
Nya arbetssätt för att patienter ska stärka 
sin arbetsförmåga



Rehabilitering vid sjukskrivning 2016
Att förebygga sjukskrivning och främja 
återgång i arbete 2018



Fortes utlysningar syftade till?

2016 - forskning om återgång i arbete efter sjukskrivning, till följd av 
psykiska sjukdomar eller tillstånd och smärttillstånd. Forskningen ska 
bidra till ökad kunskap om vilka faktorer och åtgärder inom hälso- och 
sjukvården och på arbetsplatser som främjar återgång i arbete.

2018 - forskning om insatser för att förebygga sjukskrivning eller 
återgång i arbete efter sjukskrivning. Målgruppen för forskningen är 
personer med psykiska sjukdomar och smärttillstånd. Forskningen ska 
bidra till ökad kunskap om vilka faktorer och åtgärder inom hälso- och 
sjukvården och på arbetsplatser som förebygger sjukskrivning och 
främjar återgång i arbete.



Sex projekt beviljades medel för genomförande 
i VGR:

1. Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och 
samtal på arbetsplatsen – CO-WORK-CARE. Projektledare: Cecilia Björkelund 

2. Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete bland personer med 
psykisk ohälsa. Projektledare: Elisabeth Björk Brämberg 

3. Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom. 
Projektledare: Andreas Fors 

4. Tidig och systematisk kommunikation mellan läkare, patient och arbetsgivare för snabbare återgång i arbete, 
CapNote. Projektledare: Gunnel Hensing 

5. Tidig identifiering och samverkande insatser för att förebygga sjukskrivning för smärttillstånd: PREVSAM - en 
randomiserad kontrollerad studie. Projektledare Maria Larsson

6. Kan samverkan på vårdcentralen och samverkan med arbetsplatsen främja återgång i arbete vid 
stressrealterad psykisk ohälsa? En kluster-randomiserad, kontrollerad studie i primärvården. Projektledare 
Cecilia Björkelund



Samverkan kring patienter med depression, ångest 
och stressreaktion: 

Samordnare på vårdcentralen och samtal på 
arbetsplatsen -

CO-WORK-CARE



CO-WORK-CARE
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Processflödet i Co-Work-Care-studien
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Hypotes – baserat på tidigare kunskap 

Vårdsamordnarkontakt ger ökad tillgänglighet och kontinuitet för 
individer med lättare psykisk ohälsa och leder till tidigare återgång i 
arbete jämfört med enbart sedvanlig vård i primärvård

Resurser för arbetsplatskontakt begränsade för primärvården

Viktigt för individen att få formulera vad som är viktigt för henne för 
återgång i arbete 
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Frågeställning: Leder tidig samverkan mellan vårdsamordnare, patient och 
rehabkoordinator och ett personcentrerat samtal med närmaste chef till 
ytterligare tidigare återgång i arbete –
utan negativa effekter på tillfrisknande, funktion och livskvalitet?



Varför behöver vi veta mer?

H



Co-Work-Care+ Co-Work-Care-Stress

https://www.researchweb.org/is/vgr/project/248501





Personcentrerad e-Hälsa för behandling 
och rehabilitering av stressreaktioner 
och utmattningssyndrom (PROMISE)
- en randomiserad kontrollerad studie i primärvården 

Projektgruppen:

Andreas Fors, fil dr, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet/Närhälsan Brämaregården
Matilda Cederberg, doktorand, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet
Sara Alsén, doktorand, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet
Lilas Ali, fil dr, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet
Hanna Gyllensten, med dr, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet
Inger Ekman, senior professor, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet/Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra
Karl Swedberg, senior professor, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
Ingibjörg Jonsdottir, professor, Institutet för Stressmedicin
Kristina Glise, med dr, Institutet för Stressmedicin
Lilian Wiegner, överläkare, Institutet för stressmedicin
Jan Törnell, professor, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs universitet 



Teoretisk utgångspunkt
Motiv för en personcentrerad vårdetik

Patientorganisationer kräver att hälso- och sjukvården utgår från en person med en sjukdom 

och inte sjukdomen hos en person

Patienter behöver ofta lotsa sig fram genom ett fragmenterat hälso- och sjukvårdssystem

Hälso- och sjukvården behöver i större utsträckning se till personens upplevelse av sjukdomen 

och hens egen kapacitet och förmåga (underanvänd resurs)



En randomiserad kontrollerad studie där deltagare rekryteras från vårdcentraler 
inom Närhälsan område 3

Interventionen består av personcentrerade samtal över telefon och samtidig 
tillgång till en e-Hälsoplattform där deltagarna kan hantera sin hälsa och samskapa
sin vård med andra (t.ex. närstående, hälso- och sjukvårdspersonal, 
arbetskamrater, arbetsgivare)

En participatorisk design har legat till grund för utvecklingen av e-Hälsa stödet

Centrum för personcentrerad vård 
(GPCC)

Metod



Vad är nytt?



Varför behöver vi veta mer?

E-hälsa är en del av framtida vård, stöd på distans

Möjliggör flervägskommunikation

Minska antalet fysiska besök?

Stöd som kan tillämpas vid flera olika tillstånd



Tidig och systematisk kommunikation 
mellan läkare, patient och arbetsgivare för 
snabbare återgång i arbete, CapNote.

New Ways – mental health at work



• Del 1 Information om dig och ditt arbete
• Del 2 Information om hur din hälsa 

påverkar din arbetsförmåga 
• Del 3 Hur kan ditt arbete anpassas? 

Vi utvecklade 
resurslappen

• Patient och läkare samtalar om del 1 och 2
• Patienten tar med sig resurslappen och 

pratar med sin chef om del 3
• Patienten tar med sig resurslappen 

tillbaka till sin läkare för planering

Vi testade 
användningen 
av den på VC
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AGENCY OCH EMPOWERMENT
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Människans vilja och förmåga till självständiga 
beslut om sig själv och sitt liv.

Den sociala omgivningen kan främja eller försvåra 
”agency” - Strukturella hinder

Psykisk sjukdom kan påverka ”agency”.
‒ Läkarens kommunikation om sjukdomen kan 

stärka ”agency”

Dynamiskt begrepp
‒ Ju mer man har desto större blir den

Makt över liv, arbete, livssituation

Motsatsen till ”inlärd hjälplöshet”

Egenmakt kan stärkas genom att bistå med 
resurser: 
‒ information, handlingsalternativ, socialt stöd, teknik 

för att hantera t.ex. ångest.



VAD ÄR NYTT?

RESURSLAPPEN 
‒ DEL 2 UPPFATTADES SOM VÄRDEFULL AV PATIENTER OCH LÄKARE

AGENCY – tidigt i processen

DELAT ANSVAR – PATIENT, LÄKARE, ARBETSGIVARE

KOMMUNIKATION OCH SUBJEKTIVA BEDÖMNINGAR 

2019-10-11 Gunnel Hensing www.epso.gu.se/newways



Varför behöver vi veta mer?

Vi behöver veta mer om tidiga insatser
‒ Vad? Vem? När?

Vi behöver utveckla och pröva teoridrivna insatser

”Onödig” sjukfrånvaro ökar risken för marginalisering från arbetslivet

Vi behöver veta mer om betydelsen av kommunikation och 
”subjektiva” bedömningar 
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Tidig identifiering och samverkande insatser för att 
förebygga utveckling av och sjukskrivning för smärttillstånd: 
PREVSAM - en randomiserad kontrollerad studie 
PREVention of Sickness Absence for Musculoskeletal disorders



Identifiera 
risk 

Behandling enligt 
PREVSAM-
modellen

Uppföljning 
på kort sikt

1 och 3 
månader

Uppföljning 
på lång sikt

6 och 12 
månader

Behandling enligt 
ordinarie rutin



PREVSAM-modellen innefattar:
Personcentrerat arbetssätt

Identifiering av patientens attityder om ansvar för hantering av 
muskuloskeletala besvär (gm ARM) och förtydligande av 
ansvarsfördelningen för individen, vårdgivaren, 
arbetsgivaren/arbetsförmedlingen

Tvärprofessionellt samarbete med strukturerad synkroniserad rehabilitering 
med kontinuerlig kommunikation och regelbunden samordning, baserat på 
en ömsesidig filosofi om rehabilitering (bio-psyko-social).

Snabb tillgång till psykologisk/psykoterapeutisk kompetens för att hantera 
psykosociala faktorer

Tidig kontakt och samarbete med arbetsgivare/arbetsplats



Vad är nytt?

?

Projekten komma och gå…

För att….

…saknas evidens för modellen på primärvårdsnivå.

Gör att…

…får ojämlik vård och behandling
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Varför behöver vi veta mer?

Rätt insats i rätt tid för rätt individ

Gör vi tillräckligt?

Gör vi för mycket?

Ofta hävdar vi att vi kommer in för sent…kan man komma in för tidigt?

Hur ska beställningarna se ut?

Vem ska egentligen göra vad?

Till vilken nytta?




