Rehabilitera mera – och tidigare
Om framgångsrika modeller för arbetslivsinriktad rehabilitering
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Nya metoder för
återgång i arbete
AFA Försäkring försäkrar mer än fyra miljoner människor och förvaltar
landets största kunskapsbank när det gäller orsakerna bakom ohälsa i arbetslivet. Vi finansierar även forskning, utveckling och kunskapsspridning
inom arbetsmiljö och hälsa med nära 150 miljoner kronor om året för att
kunna förebygga arbetsskador och sjukdomar.
AFA Försäkring är ett försäkringsbolag som bokstavligen följer dig genom arbetslivet. Om du arbetar
på en arbetsplats med kollektivavtal så finns AFA
Försäkring där för dig om du blir sjuk eller skadar
dig i arbetet. Idag omfattas nästan 90 procent av alla
som jobbar i Sverige av minst en av våra försäkringar. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada,
arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.
Vi bedriver också ett viktigt förebyggande arbete
för att förbättra arbetsmiljön genom vår forskningsfinansiering.
AFA Försäkring initierade 2010 FoU-programmet
”Arbetslivsinriktad rehabilitering i kommuner och
landsting”. Tidigare forskning och erfarenheter hade

visat att förståelsen kring arbetslivsinriktad rehabilitering behövde utvecklas. Det fanns ett stort behov
av både ny kunskap och nya metoder när det gäller
frågor kring återgång i arbete.
Syftet med detta FoU-program var att ta fram
metoder och arbetssätt för en mer framgångsrik
rehabilitering som skulle leda till snabb och hållbar
återgång i arbetet. I denna skrift belyser vi ”fem vägar tillbaka till arbetet” genom de olika metoderna
som forskningsprojekten kommit fram till.
AFA Försäkring hoppas att programmets lärdomar kan ge inspiration till organisationer i arbetet
med att utveckla och förbättra sina insatser inom
rehabiliteringsfältet.
Susanna Stymne Airey
chef FoU-avdelningen,
AFA Försäkring
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Fem vägar
tillbaka till jobbet

1
Den första rehabmetoden
kallas ”the Strengths Model”
och går ut på att flytta fokus
från diagnos och nedsatt
arbetsförmåga till att se
till individens kvarvarande
styrka och resurser. Under
processen har den sjukskrivne
en stödperson vid sin sida som
också agerar dörröppnare till
nya arbetsuppgifter. För Birgit
Johansson i Kisa ledde detta
samarbete till ett nytt jobb
efter många års sjukskrivning.
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Den andra rehabmetoden tar
upp vikten av sociala kontakter
med chefer och arbetskamrater
under rehabiliteringen.
Avgörande för resultatet är att
kontakterna håller hög kvalitet
och verkligen innebär ett stöd
för den sjukskrivne, betonar
Kerstin Ekberg, projektledare
för forskningsprojektet.

Företagshälsovården lyfts fram
som en viktig aktör i rehabprocessen. Hur det kan fungera
när det är som bäst illustreras
genom exemplet Skaraborgs
Sjukhus i Skövde. Personalchefen där, Peder Yderhag,
betonar värdet av att använda
sig av företagshälsovårdens
kompetens. – Det är inget vi gör
av självgodhet, utan för att vi
ser en vinst med det, säger han.

Projektledare i
forskningsprogrammet:
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Under de gångna åren har flera politiska initiativ
tagits i syfte att underlätta för sjukskrivna att återvända till arbetet. Den så kallade rehabiliteringskedjan från 2008 har satt ökat fokus på att nyttja
individens kvarvarande arbetsförmåga.
Två år efter denna stora sjukförsäkringsreform
avsatte AFA Försäkring medel till ett treårigt
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Hur mycket man än satsar på
rehabilitering och anpassning
är det ändå inte säkert att det
lyckas. Sista utvägen kan vara
att helt enkelt byta till ett annat
jobb. Forskaren Gun Johansson
har funnit att långtidssjukskrivna
som faktiskt går till ett annat
jobb ökar sina chanser att inte
falla tillbaka i sjukskrivning.
– Jag ser det som ett stöd för att
arbetsbyte kan vara en effektiv
rehabiliteringsstrategi, säger hon.

forsknings- och utvecklingsprogram om Arbetslivsinriktad rehabilitering i kommuner och landsting.
Syftet var att ta fram metoder och arbetssätt för en
mer framgångsrik rehabilitering som skulle leda till
snabb och hållbar återgång i arbetet. Fem forskningsprojekt ingick i programmet.
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Bäst av allt är förstås om behovet av rehabilitering aldrig
uppstår. Därför ingår det även
i programmet ett projekt om
förebyggande arbetsmiljöarbete.
Forskarna betonar vikten av att
hitta rätt balans, bland annat
mellan de krav arbetet ställer
och de resurser som ställs till
förfogande. Cheferna lyfts fram
som nyckelpersoner här. – Jag
har insett att jag ska bli bättre på
att ge positiv feedback, säger en
chef som deltagit.

Rörlighet på arbetsmarknaden bland sjukskrivna:
Gun Johansson, Karolinska Institutet – Institutet för miljömedicin
Sociala kontakter under sjukfrånvaron ”på gott eller ont”:
Kerstin Ekberg, Linköpings universitet – Institutionen för Medicin och Hälsa / RAR
Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting – företagshälsovårdens metoder och arbetssätt:
Katarina Kjellberg, Karolinska Institutet – Institutet för miljömedicin
Att ta tillvara förmåga – trots begränsning:
Elsy Söderberg, Linköpings universitet – Institutionen för Hälsa och Samhälle
Chefen, arbetsåtagandet och arbetsmiljön:
Magnus Sverke, Stockholms universitet – Psykologiska institutionen
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Ambitionen med programmet var inte att enbart
välja ut en av dessa fem rehabiliteringsmetoder.
Snarare ska man se metoderna som ett smörgåsbord och ta till sig lite från var och en. Man kan
satsa både på stödpersoner och på goda sociala
kontakter, och ett bra förebyggande arbete och en
effektiv företagshälsovård kompletterar varandra
alldeles utmärkt.
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Vikten av att arbeta med helheten är också något
som betonas i slutet av skriften när företrädare
för arbetsmarknadens parter ger sin syn på forskningsprogrammet. Och i den här frågan är fack och
arbetsgivare rörande överens:
– Rehabilitering lönar sig för alla inblandade.
För mer information om forskningsprojekten, se
www.afaforsakring.se/forskning/projektkatalogen

REHABMETOD
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Se styrkan
Att ta tillvara förmåga
– trots begränsning
7
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Flytta fokus från
diagnos till styrka
och resurser
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– När man blir sjukskriven är det lätt att hamna
i passivitet. Individens självbild och tilltro till sin
förmåga genomgår förändringar i samband med
sjukdom och sjukskrivning. Då är det viktigt att ha
en professionell stödperson i en samordnande roll
som lyssnar och visar respekt, säger Elsy Söderberg,
doktor i socialmedicin vid Linköpings universitet,
som lett studien ”Att ta tillvara förmåga – trots
begränsning”.
Hon betonar vikten av att individen är involverad i varje beslut och steg som tas i samband med
återgång i arbete. Därigenom undviker man att det
ställs för höga krav eller att fel åtgärder initieras.
En annan viktig funktion är att stödpersonen kan
agera dörröppnare för att få till stånd nödvändiga
förändringar på arbetsplatsen eller hitta andra jobb.
Inom projektets ram har ett 40-tal sjukskrivna
personer i tre Östgötakommuner fått hjälp av en
stödperson att hitta tillbaka till arbetet. Två stödpersoner har varit knutna till projektet – beteendevetaren Catharina Linderoth och sjukgymnasten
Erik Mattson.
– Det viktigaste är inte stödpersonens profession
utan att de har erfarenhet och kompetens för att
möta individen utifrån hans eller hennes situation
och ambition. De måste också kunna uppmuntra
samverkan mellan olika aktörer, säger Elsy Söderberg.
Metoden innebär att man först gör en kartläggning för att få fram en helhetsbild och går igenom
den sjukskrivnes ambitioner och önskemål. Därefter
görs en handlingsplan. Den sjukskrivnes egen drivkraft är betydelsefull, men stödpersonens förmåga
att använda ett respektfullt förhållningssätt är ofta
avgörande.

EL SY SÖ DE RB
ER G

Att tillvarata styrkor, förmågor och resurser hos
den sjukskrivne är tanken bakom ”the Strengths
Model” – en amerikansk rehabiliteringsmetod
som nu prövats för första gången på svenska
arbetsplatser och lett till goda resultat.
– Som sjuk är ”Lisa” i en underordnad position,
säger Elsy Söderberg. Stödpersonen kan ringa upp
arbetsgivaren och lägga fram förslag på arbetsuppgifter som Lisa skulle kunna klara. Det är inte lätt
för Lisa att själv få igenom det hos sin chef, men
när en professionell stödperson hör av sig verkar
arbetsgivaren ha lättare att lyssna.
De som deltagit i projektet har i genomsnitt träffat sin stödperson sammanlagt en vecka vid olika
tillfällen under högst ett år, beroende på individens
behov. Det gör att systemet inte är särskilt dyrt,
påpekar Elsy Söderberg.
Resultaten visar att deltagarna rapporterar förbättrad livskvalitet, att de i större utsträckning mår
bra av sina dagliga sysslor och att de fått möjlighet
att arbetsträna och pröva nya arbetsuppgifter.
– I princip har alla som deltog kunnat återvända
till arbetet. Någon har börjat plugga och någon är
fortfarande arbetslös. Ungefär en tredjedel har fått
nya arbetsuppgifter hos sin tidigare eller hos en ny
arbetsgivare, men det flesta är tillbaka i sitt gamla
jobb. Det visar att den här metoden lönar sig, såväl
ur ett individ- som ett arbetslivsperspektiv, säger
Elsy Söderberg.
De viktigaste framgångsfaktorerna är i sammanfattning att den som är sjukskriven känner sig
bli bemött på ett respektfullt sätt och att stödpersonen står för kontinuitet och vid behov kan agera
”dörröppnare”.
– Dessutom underlättar det självfallet om arbetsgivarna känner sig motiverade att ta ansvar för sin
personal, tillägger Elsy Söderberg.
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”Nu är man på
banan igen”
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– Flera har sagt till mig att arbetsgivarna uppträder
mer respektfullt när jag är med. De sjukskrivna
behöver någon som vågar komma in och se situationen utifrån med andra ögon. Det är också något
som arbetsgivarna sagt att de uppskattar.
– Birgit ville se möjligheterna och jag började
nysta i det. Först gjorde vi en kartläggning utifrån
ett helhetsperspektiv och efter mycket om och men
hittade vi ett jobb till henne. Det här är en fantastisk metod att arbeta med, för man ser verkligen
resultat, säger Catharina Linderoth.
Hon betonar att många klienter befinner sig i en
situation som de inte kan bemästra själva och att
allt inte är arbetsrelaterat. Därför gäller det också
att ha en bredd i åtgärderna och att individen själv
har inflytande. Många kommer fram till att deras
förmåga och välmående förbättras av fysiska aktiviteter. Även samtalsstöd kan vara till hjälp för att
kunna återvända till arbetet.

CA TH AR IN A

För Birgit Johansson slutade arbetet i hemtjänstens
kvällspatrull med en olycka. Hon skulle hjälpa en
äldre kvinna till sängs, men kvinnan tappade balansen och ramlade över Birgit med sin rollator och
allt. Ryggen fick sig en rejäl smäll och fast det nu är
många år sedan har Birgit fortfarande svåra besvär.
– Det här är en smärta jag får leva med, säger
hon.
Idag arbetar hon visserligen igen – ett halvtidsjobb som cafévärdinna på Kinda Lärcentrum i Kisa.
Men vägen tillbaka har varit lång och kantad av
bakslag.
– Det fanns de som dömde ut mig och sa att jag
aldrig skulle kunna jobba igen, minns Birgit.
Perioder med sjukskrivning varvades med ströjobb och arbetslöshet. När rehabiliteringskedjan
infördes slutade det med att hon blev utförsäkrad.
Kinda kommun fann henne övertalig och ville gå
vidare med uppsägning. Då ingrep facket och påpekade att man inte gjort någon rehabiliteringsutredning för Birgit.
Då var det också dags för stödpersonen Catharina
Linderoth att göra entré.
– Hon var med när jag träffade min tidigare
chef inom hemtjänsten. Dit kunde jag inte komma
tillbaka, men jag var envis och ville visa att jag kan
mer än de tror. Catharina och jag träffades ganska
ofta. Hon hjälpte mig med behandling mot smärtan
som jag inte hade råd med själv och föreslog olika
jobb. Hon stöttade mig ända tills jag fick det här. Nu
är man på banan igen, det känns fantastiskt, säger
Birgit.
Catharina Linderoth är beteendevetare. Hon
arbetar med forskning på deltid och var stödperson
för ett tjugotal sjukskrivna i projektet.
– Det handlar mycket om att tjata och fixa och
dona. Jag har ännu inte stött på någon sjukskriven
där jag känt att det inte skulle gå att hitta en lösning, säger hon.
Mönstret är ofta det samma – så även i Birgits
fall. För det mesta rör det sig om någon form av
arbetsskada och att det finns brister i anpassningen
av arbetsplatsen.
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Sociala kontakter under
sjukfrånvaron ”på gott eller ont”
13
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Att bli bemött med
respekt ökar chansen
”Sociala kontakter under sjukfrånvaron – på gott eller ont?”. Det är en fråga som nog de allra flesta med
självklarhet skulle besvara med ”på gott”.
– Så är det absolut, men kvalitén på kontakterna
kan variera väldigt mycket, säger Kerstin Ekberg,
professor i arbetslivsinriktad rehabilitering vid
Linköpings universitet, som lett projektet med detta
namn.
För att kartlägga kontaktmönstren med arbetsplatsen under sjukskrivningen gjorde forskarna en
enkät till slumpmässigt utvalda personer som varit
sjukskrivna en viss tid. Drygt 500 personer svarade.
Sedan valde man ut ett mindre antal sjukskrivna,
före detta sjukskrivna, arbetskamrater och arbetsledare för individuella intervjuer.
Enkäten visade att så gott som alla sjukskrivna
(93 procent) hade kontakt med sin arbetsledare
under sjukskrivningen.
– Det är bra att nästan alla har kontakt med
arbetsledare och arbetskamrater, men den enskilt
viktigaste faktorn är kvalitén på dessa kontakter.
Om det är stödjande, engagerande och konstruktiva kontakter så ökar den sjukskrivnes förväntan
att komma tillbaka avsevärt. Blir man respekterad
som person även när man är sjukskriven har det en
väldig betydelse för tron på att man också ska klara
av sina arbetsuppgifter. Om kontakterna inte är
stödjande är det inte konstigt om man tappar lusten
och tilltron till att man ska klara det, säger Kerstin
Ekberg.
I de flesta fall höll samtalen en god kvalitet,
framgår det av intervjuerna. Samtidigt framträder
det tydligt hur pressade många arbetsledare är och
hur svårt det kan vara att hinna med att stötta en
sjukskriven – i synnerhet som de flesta inte har

kompetens på det området. I flera fall med långtidssjukskrivna rör det sig också om nya arbetsledare
som har ”ärvt” fallen.
– Det som förvånade oss var att bara 20 procent
av dem som besvarade enkäten har tagit hjälp av
företagshälsovården. Det är ett tecken på att många
saknar företagshälsovård. Många arbetsplatser
låter HR sköta det här. Det blir ju mycket billigare.
Personalavdelningen finns redan där, medan företagshälsovårdens tjänster är något man måste man
köpa. Å andra sidan är det där kompetensen finns,
säger Kerstin Ekberg.
Kerstin Ekberg drar slutsatsen att om man
lägger rehabiliteringsansvaret på HR-funktionen
så har man också i någon mån lagt ifrån sig möjligheten att göra förändringar på arbetsplatsen.
Företagshälsovården kan inte komma in och föreslå
anpassningar om den inte blir uttryckligen ombedd
att göra det.
Forskarna noterar även att arbetsledarna varit
mindre benägna att kontakta utlandsfödda och
psykiskt sjuka än andra sjukskrivna.
– Arbetsledare av idag är pressade och saknar
ofta kunskap om hur man ska förhålla sig till
personer med psykiska besvär. Deras benägenhet
att stötta kan också vara beroende av vilka medarbetare det är som är sjuka. Det kan vara möjligt att
man inte är lika angelägen att få tillbaka dem som
uppfattas som lite svårare. Eller så vet de bara inte
hur de ska göra. Vid psykisk ohälsa är man livrädd
att ställa fel frågor.
En annan iakttagelse är att flesta sjukskrivna
uppskattar att arbetsledaren hör av sig när man går
hemma. Det uppfattas som regel inte som besvärande eller att man känner sig kontrollerad.
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Kerstin Ekberg är övertygad om att det är lönsamt
att de sjukskrivna återvänder till arbetet, men
noterar att det i regelverken inte finns tillräckliga
drivkrafter för att arbeta med detta.
– Det saknas ekonomiska incitament att anpassa
arbetsplatsen, säger Kerstin Ekberg, som också
menar att kunskap om de här frågorna borde ingå i
ledarskapsutbildningarna.

RG
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Forskarna konstaterar att det är en fördel om den
sjukskrivne själv är på offensiven gentemot sin
arbetsledare.
– Många tar egna initiativ och talar om vad de
skulle behöva för att komma tillbaka. Det är bra,
säger Kerstin Ekberg.
Lärdomen man kan dra av den här studien är att
sociala kontakter under sjukskrivningen är mer eller
mindre avgörande för om man ska kunna komma
tillbaka eller ej. Det är oerhört betydelsefullt att
arbetsplatsen är inkluderande och att det finns ett
socialt kapital där.
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REHABMETOD

3

Använd
företagshälsovården
Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering
inom kommuner och landsting
17
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Nära och goda
relationer ger
framgång
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Företagshälsovården kan spela en avgörande roll för den tidiga arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Bäst resultat nås om arbetsplatsen har
ett nära samarbete med företagshälsovården och ger de professionella
rehab-aktörerna stort spelrum.

Men resultaten från detta forskningsprojekt visar
också att företagshälsovårdens personal sällan gör
egna bedömningar av kraven i arbetet vid arbetsförmågebedömningar och att de sällan besöker arbetsplatsen för att göra sina bedömningar.
– Det är förvånande. En kvalificerad gissning är
att arbetsgivarna tycker det blir för dyrt – även om
det skulle löna sig på sikt, säger Katarina Kjellberg,
forskare på Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.
Hon har lett projektet ”Tidig arbetslivsinriktad
rehabilitering inom kommuner och landsting – företagshälsovårdens metoder och arbetssätt” – förkortat FÖRA. Där har forskarna undersökt företagshälsovårdens metoder och arbetssätt för att identifiera
framgångsfaktorer.
Fokus har legat på rutiner för sjukanmälan, arbetsförmågebedömningar, anpassning av arbetet och
företagshälsovårdens samverkan med andra aktörer.
Målet har varit att hitta vad som underlättar tidig
återgång och bidrar till hållbar arbetsförmåga.
– En övergripande framgångsfaktor är nära och
goda relationer mellan företagshälsovården och
kundföretaget. Det är viktigt att företagshälsan
känner arbetsplatsen och den arbetsmiljöproblematik som finns där. Det är en stor fördel om företagshälsovården kan vara med och utforma företagets
rehabiliteringspolicy. Vi har sett flera goda exempel
på långsiktiga samarbeten mellan interna företagshälsor och förvaltningar, sammanfattar Katarina
Kjellberg studien.
I projektet gjorde forskarna en enkät till samtliga
godkända företagshälsovårdsenheter i Sverige och
valde sedan ut tolv enheter med vård- och omsorgsförvaltningar som kunder. Där genomfördes totalt

64 intervjuer med företagshälsovårdsanställda,
sjukskrivna, arbetsgivare och försäkringskassehandläggare.
Ett entydigt resultat är att det är lättare att
lyckas med rehabiliteringen om arbetsplatserna och
företagshälsovården tecknar långsiktiga avtal.
– Vi såg en del skillnader mellan arbetsplatser
där företagshälsovården är inbyggd och där man
anlitar en extern hälsa. På de inbyggda har man
ofta ett mer naturligt samarbete med arbetsgivaren
och utformar tjänsterna i dialog, medan det på de
externa är vanligare att man säljer styckvisa tjänster, säger Katarina Kjellberg.
Idag är bara ungefär var femte företagshälsovårdscentral i Sverige inbyggd. Förklaringen är
sannolikt att detta upplevs som dyrare, åtminstone
på kort sikt.
– Jag tror säkert att en extern hälsa också kan
fungera bra om man har ett långsiktigt avtal och
inflytande över verksamheten. Många chefer är
positiva till avtal med företagshälsovården där
kostnaderna regleras centralt, men det finns också
exempel på arbetsgivare som tycker att kostnaden
blir tydligare när man har prislistor för separata
tjänster, säger Katarina Kjellberg.
I ett enskilt fall skulle detta kunna innebära att
företaget ”bara” köper en läkarbedömning i stället
för en fullständig arbetsförmågebedömning. Samtidigt innebär rehabkedjan ökade krav på arbetsgivarna att genomföra tidiga insatser för den sjukskrivne, till exempel att tidigt utreda möjligheter
till anpassning av arbetet. Katarina Kjellberg anser
att företagshälsovården kan spela en viktig roll här,
men är förvånad över hur det ser ut i verkligheten.
– Det visar sig att de flesta enbart använder
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metoder för fysisk funktionsbedömning när de
bedömer arbetsförmåga. Det är sällan man går ut på
arbetsplatsen för att bedöma vilka krav som arbetet
ställer. Ofta är det arbetsgivaren som talar om för
företagshälsovården vad som krävs i arbetet. Det är
förvånande att de inte använder företagshälsovårdens kompetens mer.
Katarina Kjellberg noterar också att många
företagshälsovårdsanställda efterlyser fler metoder
för att bedöma arbetsförmåga, särskilt hos individer
med psykisk ohälsa.
– Företagshälsovården ägnar sig mycket åt anpassning av den fysiska arbetsmiljön, men upplever
det som svårt att anpassa arbetet vid psykosociala
besvär. Många arbetsgivare känner sig inklämda i
ett hörn och säger att det inte finns några lugnare
arbetsmiljöer i dagens slimmade organisationer. Det
är ett dilemma för företagshälsovården. De kan ju
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inte ordinera, utan bara rekommendera arbetsgivaren vad som behöver göras, säger hon.
Samtidigt framgår det av studien att företagshälsovården ser anpassning av arbetet som en viktig del
av uppdraget och avgörande för att få till en effektiv
rehabilitering. Man önskar sig också att komma in
tidigare i processen och påpekar att det skulle vara
lönsamt för arbetsgivare att ”göra rätt” från början,
exempelvis genom att konsultera företagshälsovården redan i upphandlingsskedet.
–Även om detta ingår i rehabkedjan är problemet
att det saknas tydliga incitament att göra dessa anpassningar. Företagshälsovården kan påpeka att det
lönar sig på sikt att få tillbaka medarbetare i arbete,
men arbetsgivare tänker inte alltid så långsiktigt,
säger Katarina Kjellberg.

ARTUR TENENBAUM

”Nu gör
vi inga
dumma
saker
längre”

På Skaraborgs Sjukhus har de anställda tillgång till
en intern företagshälsovård med namnet Hälsan
& Arbetslivet. Företagsläkaren Artur Tenenbaum
betonar att kontinuitet och långsiktighet är viktiga
framgångsfaktorer.
– Vi lär känna dem som kommer hit och bygger
upp en kunskapsbank, säger han.
Sjukhusets HR-chef Peder Yderhag instämmer i
att det finns stora fördelar med en inbyggd företagshälsovård i sjukhusets lokaler.
– Arbetsmiljöarbete är långsiktigt, då måste man
också ha en långsiktig relation. Här arbetar vi med
en utförare som kan mycket om vår verksamhet
och känner våra medarbetare. Skulle vi jobba med

extern företagshälsovård måste vi börja om från
början varje gång, säger han.
Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens oberoende resurs för att öka hälsan i arbetslivet för regionens 50 000 medarbetare. Man arbetar
med hälsofrämjande, förebyggande insatser och
med rehabilitering.
Artur Tenenbaum är chef Skaraborgsenheten
som omfattar Skövde, Falköping, Lidköping och
Mariestad med totalt 6 000 anställda, varav en klar
majoritet arbetar inom vården. Företagshälsovården har tolv medarbetare.
Ungefär hälften av arbetet består av rehabiliterande insatser. De vanligaste symtomen är stressre-
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P EDE R YD ERH AG

”Vår ambition är
att få tillbaka
de sjukskrivna
så fort som
möjligt”
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LEN A ST UIV ER
S

laterade. Allt fler läkare och chefer drabbas, främst
på grund av hög arbetsbelastning.
– Vi skulle önska att vi kunde arbeta mer förebyggande, men behoven av rehabilitering är stora, säger
Artur Tenenbaum.
Det finns dock även utrymme för förebyggande
arbete. Lena Stuivers är ergonom/leg. sjukgymnast
på företagshälsovården och vittnar om att belastningsbesvären har minskat tack vare hälsans sätt
att arbeta.
– Numera är vi med i allting, vi för in ergonomiska synpunkter vid upphandling av arbetsglasögon,
kontorsmöbler och teknisk utrustning. Vi granskar
också ritningar inför ny- och ombyggnation. Det är
ett mer strategiskt arbete och det har lett till att det
är väldigt få som kommer hit och har exempelvis ont
i en axel. Min roll innebär att behovet av rehabilitering minskar och jag är övertygad om att det är så vi
måste jobba, säger Lena Stuivers.
Men fortfarande är alltså många i behov av
rehabilitering. Till grund för rehabiliteringsarbetet
har man tagit fram ett dokument som noggrant
beskriver processen och var ansvaret ligger. Man har
fått en struktur på arbetet och alla vet vad som ska
göras.
Eller som Artur Tenenbaum säger:
– Nu gör vi inga dumma saker längre, det har vi
gjort tillräckligt.
HR-chefen Peder Yderhag tillägger:
– Det är inte ovanligt att det finns konkurrens
mellan HR och företagshälsovården. Men det är vi
som har ansvaret för arbetsmiljön och då måste vi
se till att använda oss av företagshälsovården när så
krävs. Det är inget vi gör av självgodhet, utan för att
vi ser en vinst med det.
Han har jobbat på andra arbetsplatser med extern
företagshälsovård och kan jämföra.
– Då blir man lätt misstänksam mot varenda
faktura och undrar om de har saltat räkningen. Det
är ingen bra förutsättning. Här har vi byggt upp ett
förtroendekapital, säger han.

På Skaraborgs sjukhus har de anställda rätt att
kontakta Hälsan & Arbetslivet en gång per åkomma
utan att tala med sin chef. Det är en möjlighet flera
anställda utnyttjar. Medarbetarundersökningar visar
att de anställda är mycket nöjda med företagshälsovårdens arbete.
Samtidigt betonar både Tenenbaum och Yderhag
vikten av tidiga insatser. Helst ska rehabiliteringen
sättas in innan medarbetaren blir sjukskriven – och
det sker ofta här.
– För varje dag du är borta från arbetsplatsen
blir det svårare att komma tillbaka. Bästa chansen
har du om man sätter in en realistisk handlingsplan
direkt, säger Artur Tenenbaum.
– Vår ambition är att få tillbaka de sjukskrivna så
fort som möjligt. Då måste vi också försöka anpassa
arbetsplatsen så fort som möjligt, säger Peder Yderhag.
En återgång till arbetet kan grovt sett ske genom
åtgärder riktade mot individen eller mot arbetsplatsen – eller en kombination av båda. Det ena är
företagshälsovårdens uppgift och då rör det sig om
behandling, samtal och medicinering. Det andra är
arbetsgivarens ansvar och går ut på anpassning av
arbetsuppgifterna.
– Sådant jobbar vi ständigt med, säger Peder
Yderhag och ger exempel på sådana anpassningar.
Det kan handla om olika hjälpmedel, att avstå från
vissa uppgifter eller att gå ner i arbetstid. Men det
kan också bli frågan om omplacering. I sista hand
blir det uppsägning, men det är ytterst sällsynt här.
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Två röster från
företagshälsovården
”Hälsan & Arbetslivet”
Yvonne Jansson är psykolog och säger att de flesta
som vänder sig till henne har problem med stress.
– Många har först pratat med sin chef som sedan
skickat hit dem, men det finns också de som tar
kontakt med mig direkt för att de inte vill att chefen
ska känna till deras problem, säger hon.
Ett vanligt mönster är att de som söker har alldeles för hög arbetsbelastning. Detta i kombination
med att de har ett stort ansvarsområde och höga
krav på sig själva att prestera gör att det förr eller
senare brister.
Vad kan du göra för dem?
– Här får de en möjlighet att prata med en
utomstående för att skapa distans till sin arbetssituation och arbeta med att sänka kraven på sig
själva. Ibland krävs det att vi kopplar in chefen till
ett trepartssamtal och försöker ordna avlastning på
något sätt, säger hon.
När det fungerar som bäst lyckas man häva problemen innan det går så långt som till ett utvecklat
utmattningstillstånd och sjukskrivning. Men ibland
går inte det. Även vid sjukskrivning har Yvonne
Jansson en roll att spela för att få patienten att
känna sig väl till rätta.
Stress görs lätt till ett individproblem, medan det
i själva verket kan vara ett organisationsproblem.
– Ofta kan det ses som både och, men vad som
skulle kunna göras på organisationsnivån diskuteras
väldigt lite. Där skulle vi kunna göra mer, säger hon.
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Stina Borén är företagsläkare och uppskattar de
korta kontaktvägarna mellan företagshälsovården
och patienternas arbetsgivare.
– Vi arbetar ju med arbetsrelaterade problem och
då är det är ett privilegium att kunna jobba nära
arbetsgivaren. Det går smidigt att ordna trepartssamtal för att diskutera förändringar av individens
arbetssituation. Detta fungerar jättebra och det uppskattas både av patienterna och cheferna, säger hon.
Stina Borén betonar att samtalen alltid måste
mynna ut i någon form av förändringar i arbetsmiljön, annars är det meningslöst.
– Det måste till en individuell plan i varje enskilt
fall. Små förändringar kan få stor betydelse och
oftast lyckas vi hitta vägar som möjliggör återgång i
ordinarie arbete, nästan alltid via deltidssjukskrivning, säger hon.
Vad är det bästa med er rehabmetod?
– Att vi tidigt kopplar in chefen, givetvis med
patientens samtycke och det är nästan aldrig några
problem.

ST INA BO RÉ N

YV ON NE JA NS
SO N

REHABMETOD

4

Byt jobb
Rörlighet på arbetsmarknaden
bland sjukskrivna
25
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Ibland är det bäst att
gå vidare till något nytt
För en person som varit sjukskriven länge kan det
vara en bra idé att helt enkelt byta jobb.
– Då förefaller dina chanser att vara kvar på
jobbet och inte åka ur arbetslivet öka, säger Gun Johansson, medicine doktor och forskare på Institutet
för miljömedicin vid Karolinska Institutet.
I projektet ”Rörlighet på arbetsmarknaden bland
sjukskrivna” har forskarna gått igenom sjukskrivningsdata från mitten av 1990-talet och framåt och
kopplat till uppgifter om arbetsplats. Det har resulterat i tre delstudier – en om vilka som byter jobb,
en om förekomsten av selektion av sjukskrivna till
vissa arbetsplatser och en om hur det gått för dem
som hade bytt jobb jämfört med dem som har hållit
sig kvar på samma arbetsplats.
– Det finns i princip tre olika sätt att få tillbaka
sjukskrivna i arbete. Man kan bota eller behandla
individen, man kan förändra arbetsplatsen eller
man kan byta jobb. När vi drog gång projektet var
rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen helt ny. Den
har ju som bärande idé att folk som inte kan jobba
kvar ska byta jobb. Det gjorde den här studien extra
intressant, säger Gun Johansson.
Den första delstudien visade att yngre och välutbildade sjukskrivna personer oftare byter jobb än
äldre och lågutbildade. Även sjukskrivna på heltid
hade större sannolikhet att byta jobb än deltidssjukskrivna, liksom de som jobbade på mindre arbetsplatser.
I delstudie 2 undersöktes om personer som varit
sjukskrivna selekteras till vissa arbetsplatser – och
ja, det fann forskarna stöd för.

– Vi hittade väldigt stora selektionseffekter, säger
Gun Johansson och tillägger:
– Det innebär inte att man självklart ska tolka
låg sjukfrånvaro som tecken på en bra arbetsplats.
Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro kan vara minst
lika bra just för att de vill behålla sina medarbetare
när de är eller har varit sjukskrivna.
Ett viktigt resultat av projektet är att det kan
vara bättre för långtidssjukskrivna att byta jobb än
att försöka ta sig tillbaka till sitt tidigare arbete.
Forskarna har funnit att en större andel är kvar i
arbete fyra år senare bland dem som har bytt jobb
än bland dem som inte gjort det.
– Det ser jag som ett stöd för att arbetsbyte kan
vara en effektiv rehabiliteringsstrategi, säger Gun
Johansson.
Exakt vad det här resultatet beror på kan hon
inte säga. Det blir en fråga för fortsatt forskning.
Men hon misstänker att det har att göra med att
de nya jobben är bättre anpassade till individens
arbetsförmåga.
– Vad vi tror är att arbetsbyte kan vara positivt
för att rätta till obalansen mellan kapacitet och krav.
Det kan också motverka inlåsning.
Ett arbetsbyte kan ske på olika sätt. Man kan
sadla om helt och byta yrke eller arbetsuppgifter och
man kan bli omplacerad hos sin nuvarande arbetsgivare. I exempelvis en kommun kan det finnas flera
alternativa jobb att pröva på. Eventuellt kan det
räcka med en mindre förflyttning på den nuvarande
arbetsplatsen.
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resultat på att det är bra att bygga in drivkrafter för
arbetsbyte i systemet. Men det ställer också ökade
krav på arbetsmarknadspolitiken. Det är viktigt att
det finns arbetsgivare som är beredda att ta emot de
här människorna.
Och hur ska det åstadkommas?
– Jag tycker att arbetsgivarna ofta glöms bort i
diskussionen om sjukskrivningar. Allting handlar
om hur motiverade individerna är, men vad hjälper
det om arbetsgivarna inte vill anställa dem? Det är
begripligt att de inte vill ta för stora risker. Därför
behövs en politik baserad på kunskap om hur arbetsgivarna blir motiverade att anställa de här personerna, men hur den skulle se ut kan jag inte svara
på, säger Gun Johansson.
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Samtidigt är det inte okontroversiellt att föreslå byte
av arbete. Många drar sig för att lämna sin fasta
anställning eller att behöva flytta. Med arbetsbyte
finns alltså en risk att man utsätter en redan sårbar
grupp för något som även många fullt friska drar sig
för. Det är också känt att personer som är eller har
varit sjukskrivna är mindre attraktiva på arbetsmarknaden.
Gun Johansson inser dilemmat, men menar ändå
att resultatet tyder på att tanken bakom rehabiliteringskedjan var riktig.
– Man kan diskutera hur sjukförsäkringssystemet ska utformas. Mycket i rehabiliteringskedjan
är problematiskt och de skarpa tidsgränserna kan
drabba många människor hårt. Ändå pekar våra

REHABMETOD

5

Hitta balansen
Chefen, arbetsåtagandet
och arbetsmiljön
29

M AG NU S SVE RK E

Cheferna
har nyckeln
30

– Vi forskare vet redan mycket om vad som är bra
och dålig arbetsmiljö. Det gäller ”bara” att få det
att fästa ute i verksamheten också, säger Magnus
Sverke, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet.
I projektet ”Chefen, arbetsåtagandet och arbetsmiljön” har forskarlaget vänt sig till ett antal
arbetsplatser inom kommunala och landstingskommunala vård- och omsorgsverksamheter för att lära
ut och få gehör för ett antal vedertagna sanningar
om förhållandet mellan kvantitativa och kvalitativa
krav, liksom mellan mål/krav och resurser. Insatserna har genomförts med hjälp av konsulter från
företagshälsovården.
– Det gäller att hitta rätt balans. Vi vet till
exempel att man kan klara av rätt hög arbetsbelastning om man har inflytande och kontroll över det
man ska göra. Det är cheferna som har nyckeln och
det är viktigt att balanstänkandet integreras i den
ordinarie verksamheten. Därför har vi vänt oss till
såväl chefsgrupper som grupper med både chefer och
medarbetare, säger Magnus Sverke.
Det var dock svårt för forskarna att få fram
tillräckligt med förvaltningar som ville delta. Därför
har projektet dragit ut på tiden och det är för tidigt
att se några långsiktiga resultat. Men tanken är att
en ökad medvetenhet om balanstänkandet på sikt
ska leda till ökat välbefinnande och minskad ohälsa.
Visst stöd för detta framkommer också i projektets
pilotstudier.
– Det känns som att det har fungerat bra och det
ska bli spännande att se om vi får sådana effekter även när vi följer upp under en längre period.
Alla kan ju inse att det måste finnas resurser som
matchar det uppdrag man fått och att ett högt
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En genväg till ett hälsosamt arbetsliv
är att behov av rehabilitering aldrig tillåts
uppstå. Därför ingår också ett projekt som
huvudsakligen riktar in sig på förebyggande
arbete i forskningsprogrammet.
arbetstempo måste vägas upp med återhämtning,
säger Magnus Sverke.
I projektet har man tagit fram en populärvetenskaplig version av balanstänkandet. Forskaren
Sara Göransson är den som främst har arbetat med
utbildningsmaterialet.
De grupper som medverkat har gått på fyra
workshops à tre timmar. Några grupper har bestått
av enbart chefer, andra av både chefer och medarbetare. Före första träffen fick alla fylla i en enkät om
hur de har det på jobbet. Enkäten har sedan följts
upp för att studera kort- och långsiktiga effekter.
– Det visade sig att många arbetar under stark
tidspress, inte minst inom hemtjänsten. De har ett
otroligt kontrollsystem och schemat är så tight att
det egentligen inte finns någon tid att ta sig från
”Agda” till ”Sture”. Många var väldigt uppgivna
och talade om att sluta, säger Sara Göransson.
– Inom handikappomsorgen var det annorlunda.
Stressen såg inte alls likadan ut och några tyckte
till och med att det hände för lite.
Enligt Sara Göransson är det för tidigt att se
långtgående resultat, men hon är nöjd med vad hon
sett hittills.
– Jag tycker att de verkade ta till sig det här.
Det stora flertalet verkade få aha-upplevelser, även
om en liten grupp nog tyckte att det var lite för
abstrakt. Men vad det kommer att leda till är svårt
att säga. Många har så mycket att göra att de ser
svårigheter att ta till sig nya modeller, säger hon.
Samtidigt betonar både Sara Göransson och
Magnus Sverke vikten av att integrera arbetssättet i det ordinarie arbetsmiljöarbetet för att kunna
åstadkomma en rimlig balans i arbetet.
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”Nu ska jag bli bättre
på att ge feedback”
leder till något”, medan andra sa ”jättebra, nu får
vi äntligen tid att prata med varandra”.
Personligen tycker Harrieth Malmqvist att det
kom fram många goda tips på hur arbetsklimatet
kan förbättras. Ofta handlar det om småsaker.
Irritationsmoment kom upp till ytan och man gick
igenom vem som har ansvar för vad. En så enkel
sak som att alla har ett ansvar för vissa saker blev
tydligt.
– Jag fick veta att jag borde vara mer generös
med positiv feedback och inte bara gnälla över sådant som inte fungerade. Jag hade inte den bilden
av mig själv, men nu försöker jag bli bättre på det.
Det kostar varken tid eller pengar, säger Harrieth
Malmqvist.

HARR IET MALM QVIS T

– Den största vinsten var nog att vi fick tid att sitta
och prata med varandra i flera timmar om hur vi har
det och hur vi beter oss mot varandra.
Så säger Harrieth Malmqvist, enhetschef på ett
hemtjänstområde i Katrineholms kommun, som
tillsammans med några av enhetens 50 medarbetare
deltagit i de workshops som anordnats inom forskningsprogrammet.
– Det var jätteintressant och givande. Jag är glad
att vi blev utvalda, men samtidigt har jag insett hur
svårt det är att få utrymme för sådant här. Många i
personalen gick på knäna när vi drog igång det här
för ett år sedan.
Hon berättar att en del medarbetare reagerade
med ett ”jaha, ännu en sak vi ska göra som inte
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FACK OCH
ARBETSGIVARE
ÖVERENS:

”Rehabilitering
lönar sig”

– En spännande palett av åtgärder, säger facket.
– En intressant bukett av olika perspektiv på
rehabilitering, säger arbetsgivaren.
Så kommenterar Alicia Lycke, ombudsman på
Läkarförbundet, och Eva Thulin-Skantze, utredare
på SKL, forskningsprogrammet om arbetslivsinriktad rehabilitering i kommuner och landsting. De
är båda två partsrepresentanter i AFA Försäkrings
styrgrupp för forskningsprogrammet.
Programmet lanserades 2010 – strax efter att
rehabiliteringskedjan med nya skarpa gränser
för sjukskrivning infördes. Både arbetstagar- och
arbetsgivarsidan såg ett intresse av att fördjupa sig i
frågan om arbetslivsinriktad rehabilitering.
– Vi får ofta in ansökningar om rent kliniska eller
medicinska problem som musarm eller andra besvär.
Frågan om arbetslivsinriktad rehabilitering var ganska obelyst i forskningen, men vi hade länge pratat
om behovet. När rehabkedjan kom blev det ännu
tydligare, säger Alicia Lycke.
Hon tycker att programmet visar hur mångfasetterad den här frågan är och hur många olika vägar
till rehabilitering det finns. Ett exempel är ”the
Strengths Model” som går ut på att se den sjukskrivnes arbetsförmåga och tillvarata den.
– Det borde vara ett självklart förhållningssätt

att tillvarata förmåga, men det har inte uttalats lika
tydligt tidigare, säger Alicia Lycke.
Hon lyfter också fram metoden om balanstänkandet:
– Vi vill gärna ha fler ingångar till hur man förebygger ohälsa. Det finns mycket kunskap om detta
och i ett av projekten för man in begreppet balans.
Det kan bidra till att denna kunskap omsätts och
kommer till nytta.
Även projektet om företagshälsovårdens roll
anser hon bör få ökad spridning.
– Det är viktigt att de som sitter med i upphandlingar ser hur man kan använda en företagshälsovård där man vet vilka metoder som fungerar. Bra
företagshälsovård kan också innebära en avlastning
för cheferna, säger Alicia Lycke.
Strategin att långtidssjukskrivna ska byta jobb är
Läkarförbundets företrädare en aning skeptisk till
och undrar vad exempelvis en läkare ska byta till.
– Jag är tveksam till att ha det som generellt
recept, säger hon.
När det gäller projektet om sociala kontakter
höjer hon också ett varningens finger – men bara ett
lillfinger – och menar till exempel att relationer och
kontakter inte ska påtvingas under en svår sjukdomsperiod.
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– Men huvudproblemet är nog trots allt avsaknaden
av sociala kontakter, säger hon.
Eva Thulin-Skantze på Sveriges Kommuner och
Landsting vill inte lyfta fram någon enskild metod
framför någon annan. Programmet har bidragit till
”en intressant bukett av perspektiv”, men kanske
inte på några direkta överraskningar, anser hon:
– Det är svårt att dra generella slutsatser. Många
aktörer är inblandade och det är väldigt viktigt
med samspel och samverkan. Det är en insikt som
förstärkts.
– Även om resultaten inte varit revolutionerande
så har det bidragit till att vi blivit lite klokare.
Generellt kan man ju säga att även resultat som
svarar nej på en forskningsfråga bidrar med utökad
kunskap på det område man vill utforska. Samlingen
av perspektiv speglar ju också hur komplext området
arbetslivsinriktad rehabilitering är. Det räcker inte
med att man fokuserar på en aktör eller ett perspektiv. Det handlar om att jobba med helheten, säger
Eva Thulin-Skantze.
Hon hoppas nu att parternas gemensamma organisation Suntarbetsliv och andra ska sprida forskningsresultaten så att de blir till praktiska verktyg
för arbetsmiljöarbetet i kommuner och landsting.
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Men hur ser partsrelationerna ut på det här området? Är fack och arbetsgivare helt överens?
– Vi representerar ju våra respektive medlemmar och det kan självklart innebära att vi har olika
ståndpunkter. Men när det gäller forskningssatsningar av den här typen så strävar vi mot samma
mål och är överens. Generellt sett präglas parternas
arbete på central nivå inom arbetsmiljöområdet mer
av ett utvecklingsfokus än av en förhandlingskultur,
säger Eva Thulin-Skantze.
Hon påpekar att en lyckosam rehabilitering är
lönsam för både individen och arbetsgivaren och för
samhället.
– Där är parterna överens, det finns väl ingen som
tycker annorlunda, säger SKL:s representant.
Fackets Alicia Lycke håller delvis med.
– På central nivå är vi rörande överens om att det
här är viktigt och att både ekonomiska och mänskliga resurser står på spel, men där ute i verkligheten
finns en del övrigt att önska. Många arbetsgivare
borde ha bättre koll på när rehabkedjans tidsgränser
infaller och sätta in åtgärder tidigare. Idag finns
inget som tvingar dem att anpassa sina åtgärder i
relation till dessa tidsgränser, säger hon.

Om AFA Försäkrings FoU-stöd
Årligen satsar AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling
och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder projekt som syftar till att
förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn.
AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information
om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och
databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska
få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som
tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas.
Mer information om FoU-stödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig
del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka
600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
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