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Sammanfattning 
 

Titel: Sjukskrivningskoordinerande sjuksköterskors erfarenheter av arbetet med att 

stärka sjukskrivnas självförmåga. 

 

Bakgrund: Sverige är ett av de länder som har högst sjukfrånvaro och för att minska 

den, med dess konskekvenser för individen och samhället, inrättades 

Sjukskrivningsmiljarden. Det gav hälso- och sjukvården ökade möjligheter att med 

sjukskrivningskoordinatorer effektivisera rehabiliteringen av de sjukskrivna. Den 

sjukskrivne upplever konsekvenser ur flera aspekter, inte minst avseende livskvaliteten. 

Sjukskrivningslängden står i direkt samband med den sjukskrivnes självförmåga till 

rehabilitering och desto längre sjukperioden är desto svårare är det att återgå till arbetet. 

Studier, såsom den av Noordik et al. (2011), menar att om den sjukskrivne upplever ett 

stöd från omgivningen stärks självförmågan och därmed ökar möjligheten till 

rehabilitering och återgång till arbetet. 

 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva sjukskrivningskoordinerande sjuksköterskors 

erfarenheter av arbetet med att stärka sjukskrivnas självförmåga. 

 

Metod: Genom en kvalitativ design genomfördes semistrukturerade intervjuer med åtta 

sjukskrivningskoordinerande sjuksköterskor. Intervjuerna analyserades med hjälp av 

manifest innehållsanalys. 

 

Resultat: Tre kategorier framkom i resultatet. Kategorin Koordinatorns behov och 

förutsättningar för att kunna stärka den sjukskrivnes självförmåga belyser de kunskaper 

och faktorer som möjliggör ett stärkande av den sjukskrivnes självförmåga. Det är bland 

annat av värde att koordinatorn besitter kunskap om Försäkringskassans regler och att 

den egna yrkeserfarenheten som sjuksköterska används i mötet med den sjukskrivne. 

Förhållandet mellan koordinatorn och den sjukskrivne beskriver vikten av en 

helhetssyn, att vara tillgänglig för den sjukskrivne och risken med att göra för mycket. 

Den tredje kategorin Genomförande av arbetet som koordinator handlar om 

erfarenheter kring hur koordinatorn utför sitt arbete. Faktorer som beskrivs är att 

motivera den sjukskrivne, hjälpa denne finna en begriplighet och koordinatorns 

samarbete med andra aktörer. 

 

Slutsats: Koordinatorer betonar vikten av den sjukskrivnes självförmåga och för att 

kunna stärka denne behövs en relation som grundar sig på tillit. Helhetsperspektivet gör 

att koordinatorn kan anpassa insatserna vilket möjliggör en individanpassad 

rehabilitering och återgång till arbete.  

 

Nyckelord: Sjukskrivning, sjukskrivningskoordinator, sjuksköterska, självförmåga, 

rehabilitering, återgång till arbete 
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Abstract 

 
Title: Sick leave-coordinators experiences of strengthen the self-efficacy of the patient 

on sick leave. 

 

Background: Sweden is one of the countries with the highest sick leave and in order to 

reduce it, with it´s consequences för the individual and the society, the Swedish 

government did a financial investment called Sjukskrivningsmiljarden. This increased 

the ability to, due to the coordinators function, increase the efficiency of patients’ 

rehabilitation process. Being on sick leave has consequences for patients in many areas, 

not least the quality of life. The length of sick leave is dependent upon patients´ self-

efficacy concerning rehabilitation and returning to work. Research, such as Noordik et 

al. (2011), also indicates how patients´ self-efficacy can be strengthen by the support 

from the coordinator and thereby increase the capability to rehabilitation and return to 

work. 

 

Aim: The aim of the study was to describe the sick leave-coordinating nurses’ 

experiences of strengthening self-efficacy in patients on sick leave. 

 

Method: A qualitative approach was used and data was collected by semi-structured 

interwievs. Eight sick leave-coordinating nurses participated and interviews were 

analysed with manifest content analysis. 

 

Results: Three categories resulted. The category Needs and conditions of the 

coordinator in order to strengthen the self-efficacy of the patient on sick leave describes 

the knowledge and factors needed to increase the patients self-efficacy. It is, among 

other things, important that the coordinator has knowledge in how the social insurance 

system works and that the coordinator uses her professional experiences as a nurse in 

contact with patients on sick leave. The relationship between the coordinator and the 

patient on sick leave describes the value of adopting a holistic perspective, to be 

available for the patient and the immanent risk of doing too much for the patient. The 

last category, Conducting the tasks of the coordinator, illustrates perceptions of how the 

coordinator conducts her work. Coordinators described how to motivate patients; how 

to support the patient to find comprehensibility; and how coordinators cooperate with 

other stakeholders. 

 

Conclusion: Sick leave-coordinators emphasizes the importance of the self-efficacy of 

the patient on sick leave. A relationship based in thrust is needed to strengthen the 

patients self-efficacy. The holistic perspective proposed by the coordinators opens 

opportunitites to individually adapt each patient´s the process of rehabilitation and 

return to work. 

 

Keywords: Sick leave, sick leave-coordinator, nurse, self-efficacy, rehabilitation, return 

to work 
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1. Introduktion 

Ett samhällsproblem som ger höga ekonomiska kostnader och inte minst emotionella 

och fysiska konsekvenser för individen är sjukfrånvaro. Primärvårdens 

sjukskrivningskoordinatorer har uppdraget att stötta den sjukskrivne till rehabilitering 

och återgång till arbetet. Detta kan även innebära att i relationen till den sjukskrivne ge 

denne vägledning och visa vilka möjligheter som finns (Ericson, 2013). Sjukskrivning 

ökar risken för isolering och inaktivitet vilket minskar den sjukskrivnes möjlighet till att 

återgå till arbetet (SBU, 2003). Upplevelsen av att klara av det människan ställs inför 

benämns som självförmåga av Bandura (1997) och den har stor betydelse för hur snart 

den sjukskrivne kan återgå till arbetet (Brouwer, Renemann, Bültman, van der Klink & 

Groothoff, 2010). Det är därför intressant att undersöka sjukskrivningskoordinatorers 

erfarenheter av arbete med att stärka den sjukskrivnes självförmåga. 

2. Bakgrund  

2.1. Sjukskrivning i Sverige och Europa 

I början av 2000-talet var Sverige ett av de länder i Europa som hade flest 

sjukskrivningar. En naturlig upp- och nedåtgång sågs i samtliga länder, men Sverige 

hade tillsammans med Norge och Nederländerna de största skillnaderna i sjukfrånvaro 

jämfört med övriga Europa. Som ett exempel hade Sverige dubbelt så hög sjukfrånvaro 

som Tyskland och Finland. Detta ställde sig i kontrast mot den folkhälsovetenskapliga 

forskningen som menade att den allmänna hälsan blev bättre i Sverige  och fenomenet  

kallades Den svenska hälsoparadoxen (Vahlne-Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2009). 

Även vid jämförelse mellan grannländer, såsom Sverige och Danmark, fanns stora 

skillnader i sjukfrånvaron där Danmark i genomsnitt rapporterade 8,3 sjukdagar per 

person och Sverige 22 sjukdagar per person (World Health Organization, 2010). Efter år 

2003 minskade den svenska sjukfrånvaron (Günzel, 2009) och Försäkringskassans 

statistik för 2014 påvisar liksom tidigare år en stadig tendens till minskad ohälsa i 

Sverige och antalet utbetalda dagar med aktivitets- och sjukersättning sjunker 

(Landstinget i Kalmar län, 2014). Statistiken visar dock att antalet utbetalda dagar med 

sjukpenning däremot ökar och statistiken ser likadan ut i Kalmar län som i riket.  

2.2. Sjukskrivningsmiljarden och Rehabiliteringsgarantin 

För att prioritera sjukskrivningsfrågan i landstingen och minska ohälsan i länen infördes 

den så kallade Sjukskrivningsmiljarden. Den innebär en årlig investering på en miljard 

kronor för att stimulera utvecklingen av arbetet med sjukskrivningsprocessen i hälso- 
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och sjukvården (Försäkringskassan, 2011). För att ytterligare bistå arbetet för minskad 

ohälsa upprättades även Rehabiliteringsgarantin. Det huvudsakliga syftet är att erbjuda 

sjukskrivna, med de diagnosgrupper som utgör merparten av kort- eller 

långtidssjukskrivningar, utökade möjligheter för att underlätta en återgång till arbetet 

eller öka tillgängligheten för arbetsmarknaden. Rehabiliteringsgarantin omfattar rygg- 

och nackbesvär samt lindrig till medelsvår psykisk ohälsa (Regeringskansliet, 2012) då 

de ligger till grund för cirka 70 % av samtliga sjukskrivningsärenden i Sverige (Renstig, 

2010). Det är även dessa sjukskrivna som löper störst risk för övergång till 

sjukersättning i Sverige (Karlsson, Carstensen, Gjesdal & Alexanderson, 2008). Enligt 

Regeringskansliet (2012) ska de medicinska rehabiliteringsinsatserna vara 

evidensbaserade och ha vetenskapligt stöd för att den sjukskrivnes förmåga till att arbeta 

återkommer eller ökar och som exempel nämns multimodal rehabilitering, 

interpersonell psykoterapi och kognitiv beteendeterapi. En studie som har utvärderat 

effekterna av Rehabiliteringsgarantin påvisar högre livskvalitet och förmåga att arbeta 

(Stigmar, Petersson, Jöud & Grahn, 2013). Det senaste avtalet mellan SKL och Staten 

innebär en förlängning av Sjukskrivningsmiljarden och Rehabiliteringsgarantin även för 

år 2015 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). 

2.3. Upplevelsen av att vara sjukskriven 

Svensk forskning påvisar att sjukskrivna i större grad upplever lägre livskvalitet på 

grund av fysiska, psykiska och ekonomiska faktorer (Lydell, Marklund, Baigi, Mattsson 

& Månsson, 2011). Livskvaliteten sänks även på grund av att den sjukskrivne reducerar 

den sociala kontakten. Det kan finnas en rädsla för att inte bli betrodd av aktörer såsom 

Försäkringskassan då sjukdomen kan vara osynlig. Den sjukskrivne kan därmed 

undvika fritidsaktiviteter och andra sociala sammanhang. Vad som dock ökar 

livskvaliteten är förutsättningar för återgång till arbetet och detta gäller både den 

sjukskrivne och dennes familj (Vidman, 2009).  

Flera nederländska studier beskriver den sjukskrivnes upplevelser och behov, bland 

annat hur människor med deltidssjukskrivning på grund av depression och 

utmattningssyndrom kan uppleva barriärer som hindrar dem från att återgå helt till 

arbetet. Dessa hinder kan vara egenskaper såsom att kunna sätta gränser och motstå en 

perfektionism men även medicinska hinder såsom funktionsnivån utifrån 

sjukdomsbilden (Noordik, Nieuwenhuijsen, Varekamp, Klink & Dijk, 2011).  
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Oklar ryggsmärta kan många gånger få den enskilde att känna en svårighet i att bedöma 

om sjukskrivning är befogad. De väljer i de flesta fall att sjukskriva sig för säkerhets 

skull av rädslan för att symtomen förvärras vid arbete (Hooftman, Westerman, Beek, 

Bongers & Mechelen, 2008). För att öka möjligheten att återgå till arbetet beskrivs ett 

stöd från omgivningen som en mycket viktig förutsättning, inte minst stöd från hälso- 

och sjukvårdspersonalen (Noordik et al., 2011). En svensk studie utvecklar behovet av 

att dessutom känna en uppmuntran från familjen som skänker en styrka i vardagen och 

det kan upplevas stärkande att ta del av familjemedlemmarnas upplevelser av den 

sjukskrivnes situation (Svensson, Müssener & Alexanderson, 2010).  

Den sjukskrivne kan betrakta rehabiliteringen som nödvändig men finner sin situation 

så övermäktig att den blir svår att påbörja (Hansen-Falkdal, Edlund & Dahlgren, 2006). 

För att utveckla detta belyser annan forskning hur den sjukskrivnes föreställningar kring 

rehabiliteringen påverkar utgången. Resultatet visar att om den sjukskrivne har negativ 

tilltro till rehabiliteringen kan en långvarig sjukskrivning i sig leda till minskad 

självförmåga, ökad känsla av hopplöshet och förhindra återgång till arbetet. För att 

minska risken för detta föreslås att den sjukskrivne får hjälp med att klargöra och stärka 

självförmågan tidigt i rehabiliteringen (Busch, Göransson & Melin, 2007). 

2.4. Primärvårdens sjukskrivningskoordinator 

En instans där den sjukskrivne kan få stöd för att stärka självförmågan är hos 

sjukskrivningskoordinatorn i primärvården. Sjukskrivningskoordinatorn som funktion 

upprättades som ett svar på Rehabiliteringsgarantin och ingår i de tvärprofessionella 

team som bildas kring den sjukskrivne för att kunna stötta denne ur ett 

helhetsperspektiv. Vidare åligger det sjukskrivningskoordinatorn att organisera 

samarbetet mellan de olika aktörerna kring den sjukskrivne och att ansvara för den 

sjukskrivnes ärenden, oavsett diagnos och sjukskrivningslängd (Ericson, 2013). En 

samverkan mellan myndigheter och aktörer syftar till en effektivare användning av 

resurser och förhindra att den sjukskrivne hänvisas mellan instanserna samtidigt som 

helhetssynen betonas som är så viktig för den sjukskrivnes rehabilitering (Vahlne-

Westerhäll et al., 2009). Det ökade behovet av samverkan med andra aktörer utanför 

primärvården leder till att distriktssköterskor och övrig personal på hälsocentralen 

behöver anpassa yrkesroller och arbetsuppgifter (Nilsing, Söderberg, Berterö & Öberg, 

2013).  
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Lännerström, Wallman och Söderbäck (2013) beskriver hur koordinatorer upplever det 

vara en viktig uppgift att agera representant för den sjukskrivne. Detta ses främst när 

den sjukskrivne önskar göra sin röst hörd vilken sjukskrivningskoordinatorn då kan 

förmedla vidare till läkaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Vad som 

också betonas är vikten av att kunna ge rätt information och hänvisa till annan instans 

för att undvika sjukskrivning, att till exempel hänvisa direkt till sjukgymnastik vid 

ryggsmärta istället för läkarundersökning. Införandet av sjukskrivningskoordinatorer på 

hälsocentralerna upplevs betryggande för övrig primärvårdspersonal då det finns en 

avsatt profession för samtliga sjukskrivningsärenden på arbetsplatsen (Lännerström et 

al., 2013).  Att samtliga insatser koordineras av en aktör upplevs värdefullt för den 

sjukskrivne då denne kan vända sig till koordinatorn för kontakt och har vetskapen om 

att samtliga aktörer samverkar genom koordinatorn (Noordik et al., 2011). 

Koordinatorns funktion kan därmed jämföras med att vara en case manager såsom 

benämningen beskrivs av ett flertal studier i vårdsammanhang (Smedley et al., 2013; 

Warren, Garthwaite & Bambra, 2013; Selander & Marnetoft, 2005). 

De flesta sjukskrivningskoordinatorer inom Kalmar Landsting är sjuksköterskor eller 

distriktssköterskor (Ericson, 2013). Koordinatorns uppgifter, såsom de beskrivits ovan, 

ingår i de båda professionernas kompetensbeskrivningar vilka innefattar faktorer såsom 

förmåga att samverka med andra aktörer, identifiera individuella resurser och förmågor 

samt föra individens talan enligt behov eller önskemål (Socialstyrelsen, 2005; 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 

2.5. Banduras teori om självförmåga 

Vald teoretisk referensram för aktuell studie beskriver vad det är hos människan som 

leder till att hon kan företa sig saker. Självförmågans betydelse har betonats starkt i 

tidigare avsnitt och därmed kan läsaren finna ett stöd i hur studien vilar på en teori som 

beskriver just självförmågan. 

Bandura (1997) menar hur människans kapacitet utvecklas och uttrycks på olika sätt 

och för det krävs olika förmågor och kunskaper. Därmed varierar människans kapacitet 

inom skiljda områden och hur kapaciteten fördelas beror på arvsmässiga, slumpmässiga 

och sociokulturella faktorer. Beroende på vad hon ställs inför varierar självförmågan, så 

kallat ”self-efficacy”, det vill säga känslan av att kunna bemästra saker. Det handlar inte 

bara om att kontrollera ett beteende utan det handlar även om motivation, 

tankeprocesser samt emotionellt och fysiskt tillstånd. 
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Självförmågan är ingen separat del av människans beteende utan ett skapande fenomen 

där sociala, kognitiva, beteendemässiga och emotionella kunskaper organiseras och 

samverkar. Det är skillnad på att inneha dessa kunskaper och att handla utifrån dom på 

ett adekvat sätt, särskilt under påfrestande omständigheter. Även om människan vet vad 

hon ska göra och på vilket sätt misslyckas hon ofta. Självförmåga handlar därmed inte 

om vilka kunskaper människan besitter utan om hur hon upplever sin kapacitet 

beroende på vad hon möter. Oavsett vilken kunskap som ligger bakom beror 

prestationen främst på självförmågan (Bandura, 1997). 

Teorin om självförmåga menar även hur människans tvivel på sin kapacitet inom ett 

visst område gör att hon ser ett hot och hon kan då välja att undvika ett möte med detta. 

Undvikandet visar sig genom att hon upplever det svårt att motivera sig, hon anstränger 

sig mindre och ger tidigt upp om hon möter hinder. Målsättningen upplevs inte lika 

viktig och ambitionen att nå målet avtar. Misstron på kapaciteten tar henne ännu längre 

från att bemästra det hon ställs inför och minskar möjligheten till att finna lösningar. 

Skillnaden blir tydlig hos människan som istället har hög tilltro till sin kapacitet och 

därmed betraktar svåra uppgifter som utmaningar som ska bemästras. När hennes 

självförmåga är stark sätter hon mål som är utmanande och upprätthåller en strävan mot 

att nå fram till dom (Bandura, 1997). 

3. Problemformulering 

Rehabiliteringen kring den sjukskrivne regleras av Rehabiliteringsgarantin och syftar till 

att öka den sjukskrivnes funktionsnivå och återgång till arbetet eller dennes 

tillgänglighet för arbetsmarknaden (Regeringskansliet, 2012). Den sjukskrivne kan dock 

uppleva låg självförmåga till rehabilitering (Hansen-Falkdal et al., 2006) vilket ökar 

risken för långtidssjukskrivning och därmed betonas självförmågans betydelse 

(Brouwer et al., 2010).  

Att genom relationen till den sjukskrivne stärka självförmågan är därmed en angelägen 

komponent i sjukskrivningskoordinatorns uppdrag. För att kunna göra detta behöver den 

sjukskrivningskoordinerande sjuksköterskan ha kunskap om hur man kan arbeta med att 

stärka självförmågan. Ett sätt för henne att göra det är att ta del av andra 

sjukskrivningskoordinators erfarenheter. Dock råder det brist på studier som belyser 

detta. Att beskriva den sjukskrivningskoordinerande sjuksköterskans erfarenheter av 

arbetet med att stärka den sjukskrivnes självförmåga är ett steg i riktningen mot att fylla 
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denna kunskapslucka och för att dörmed kunna utgöra ett större stöd för den sjukskrivne 

i sin rehabiliteringsprocess. 

4. Syfte 

Syftet är att beskriva sjukskrivningskoordinerande sjuksköterskors erfarenheter av 

arbetet med att stärka sjukskrivnas självförmåga. 

5. Metod 

5.1. Design 

Helhetsbilden av ett fenomen kan fångas in genom en deskriptiv kvalitativ studie som 

dokumenterar, observerar och beskriver olika aspekter av fenomenet (Polit och Beck, 

2012). En kvalitativ studie karaktäriseras av att studera en helhet för att förstå och 

beskriva erfarenheter (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011). Syftet med denna studie 

är att beskriva sjukskrivningskoordinatorers erfarenheter av att stärka den sjukskrivnes 

självförmåga och och därför har en kvalitativ ansats valts till studien gällande både 

datainsamling och analys.  

5.2. Kontext och urval 

Studien genomfördes i fyra olika kommuner i sydöstra Sverige med varierande 

befolkningsmängd. Därmed hade även hälsocentralerna varierande storlek avseende 

geografiskt upptagningsområde samt antal listade. Den minsta hälsocentralen hade 5200 

personer listade och den största hade 15 000 listade personer. 

Studiens urval har varit strategiskt, det vill säga deltagare har sökts som kunde ge 

informationsrika berättelse vilka svarar an på studiens syfte (Henricson & Billhult, 

2012). Informationsbrev skickades till verksamhetschefer på samtliga 28 

landstingsstyrda hälsocentraler i Kalmar län med ett tillfrågande om tillstånd för att få 

genomföra studien med arbetstagare inom verksamheten (Bilaga 1). Med tillstånd från 

17 verksamhetschefer delgavs respektive sjukskrivningskoordinator skriftlig 

information om studiens syfte och därefter tillfrågades dessa om samtycke till att delta i 

studien (Bilaga 2). Av dessa 17 koordinatorer tackade nio ja till att delta i studien. En av 

sjukskrivningskoordinatorerna avbröt deltagandet varpå åtta inkluderades i studien. 

Deltagarna utgjordes av sju kvinnor och en man i åldern 44 – 66 år. De hade haft 

uppdraget som sjukskrivningskoordinatorer i 1,5 – 6 år och hälften var 

distriktssköterskor. En utbildning som erbjuds sjukskrivningskoordinatorer omfattande 



  
 

7 

7,5 högskolepoäng hade genomgåtts av hälften av deltagarna. Den avsatta tiden för 

uppdraget som koordinator varierade mellan 4 – 30 timmar i veckan. 

5.3. Datainsamling 

Verksamhetschefer på samtliga landstingsstyrda hälsocentraler i Kalmar län kontaktades 

genom e-post för ett godkännande att författaren tillfrågade 

sjukskrivningskoordinatorerna i verksamheten om ett deltagande i studien. 

Verksamhetscheferna tog del av informationsbrev om studien (Bilaga 1). Vid 

godkännande sändes informationsbrev riktat till sjukskrivningskoordinatorerna som 

beskrev studiens syfte, etiska överväganden och kontaktinformation (Bilaga 2). Brevet 

betonade även att deltagandet var konfidentiellt och frivilligt. De fick själva välja 

tidpunkt för intervjun utifrån ett par förslag och plats. Samtliga intervjuer genomfördes 

på deltagarens arbetsplats, antingen på dennes kontor eller i en konferenslokal. 

Intervjuerna skedde under februari, mars och april 2015. Författaren inledde 

intervjuerna med att presentera sig och studiens syfte. Innan intervjun startade lämnade 

deltagarna ett skriftlig samtycke till att delta i studien och de godkände att intervjun 

spelades in digitalt.  

Insamling av data genomfördes med semistrukturerade intervjuer med bred 

öppningsfråga. För att testa öppningsfrågan ” Vilka faktorer tror du bidrar till den 

sjukskrivnes rehabilitering och återgång till arbetet?” gjordes en pilotintervju. Då den 

data öppningsfrågan producerade svarade på studiens syfte och även efterföljande data 

under intervjun svarade på syftet bedömdes öppningsfrågan tillämpbar och därmed 

fortsatte författaren använda öppningsfrågan i efterkommande intervjuer. Under 

intervjun förehöll sig författaren utifrån bestämda frågeområden för att rikta datan mot  

studiens syfte (Bilaga 3) men deltagarna informerades om att de även fick reflektera och 

resonera fritt. Intervjulängderna varierade från den kortaste på 23 minuter till den 

längsta på 1 timme och 8 minuter. Efter intervjun erbjöds deltagarna ta del av den 

färdiga studien vilket samtliga tackade ja till. 

5.4. Dataanalys 

Datan transkriberades för att sedan analyseras genom manifest kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) löpande under datainsamlingen. 

För att bli bekant med materialet och få en helhetsuppfattning läste författaren 

intervjuerna flera gånger. Sedan definierades meningsbärande enheter som 
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överensstämde med studiens syfte genom färgmarkering och dessa lyftes in i en tabell. 

Se Tabell 1 för exempel på dataanalysen.  

Tabell 1 Exempel dataanalys 

Meningsbärande enhet Kondenserad text Kod Underkategori Kategori 

”… ingen patient är ju 

den andra lik…” 

Ingen är den andra 

lik. 

Alla är unika. Förhållningssätt 

 

Förhållandet 

mellan 

koordinatorn 

och den 

sjukskrivne 

”… lyssna in var dom är 

någonstans och utifrån det 

hjälpa dom.” 

Hjälpa dom där 

dom är. 

Utgå från läget. 

”Jag har jättesvårt att säga 

nej… det kan jag inte när 

jag vet att någon mår så 

dåligt och kommer för att 

prata.” 

Har svårt att säga 

nej till en som mår 

dåligt. 

Svårt att neka. 

Genom kondensering kortades meningsenheterna ner utan att dess mening försvann och 

för att tydliggöra den specifika meningen sattes en kod. Koden ska förstås i förhållande 

till sammanhanget och ger författaren verktyg att se datan på ett nytt och annorlunda sätt 

(Graneheim & Lundman, 2004). De koder som handlade om samma eller liknande 

företeelser delades in i underkategorier vilka bildade kategorier och som utgjorde det 

manifesta innehållet i materialet. Författaren valde att inte fortsätta analysera materialet 

till teman då denne önskade beskriva det uppenbara och synliga. Annars skulle den 

underliggande meningen tolkas enligt latent innehållsanalys (Graneheim och Lundman, 

2004). Författaren lät analysen genomsyras av att ingen data som motsvarade syftet fick 

uteslutas eller passa in i fler än en kategori. 

6. Forskningsetiska överväganden 

Genom etiska principer ökar sannolikheten för att deltagarens välbefinnande, rättighet 

och säkerhet kan garanteras. Sådana principer är autonomiprincipen, icke-

skadaprincipen samt rättviseprincipen och dessa kan överlappa varandra (Kjellström, 

2012). Vad som även betonas är den information om forskningen som ska vara 

deltagarna tillhanda samt vad som är målet med forskningen. Information ska även ges 

om att deltagarnas identiteter och den data som inhämtas endast är tillgänglig för 

författaren, att deltagandet är frivilligt och att det när som helst under 

forskningsprocessen kan avbrytas utan att ge en förklaring. Kontaktuppgifter till 
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författaren ska finnas tillgänglig om deltagarna har synpunkter, frågor eller klagomål 

(Polit & Beck, 2012). All denna information är av vikt för deltagaren att erhålla för att 

kunna ge ett informerat samtycke till att delta i forskningen (Kjellström, 2012).  

Uppgifter om vilka som ingick i studien, digitalt inspelat material och transkriberingar 

hölls under hela studien förvarat endast tillgängligt för författaren. Författaren gav både 

verksamhetschef och sjukskrivningskoordinator informationsbrev (Bilaga 1 och 2) om 

studien för att kunna inhämta skriftligt samtycke. Författaren fyllde dessutom i en etisk 

egengranskning från Etikkommitén sydosts hemsida (Bilaga 4). En koordinator valde att 

avbryta deltagandet i studien vilket författaren respekterade utan att kräva en förklaring. 

Av hänsyn till den nytta studiens resultat kunde komma att innebära för den enskilda 

koordinatorn erbjöds samtliga deltagare att få ta del av den färdiga studien när den var 

genomförd, vilket alla tackade ja till. 

7. Resultat 

Generellt anser deltagarna att stärkande av den sjukskrivnes självförmåga syftar dels till 

att underlätta för vården men främst att hjälpa människor åter till arbete och 

sysselsättning. Koordinatorer beskriver självförmågans stora betydelse för den 

sjukskrivnes känsla av delaktighet i rehabiliteringen vilket förhindrar passivitet genom 

att den sjukskrivne med stärkt självförmåga kan återgå till arbetet, om så bara på deltid, 

vilket upprätthåller funktioner och riktar tankarna på annat än sjukdomen. Med stärkt 

självförmåga menar koordinatorer därmed att heltidssjukskrivning och 

långtidssjukskrivning kan minskas. Det finns en enhetlig erfarenhet av att den 

sjukskrivnes självförmåga försvagas allt eftersom sjukskrivningen fortskrider vilket 

försvårar återgången till arbetet.  

Andra övergripande erfarenheter som deltagarna beskrev handlade om betydelsen av att 

den sjukskrivne upplever sig ha självförmåga till att återgå till arbetet; upplevelser som 

grundar sig även i hur ett arbete skänker mening och bekräftelse i vardagen samt 

förhindar isolering. Vidare ansåg deltagarna att det behövs självförmåga i kontakt med 

sjukvårds- och myndighetspersoner vilka de sjukskrivna ofta möter under 

sjukskrivningsperioden. Den sjukskrivne kan behöva stå på sig ibland och kunna göra 

sig hörd vilket också påverkas av självförmågan inför detta. Därmed anses arbetet ha 

stor betydelse för den sjukskrivne och dennes självförmåga. 
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Vad som genomsyrar all insamlad data är självförmågans betydelse och hur den sätts i 

relation till den sjukskrivnes egenskaper och behov. Dessa erfarenheter verkar som en 

centralt drivande kraft i koordinatorns arbete och löper som en röd tråd genom varje 

kategori. Utifrån analysen framkom tre kategorier som utifrån olika aspekter svarar på 

studiens syfte. De behandlar koncept såsom koordinatorns behov för att stärka den 

sjukskrivnes självförmåga, förhållandet mellan koordinatorn och den sjukskrivne och 

slutligen erfarenheter om hur koordinatorns arbete genomförs. 

7.1. Koordinatorns behov och förutsättningar för att kunna stärka den sjukskrivnes 

självförmåga 

Deltagarna nämner faktorer som behövs i uppdraget för att koordinatorn ska öka sina 

förutsättningar för att stärka den sjukskrivnes självförmåga. De uppgav också att det 

behövs kunskap i Försäkringskassans regler och i försäkringsmedicin då många 

sjukskrivna känner en oro på grund av ovisshet. En ökad kunskap inom dessa områden 

upplevs därför underlätta funktionen som sjukskrivningskoordinator.  

Inför möten med den sjukskrivne och möten med aktörer, såsom i kontakt med 

Försäkringskassan eller arbetsgivaren, ses vikten av att känna en beredskap, att veta lite 

på förhand vad som väntar för att kunna informera den sjukskrivne och därmed stärka 

denne. För att stärka den sjukskrivnes självförmåga ses även behovet av fördjupad 

kunskap i samtalsmetoden Motiverande samtal. På grund av den ofta långa väntetiden 

till psykolog kan kunskap om samtalsmetoder ibland kännas otillräcklig. Koordinatorn 

avser inte att behandla, för det är psykologen uppgift, utan istället kunna stärka den 

sjukskrivne med samtal. 

Och det är ju det svåraste vi har i vården för då vill jag ju bara kunna 

ställa dom här kloka frågorna så att patienterna själva kommer på… 

Jag kan ju inte sitta och säga att du har så mycket kraft och du har så 

mycket styrka… Det kan jag ju säga, men det blir ju mest floskler 

istället för att säga dom här öppna, kloka frågorna och så kommer 

dom på det själva. 

Det finns även faktorer på organisationsnivå som koordinatorn behöver för att kunna 

stärka den sjukskrivnes självförmåga vilka är förståelse från chef och tillräckligt avsatt 

med tid för att utföra arbetsuppgifterna. Förutom upplevelsen av stöd från omgivningen 

betonas även vikten av handledning och att kunna reflektera kring uppdraget med 
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kollegor. Andra faktorer på individnivå som är värdefulla är personliga egenskaper 

såsom en lätthet inför kontakt med folk, stresshantering, förmåga till att planera och 

organisera samt känna ett genuint engagemang för arbetet. För att kunna stärka den 

sjukskrivne utifrån dennes förutsättningar önskas mer kunskap om olika 

sjukdomstillstånd där bemötandet och kommunikationen kan behöva anpassas. 

Deltagarna beskriver hur det kan vara en fördel i mötet med den sjukskrivne att ha 

arbetat som sjuksköterska och ha träffat olika slags patienter i olika sammanhang. 

7.2. Förhållandet mellan koordinatorn och den sjukskrivne 

Koordinatorerna uttrycker betydelsen av att förhålla sig utifrån en helhetssyn och att 

samband mellan den sjukskrivnes arbetsliv och privatliv bör tas i beaktande. 

Koordinatorer kan, under sjukskrivningsperioden, hålla i alla ärenden kring den 

sjukskrivne såsom tidsbokning, recept och remisser för att förstärka helhetsperspektivet. 

Risken med att inte inta ett helhetsperspektiv är att den bakomliggande orsaken till 

ohälsan kan förbli dold eller framkomma för sent och därmed blir den sjukskrivne inte 

hjälpt, trots alla åtgärder. Att ha en holistisk människosyn upplevs därmed betydelsefull 

för att stärka den sjukskrivnes självförmåga men även att människan är unik. Ingen 

sjukskriven person är den andra lik och det får inte förekomma jämförelser mellan olika 

ärenden. Det är av vikt att förstå de sjukskrivnas olika förutsättningar och grad av 

självförmåga och hur detta kan bero på tidigare erfarenheter och uppväxtvillkor. Då bör 

koordinatorn inta ett inlyssnande och ödmjukt förhållningssätt, ta till vara på den fakta 

som framkommer och utifrån den sjukskrivnes berättelse utgå från dennes situation.  

Koordinatorerna beskriver vikten av att det egna förhållningssättet i mötet med den 

sjukskrivne genomsyras av förståelse, tålamod, empati och ärlighet; att bemöta den 

sjukskrivne så som man själv skulle vilja bli bemött. Det är inte bara viktigt att det finns 

en tilltro till den sjukskrivnes självförmåga men också att den sjukskrivne känner tilltro 

till koordinatorn. Några koordinatorer berättar att de låter sig vägledas av teorier i 

interaktionen med den sjukskrivne i syfte att stärka självförmågan. Som exempel 

nämns, förutom en holistisk människosyn som beskrivs ovan, även Antonovskys 

salutogena modell. 

Vidare framkommer vikten av att koordinatorn arbetar för en jämställd sjukskrivning, 

att samma frågor ställs oavsett den sjukskrivnes genus och att koordinatorn förhåller sig 

likadant mot samtliga sjukskrivna. Deltagarna berättade hur koordinatorns uppdrag inte 
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får färgas av dennes förutfattade meningar och det får inte förekomma fördomar eller 

anklagelser inför orsaken till den sjukskrivnes låga självförmåga. 

Tillgänglighet är ett annat betydelsefullt element i koordinatorns förhållningssätt när 

den sjukskrivnes självförmåga ska stärkas. Koordinatorer berättar att den sjukskrivne 

noggrant informeras om kontaktuppgifter såsom när koordinatorn går att nå, vilken 

hjälp som går att få och att kontakt alltid kan tas vid bekymmer eller frågor. Det innebär 

dock en balansgång med att ha en långvarig kontakt till den sjukskrivne och den kan 

grunda sig i den sjukskrivnes förväntan på att koordinatorn alltid ska finnas tillgänglig. 

En koordinator berättar om en sjukskriven som plötsligt kunde dyka upp på 

hälsocentralen och stanna kvar flera timmar, dessutom på en dag då koordinatorn inte 

hade tid avsatt för uppdraget. 

Förutom fysisk tillgänglighet betonas även vikten av att koordinatorn förhåller sig här 

och nu i mötet med den sjukskrivne trots eventuell stress. Genom ett professionellt 

förhållningssätt läggs den egna stressen åt sidan för stunden för att allt fokus ska kunna 

riktas mot den sjukskrivne och dennes behov.  

Det finns dock en risk att koordinatorns engagemang blir för stort och att fokus inte 

riktas mot det som ska stärka den sjukskrivnes självförmåga. En gemensam erfarenhet 

hos deltagarna är att vården i allmänhet brister i att stärka den sjukskrivne på grund av  

viljan att hjälpa snarare stjälper då de gör för mycket, ett fenomen några koordinatorer 

benämner hjälpnödighet.  

Vi vill så gärna hjälpa till. Vi vill vara duktiga och vill åtgärda och vi 

vill ge. Vi vill bekräfta dom och det blir så lätt att vi bekräftar det 

sjuka och vad dom inte kan. Det är klart att jag ska hjälpa dig så att du 

kan vara hemma lite till… 

Förhållningssättet att inte göra för mycket för den sjukskrivne syftar till att värna om 

ansvaret för den egna rehabiliteringer. Att låta den sjukskrivne själv göra ärenden ingår i 

rehabiliteringsprocessen då det upprätthåller självförmågan. Genom att koordinatorn tar 

ett steg tillbaka skapas förutsättningar för en effektiv rehabilitering. Koordinatorer 

berättar att de tillämpar hjälp till självhjälp genom att tillsammans med den sjukskrivne 

genomföra vissa ärenden såsom att ta kontakt med myndigheter och andra aktörer samt 

fylla i blanketter. Vad som dock betonas är att man samtidigt måste värna om den 

sjukskrivnes autonomi. Koordinatorer uppger att de gör för mycket för den sjukskrivne 
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på grund av att de är just sjuksköterskor. De beskriver att de genom sin yrkesprofession 

har lärt sig att ordna saker och känna ett ansvar för den som behöver hjälp. Därmed ses 

vikten av att begränsa arbetet till det som är relevant för uppdraget och 

kompetensområdet och att kunna säga nej till den sjukskrivne.  

… Kan du ringa dit?, Kan du göra det och det? … Och det är också 

lite så att man måste kunna säga att Nej, det måste du ringa själv om, 

det kan inte jag ringa. För jag kan ju inte om… Jag ringer om det som 

jag kan hjälpa till med, men många saker måste man göra själv också 

tycker jag för det är ju en bit också i utvecklingen att, att ta tag i 

sakerna… 

Det kan dock vara svårt att neka till en sjukskriven med vetskapen om hur dåligt denne 

mår. Det varje koordinator bör fråga sig är för vem koordinatorn gör det denne gör och 

förstå att det inte gagnar den sjukskrivnes självförmåga om koordinatorn handlar utifrån 

att det är synd om den sjukskrivne.  

Arbetet med att stärka den sjukskrivnes självförmåga till rehabilitering och återgång till 

arbete grundas i den relation som skapas mellan koordinatorn och den sjukskrivne. Vid 

långtidssjukskrivningar har koordinatorn mer regelbunden kontakt med den sjukskrivne 

som understödjer en stabil relation. De lär känna varandra genom att koordinatorn följer 

den sjukskrivne under medgång och motgång. En koordinator berättar att kontakten 

inleds med ett längre samtal för att lära känna den sjukskrivne avseende uppväxt, 

utbildning, familjesituation, arbetssituation, framtidstankar och ambitioner. Genom att 

lära känna den sjukskrivne erhålls värdefull information om den sjukskrivne och dennes 

förutsättningar vilket ger en ännu mer individuell rehabilitering. 

Koordinatorerna beskriver hur deras relation med den sjukskrivne är annorlunda jämfört 

med andra professioner. Deltagarna ansåg till exempel att läkaren skapar en relation 

grundad i det medicinska området medan koordinatorn genom sitt intresse för 

livshistorian skapar en annan slags relation. Dessutom beskrivs en mer öppen 

kommunikation i relationen mellan den sjukskrivne och koordinatorn genom att den 

sjukskrivne upplevs ställa fler frågor till koordinatorn än till läkaren.  

En koordinator berättar om fördelen med att vara kontaktperson till den sjukskrivne, hur 

endast en person på hälsocentralen håller i den sjukskrivnes ärenden så att den 

sjukskrivne inte behöver återberätta sin situation varje gång en kontakt med vården tas. 
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Deltagarna beskriver hur relationen skapar ett förtroende mellan den sjukskrivne och 

koordinatorn. De beskriver att kommunikationen då blir mer öppen, samtalen kan bli 

längre och därmed stärks samarbetet dem emellan. Ett förtroende kan även möjliggöra 

koordinatorns arbete med att stärka den sjukskrivnes självförmåga genom att utmana 

denne till rehabiliterande åtgärder. Att våga testa saker kräver mod vilket kommer ur 

förtroendet i relationen. Genom att känna den sjukskrivne och genom att skapa ett 

förtroende kan koordinatorn ge mer krävande utmaningar för att stärka självförmågan 

och öka motivationen till rehabilitering och återgång till arbetet. 

7.3. Genomförande av arbetet som koordinator 

En gemensam erfarenhet hos deltagarna är att ett element i den sjukskrivnes 

självförmåga är motivation. Därmed beskrivs hur deras försök med att stärka den 

sjukskrivnes självförmåga till rehabilitering och återgång till arbetet är riktat mot dennes 

motivation. Ibland kan de behöva motivera den sjukskrivne på ett mer utmanande sätt 

och då kan koordinatorn behöva sätta lite krav, men det är inte så lätt att veta hur hårda 

krav som kan ställas utan att den sjukskrivne upplever situationen som negativ. En 

koordinator beskriver att hon kommer längst med att motivera den sjukskrivne genom 

att sätta krav men med fingertoppskänsla. Att berätta för den sjukskrivne vad som 

förväntas av denne kan också vara ett sätt att motivera, liksom att ge sken av 

förutfattade meningar i kommunikationen med den sjukskrivne vilket illustreras i nedan 

citat. 

Men vad roligt, då blir det väl kul att komma tillbaka till jobbet på 

måndag? Fast jag tror att hon hade blivit jätteglad om jag sagt att Men 

vi kanske ska ta en vecka till?  

Deltagarna berättar att kärnan i motivationsarbetet är deras tro på att allt är möjligt om 

det bara finns en vilja. De menar att det upplevs lättare att motivera de yngre 

sjukskrivna då de äldre som närmar sig pensionsålder är mindre benägna att ändra på 

sig. Det beskrivs även som värdefullt att känna till vad som sänker den sjukskrivnes 

motivation. En koordinator berättar hur besvären hos en sjukskriven berodde mer på 

ekonomiska bekymmer än på sjukdomen i sig och att det helt enkelt inte gick att komma 

längre i det ärendet. Betydelsen av den sjukskrivnes viljans syns tydligt när den 

sjukskrivne inte har ett helhjärtat intresse för sin hälsa. Det kan också vara så att 

sjukdomsbilden påverkar samarbetet mellan den sjukskrivne och koordinatorn vilket 

begränsar den sjukskrivne att ta till sig koordinatorns stöd. Koordinatorer fortsätter sitt 



  
 

15 

motivationsarbete in i det sista och de vill inte ge upp med en sjukskriven, men det kan 

förekomma de gånger då det absolut inte går att stärka den sjukskrivnes självförmåga på 

något sätt och det kan vara svårt att acceptera för koordinatorn. Koordinatorer beskriver 

det som ett misslyckande när den sjukskrivnes självförmåga inte går att stärka. Men de 

menar att koordinatorn inte kan hjälpa alla. Då betonar koordinatornerna vikten av att 

dra lärdom av ärendet och att reflektion sker kring hur strategierna kunde sett 

annorlunda ut. 

En annan strategi för att stärka den sjukskrivnes självförmåga är att ge information för 

att öka den sjukskrivnes förståelse. Många gånger uttrycker den sjukskrivne låg 

självförmåga på grund av bristande information om sin rehabilitering eller kunskap om 

inblandade aktörer. En koordinator beskriver hur en sjukskriven betraktade sin situation 

som hopplös då Försäkringskassan ifrågasatte dennes sjukdom och upplevdes vilja den 

sjukskrivne illa. Med information om Försäkringskassans funktion och varför de 

behöver intyg med mera kunde den sjukskrivne förstå situationen och fick ett annat 

perspektiv. Deltagarna berättar även hur koordinatorn kan hjälpa den sjukskrivne att 

tyda brev från myndigheter. Koordinatorn kan informera den sjukskrivne om vad som 

planeras för denne, vilka förväntningar på den sjukskrivne som kan komma att ställas 

och varför samt hur rehabiliteringskedjan ser ut med aktörernas ansvar. Det kan också 

handla om att informera vilka möjligheter och insatser som finns för den sjukskrivne 

och kontaktuppgifter till andra aktörer.  

Deltagarna beskriver även hur koordinatorn som strategi kan försöka rikta den 

sjukskrivnes fokus på det som stärker självförmågan. Detta kan göras genom att i 

interaktionen med den sjukskrivne be denne reflektera över styrkor, förmågor och 

möjligheter. Den sjukskrivnes svagheter och brister bör också uppmärksammas, men 

inte ges särskilt stort utrymme. Koordinatorerna berättar dock om det dilemma som 

föreligger när olika aktörer kring den sjukskrivne har olika fokus. Som exempel nämns 

hur läkaren i sjukintyget beskriver aktivitetsbegränsningar medan koordinatorn ber den 

sjukskrivne fokusera på styrkor.  

Att hjälpa den sjukskrivne finna funktioner och möjligheter innebär att de själva måste 

komma till insikt om det för då stärks självförmågan. Självinsikt innebär dessutom att se 

bakgrunden till sjukdomen för så länge det är dolt för den sjukskrivne kan det inte 

åtgärdas. Som exempel nämns att koordinatorn kan ta hjälp av ett formulär som 
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kartlägger vilken människotyp den sjukskrivne är och utifrån resultatet kan förståelse 

fås för beteende och behov. 

Det kan också vara en strategi att hjälpa den sjukskrivne känna en begriplighet i 

situationen och därmed finna en hanterbarhet. Koordinatorer beskriver vikten av att den 

sjukskrivne är väl insatt i sjukdomen; vad som händer kring denne och hur funktioner 

trots ohälsa kan upprätthållas. Genom att koordinatorn genom reflektion hjälper den 

sjukskrivne finna en hanterbarhet ökar möjligheterna till rehabilitering och återgång till 

arbetet. 

Vidare beskriver deltagarna bekräftelse som en strategi då de erfar att sjukskrivna, vars 

prestationer bekräftas, har större självförmåga. Koordinatorerna menar att bekräftelse 

kan ges i den återberättelse som görs efter ett samtal med den sjukskrivne som då får 

höra sin egen berättelse och finna styrka i den. När den sjukskrivne uttrycker drömmar 

och framtidsplaner försöker koordinatorn bekräfta dessa och stärka innebörden från 

kanske till kan. 

Deltagarna uppger att den sjukskrivnes självförmåga blir sänkt av motgångar och en 

strategi att stärka självförmågan är att den sjukskrivne kan dra lärdom av det svåra 

denne möter. Det kan innebära att den sjukskrivne behöver tillåta sig möta obehagliga 

tankar och känslor och att denne våga utmana sig själv. 

…och att förstå, att allt det svåra hon gick igenom under 

sjukskrivningen kommer hon att ha mycket nytta av i hela sitt liv 

framöver… 

En annan strategi till stärkt självförmåga är att hjälpa den sjukskrivne prioritera i 

privatlivet. Många människor bli sjukskrivna på grund av att de inte får ihop livpusslet 

då privatlivet innebär omänskligt mycket aktivitet och ansvar. Genom att låta den 

sjukskrivne reflektera över vad som egentligen är viktigt i livet kan 

sjukdomsframkallande faktorer minskas. Deltagarna berättar även om vikten av att den 

sjukskrivne känner ett egenansvar för sin hälsa och att prioriteringen kan innebära 

obekväma förändringar i livet. För att ge den sjukskrivne mod till nödvändiga 

förändringar kan koordinatorn uttrycka sin respekt för den sjukskrivnes självkännedom; 

att denne vet bäst själv vad som bör göras och att be denne själv ge förslag på vad som 

behövs göras. 
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Det anses dessutom mycket viktigt för den sjukskrivnes självförmåga att denne 

upprätthåller kontakt med arbetsplatsen. Koordinatorer uppmuntrar den sjukskrivne att 

då och då ringa sin arbetsgivare eller att hälsa på sin arbetsplats, annars föreligger risken 

att en återgång till arbetet blir svårare. 

Deltagarna uppger att de sjukskrivna ibland kan ha för bråttom åter till arbetet. De 

menar hur de ibland kan behöva bromsa den sjukskrivne för att motverka bakslag, till 

exempel genom att istället återgå på deltid. Det kan grunda sig i att den sjukskrivne har 

för höga förväntningar, att rehabiliteringen innebär en snabb lösning på problemen och 

att denne inte inser att det är en långsiktig process som ska genomgås. Då försöker 

koordinatorerna hjälpa den sjukskrivne med att känna acceptans för den situation denne 

befinner sig och att ha tålamod inför att rehabiliteringen får ta den tid det tar. 

En annan strategi är att tidigt fånga upp den sjukskrivne medan självförmågan ännu inte 

sänkts för mycket. Med tidiga insatser motverkar koordinatorn att den sjukskrivne 

hinner träda in i rollen som sjukskriven för då ökar risken för passivitet. För att ha en 

aktiv sjukskriven med hög delaktighet i rehabiliteringen och känsla av egenansvar 

behövs därmed att rehabiliteringsinsatser sätts in tidigt. 

Deltagarna beskriver att samtliga strategier ska individanpassas utifrån den sjukskrivnes 

förutsättningar, önskemål och ambitioner. När den sjukskrivne ger signaler om att 

strategin inte stärker självförmågan, genom till exempel motstånd, ska koordinatorn 

backa, lyssna på den sjukskrivnes berättelse och utgå från den. Det beskrivs som att 

följa den sjukskrivnes energi och vägledas av insikten om att alla vill åter till en 

sysselsättning, men att det kommer att ske på olika sätt. 

Vad som också betonas av deltagarna är vikten av att koppla in relevanta aktörer tidigt i 

sjukskrivningen då även de kan påverka den sjukskrivnes självförmåga. 

Koordinatorerna gör det de kan för den sjukskrivne, men ser även betydelsen av att 

samtliga aktörer hjälps åt och att de är inriktade mot samma mål. Som koordinator 

beskrivs samarbetet mellan professionerna som mycket värdefullt då en insikt i andras 

uppdrag ger kunskap som kan förmedlas vidare till den sjukskrivne. I 

rehabiliteringsteamet ingår vanligen läkare, psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut 

och förutom Försäkringskassa och arbetsgivare kan även Arbetsförmedling och 

Socialtjänst ingå i samarbetet kring den sjukskrivne vilket tydliggör helhetsperspektivet 

än mer. Den aktör som deltagarna anser viktigast att koppla in tidigt är arbetsgivaren om 
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en sådan finns. För att öka arbetsgivarens engagemang i den sjukskrivnes rehabilitering 

är koordinatorns uppgift att informera om rådande situation och att tillsammans göra en 

planering för att få med arbetsgivaren i processen. 

…för har vi inte med chefen på tåget så… då fattar ju dom 

ingenting…  

Arbetsgivare kan ibland ställa krav på den sjukskrivne vilka läkaren vid behov kan 

förklara som orimliga utifrån ett medicinskt perspektiv. Koordinatorer berättar att ett så 

kallat trepartsmöte mellan den sjukskrivne, läkaren och arbetsgivaren bokas innan det 

har gått fyra veckor för att få till en tidig planering och förhindra långtidssjukskrivning.  

Dessutom bör Försäkringskassan och Företagshälsovården tidigt komma in i den 

sjukskrivnes rehabilitering. Att tidigt engagera Företagshälsovården beskrivs som 

stärkande för den sjukskrivnes självförmåga då en vårdinstans som har mer insikt i 

arbetssituationen kan se fler möjligheter och komma med fler förslag på exempelvis 

arbetsanpassning. 

Ett nära samarbete med andra aktörer underlättas av en tydlig ansvarfördelning och att 

det råder en respekt mellan professionerna. När deltagarna reflekterar över utvecklingen 

av det tvärprofessionella samarbetet de senaste åren framkommer att det har förenklat 

informationsutbytet mellan aktörerna, förenat aktörerna mot samma mål och inneburit 

ökade möjligheter att stärka den sjukskrivnes självförmåga till rehabilitering och 

återgång till arbete. 

8. Metoddiskussion 

Hur forskarens roll och förförståelse förhåller sig i en kvalitativ studien, främst under 

datainsamling och analys, diskuteras flitigt i många metodböcker. Diskussionen handlar 

många gånger om förförståelsens nytta respektive hinder för studien (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012; Malterud, 2014; Hartman, 2004). Polit och Beck (2012) 

betonar även vikten av att författaren ställer sig reflekterande till den egna förförståelsen 

avseende det fenomen som studeras. När den aktuella studien intierades hade författaren 

nyligen tillträtt en tjänst som sjukskrivningskoordinator utan tidigare erfarenhet av den 

rollens innebörd och funktion. Författaren hade till viss del fått kunskap om rollen 

genom ett sedan tidigare professionellt utbyte och samarbete med 

sjukskrivningskoordinatorer. Däremot fanns en förförståelse som distriktssköterska i 

primärvården och därmed erfarenhet från möten med personer som uttrycker låg 
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självförmåga. Författarens grad av förförståelse avseende det studerade fenomenet gav 

ett större avstånd till studien på grund av bristande erfarenhet, samtidigt som den 

personliga kunskapsbristen inför det egna yrkesutövandet skänkte en stor nyfikenhet 

och därmed bidrog till ett djupare engagemang. Däremot finns en risk att 

kunskapsbristen gjorde att väsentliga områden av det studerade fenomenet inte 

presenterades då datainsamlingen baserades på de frågeområden som utgick från 

författarens förförståelse.  

Studiens trovärdighet handlar om dess fokus, hur kontext, urval och datainsamling 

beskrivs. Vad gäller läsarens bedömning av studiens överförbarhet förenklas denna 

genom att förstå hur författaren har gått tillväga under studiens olika skeenden 

(Graneheim och Lundman, 2004). Med detta i åtanke försökte författaren noggrant 

redogöra för de ställningstaganden som gjordes vad gäller kontext, urval, datainsamling 

och analys. 

Trovärdighet handlar även om giltighet, att resultatet belyser det representativa för det 

studerade (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Genom ett strategiskt urval kunde 

informanter ge data som svarade på studiens syfte. Informanternas demografi varierade 

vad gäller ålder, yrkeserfarenhet och kön. Variationen i urvalet ökar studiens 

trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Vad författaren däremot kunde ha gjort 

för att öka variationen inom urvalet var att utöka kontexten så att den inte begränsandes 

till primärvården. Sedan studien initierades har författaren utökat kunskapen och 

därmed förförståelse om koordinatorns funktion och roll. Genom professionella möten 

har det framkommit att koordinatorer även inom sjukhuskliniker och privata sektorer 

arbetar på liknande sätt och de kunde då inkluderats i studien och bidragit till en större 

variation. I den aktuella studien tillfrågades verksamhetschefer på 28 landstingsstyrda 

hälsocentraler. För att följa satt tidsram för studien bad författaren om svar inom en 

bestämd period och de verksamhetschefer som inte svarade tillfrågades igen via e-post 

för att sedan exkluderas vid uteblivet svar. Möjligen hade informanterna varit fler om 

svarstiden för verksamhetscheferna varit längre och om uteblivna svar följts upp mer 

intensivt. Författaren ansåg ändå att de inkluderade informanterna gav uttömmande svar 

och att mättnad uppstod när fler koordinatorer gav uttryck för liknande erfarenheter. 

Polit och Beck (2012) beskriver den person författaren behöver nå för att kunna 

kontakta potentiella informanter som en gate-keeper, i det här fallet verksamhetschefen. 

Polit och Beck (2012) menar dessutom att kvaliteten på den data som framkommer är 
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viktigare än storleken på urvalet. Studiens giltighet skulle även stärkts om författaren 

inkluderade ett frågeområde som berörde koordinatorns färdigheter som sjuksköterska i 

relation till dennes arbete. Flera koordinatorer berättade ändå om detta, men utan att ha 

blivit tillfrågade. Ett frågeområde som fokuserade på den delen av fenomenet hade 

kunnat få fler deltagare att fördjupa sig i erfarenheter om sin yrkeserfarenhets betydelse 

för arbetet som koordinator. Om informanterna intervjuats på liknande sätt stärks 

studiens tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004) och författaren använde sig av 

en intervjuguide med frågeområden, men tillät även variationer i följdfrågor utifrån de 

svar informanterna gav.  

Vad gäller studiens analys valde författaren att göra en manifest innehållsanalys för att 

inte tolka underliggande meningar utan endast framställa det synliga i texten. Under 

dataanalysen saknades en medförfattare som kunde tillföra annat perspektiv inför 

tolkningen av datan och stötta framtagandet av ett resultat. Liksom Graneheim och 

Lundman (2004) menar kan en medförfattare ha en värdefull roll genom att granska 

tolkning och analys av meningsbärande enheter och kategorier. De menar även att det är 

betydelsefullt att presentera exempel på hur analysen har genomförts, hur 

kondenseringar och abstraktioner gjordes. Detta bör göras för att kunna bedöma 

trovärdigheten och författaren presenterar ett utdrag från denna process i Tabell 1 under 

avsnittet dataanalys. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att studiens trovärdighet ökar om författaren 

presenterar citat i resultatet, vilket författaren valde att göra i den aktuella studien. Citat 

valdes med syftet i ständigt fokus för att stärka resultatet och göra det lättare för läsaren 

att bedöma överförbarheten. Resultatet består endast av kategorier vars underkategorier 

inte presenteras då författaren upplevde detta dela upp resultatet och minska det logiska 

flödet i innehållet. 

9. Resultatdiskussion 

Syftet var att att belysa den sjukskrivningskoordinerande sjuksköterskarns erfarenhet  

av arbetet med att stärka den sjukskrivnes självförmåga. En genomgående faktor hos 

samtliga koordinatorer var självförmågans betydelse för den sjukskrivnes möjlighet att 

återgå till arbetet. Betydelsen av den sjukskrivnes självförmåga beskrevs även vara en 

drivkraft och en källa till motivation i koordinatorns arbete. Författaren har valt att 
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diskutera de mest framstående erfarenheter som presenterades i resultatet med 

självförmågans betydelse i åtanke. 

Att inta ett helhetsperspektiv kring den sjukskrivne anses mycket värdefullt av samtliga 

koordinatorer. Den holistiska människosynen utgör en hörnsten i vårdvetenskapen och i 

sjuksköterskans professionsutövande (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 

Därmed beskriver många koordinatorer att det kan vara till sjukskrivningskoordinatorns 

fördel att vara sjuksköterska då detta förhållningssätt finns väl implementerat i 

utbildning och arbete. De menar att det är viktigt för att lära känna den sjukskrivne, 

utveckla en relation som bygger på tillit och för att kunna individanpassa bemötande 

och insatser. Även Wallstedt Paulsson, Erlandsson och Eklund (2007) betonar vikten av 

att ta till vara på den sjukskrivnes behov, önskemål och intressen för att kunna utforma 

en ändamålsenlig rehabilitering. Då ökar möjligheten till att den sjukskrivne lyckas nå 

uppsatta mål och Bandura (1997) menar att uppfyllda mål är en källa till självförmåga. 

Den sjukskrivningskoordinerande sjuksköterskan och den sjukskrivne utvecklar en unik 

relation som bygger på tillit. Genom att visa sig tillgänglig för den sjukskrivne och 

kunna lotsa denne genom rehabiliteringsprocessen tror författaren att en trygghetskänsla 

skapas som för den sjukskrivne närmare en ökad självförmåga. Tilliten mellan 

sjuksköterskan och den sjukskrivne beskrivs som mycket värdefull då den ligger till 

grund för den relation som utvecklas dem emellan och den bidrar också till en 

trygghetskänsla och hjälper sjuksköterskan att se de behov den sjukskrivne har (Boggs, 

2003). Koordinatorer uppger även att en tillitsfull relation gav en mer öppen 

kommunikation i mötet med den sjukskrivne vilket stärkte samarbetet dem emellan. 

Vikten av att den sjukskrivne får utveckla en relation med en case manager och av 

denne bli lyssnad till beskrivs av Warren, Garthwaite och Bambra (2013). De menar att 

den sjukskrivne då får känna bekräftelse, att någon tar denne på allvar och är genuint 

intresserad av att den sjukskrivnes tilllvaro förbättras. 

Genom att koordinatorn arbetar för en öppen kommunikation ges den sjukskrivne 

möjlighet dela med sig av sin berättelse. I föreliggande studie belystes att den 

sjukskrivne ombads reflektera över svagheter, möjligheter och styrkor. Barth och 

Näsholm (2006) beskriver hur det kan finnas en läkande kraft i att få höra sig själv 

berätta sin historia. Detta skänker självinsikt vilket också anses stärka den sjukskrivnes 

självförmåga (Varekamp, Verbeek, de Boer & van Dijk, 2011). Att reflektera över 

sjukdomsprocesssen ger även betydelsefull självinsikt som den sjukskrivne kan använda 
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sig av för att öka möjligheten till att återgå till arbetet (Norlund, Fjellman Wiklund, 

Nordin, Stenlund & Ahlgren, 2013). Genom självinsikt lär sig dessutom den sjukskrivne 

vilka svagheter denne har och kan på så vis undvika fallgropar som hämmar 

rehabiliteringen. Bandura (1997) menar att stärkt självförmåga kommer från framgång 

vilket möjliggörs genom att inte försättas i ohanterbara situationer.  

Att den sjukskrivne känner en begriplighet för den tillvaro denne befinner sig i beskrivs 

också som betydelsefullt av koordinatorerna i den aktuella studien. De nämner att ett 

förhållningssätt grundat i Antonovskys salutogena modell (Antonovsky, 1991) är 

stärkande för den sjukskrivnes självförmåga. Koordinatorerna exemplifierar hur den 

sjukskrivnes känsla av sammanhang kan öka genom att få information, fokusera på att 

finna en hanterbarhet och se en meningsfullhet i den tillvaro den sjukskrivne befinner 

sig i. Detta återfinns i Jensen (2013) som beskriver hur den sjukskrivnes känsla av 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet tillsammans med självförmåga står i 

direkt samband med dennes möjlighet att återgå till arbetet.  

När koordinatorerna ombads reflektera över hur de genomför sitt arbete var en 

återkommande faktor samarbetet med övriga aktörer i den sjukskrivnes 

rehabiliteringsprocess. De betonade betydelsen av att samtliga aktörer arbetar mot 

samma mål och att det indirekt stärker den sjukskrivnes självförmåga. Om den 

sjukskrivne upplever att samliga i dennes rehabilitering gör vad som behövs för dennes 

återgång till arbetet tror författaren att det kan ha inverkan på den sjukskrivnes 

motivation genom att det signalerar en tilltro på dennes förmåga och kompetens. 

Betydelsen av aktörernas samarbete kring den sjukskrivne beskrivs även av Hoefsmit, 

Houkes och Nijhuis (2014) som menar att den sjukskrivnes möjlighet till återgång till 

arbete ökar när aktörer använder samtliga resurser de har till förfogande inom sitt 

specifika område. 

Koordinatorerna ansåg att det förelåg ett motivationsarbetet invävt i deras 

yrkesutövande. De beskrev att de ibland använde sig av Motiverande Samtal, MI, för att 

stärka och bekräfta den sjukskrivne. Många ansåg det vara ett så värdefullt verktyg i 

mötet med den sjukskrivne att de försökte använda sig av det oavsett situation, även när 

de mötte motstånd från den sjukskrivne. För att till exempel stärka sjukskrivna med 

muskuloskeletal smärta att fortsätta den nödvändiga rehabiliteringen har MI visat sig 

vara framgångsrik (Mertens, Goossens, Verbunt, Köke & Smeets, 2013). MI består till 

stor del av att lyssna till och bekräfta den andre (Barth & Näsholm, 2006). Att bekräfta 



  
 

23 

det positiva och att lyfta framgångar är en betydelsefull källa till självförmåga då den 

grundar sig i erfarenheten av den upplevda situationen (Bandura, 1997). 

Ett annat framstående fenomen som framkom i resultatet var koordinatorernas 

betraktelse över den egna yrkesprofessionens inverkan på den sjukskrivnes 

rehabilitering, hur den kunde vara både negativ och positiv. Samtidigt som det verkar 

vara till nytta att som koordinator vara sjuksköterska uttrycktes även den hjälpnödighet 

som kunde uppstå i mötet med den sjukskrivne. Hjälpnödighet beskrevs som att på 

grund av viljan att hjälpa gör koordinatorn för mycket för den sjukskrivne. I sin strävan 

mot att stärka den sjukskrivne och få denne åter till arbete kan den koordinerande 

sjuksköterskans fokus hamna avsides. Det denne gör i all välmening kan istället leda till 

att den sjukskrivnes rehabilitering hämmas, sjukskrivningsperioden förlängs och 

självförmågan minskar. Ur etisk aspekt kan den sjukskrivningskoordinerande 

sjuksköterskan här ses göra ett intrång i den sjukskrivnes ansvar för sin egen tillvaro. 

Det kan även beskrivas som att inte respektera autonomin eller att koordinatorn 

förminskar den sjukskrivnes kapacitet. När detta görs riskerar koordinatorn att signalera 

bristande tilltro på den sjukskrivnes förmåga. Det åligger därmed varje koordinator att 

inta ett professionellt förhållningssätt med utgångspunkt i etik och värdegrund. I 

resultatet framgår att koordinatorn bör inta en ständigt reflekterande position och ställa 

sig frågan För vem? Då minskar risken att fokus på att stärka den sjukskrivnes 

självförmåga hamnar avsides. 

Det finns således flera faktorer i Banduras teori om självförmåga som kan ses i de 

erfarenheter koordinatorerna beskriver. Ett avsnitt i teorin behandlar enbart 

självförmågan vid hälsa och ohälsa. Bandura (1997) menar hur människans tro på att 

kunna bli motiverad och förändra beteendet spelar en avgörande roll för hennes 

rehabilitering. Vid minsta lilla tvekan om hon besitter nog med kapacitet att genomföra 

det hon ska företa sig, ser hon ingen mening med att ens försöka. Vad som minskar 

självförmågan ännu mer är skrämseltaktik, varpå omgivningens påverkan på människan 

betonas. Människan bör istället ges verktyg för att själv kunna finna självförmågan 

(Bandura, 1997) och koordinaternas erfarenheter av sitt arbete med att stärka den 

sjukskrivnes självförmåga kan ses som komponenter av dessa verktyg. 
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10. Slutsatser 

Följande slutsatser framkommer i resultatet av denna studie: 

 Att stärka den sjukskrivnes självförmåga beskrivs av 

sjukskrivningskoordinerande sjuksköterskor som mycket betydelsefullt för 

rehabilitering och återgång till arbetet.  

 För att kunna stärka självförmågan hos den sjukskrivne behöver relationen till 

denne vara grundad i tillit och öppenhet.  

 Andra nödvändiga faktorer är dessutom koordinatorns förmåga att motivera den 

sjukskrivne, att denne intar ett helhetsperspektiv och värnar för ett samarbete 

med samtliga aktörer i rehabiliteringen.  

 Vidare behöver koordinatorn reflektera över den egna rollen i den sjukskrivnes 

tillvaro och anpassa graden av insatser utifrån dennes behov och villkor. 

11. Kliniska implikationer 

I resultatet framkom hur sjukskrivningskoordinerande sjuksköterskor genom sin 

funktion kan ha stor inverkan på den sjukskrivnes självförmåga, dels genom sin relation 

till denne men även med den kompetens om sjukskrivningsregler och aktörer denne 

besitter. Genom att dela med sig av erfarenheter av arbetet med att stärka den 

sjukskrivnes självförmåga kan koordinatorer utbyta värdefull information som kan 

komma till nytta i deras arbete. Den aktuella studien är ett led i strävan mot just detta då 

det i resultatet framkommer konkreta exempel på hur koordinatorer arbetar praktiskt. På 

den egna arbetsplatsen kan koordinatorn verka för att denne kommer i kontakt med fler 

sjukskrivna genom att upplysa kollegor och läkare om vilka insatser koordinatorn kan 

göra och hur stöd kan ges som har inverkan på den sjukskrivnes självförmåga och 

rehabilitering. 

12. Förslag till fortsatt forskning 

Författaren valde att beskriva erfarenheter av arbetet med att stärka självförmågan hos 

den sjukskrivne. Det hade varit intressant att göra en jämförande studie som skiljer på 

diagnos. Vilka skillnader finns vad gäller erfarenhet av arbetet med att stärka 

självförmågan hos en sjukskriven med depression mot en sjukskriven med ryggsmärta? 

Föreligger det någon skillnad? Vidare funderar författaren på hur studiens resultat hade 

sett ut om koordinatorer oavsett yrkesprofession hade tillfrågats. Förslag till fortsatt 

forskning kan då även vara att vända sig till koordinatorer utanför primärvården och 
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jämföra hur/om erfarenheter skiljer sig mot de som framkom i den aktuella studien. 

Författaren har även funnit en lucka i det aktuella forskningsläget vad gäller 

sjuksköterskors erfarenheter av vad som är lagom insats för den sjukskrivne, anpassat 

utifrån behov och förutsättningar, med risk att göra för mycket. Det var dock angeläget 

att få diskutera fenomenet då det var så framstående i studiens resultat. Slutligen skulle 

det vara intressant att göra om studien ur ett patientperspektiv, hur sjukskrivna skulle 

beskriva koordinatorns strävan mot att stärka självförmågan. 
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Bilaga 1: Forskningsinformation till verksamhetschef 

 

Forskningsinformation till Dig som verksamhetschef och tillfrågande om 

att få genomföra studien: 

 
Hur sjukskrivningskoordinerande sjuksköterskor kan stärka patientens självförmåga vid 

långvarig sjukskrivning. 

 

Bakgrund: 

Att minska antalet sjukskrivningar i Sverige är ett område som har rönt uppmärksamhet 

från primärvårds- till regeringsnivå. Det finns flera rehabiliteringsprogram och åtgärder 

med syfte att öka patientens återgång till arbetet. Beroende på hur patienten själv 

upplevelser sin förmåga att klara av saker, den så kallade självförmågan, kan 

rehabiliteringsprocessen få olika utgångar. Om patientens självförmåga stärks är det mer 

sannolikt att denne, efter nödvändiga åtgärder, återgår till arbetet.  

Sjukskrivningskoordinatorns roll är främst att verka som en sambandscentral mellan 

berörda aktörerna. I sitt arbete kan han/hon möta sjukskrivna patienter som uttrycker låg 

självförmåga till rehabiliteringen eller återgång till arbetet. Inom primärvården är det 

oftast sjuksköterskan/distriktssköterskan som har funktionen som 

sjukskrivningskoordinator. Genom att undersöka hur sjukskrivningskoordinatorn kan 

stärka patientens självförmåga framkommer kunskap som kan vara till gagn både för 

patientens rehabiliteringsprocess och för återgång till arbetet. 

 

Syfte med studien: 

Studiens syfte är att belysa hur den sjukskrivningskoordinerande sjuksköterskan kan 

stärka patientens självförmåga vid långvarig sjukskrivning. 

 

Praktiskt genomförande: 

Studien sker genom intervjuer som spelas in digitalt. Intervjun tar ca en timme, men 

såklart anpassas längden utifrån deltagaren. Information om deltagarens identitet 

kommer att behandlas konfidentiell och inga obehöriga kommer att ha tillgång till 

material som ligger till grund för projektets slutliga vetenskaplig rapport. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Deltagaren kan när som helst avbryta deltagandet 

utan att motivera varför eller att riskera negativa effekter av att deltagandet avbryts. När 

studien är genomförd erbjuds deltagaren en skriftlig version av den vetenskapliga 

rapporten postledes.  

Om Du som verksamhetschef samtycker att studien genomförs kan du anmäla detta 

genom mailsvar till Gudrun Sohlberg (se nedan). Vänligen ge besked om samtycke till 

att studien genomförs före den 28 februari 2015. Efter att Ditt samtycke inkommit 

tillfrågas sjukskrivningskoordinatorn om ett deltagande i studien. 

Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta någon av nedanstående 

 

Gudrun Sohlberg, Magisterstuderande Christen Erlingsson, Handledare 

Distriktssköterska  Docent i vårdvetenskap, Linnéuniversitetet 

gs22cg@student.lnu.se christen.erlingsson@lnu.se 

Tel: 076-326 20 50 Tel: 0480-44 73 96  
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Bilaga 2: Forskningsinformation till deltagare 
 

Forskningsinformation och tillfrågande om deltagande i studien: 

 
Hur sjukskrivningskoordinerande sjuksköterskor kan stärka patientens självförmåga vid 

långvarig sjukskrivning. 

 

Bakgrund: 

Att minska antalet sjukskrivningar i Sverige är ett område som har rönt uppmärksamhet 

från primärvårds- till regeringsnivå. Det finns flera rehabiliteringsprogram och åtgärder 

med syfte att öka patientens återgång till arbetet. Beroende på hur patienten själv 

upplevelser sin förmåga att klara av saker, den så kallade självförmågan, kan 

rehabiliteringsprocessen få olika utgångar. Om patientens självförmåga stärks är det mer 

sannolikt att denne, efter nödvändiga åtgärder, återgår till arbetet.  

Sjukskrivningskoordinatorns roll är främst att verka som en sambandscentral mellan 

berörda aktörerna. I sitt arbete kan han/hon möta sjukskrivna patienter som uttrycker låg 

självförmåga till rehabiliteringen eller återgång till arbetet. Inom primärvården är det 

oftast sjuksköterskan/distriktssköterskan som har funktionen som 

sjukskrivningskoordinator. Genom att undersöka hur Du som sjukskrivningskoordinator 

kan stärka patientens självförmåga framkommer kunskap som kan vara till gagn både 

för patientens rehabiliteringsprocess och för återgång till arbetet. 

 

Syfte med studien: 

Studiens syfte är att belysa hur den sjukskrivningskoordinerande sjuksköterskan kan 

stärka patientens självförmåga vid långvarig sjukskrivning. 

 

Praktiskt genomförande: 

Studien sker genom intervjuer som spelas in digitalt. Intervjun tar ca en timme, men 

såklart anpassas längden utifrån Dig som deltagare. Information om Din identitet som 

deltagare kommer att behandlas konfidentiell och inga obehöriga kommer att ha tillgång 

till material som ligger till grund för projektets slutliga vetenskaplig rapport. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande 

utan att motivera varför eller att riskera negativa effekter av att du avbryter deltagandet. 

När studien är genomförd erbjuds Du som deltagare en skriftlig version av den 

vetenskapliga rapporten postledes.  

 

Om Du har intresset av att delta i studien kan du anmäla detta genom att kontakta 

Gudrun Sohlberg (se nedan). Vänligen ge besked om samtycke till att delta i studien 

före den 28 februari 2015. 

Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta någon av nedanstående 

 

Gudrun Sohlberg, Magisterstuderande Christen Erlingsson, Handledare 

Distriktssköterska  Docent i vårdvetenskap, Linnéuniversitetet 

gs22cg@student.lnu.se christen.erlingsson@lnu.se 

Tel: 076-326 20 50 Tel: 0480-44 73 96  
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Bilaga 3: Frågeområden 

 
- Demografi 

- Öppningsfråga: Vilka faktorer tror du bidrar till den sjukskrivnes rehabilitering och 

återgång till arbetet? 

- Sjukskrivningskoordinatorns uppdrag och roll 

- Erfarenheter av när det gick bra/inte bra 

- Utmana/pressa/motivera. Skillnad och likheter mellan dessa? När används vad? 

- Teorier/metoder som syftar till att stärka den sjukskrivnes självförmåga 

- Nödvändig kunskap för koordinatorns arbete 
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Bilaga 4: Etisk egengranskning 
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