Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen å andra sidan. Från vårdens sida har det efterfrågats högre medicinsk kompetens 

hos handläggare. Samtidigt finns det brister i vårdens kunskaper om vilka åtgärder som fungerar och 

underlättar återgång i arbete. Det saknas också kunskaper om försäkringsmedicin. Själva processen för 

återgång i arbete har inte varit i fokus i forsknings- och utvecklingsarbetet inom vården. Det är också 

oklart hur långt sjukvårdens skyldigheter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)2, sträcker sig vad gäller 

återgång i arbete. Landsting och regioner har heller ingen författningsreglerad samverkansskyldighet.3 

I en studie anger omkring hälften av läkarna anser att de behöver öka kunskapen om vilka krav som 

ställs inom olika yrken och att bedöma lämplig längd och grad av sjukskrivning. Läkarnas tidsbrist är 

också ett hinder när det gäller att tidigt planera för återgång i arbete, påbörja insatser och ta de 

kontakter som krävs. Detta är en av huvudanledningarna till att man avsatte pengar till 

rehabkoordinatorer i den så kallade sjukskrivningsmiljarden. 4 

FRAMTID 
Det finns i dagsläget inget som tyder på att det kommer att ske någon större omorganisation eller 

sammanslagning av de offentliga aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen. Det mesta tyder 

istället på att trenden med mer systemintegration och effektivare samverkan kommer att hålla i sig.  

I skrivande stund vet vi inte i vilken mån förslagen i Socialdepartementets parlamentariska 

socialförsäkringsutredning kommer att förverkligas. Men de ger en tydlig fingervisning om vartåt 

utvecklingen pekar. 

”Tydligt ansvar, effektivare samverkan och löpande uppföljning är avgörande faktorer 

för en effektivare process för återgång i arbete. Den befintliga strukturen bör utvecklas 

genom tydligare ansvarsområden och genom att alla offentliga huvudmän blir skyldiga 

att samverka och ta initiativ till samverkan.”5 

För att förbättra insatserna för återgång i arbete föreslår utredningskommittén bland annat att: 

 Försäkringskassans samordningsansvar ersätts med uppföljningsansvar. Försäkringskassan ska 

löpande följa upp de åtgärder för återgång i arbete som vidtas i stället för att samordna och 

utöva tillsyn. 

 Arbetsförmedlingens kontakter med hälso- och sjukvården förbättras. Arbetsförmedlingen bör 

ges möjlighet att, om personen i fråga medger det, ha direktkontakt och samverka med hälso- 

och sjukvården och andra rehabiliteringsansvariga för att kunna stödja återgång i arbete.6 

                                                           
1 Arbetsförmedlingens regleringsbrev 2014 
2 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
3 Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 
4 Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 
5 Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21, p.610 
6 Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 
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Utredningskommittén ser Hälso- och sjukvården som nyckelaktören för sjukskrivnas återgång i arbete. 

De anser därför att hälso- och sjukvården ges det samlade ansvaret för sjukskrivnas återgång i arbete 

och att hälso- och sjukvården ges resurser för ett sådant permanent uppdrag. 

”Återgång i arbete bör vara en av de viktigaste indikatorerna på hälso- och sjukvårdens 

prestationer. Det bör vara hälso- och sjukvårdens ansvar att ta initiativ till samverkan 

med olika huvudmän för att stödja en återgång i arbete.”7 

Utredarna understryker i det sammanhanget samordningsförbundens betydelse för att utveckla 

samverkan för personer som har en komplex problematik med behov av en helhetssyn i 

rehabiliteringen, ofta omfattande både psykiatriskt, somatiskt och socialt perspektiv. 

Samordnare/koordinator en väg framåt 

Utredarna i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen lyfter även fram positiva erfarenheter 

med rehabkoordinatorer och andra former av samordnare som sjukskrivningsmiljarden har stimulerat 

till. De understryker att det inte behöver vara läkaren som ska samverka med övriga organisationer och 

myndigheter. Det kan också genomföras av samordnare/koordinator eller ett team, ”allt efter behoven 

och vad som är mest ändamålsenligt i det enskilda fallet”8. 

På bakgrund av denna erfarenhet föreslår utredarna att det införs ett permanent statsbidrag för 

koordineringsfunktioner inom hälso- och sjukvården, samtidigt som de betonar att en detaljerad 

utformning av koordineringsfunktionen bör bestämmas på regional nivå. 

Vården i fokus för mer samverkan, tidigare i processen, med stöd av koordinator 

Även om statsbidraget inte skulle förverkligas, är det tydligt att man räknar med att 

koordinatorfunktionen i framtiden kommer att vara en viktig del i rehabiliteringskedjan och hälso- och 

sjukvårdens delaktighet i samverkan med övriga aktörer. Koordinatorn tycks vara här för att stanna. 

Det är också tydligt att vården framöver förväntas ta ett större ansvar för att få tillbaka individer i 

arbete, samtidigt som det fortsatt förväntas att Arbetsförmedlingen i allt tidigare skeden i vård- och 

rehabiliteringskedjan ska delta och sätta in insatser för att stärka arbetet med att få tillbaka individer i 

arbete. Det är därför av stor vikt att samverkan mellan vården och Arbetsförmedlingen utvecklas. 

PROJEKTET TEAM PSYKIATRI 

Satsningen på att samverka kring patienterna inom psykiatrin drivs sedan i januari 2014 som ett treårigt 

projekt inom vuxenpsykatrin i Trelleborg med stöd av samordningsförbunden Nils och Trelleborg. 

Syftet med projektet Team Psykiatri ligger i linje med utvecklingen mot att vården tar allt större ansvar 

för rehabilitering och att samverkan med hjälp av koordinator är i fokus. Syftet är att ta tillvarata de 

positiva erfarenheterna av att arbeta och samverka med andra parter i form av ett team i projektet 

Team Fagerängen (se nedan). Det är ett försök att överföra erfarenheterna från en vårdcentral till 

Vuxenpsykiatrin i Trelleborg. Målet är att stärka samverkan så att fler personer som är inskrivna vid 

                                                           
7 Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21, p.270 
8 Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21, p.630 
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vuxenpsykiatrin ska komma i åtnjutande av en gemensam och sammanhållen planering. Detta ska i sin 

tur leda till att individerna kan ta steg mot arbetsmarknaden eller att deras livskvalitet kan öka. 

PROJEKTETS UTFORMNING 
Projektets partners är Trelleborgs vuxenpsykiatri, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 

Trelleborgs, Svedalas och Skurups kommuner och samordningsförbunden Nils och Trelleborg.  

Tanken med det utökade samarbetet är att de patienter som har behov av insatser från flera 

myndigheter ska få möjlighet att träffa myndigheterna vid ett och samma tillfälle och få en gemensam 

och samordnad plan för sin väg mot arbete och egen försörjning så att de inte själv behöver vara 

budbärare mellan myndigheterna. Det övergripande och långsiktiga målet är att patienternas livskvalitet 

ska öka och att de utifrån sina individuella förutsättningar ska få möjlighet att återfå arbetsförmåga och 

förmåga till självförsörjning. 

Projektet vänder sig till alla patienter inom vuxenpsykiatrin i Trelleborg som bedöms vara i behov av 

myndighetssamverkan. Det kan till exempel vara personer med självdestruktivt beteende, 

neuropsykiatriska diagnoser, affektiva sjukdomar och psykossjukdomar. Ett särskilt fokus läggs på 

patienter som befinner sig i ålderskategorin ungdomar (upp till 29 år). Deltagare kan utifrån 

ovanstående remitteras in till projektets koordinator av alla deltagande myndigheter. 

Mål för projektet är: 

 Att utarbeta en metod för förbättrat samarbete mellan parterna som kommer den enskilde 

individen till godo. 

 Att deltagare i samarbetsprojektet ska återfå arbetsförmåga/förmåga till självförsörjning. 

 I de fall deltagare inte återfår arbetsförmåga/förmåga till självförsörjning, är målsättningen att 

deras livskvalité ska ha höjts och att de ska finnas inom den verksamhet/det ersättningssystem, 

som är korrekta utifrån deras individuella förutsättningar. 

I genomförandeplaneringen har följande antaganden gjorts: 

 Det finns ett behov från Vuxenpsykiatrins och aktuella myndigheters sida att ha en 

samordnande arena för att tillsammans utveckla en metodik som beskriver hur samarbete kring 

målgruppen skall genomföras. 

 Genom att jobba i professionella nätverk med individen i fokus kan man skapa ett 

lärande/kunskapsöverföring och utveckla en dialog kring planering och genomförande av 

rehabiliteringsinsatser. 

 Korrekta bedömningar av en individs rehabiliteringsbehov vid arbetsoförmåga på grund av 

sjukdom, genomförande av rehabiliteringsinsatserna och möjlighet till egen försörjning är viktiga 

nyckelvärden för Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Trelleborg, Svedala 

och Skurups kommuner 

De ursprungliga antagandena kompletterades i november 2014 med antagandet att: 

 Rehabkoordinator har en nyckelroll för att samverkan kring individen ska bli sammanhållen och 

effektiv. Dennes resurser vad gäller tid och erfarenheter av myndighetssamverkan påverkar 

resultatet av samverkan. 
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Förändringen gjordes på bakgrund av de erfarenheter som hade gjorts under projektets första månader. 

Se vidare under rubriken ”Metod i förändring”. 

Till projektet har kopplats en styrgrupp som består av representanter från respektive ingående 

organisation samt koordinatorn. Verksamhetschefen för Vuxenpsykiatrin skulle enligt projektplan vara 

sammankallande, men praktiskt är det koordinatorn som har fungerat som sammankallande. 

Representanter från samordningsförbunden är ständigt adjungerade till styrgruppen och utvärderaren i 

projektet har deltagit vid i princip alla styrgruppsmöten för uppföljning och som processtöd.  

Styrgruppen har träffats betydligt mer än de minst 2 gånger per år som angavs i projektplanen. Gruppen 

har fungerat som en viktig arena för diskussioner och beslut av strategisk karaktär som har gjort att 

projektet har haft en flexibilitet och tillåtit en metodutveckling och anpassning till de nya 

frågeställningar som har dykt upp under projektets gång. 

INNAN PROJEKTET 
Innan projektet sjösattes vilade stort ansvar på de patienter som var kopplade till psykiatrin att förmedla 

information mellan psykiatrin, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hemkommunen. Det fanns en 

stor frustration inom psykiatrin där man upplevde att ”myndigheter inte gör det de ska” och 

att ”patienter hunsas runt”9 mellan myndigheterna.  

Problemet med vårdkontinuitet är inte specifikt för samverkan i Trelleborg, utan har länge varit ett 

diskussionsämne. Tidigare var det lagstadgat att patienter skulle ha en patientansvarig läkare (PAL). När 

systemet infördes var tanken att en fast läkarkontakt skulle leda till ökad trygghet, säkerhet och 

kontinuitet. Men att ha en patientansvarig läkare har inte haft avsedd effekt. Läkare kunde exempelvis 

lägga flera timmar på att få tag på folk och boka möten. Sjukvården är idag också så specialiserad att 

läkare inom en enskild specialitet inte bedöms lämpade att ta ett generellt ansvar för information och 

samordning.10 Därför togs bestämmelsen om patientansvarig läkare bort 2010. 

Det finns flera typer av vårdkontinuitet; relationell, managementkontinuitet och 

informationskontinuitet. Tanken med PAL var att sätta relationen patient-läkare i fokus och tanken när 

PAL togs bort var att team av ansvariga skulle ersätta för att skapa kontinuitet. Men organiseringen i 

team har inte heller fungerat optimalt. Sveriges Läkarförbund lyfter exempelvis fram att patienten har 

fått ta ett för stort samordningsansvar och att vården uppfattas som fragmenterad, insatsstyrd och 

brister i helhetssynen. Läkarförbundet pekar också på brister i kontinuerlig läkarbemanning och att 

kontinuitet och samordning är särskilt viktigt för personer med psykisk ohälsa.11 Samtidigt är det en 

patientgrupp omkring vilken samordning och kontinuitet är som sämst.12 

Bilden blir också bekräftad i de intervjuer som har genomförts med läkare och chefer i Team Psykiatri. 

För läkarna dyker det ofta upp frågor som rör andra myndigheter. Det nämns flera gånger under 

intervjuerna att det inte är ovanligt att läkare drar sig för ärenden som kräver samordning och att 

                                                           
9 Intervjuad chef inom psykiatrin. 
10 Regeringens proposition 2009/10:67 s. 32-33 – Stärkt ställning för patienten, vårdgaranti, fast vårdkontakt och 
förnyad medicinsk bedömning. 
11 Patientansvarig läkare - för en bättre läkarkontinuitet, Sveriges Läkarförbund, Remissversion 2015-04-21 
12 Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård, En extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring, 
Vårdanalys, Rapport 2012:5 
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ärendena får låg prioritet, eftersom det upplevs som svårt att förstå och tidskrävande att arbeta med 

andra myndigheter. I och med att läkarna ofta är på mottagningen kort tid, känner de inte heller något 

personligt behov av att ta initiativ till myndighetsövergripande samverkan, eftersom det ändå inte är de 

som kommer att följa ärendet hela vägen. 

Samtidigt är det känt från många arbetsmarknadsprojekt inom samordningsförbundens 

ansvarsområden, att vården ofta upplevs som frånvarande och svåråtkomlig för övriga parter.13 Det har 

ofta varit en källa till frustration i projekt som riktar sig till samma eller liknande målgrupper. 

Innan projektet var det fortfarande vanligt att intyg från läkare kom i retur från Försäkringskassan, 

eftersom de var bristfälliga eller behövde kompletteras. Ofta hade bristerna koppling till olika ingångar 

till vad intygen skulle användas till och innehålla. Förenklat kan man säga att läkarna skrev diagnoser, 

medan Försäkringskassan förväntade en arbetsförmågebedömning. 

Team Fagerängen & Team Samverkan 

Samordningsförbundet Trelleborg har initierat två projekt som kan ses som inspirationskällor till Team 

Psykiatri. Det är Team Fagerängen som nu är avslutat och Team Samverkan som genomförs och 

utvärderas parallellt med Team Psykiatri. 

Bakgrunden till Team Fagerängen var en avsaknad av forum där de fyra berörda parterna i 

samordningsförbundet kunde samverka kring individer där det medicinska tillståndet har avgörande 

betydelse för vidare insatser. Det var ett försök att skapa en bättre samordning och kontinuitet mellan 

parterna för att få en mer sammanhållen rehabiliteringskedja där vården i form av vårdcentralen 

Fagerängen görs mer tillgänglig för de andra parterna och delaktig i processen. 

Sedan maj 2011 har en metod utarbetats på vårdcentralen som i korta drag innebär att en 

rehabkoordinator leder gemensamma avstämningsmöten som ska resultera i en gemensam 

handlingsplan. Rehabkoordinatorn ansvarar även för uppföljning. Tanken har varit att utveckla ett 

teambaserat arbetssätt som hålls samman av en koordinator. På så sätt ska rehabiliteringsprocessen 

effektiviseras och risken minska för att individen fastnar i processen eller faller mellan stolar.  

Ett syfte har varit att utveckla en metod som ska kunna användas på alla vårdcentraler. Projektet pågick 

under 2011 – 2012 och upplevdes av alla projektpartners som mycket lyckat. Att koordinatorn var 

placerad på vårdcentralen och var mycket delaktig i all samverkan anges som en avgörande 

framgångsfaktor.14 

Team Samverkan är fortsättningen på Team Fagerängen. Syftet är att använda och utveckla den metod 

som utarbetats på Fagerängen i form av "metodexport" till fler vårdcentraler. Projektet startades 2013 

och pågår i två år. 

I såväl Team Fagerängen som i Team Samverkan har man upplevt ett behov av att få med 

allmänpsykiatrin i mer aktiv samverkan. Men det fungerade inte eftersom det rent administrativt inom 

psykiatrin fanns hinder för den målgrupp projekten vände sig till, där patientflödet in till 

allmänpsykiatrin inte passade in i projekten.  

                                                           
13 Se exempelvis Slutrapport: En process- och resultatutvärdering av projekt ”Respaldo”, 2011-06-01—2013-05-31, 
B. A. Larsson & M. Persson 2013 
14 Utvärdering av Team Fagerängen, Joakim Tranquist, 2012 
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KOORDINATORNS FUNKTION I TEAM PSYKIATRI 

Genom att anställa en koordinator som är placerad inom psykiatrin, är förhoppningen att psykiatrin ska 

bli mer tillgänglig. Grundtanken med koordinatorsrollen i Team Psykiatri är att avlasta specialistläkarna 

och bättre samordna allt från tidsbokning till arbetsförmågebedömning, så att processen blir effektivare 

för alla involverade. 

Koordinatortjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering på allmänpsykiatriska mottagningen i 

Trelleborg. Samordningsförbunden Nils och Trelleborg finansierar inledningsvis anställningen, men 

trappar under projektets gång ner stödet för att helt avsluta det vid projektslut. Ur psykiatrins 

perspektiv finns det en förhoppning att man genom att avlasta läkarna och effektivisera processen ska 

kunna räkna hem satsningen på en koordinator rent ekonomiskt. 

Koordinators kärnuppgift är att samordna och processleda de gemensamma avstämningsmötena med 

patienten, där handläggare från berörda myndigheter medverkar. Koordinatorn beskriver det som en 

metod att sätta patienten i fokus: 

Att samarbeta på det här sättet handlar om att ha patienten i fokus. Vi myndigheter 

samordnar oss kring en lättillgänglig och gemensam plan för vård och rehabilitering, 

som vi och patienten tillsammans har en dialog kring. Patienten ska inte själv behöva 

informera och samordna allt detta med varje myndighet. Vi tar helt enkelt bort de långa 

transportsträckorna för patienten.15 

Med sig i arbetet har koordinatorn erfarenhet från tidigare arbete på Försäkringskassan där hon har 

byggt upp stor kunskap omkring försäkringsmedicin, organisationsstruktur och kultur inom 

Försäkringskassan, samt samverkan med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter. Hon har även 

varit koordinator i projektet Team Fagerängen, där hon var placerad på en vårdcentral. 

FUNKTIONEN & MÖTENA 
Koordinatorn har tillgång till läkarnas kalendrar och bokar möten direkt när någon av parterna i 

projektet initierar ett ärende. Koordinatorn ringer dagen innan till patienten och förbereder denne på 

vem som kommer till mötet, vad som ska diskuteras och vad målet med möte är. Det läggs stor vikt vid 

att skapa en avdramatiserad och trygg stämning på mötena. Förkortningar tillåts inte och koordinatorn 

bryter ofta in och ställer kontrollfrågor för att säkerställa att patienten har förstått vad som har blivit 

sagt. Mötena varade ursprungligen en timme, men har skurits ned till ca 50 minuter för att effektivisera 

och skapa möjlighet för deltagarna att röra sig mellan möten. 

                                                           
15 https://www.skane.se/sv/Webbplatser/Psykiatri-Skane/Vuxenpsykiatri/Trelleborg/Team-Psykiatrisamverkan-
Trelleborg/ 
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Utöver planering och processledning av 

avstämnings- och uppföljningsmötena, 

har koordinatorn en tydlig roll som 

spindel i nätet för många konkreta 

samverkans- och koordineringsfrågor. 

Hon fungerar som ”en väg in” till 

psykiatrin för de andra myndigheterna. 

Hon fungerar även som ”en väg ut” för 

läkarna genom att fungera som 

rådgivare i myndighetssamverkans- och 

försäkringsmedicinska frågor. Många 

frågor som dyker upp under dagen, kan 

lösas direkt genom att koordinatorn är 

fysiskt på plats och läkarna kan hålla 

korta spontanmöten med henne. 

Till höger är ett utdrag från 

koordinatorns dagbok som hon förde 

några dagar för att dokumentera hur en typisk dag ser ut. Utdraget omfattar en dryg tredjedel av dagen 

som fortsätter ungefär på samma sätt. 

OMVÄRLD 
De utvärderingar som har gjorts hittills tyder på att koordinatorer förbättrar arbetsmiljön för läkare och 

andra medarbetare16, vilket kanske inte är så överraskande eftersom man kan förvänta att arbetsmiljön 

förbättras när fler resurser skjuts till för att utföra ett arbete. 

Något överraskande finns det ingen enhetlig definition på vad en koordinator är eller hur den jobbar. I 

föreliggande utvärdering har funktionen genomgående benämnts som koordinator, men funktionen 

beskrivs i andra sammanhang som ”samordnare, sjukskrivningskoordinator, sjukskrivningssamordnare, 

rehabiliteringskoordinator, rehabiliteringssamordnare, kontaktperson, coach, case manager och lots”17. 

Bristen på enhetlig definition beror delvis på att koordinatorer har olika uppgifter. I Rekoord-projektet 

som är en nationell utvärdering av koordinatorfunktionen inom sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsområdet har man på ett föredömligt sätt försökt infånga vad en koordinator gör och 

viktiga förutsättningar för framgångsrikt koordinatorsarbete. Fokus är i det här fallet på primärvården. 

Viktiga förutsättningar för framgång kan delas upp på koordinatorns kunskaper och kompetenser och på 

externa förutsättningar. De kunskaper och kompetenser som en koordinator med fördel bör ha är 

kunskaper omkring ”försäkringsmedicin och omvärldskunskap. Detta omfattar bland annat regelverk, 

uppdrag, arbetssätt, struktur och kultur, ansvar och roller, kontaktvägar internt och till externa aktörer. 

Medicinsk kunskap och rehabiliteringskunskap behövs och tidigare erfarenhet av arbete inom hälso- och 

                                                           
16 Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 samt Nationell utvärdering av koordinatorfunktionen inom 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet, ReKoord-projektet, Västerbottens läns landsting, 2013 
17 Nationell utvärdering av koordinatorfunktionen inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet, ReKoord-
projektet, Västerbottens läns landsting, 2013, p.3 
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sjukvården underlättar. Det är också viktigt för koordinatorn att ha kunskaper i samtalsmetodik och 

kommunikation, att arbeta i och leda team, samt kunskap om hur man tar tillvara patientens resurser 

och motiverar till förändring. Viktiga egenskaper för koordinatorn är att vara uthållig och kunna arbeta 

självständigt men ändå ha samarbetsförmåga och social kompetens. Organisationsförmåga och 

administrativ skicklighet är nödvändiga egenskaper, liksom att vara drivande, handlingskraftig och 

initiativrik och kunna ha ”många bollar i luften””18. Med andra ord är omfattande kunskaper om hela 

systemet viktiga förutsättningar. 

Viktiga externa förutsättningar för en framgångsrik koordinatorstjänst är bland annat ”stöd och tydligt 

mandat från chefen, tydligt uppdrag och tydliga rutiner, tid för uppdraget samt god struktur och 

kontinuitet i bemanning.”19 

Erfarenheten visar också att ju större del av samverkan och samordningen som koordinatorn kan styra, 

ju framgångsrikare blir också arbetet. ReKoord-projektet har exempelvis visat att 

koordinatorsfunktionen fungerar bäst när samtliga av följande arbetsuppgifter ingår: ”att organisera, 

skapa rutiner och struktur samt hantera statistik inom området. Koordinatorer ska också vara stöd till 

läkare och andra medarbetare i försäkringsmedicinska frågor och samordna rehabilitering. De ska även 

vara kunskapsförmedlare och rådgivare och kunna ge råd till läkare vid intygsskrivning. De ska vara 

kontaktpersoner och coacher för patienter och delta i bedömning och ge förslag till rehabiliteringsplan. 

Koordinatorer ska också vara kontaktpersoner och samarbetspartners till externa aktörer som 

Försäkringskassa, Arbetsförmedling, socialtjänst och arbetsgivare. De ska fungera som 

processledningens ”förlängda arm” på hälsocentraler.”20 

GJORDA ERFARENHETER I PROJEKTET 
I stora drag ligger erfarenheterna med koordinatorstjänsten i Team Psykiatri helt i linje med 

erfarenheter gjorda med andra koordinatorer inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet, även om 

dessa primärt har hämtats från primärvården. Läkare och medarbetare upplever en klart förbättrad 

arbetsmiljö. Koordinatorn fungerar som spindel i nätet och förväntas kunna hantera en stor mängd 

ärenden, möten, personer och system för att göra ett bra jobb. 

Det finns dock en del erfarenheter som skiljer sig från det som tycks vara typiskt inom primärvården. Det 

har till exempel inte varit möjligt att arbeta i team, vilket annars förespråkas. 

En metod i förändring 

Inledningsvis ville man i projektet arbeta efter den metod som med framgång användes i Team 

Fagerängen, med ett fast team som träffas regelbundet och utarbetar rutiner för gemensam 

kartläggning och insatsplanering för de aktuella individerna. 

Den planerade metoden kan i korthet beskrivas på följande vis: Under koordinators ledning utarbetar 

teamet en arbetsgång som tar hänsyn till att både individer i målgruppen och handläggare från 

                                                           
18 Nationell utvärdering av koordinatorfunktionen inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet, ReKoord-
projektet, Västerbottens läns landsting, 2013, p.4 
19 Nationell utvärdering av koordinatorfunktionen inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet, ReKoord-
projektet, Västerbottens läns landsting, 2013, p.3 
20 Nationell utvärdering av koordinatorfunktionen inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet, ReKoord-
projektet, Västerbottens läns landsting, 2013, p.3 
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deltagande organisationer är baserade på olika orter. Målet är ett så effektivt resursutnyttjande som 

möjligt. De konkreta insatserna utförs av respektive ordinarie verksamhet. Arbetsmetoden Gemensam 

Kartläggning (GK) finns tillgänglig via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i teamet. I samtliga 

ärenden som tas upp i teamet, oavsett vilken part som remitterat, skall en bedömning göras om detta är 

att betrakta som en Gemensam Kartläggning. Bedöms det som Gemensam Kartläggning ska det 

registreras som sådan inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. På Vuxenpsykiatrin i Trelleborg 

registreras varje handlingsplan som Samordnad Individuell Planering (SIP). 

Redan vid projektstart visade det sig att metoden måste anpassas och att det inte var möjligt att 

bibehålla ett fast team. Det som ursprungligen var tänkt som ett fast team av professionella förändrades 

till att bli flexibla team av professionella. Ursprungstanken att ett fast team möts på en fast tidpunkt 

förändrades därmed också.  

Behoven för individerna ser så pass olika ut att det visade sig mer effektivt att teamet formerades 

löpande utifrån den aktuella individens behov. Skulle man samla ett fast team, hade många varit med i 

onödan och bara fått förmedla vidare till berörd handläggare. Alternativt hade man fått komplettera 

med berörda handläggare, vilket hade skapat stora grupper och långa väntetider då många av de som 

inte skulle ingå i det fasta teamet inte skulle finnas tillgängliga vid de fasta mötestiderna. 

Många patienter har också stort behov av trygghet och att det vid mötena primärt är kända ansikten, 

handläggare och läkare de har träffat förr, vilket inte är möjligt med fasta team. Normalt bjuds därför 

aktuell läkare samt aktuella handläggare in till avstämningsmöten och kompletteras vid behov av andra 

personer i behandlingsteamet, arbetsgivarrepresentanter, boendestödjare eller andra som är berörda 

av ärendet. Ibland kan det vara omkring tio personer med på mötena, vilket visar på komplexiteten i en 

del ärenden. 

Förändringen i metod har inneburit att det övergripande målet har reviderats. 

Målet med samverkan i projektet kvarstår enligt ovan. Arbetet har dock visat att det 

arbetssätt, med ett fast team som möts och avhandlar ärenden en gång i veckan, som 

fungerade i Team Fagerängen inte fungerar i detta projektsammanhang. Patientens 

behov möts av ett team som sätts samman utifrån de behov som föreligger. 

Reviderad projektplan 2014-11-06 
 

Koordinatorns erfarenheter 

Koordinatorn som har direkt erfarenhet av att arbeta som koordinator inom primärvården upplever att 

övriga myndigheter i Team Psykiatri är mer avvaktande i mötet med specialistläkare inom psykiatrin, än 

vad de var i Team Fagerängen där de mötte allmänläkare. De utnyttjar inte möjligheten att ta hjälp av 

specialistläkarens kompetens i önskad omfattning. Hon upplever också att det finns en 

starkare ”vårdande” kultur inom allmänpsykiatrin än det finns inom primärvården och hos samverkande 

myndigheter. Kulturskillnaderna gör att det kan vara svårt att få ut den fulla potentialen i mötena.  

I gengäld upplever hon att som koordinator placerad inom vården, men med bakgrund i 

Försäkringskassan, kan stå utanför och vara en neutral part i samtalen och samtidigt driva frågor och 

styra samtalen så att det tillåts att vara högt i tak. 
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Det har under projektets gång ofta funnits situationer där koordinatorn upplever att hon måste vara 

envis och ”gåpåig” för att arbetet ska gå framåt. Mycket tid går åt till ”enkla” frågor som handlar om att 

få handläggare att svara på mail, komma till möten och sköta det ansvarsområde de har. Hon upplever 

ofta att hon fungerar både som piska och som rådgivare, även åt externa parter. 

Läkarnas erfarenheter 

Nedan sammanfattas några av de viktigaste erfarenheterna av koordinatorsrollen, utifrån läkarnas 

perspektiv. 

Skillnad jämfört med andra koordinatorsroller och effektiv arbetsfördelning 

Koordinatorns roll i projektet skiljer sig på många sätt från andra koordinatorsroller, vilket också 

avspeglas i läkarnas syn på denna. Många koordinatorer är rent administrativa samordnare, medan 

koordinatorn i projektet är betydligt mer operativ. En traditionell rehabkoordinator är mer lik, men det 

finns också viktiga skillnader. Rehabkoordinatorn är oftast en person som ska coacha individen genom 

det komplexa systemet. Rollen i projektet är mer att coacha det komplexa systemet gentemot individen 

och i många fall gentemot psykiatripersonalen. En tydlig skillnad i utgångspunkt som påverkar hela 

funktionen och sättet att arbeta. 

Läkarna uppfattar rollen som mycket positiv. De känner ett stort administrativt stöd, då koordinatorn 

har tillgång till deras kalendrar och bokar tider till möten som de annars lätt skjuter upp. Att hon som 

koordinator också förbereder och styr mötena, upplevs som en stor fördel för läkarna. 

En annan stor skillnad är att hon är på plats hela tiden, vilket möjliggör en löpande informell avstämning 

som läkarna upplever som en mycket stor fördel. Ett exempel som nämns är att läkare som ofta flyttar 

runt mellan arbetsgivare och arbetsplatser ofta drar sig för att kontakta en rehabkoordinator. Här blir de 

istället direkt mötta av koordinatorn som berättar om sin funktion och vad hon kan bidra med. De kan 

sedan oftast gå direkt in till koordinatorn i rummet sidan om och stämma av när behov uppstår. Skulle 

de vänta på att koordinatorn var på plats, hade många av avstämningarna aldrig blivit av. 

Underlättar samverkan med andra myndigheter 

Att koordinatorn strukturerar och leder mötena innebär att läkarna i större utsträckning använder sig av 

möjligheten. Ingalills bakgrund hos Försäkringskassan och hennes kunskap om hur de andra 

myndigheterna fungerar, lyfts fram som en viktig styrka som gör att hon kan fungera som spindel i nätet. 

För läkarna dyker det ofta upp frågor som rör andra myndigheter. Det nämns flera gånger under 

intervjuerna att det inte är ovanligt att läkare annars drar sig för sådana ärenden och att ärendena får 

låg prioritet, eftersom det upplevs som svårt att förstå och tidskrävande att arbeta med andra 

myndigheter. I och med att läkarna ofta är på mottagningen kort tid, känner de inte heller något 

personligt behov av att ta initiativ till myndighetsövergripande samverkan, eftersom det ändå inte är de 

som kommer att följa ärendet hela vägen. 

Med de avstämningsmöten som koordinatorn planerar och styr upp och där koordinatorn ser till så att 

patienten och alla närvarande verkligen förstår varandra, så upplever läkarna att de får en bättre 

förståelse för de andra myndigheterna och att det är givande genom att de tydligare ser hela systemet 

och hela processen som de själv är en del i. 
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Utöver kunskap om det komplexa systemet, lyfts koordinatorns personliga egenskaper fram som något 

som underlättar samverkan. Egenskaper som nämns är strukturerad, tydlig, effektiv, serviceinriktad och 

aggressiv. Det sistnämnda ska förstås i positiv bemärkelse, att de upplever att hon vågar ställa krav på 

sin omgivning, att omgivningen faktiskt sköter sina arbetsuppgifter och gör det de är ansvariga för att 

göra, vilket läkarna upplever som en viktig del i koordinatorns jobb. 

Bidrar till att se hela människor och hela processer 

Läkarna lyfter patientperspektivet som väldigt viktigt. Att koordinatorn förbereder patienten inför varje 

avstämningsmöte och förklarar för patienten vad som kommer att hända och sedan är med på mötena 

och hela tiden kontrollerar att alla faktiskt förstår vad som blir sagt på mötena, gör att patienten blir 

lugnare. 

En läkare beskriver det som att det är ett stort stöd i behandlingen av patienten, eftersom mötena med 

andra myndigheter och osäkerheten omkring ekonomisk ersättning och aktivering, ofta är oerhört stora 

stressfaktorer. Genom tydlighet och samordning menar läkaren att koordinatorn är en stor hjälp i 

behandlingen, även om det saknas vetenskapliga belägg för detta.  

Samtliga involverade får lättare att se hela människan och hela processen från sjukdom till rehab och 

aktivering och olika former av ersättningar till självförsörjning. Helhetssynen har lett till att en del läkare 

har blivit mer försiktiga med att sjukskriva, eftersom de i högre grad ställer sig frågan vad det är man 

sjukskriver ifrån. Ibland upplever de ett tryck från andra myndigheter att sjukskriva för att det 

underlättar andra myndigheters arbete, men att de då ofta tappar patientfokus. 

En annan läkare säger att koordinatorfunktionen som den fungerar nu gör hennes arbete så pass mycket 

enklare och roligare att det i sig ger motivation att stanna kvar på arbetsplatsen. Hon känner att hon har 

en helt annan möjlighet att vara delaktig i hela processen och se den komplexitet som individer i 

systemet blir tvungna att hantera. Läkarna ser också tydligare vilket stressmoment ett avstämningsmöte 

kan vara för den enskilde och att ekonomiska frågor för patienten som diskuteras på mötena har stor 

inverkan på patientens upplevda hälsa. 

Ett stort behov 

Sedan projektets start fram till slutet av maj 2015 har 439 avstämnings- och uppföljningsmöten med 

patienter bokats in, vilket visar på ett stort behov att samlas kring patienter för en gemensam planering 

av vård och rehabilitering. Ofta är det ett gemensamt beslut att hålla avstämnings- och 

uppföljningsmöten. Men i de fall man kan peka ut vem som har tagit initiativ till avstämningsmöten, är 

det i ca 35 procent av fallen Försäkringskassan som har tagit initiativ. I ca 25 procent av fallen har 

psykiatrin tagit initiativ och i 20 procent av fallen har en kommunal organisation tagit initiativ. Övriga fall 

är jämt fördelade på andra aktörer såsom primärvården eller psykiatri och Försäkringskassa i samråd. 

I dagsläget föreligger inga väntetider för patienterna utifrån vårdens perspektiv då det finns god tillgång 

till läkare. Försäkringskassan har cirka en månad och prioriterar mötena högt. Arbetsförmedlingen har 

däremot på grund av allmänt hög arbetsbelastning, svårt att överhuvudtaget boka in möten. Det har 

inneburit att möten nu ofta genomförs utan Arbetsförmedlingen, vilket inte är optimalt då det ofta blir 

oroligt för individen i de ärenden som individen behöver hjälp och besked från Arbetsförmedlingen. 

Ur ett mer övergripande perspektiv tycks det som att vårdens, i det här fallet psykiatrins, ökade 

tillgänglighet avtäcker ett uppdämt behov, vilket de många avstämnings- och uppföljningsmötena är ett 
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tydligt tecken på. Samtidigt blir det uppenbart att det inte finns en tydlig, sammanhängande 

rehabiliteringsprocess för målgruppen och att det finns tydliga brister i både utbud av insatser och i 

personella resurser, när individer som tidigare slentrianmässigt har fått förlängd sjukskrivning flyttas 

över till aktiv rehabilitering tillbaka i arbete och skrivs in på Arbetsförmedlingen. 

Intyg på att något har hänt 

Att Allmänpsykiatrin gick in i projektet och valde att anställa en koordinator var mycket på grund av att 

man förväntade att det skulle ge bättre vård, men också stora effektivitetsvinster när läkarna kunde 

koncentrerar sig mer omkring kärnuppdraget och samtidigt få stöd i att förbättra intygsprocessen. Innan 

projektet var det vanligt att intyg från läkare kom i retur från Försäkringskassan, eftersom de båda 

myndigheterna hade olika förväntningar till vad intygen skulle innehålla. Förenklat kan man säga att 

läkarna skev diagnoser, medan Försäkringskassan förväntade en arbetsförmågebedömning. 

Redan innan projektet inleddes hade läkarna börjat jobba mer i team och använda sig mer av 

terapeuter. Men när koordinatorn med stor kunskap om Försäkringskassan och försäkringsmedicin kom 

in, fick läkarna inte bara ett större stöd i intygsskrivandet. De fick också en större förståelse för hela 

rehabiliteringsprocessen, vilket har inneburit att flera läkare har börjat ifrågasätta vad individerna 

egentligen sjukskrivs ifrån. Diagnos och arbetsförmågebedömning har blivit mer överlappande, vilket har 

fått konsekvensen att en del patienter som mer eller mindre slentrianmässigt har fått förlängd 

sjukskrivning nu inte får förlängd sjukskrivning, eftersom läkarna bedömer att de medicinskt är 

färdigbehandlade och att de framför allt behöver arbetsinriktade insatser. 

Det har därmed skett en tydlig kulturförändring hos läkarna, vilket bland annat de intervjuade läkarna 

bekräftar. Förr var det vanligt att någon av de andra myndigheterna eller individen själv begärde nytt 

läkarintyg eftersom sjukskrivningsperioden var på väg att gå ut och läkaren skrev det närmast som ett 

beställningsjobb. Läkarna har nu både i tal och handling börjat gå ifrån tal om intyg och fokuserar istället 

på att de gör en medicinsk bedömning. Bedömer de att individen är medicinskt färdigbehandlad skriver 

de inte ett nytt intyg, även om individen fortsatt kan ha en mycket svår och komplex situation som gör 

att den är långt ifrån arbetsmarknaden. 

Kulturförändringen påverkar hela systemet. I vissa fall kan det röra sig om personer som har varit 

sjukskrivna i flera år som plötsligt inte får förnyat sjukintyg. För individen kan det vara en skrämmande 

upplevelse som även kan påverka ekonomin påtagligt. För arbetsförmedlingen kan det innebära att de 

får en person inskriven som själv upplever sig vara sjuk och långt från arbetsmarknaden och där 

Arbetsförmedlingen i dagsläget ofta saknar personella resurser, exempelvis för motiverande samtal, och 

saknar ofta lämpliga insatser för målgruppen. För den enskilde handläggaren är läkarintyg en viktig del i 

inarbetade arbetsmetoder där klassning av ärenden och dokumentation är centrala delar för det interna 

systemets funktion. När läkarintyget inte blir förlängt ifrågasätts metoden och handläggaren måste se på 

vilket handlingsutrymme som finns och ofta finna nya vägar utan intyg. 

Det har exempelvis förekommit situationer där man vid avstämningsmöte har kommit överens om att 

individen i fråga kan påbörja arbetslivsinriktade insatser med viss funktionsnedsättning, men där vården 

efterföljande upplever att Arbetsförmedlingens handläggare uppmanar individen i fråga att sjukskriva 

sig eftersom handläggaren bedömer individen som för sjuk.  

Något förenklat kan man beskriva utvecklingen som att läkarna inom psykiatrin har börjat agera mer 

som övriga myndigheter har efterfrågat tidigare. De är mer tillgängliga och de fokuserar mer på 
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arbetsförmåga än diagnos i sina intyg. Men kulturförändringen hos en myndighet utmanar invanda 

samverkansmönster och påverkar både individen och handläggarna på de andra myndigheterna. Den 

långsiktiga vinsten med att individer som är medicinskt färdigbehandlade inte längre sjukskrivs torde 

vara uppenbar. Men som systemet ser ut, är det inte givet att det är en kortsiktig vinst vare sig för 

individen eller för myndighetssamverkan att en medicinskt färdigbehandlad person inte får förlängt 

sjukskrivningsintyg. 

Värt att notera är att vid ett typiskt avstämningsmöte är alla närvarande, förutom representanterna från 

vården, involverade i frågor som rör finansiell ersättning/försörjning för individen. Skillnader i 

utgångspunkt och bristande förståelse för varandras perspektiv, kan försvåra samverkan. För fortsatt 

utveckling och fördjupad samverkan som i högre grad även kan ge kortsiktiga vinster för både individen 

och systemet är det avgörande att kunskapen ökar och att involverade parter är lösningsfokuserade och 

uppvisar en lyhördhet och flexibilitet. Detta i sin tur förutsätter ett tydligt ledarskap, där handläggare 

och vårdpersonal känner trygghet i vara kreativa och testa nya vägar för att lösa upp komplexa 

situationer och att med tydligt individfokus arbeta mot det gemensamma målet att få tillbaka individen i 

arbete.21 

Flaskhalsar 

I och med att koordinatorn har en så central funktion som spindel i nätet, har hon också en unik position 

för att kunna identifiera flaskhalsar i systemet. En sådan som har identifierats som påverkar hela 

rehabiliteringsprocessen i negativ riktning är att det i nuläget finns lång väntetid för neuropsykologisk 

utredning. Det i sig är ingen nyhet, men i Team psykiatri har det tydliggjorts att det finns en mängd 

individer där det finns en misstanke om att det finns en diagnos som skickas runt i systemet i väntan på 

utredning. De skickas av Arbetsförmedling och kommun ut i arbetsmarknadsinsatser som inte är 

anpassade till den diagnos de sannolikt har. De misslyckas i arbetsträningen, blir ofta sjukskrivna igen 

och får inga andra insatser medan de väntar och kommer därmed ännu längre bort från 

arbetsmarknaden. 

Väntetiden innebär därmed en stor samhällskostnad för handläggning och misslyckade insatser och ett 

lidande för individen som hela tiden får uppleva misslyckanden i försöken att närma sig 

arbetsmarknaden. 

Som en direkt följd av koordinatorfunktionen och koordinatorns belysning av problematiken har 

samordningsförbunden initierat en kartläggning av kösituationen och sjösätter nu ett pilotprojekt för att 

få ner kötiden. 

Kompetensutveckling 

I och med att metoden ändrades från att utgå från fasta team, till att röra en stor bredd av handläggare 

på de olika myndigheterna, har kompetensutvecklingen och spridningsarbetet inom myndigheterna 

också försvårats. Konkret kan exempelvis ett beslut i styrgruppen behöva spridas till långt fler personer 

än det tänkta teamet. Handläggarnas kunskap om projektet blir också ofta låg om de bara är involverade 

i de gemensamma mötena enstaka gånger. Ett ständigt utbyte i läkarkåren har också inneburit att det 

har varit en utmaning att sprida kunskap om projektet och kompetensutveckla. 

                                                           
21 Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen, Redovisning av 
regeringsuppdrag S2014/3701/FST, 2015 



20 
 

Erfarenheterna har lett till att samordningsförbunden har tagit initiativ till att utveckla 

utbildningsmaterial som är anpassat till workshops för intressenter på alla nivåer från handläggare till 

politiskt styre. Ett större spridningsseminarium där utbildningsmaterialet testas, kommer att hållas 

under hösten 2015. 

Utöver detta kommer det tas fram kunskapsunderlag omkring koordinatorsrollen baserat på 

föreliggande utvärdering, en parallell utvärdering av Team Samverkan utför av Joakim Tranquist, samt 

gemensamma erfarenheter från tidigare utvärderade projekt som involverar koordinatorer. 


