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Sammanfattning
Rehabiliteringsgarantin syftar till att stärka den enskildes ställning i
sjukskrivningsprocessen och säkerställa att patienten får tillgång till medicinsk
behandling och rehabilitering i form av kognitiv beteendeterapi och multimodal
rehabilitering. Sjukskrivningskoordinatorns huvuduppgifter är dels att samordna
detta nya arbetssätt och dels att förebygga eller minska behovet av sjukskrivning.
Därutöver ska koordinatorn fungera som kontaktperson med berörda interna och
externa enheter i sjukskrivnings/rehabiliteringsprocessen.
Målet med denna utvärdering var att ta reda på hur enheterna och de berörda
yrkeskategorierna, indirekt patienterna, har påverkats av införandet av funktionen
sjukskrivningskoordinator inom Landstinget i Kalmar län. Utvärderingen avses vara
ett underlag för beslut om koordinatorns framtida roll i landstinget om statsbidraget
upphör.
Datainsamlingen skedde både kvalitativt och kvantitativt genom semistrukturerade
djupintervjuer respektive webbenkät.
Införandet av sjukskrivningskoordinator uppfattades som mestadels positivt bland
tillfrågade koordinatorer, verksamhetschefer och läkare, det fanns dock
genomgående en del som var mer negativa. De tre yrkeskategorierna har olika
perspektiv vilket delvis återspeglades i svaren. Koordinatorerna själva var ofta lite
mer positivt inställda, och läkarna hamnade delvis i ”två läger”. Rollen/funktionen
som sjukskrivningskoordinator ansågs dock vara viktig för såväl verksamheten och
sjukskrivningsprocessen, som för patienten och läkaren. Koordinatorn ansågs
fungera som samordnande ”spindel i nätet” med kontakter både internt och externt,
och uppfattades ha lett till en effektivare sjukskrivningsprocess. Detta skiljde sig
dock utifrån olika enheters behov. Ur patientens perspektiv bedömde majoriteten av
de tillfrågade att det inneburit ökad trygghet och säkerhet samt snabbare vårdkedja
och färre sjukvårdskontakter.
Sammanfattningsvis verkar rollen som sjukskrivningskoordinator i stort vara en
uppskattad resurs av både verksamhetschefer och läkare samt av koordinatorerna
själva. Det finns dock mer att önska kring dess utformning, och kanske att
funktionen borde anpassas utifrån respektive enhets enskilda behov.
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Bakgrund
För att minska ohälsotalet och förbättra sjukskrivningsprocessen har regeringen
sedan 2006 initierat ”Sjukskrivningsmiljarden”. Medel är avsatta fram till och med
2014. Som ett led i detta arbete, att minska ohälsotalet och få människor att återgå i
arbete, tecknade Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
2008 en överenskommelse om en nationell rehabiliteringsgaranti för medicinskt
evidensbaserade rehabiliteringsinsatser [1]. Denna överenskommelse omförhandlas
varje år och har förlängts till och med 2013 [2]. Garantin syftar till att stärka den
enskildes ställning i sjukskrivningsprocessen och säkerställa att patienten får tillgång
till medicinsk behandling och rehabilitering. Garantin gäller dels kognitiv
beteendeterapi, KBT, som ska erbjudas patienter med lätt eller medelsvår depression
eller ångest, dels multimodal rehabilitering, MMR, som ska erbjudas patienter med
långvarig och icke-specifik smärta i axlar, nacke och rygg.
Målet med rehabiliteringsgarantin är att öka kunskapen om jämställd sjukskrivning
och intygsskrivande, säkra kompetensen i försäkringsmedicin och skapa
förutsättningar för personalen att överföra läkarintyg elektroniskt till
Försäkringskassan. En arbetsgrupp på Beställarenheten inom Landstinget i Kalmar
län ansvarar lokalt för att skapa övergripande och enhetsanpassade rutiner för
sjukskrivningsprocessen. Införandet av rehabiliteringsgarantin har inneburit att nya
multimodala team har bildats på hälsocentralerna och att terapeuter med inriktning
mot KBT har knutits till hälsocentralerna. Att samordna detta nya arbetssätt är en av
huvuduppgifterna för sjukskrivningskoordinatorerna i primärvården. Den andra
uppgiften är att förebygga eller minska behovet av sjukskrivning. Dessutom ska
sjukskrivningskoordinatorn agera kontaktperson med berörda interna och externa
enheter i sjukskrivnings/rehabiliteringsprocessen.
Införandet av koordinatorfunktionen inom Landstinget i Kalmar län påbörjades 2008
på hälsocentralerna och på ett par enheter inom öppenvården i psykiatrin. I samband
med införandet av elektroniskt läkarintyg och fråga-svarsfunktionen 2011 uppstod
behov av "brevlådevittjare" på samtliga sjukskrivande enheter och då valde de flesta
kliniker att istället införa funktionen sjukskrivningskoordinator med ett bredare
uppdrag än att bara bevaka fråga-svarsfunktionen. Idag har 62 av 65 sjukskrivande
enheter en sjukskrivningskoordinator. Inom slutenvården är koordinatorns
huvudsakliga uppdrag att samordna sjukskrivningsprocessen, medan den på
hälsocentralerna är att samordna rehabiliteringen.
Beställarenheten inom Landstinget i Kalmar län är uppdragsgivare och gav
eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet i Kalmar i uppdrag att utvärdera effekterna av
det införda arbetssättet runt funktionen sjukskrivningskoordinator.

Mål
Målet med denna utvärdering var att ta reda på hur enheterna och de berörda
yrkeskategorierna, indirekt patienterna, har påverkats av införandet av funktionen
sjukskrivningskoordinator samt undersöka vilka åtgärder som gjorts. Utvärderingen
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ska vara ett underlag för beslut om funktionen sjukskrivningskoordinators framtid i
landstinget om statsbidraget upphör.

Material och metod
Datainsamlingen skedde både kvalitativt och kvantitativt genom intervjuer
respektive webbenkät. Först genomfördes 13 djupintervjuer med fyra
sjukskrivningskoordinatorer, två verksamhetschefer, två rehabpersonal, fyra läkare
och en psykolog, alla verksamma inom Landstinget i Kalmar län. Uppdragsgivaren
tillhandahöll en lista med personer (respondenter) till dessa intervjuer och
intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats. Det var samma
person som utförde alla intervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade och
genomfördes med ett antal frågor som underlag, men intervjuaren uppmanade till en
öppen diskussion så att respondenterna fick möjlighet att delge sina egna
erfarenheter och reflektioner. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon för
att sedan transkriberas. Transkriberingarna gjordes av en annan person/er än den
som hade genomfört intervjuerna. Intervjuerna var i genomsnitt 33 (19–66) minuter
långa, med lite tilläggstid utöver inspelningstiden i vissa fall.
Intervjumaterialet låg till grund för frågorna i den webbenkät som skickades ut med
e-post till 66 sjukskrivningskoordinatorer, 48 verksamhetschefer och 26 läkare. Epostadresserna tillhandahölls av uppdragsgivaren. De sjukskrivningskoordinatorer
och verksamhetschefer som erhöll enkäten täckte alla sjukskrivande enheter som har
en koordinatorfunktion inom Landstinget i Kalmar län. Urvalet av läkare som erhöll
enkäten skedde vid djupintervjuerna där respondenterna blev ombedda att föreslå
läkare verksamma inom Landstinget i Kalmar län. Vissa av frågorna i enkäterna var
identiska, medan vissa var specifika för respektive yrkeskategori. Webbenkäterna i
sin helhet ses i Bilaga 1–3. De flesta frågorna var av ja/nej-karaktär eller påståenden
som skulle besvaras med en instämmandegrad på en sexgradig skala från
”instämmer helt” till ”instämmer inte alls”. Några frågor hade öppna svar och det
fanns även möjlighet att skriva fria kommentarer.
Alla svar var anonyma och gick inte att spåra till särskild enhet eller
profession/specialitet, förutom till de tre yrkeskategorierna
sjukskrivningskoordinator, verksamhetschef respektive läkare.

Arbetsgång
Inför djupintervjuerna skickade uppdragsgivaren ut information om
utvärderingsuppdraget via e-post till respondenterna. En påminnelse med samma
information skickades ut lite senare. Projektledaren på eHälsoinstitutet bokade sedan
in och utförde intervjuerna. Därefter sammanställdes frågor till webbenkäterna. Tre
påminnelser sändes ut under svarstiden och på grund av ojämn svarsfrekvens bland
yrkeskategorierna förlängdes svarstiden med fyra dagar. Svaren sammanställdes och
utvalda delar presenteras i denna rapport.
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Resultat
I första resultatdelen presenteras de frågor/påståenden som var specifika för
respektive yrkeskategori och därefter de frågor/påståenden som var gemensamma
för alla. Svaren presenteras antingen som figurer med förklarande text eller enbart i
löpande text. Större delen av de fria kommentarerna från webbenkäterna presenteras
som citat i resultatdelen och några i diskussionen. Om flera kommentarer var
snarlika har endast vissa valts ut. Kommentarer från djupintervjuerna har vävts in i
diskussionen. Ett urval gjordes utifrån hur ofta de lyfts fram i intervjuerna.
Svaren till påståendena med sex svarsalternativ, från 1 ”instämmer helt” till 6
”instämmer inte alls”, har tolkats som: 1–2 ”håller med/tycker/tror”, 3–4 ”varken
eller” och 5–6 ”håller inte med/tycker inte/tror inte”. I figurerna är y-axeln antal
svarande. Observera att skalan är olika i olika figurer.

Sjukskrivningskoordinatorer
Svarsfrekvensen bland sjukskrivningskoordinatorerna var 67% (44/66). Andelen
kvinnor var 93% (41/44). Medelåldern var 50,8 år och de hade varit verksamma som
koordinatorer olika länge; <6 mån 14%, 6–12 mån 0%, 1–2 år 35%, 2–3 år 18,5%,
3–4 år 25,5% och >4 år 7%.
Tabell 1. Sjukskrivningskoordinatorernas grundprofession respektive
verksamhetsenhet (antal svarande inom parentes)
Grundprofession (44/44)
Sjuksköterska
Distriktssköterska
Läkarsekreterare
Företagssköterska

Antal (%)
16 (36)
14 (32)
5 (11)
2 (5)

Socionom
Kurator
Sjukgymnast
Arbetsterapeut
Barnmorska
Barnsjuksköterska
Stresspedagog
Verksam inom (43/44)
Offentlig primärvård
Klinik
Privat primärvård
Företagshälsovård

2 (5)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
1 (2)

Tandvård

20 (46,5)
14 (32,5)
6 (14)
2 (5)
1 (2)
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Sjukskrivningskoordinatorns arbetsuppgifter
I Tabell 2 nedan presenteras frågor om tid fanns avsatt för koordinatorsrollen, vilka
olika arbetsuppgifter som kunde ingå i koordinatorsuppdraget och i vilken
utsträckning koordinatorn utförde dessa.
Tabell 2. Inledande ja/nej-frågor kring koordinatorns arbetsuppgifter (antal svarande
per fråga inom parentes)
Ja
n (%)

Nej
n (%)

21 (49)

22 (51)

a) Samordnar avstämningsmöten kring patienten (43/44)

37 (86)

6 (14)

b) Deltar i avstämningsmöten kring patienten (43/44)

21 (49)

22 (51)

c) Tar ut sjukskrivningsstatistik i BusinessObjects (43/44)

26 (60)

17 (40)

d) Följer upp sjukskrivningsstatistik (42/44)

17 (40)

25 (60)

e) Gör uppföljningar gentemot Försäkringskassan (42/44)

21 (50)

21 (50)

f) Hjälper läkarna vid/om kompletteringar av sjukintyget (44/44)

33 (75)

11 (25)

g) Deltar i multimodala team (44/44)

26 (59)

18 (41)

2 (5)

41 (95)

Jag har schemalagd tid avsatt för rollen som koordinator (43/44)
Vilka av följande arbetsuppgifter utför Du som koordinator?

h) Arbetar med kognitiv beteendeterapi, KBT (43/44)

Sjukskrivningskoordinatorerna tyckte att mängden arbetsuppgifter var tillräcklig.
Endast 12% (5/43) skulle vilja att fler uppgifter ingick i koordinatorsuppdraget,
medan 40% (17/43) inte skulle vilja ha fler uppgifter. Drygt hälften, 54% (22/41),
tyckte att arbetsbelastningen var lagom. Vidare höll 41% (17/41) med om att
uppdragsbeskrivningen stämde med de uppgifter de utför, medan en fjärdedel, 24%
(10/41), tyckte varken eller och lika många, 24% (10/41), svarade ”vet ej”.
Övriga aktiviteter i koordinatorsuppdraget och kommentarer på ovan:
”Hjälper patienter i alla kontakter med läkare, FK, AF1, sjukgymnast,
arbetsterapeut, psykolog etc. Hjälper till att fylla i blanketter etc. Bokar alla
läkarbesök gällande sjukskrivningar. Samordnar alla avstämningsmöten, MMR,
trepartssamtal etc. Informerar patienter via telefon samt skriftligt om MMR. Har ett
direktnummer dit alla pat. kan ringa ang. sjukskrivningar.”
”I samordning av rehabiliteringsmöte ingår att jag informerar pat hur mötet
kommer att gå till. Har tidigare lämnat ut och förklarar olika skattningsinstrument.
Att upprätta MMR planen samt rapportera till beställarenheten. Att följa upp var i
processen patienten befinner sig utifrån uppgjord handlingsplan. Att hålla
telefonkontakt med patienten. Ordna uppföljningsmöte samt delta i
utbildning/information i rehabiliteringsgarantin.”

1

FK, Försäkringskassan; AF, Arbetsförmedlingen
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”Ska just börja att ta ut sjukskrivningsstatistik, därav ännu inga uppföljningar. Vår
primärvårdspsykolog arbetar med KBT i våra MMRteam.”
”Deltar istället för läkaren på avstämningsmöte när läkaren är belastad.”
”FrågaSvar från försäkringskassan, sk brevlådevittjare.”
”Att arbeta som koordinator innebär för mig att bygga broar mellan inblandade
professioner, så att alla har samma mål.”
”Mycket samordning vad gäller försäkringskassa, arbetsförmedling och soc.
Kontakter med rehab.personal. Patienten vet ofta att de kan vända sig till mig för att
bli slussad rätt.”
”Har patientkontakt, ger råd och stöd. Ordnar läkarkontakt om behov finns, har
kontakt med handläggare. Jag anser att min insats känns meningsfull för patienten,
någon som har tid att lyssna. Bra med kontaktperson på kliniken, både för
handläggare, läkare och patienter.”
”Har för lite tid avsatt för att sjukskrivningskoordinatorsrollen ska bli riktigt bra
utförd, hinner inte alltid med de uppgifter/redovisningar som man ska sätta sig in i.”
”Olika mycket uppgifter för Koordinatorn på olika arbetsplatser = olika mycket tid
tilldelad.”
”Det finns inte tid avsatt för att jobba som koordinator.”
”Verkar som en konsultativ resurs i försäkringsmedicinska frågor på kliniken. Har
medverkat till att sjukskrivningsrutiner skapats på kliniken och uppdaterar dem
regelbundet. Patientstödjare/coach dvs stötta och ge patienterna vägledning,
försöker hitta en struktur och visa på möjligheter.”
”Uppföljningar gentemot FK görs på uppdrag av läkare. Skulle gärna delta i
avstämningsmöten med det finns det inte tid till i verksamheten.
Sjukskrivningsstatistik har jag just börjat arbeta med, ännu inte så aktiv.”
”Kontakter ut mot företag, arbetsplatsbesök, ergonomiska bedömningar,
psykosociala enkäter. Kontaktperson.”
”Informerar om nyheter.”
”Samtal med patienter, stödjande samt rådgivande, kontinuerligt. Lektioner x flera i
smärtgrupper. Planerar smärtgrupper. Bokar läkarbesök. Leder konferenser samt
planerar kring detta. Bokar pat.”
”Använder och följer upp Linton vid patientbesök.”
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Dialog med läkare och stöd av chef
Dialogen med läkarna fungerade bra enligt 66% (27/41) av
sjukskrivningskoordinatorerna (Figur 1) och ungefär hälften, 52% (23/44), kände att
deras arbete var uppskattat av övrig personal (Figur 2).

Figur 1. Koordinatorernas svar på
”Jag har en bra dialog med läkarna i
sjukskrivningsprocessen” (41/44)

Figur 2. Koordinatorernas svar på
”Mitt arbete känns uppskattat av övrig
personal på min arbetsplats” (44/44)

Majoriteten, 74% (32/43) respektive 71% (30/42), höll med om att deras närmaste
chef har förståelse för deras arbete som sjukskrivningskoordinator och att de får det
stöd de behöver, medan 7% (3/43 respektive 3/42) inte höll med, det vill säga deras
närmaste chef hade inte förståelse för deras arbete och gav heller inget stöd. Tolv
procent (5/43) respektive 17% (7/42) tyckte varken eller, och tre respektive två
koordinatorer svarade ”vet ej” på dessa påståenden.

Uppfattningen bland de koordinatorer som varit med vid uppstarten, om det
förekommit motstånd vid införandet av funktionen
Bland de sjukskrivningskoordinatorer (23/44) som hade varit med under uppstarten
av koordinatorfunktionen hade 35% (8/23) mött på motstånd internt, medan ingen
hade mött på motstånd externt (till exempel Försäkringskassan). Jämfört med vid
starten tyckte cirka hälften att de mötte på mindre motstånd idag och hälften att det
inte var någon skillnad.
Kommentarer från sjukskrivningskoordinatorerna kring eventuellt motstånd:
”Läkarna har nog insett att de blivit avlastade en hel del kring sjukskrivna pat + att
vi som koordinatorer har kunskaper i sjukskrivningsprocessen som de inte alltid
hinner ta del av, vi kan också hjälpa till med vad som måste stå i t ex DFA-kedjan2
2

DFA-kedjan, Diagnos – Funktionsnedsättning – Aktivitetsbegränsning
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för att undvika kompletteringar. Den oftast smidiga kontakten med
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen etc är en stor fördel numera.”
”Svårt med schemalagd tid, man blir när som helst uppringd av exv. f-kassan som
vill boka exv. möten. Då kanske jag sitter i teleq. Eller exv. soc. som vill diskutera ett
fall.
”Det tar lång tid att arbeta in konceptet hos läkarna och chefen. Det är dock en
förutsättning för att koordinatorn ska användas på bästa sätt.”
”Inget motstånd alls, alla är mkt positiva till mitt uppdrag och ser den hjälp jag
gör.”
”Ökad förståelse och mer respekt för vår kunskap.”
”Läkarna har ofta en neg. inställning till handläggare på FK. Jag blir förknippad
med dem. Läkaren vill helst inte att någon lägger sig i deras bedömning.”
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Verksamhetschefer
Svarsfrekvensen bland verksamhetscheferna var 65% (31/48). Andelen kvinnor var
55% (17/31). Medelåldern var 53,7 år och de hade arbetat i genomsnitt 6 år (0,5–24
år) som verksamhetschef.
Tabell 3. Verksamhetschefernas grundprofession respektive verksamhetsenhet (antal
svarande inom parentes)
Grundprofession (31/31)
Läkare

Antal (%)
13 (42)

Distriktssköterska
Sjuksköterska
Sjukgymnast
Socionom
Psykolog
Beteendevetare
Personalvetare
Verksamhetschef
Verksam inom (31/31)
Offentlig primärvård
Klinik
Privat primärvård

6 (19)
4 (13)
3 (10)
1 (3)
1 (3)
1 (3)
1 (3)
1 (3)

Företagshälsovård
Tandvård

0 (0)
0 (0)

18 (58)
8 (26)
5 (16)
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Koordinatorfunktionen inom verksamheten
Koordinatorfunktionen är högt prioriterad inom verksamheten enligt 48% (15/31) av
de tillfrågade verksamhetscheferna (Figur 3), och drygt hälften, 55% (17/31), tyckte
att funktionen utnyttjas av läkarna (ej hyrläkare) inom verksamheten (Figur 4).

Figur 3. Verksamhetschefernas svar
på ”Koordinatorfunktionen är högt
prioriterad i vår verksamhet” (31/31)

Figur 4. Verksamhetschefernas svar
på ”Läkarna inom vår verksamhet (ej
hyrläkare) utnyttjar
koordinatorfunktionen” (31/31)

En tredjedel, 32% (10/31), av verksamhetscheferna trodde att koordinatorfunktionen
kommer att permanentas i deras verksamhet, medan lika stor andel trodde varken
eller. Två höll inte med, medan 29% (9/31) svarade ”vet ej”.

Sjukskrivningsprocessen och riktlinjer
Sjuttio procent (21/30) av verksamhetscheferna var eniga om att de hade en väl
fungerande sjukskrivningsprocess, medan 23% (7/30) tyckte varken eller. Vidare
höll 33% (10/30) med om att de hade stora möjligheter att påverka arbetet i
sjukskrivningsprocessen, hälften (15/30) tyckte varken eller, och 10% (3/30) höll
inte med.
När det gäller riktlinjer kring koordinatorns roll rådde skilda meningar, 43% (13/30)
av verksamhetscheferna höll med om att landstinget har tydliga riktlinjer, 33%
(10/30) tyckte varken eller, och 10% (3/30) höll inte med. Majoriteten använde sig
av landstingets riktlinjer, 70% (21/30), och/eller sina lokala riktlinjer, 58% (18/31), i
sjukskrivningsprocessen, medan 20% (6/30) respektive 29% (9/31) svarade varken
eller.
Sjuttioen procent (22/31) av verksamhetscheferna svarade att de uppmuntrar
personalen att gå de utbildningar som erbjuds. Därutöver tyckte 59% (17/29) att det
är vars och ens ansvar att hålla sig uppdaterad inom sjukskrivningsprocessen.
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I frågorna kring sjukskrivningsprocess och riktlinjer som nämnts ovan var det
mellan två och fyra verksamhetschefer som genomgående svarade ”vet ej”.

Finansiering
På frågan om framtida finansiering av koordinatorfunktionen tyckte 19% (5/27) av
verksamhetscheferna att den ska finansieras internt, 70% (19/27) externt, 4% (1/27)
på annat sätt och 7% (2/27) svarade ”vet ej”. Exempel på annan finansiering var
Försäkringskassan.
På frågan om de trodde att koordinatorfunktionen kommer att överleva om
finansieringen måste ske inom verksamheten svarade 27% (8/30) ”ja”, 43% (13/30)
”nej” och 30% (9/31) ”vet ej”.
Några av verksamhetschefernas egna kommentarer kring finansiering:
”Det är helt klart ett stort åtagande att samordna MMR-patienterna som vi skulle ha
svårt att klara inom befintliga intäkter om vi inte fick extra medel.”
”Det är en samhällsekonomisk fråga och bör inte belasta sjukskrivande enhet.”
”Med tillskjutna centrala medel eftersom detta är ett uppdrag vi ålagts. Jämförbar
med hälsokoordinatorn där man skall ha 0,1 tj/1000 listade. Här tog man efter en
tid bort den extra ersättningen, vilket jag anser var fel. Båda tjänsterna har en
hälsobefrämjande funktion. Svarar ja på fråga 31 [se Bilaga 2, författarens
kommentar] därför att tjänsten är så viktig men visst kommer man försöka dra ner
på den om ekonomin blir lidande.”
”Bör ingå i verksamheten som alla andra specialfunktioner som används ofta.”
”Vi har väldigt få ärenden i vår verksamhet.”
”Sjukskrivningskoordinatorns tjänst används inte då läkarna tycker att de äger
processen och kan den. De kommunicerar direkt med försäkringskassan om behov
uppstår.”
”Eftersom det är på grund av centralt styrda krav och förväntningar som ändras
ofta är det nödvändigt med extern finansiering. Risk finns annars att det faller bort i
hälsovalsuppdraget som ändras ofta och utan underlag samt utvärdering före en
förändring. Det är både avlastande för läkare och annan personal samt viktigt för
den långtidssjukskrivne patienten att det finns samordning på rehabinsatser och
samverkan mellan alla aktörer.”
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Läkare
Antalet läkare som svarade på enkäten var lågt vilket gör att svaren är något spretiga
och därmed något osäkra. Svarsfrekvensen var 38% (10/26). Av dessa var 60%
(6/10) kvinnor. Medelåldern var 42,2 år. Det var i genomsnitt 13,8 år sedan de fått
sin läkarlegitimation.
Tabell 4. Läkarnas specialitet respektive verksamhetsenhet (antal svarande inom
parentes)
Specialitet (10/10)
Allmänmedicin
Psykiatri
Kardiologi
Neurologi och internmedicin
Verksam inom (10/10)
Offentlig primärvård
Klinik
Privat primärvård
Företagshälsovård
Tandvård

Antal (%)
5 (50)
3 (30)
1 (10)
1 (10)
5 (50)
5 (50)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

Bland läkarna var det lika stor andel som uttryckte att de sköter sina
sjukskrivningsärenden på egen hand som de som inte gör det, det vill säga 40%
(4/10) i vardera grupp (Figur 5).

Figur 5. Läkarnas svar på ”Jag sköter mina sjukskrivningsärenden på egen hand”
(10/10)
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Koordinatorfunktionens påverkan på läkarnas arbete
En tredjedel (3/10) av läkarna tyckte att deras arbetsbelastning hade minskat
respektive att de fått mer tid för patientbesök efter införandet av
koordinatorfunktionen (Figur 6a, b). Däremot var det 40% (4/10) respektive 50%
(5/10) som inte höll med. Hälften (5/10) av läkarna höll med om att de får stöd i
komplexa sjukskrivningsärenden, medan 40% (4/10), inte tyckte att de fick detta
stöd (Figur 6c). Att sjukskrivningsprocessen blivit smidigare var de flesta, 60%
(6/10), överens om (Figur 6d). Däremot var det endast 20% (2/10) som tyckte att de
får stöd i formuleringen av läkarintyg, medan 70% (7/10) inte hade den
uppfattningen (ingen figur).

a) Min arbetsbelastning har minskat

b) Jag får mer tid för patientbesök

c) Jag får stöd i komplexa
sjukskrivningsärenden

d) Sjukskrivningsprocessen har blivit
smidigare

Figur 6 a–d. Läkarnas svar på ”Hur har koordinatorfunktionen påverkat Dig i Ditt
arbete?” (10/10)
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Gemensamma frågor – jämförelse mellan sjukskrivningskoordinatorer,
verksamhetschefer och läkare
Nedan presenteras de frågor/påståenden som var samma för alla, oavsett
yrkeskategori. Figurerna är grupperade per fråga för att lättare kunna jämföra
sjukskrivningskoordinatorernas, verksamhetschefernas respektive läkarnas svar.
Observera att det är olika skalor på y-axeln.

Koordinatorns kompetens och personliga egenskaper
Vid frågan om betydelsen av sjukskrivningskoordinatorns grundprofession tyckte
52% (23/44) av koordinatorerna, 61% (19/31) av verksamhetscheferna, men endast
20% (2/10) av läkarna att det hade stor betydelse. Däremot var majoriteten enig om
att koordinatorn bör vara sjukvårdsutbildad; 60% (26/43) av koordinatorerna, 68%
(21/31) av verksamhetscheferna och 80% (8/10) av läkarna. Samtidigt svarade 16%
(7/43) av koordinatorerna och 23% (7/31) av verksamhetscheferna varken eller, och
ytterligare 14% (6/43) av koordinatorerna höll inte med.
Knappt hälften, 48% (12/44), av sjukskrivningskoordinatorerna själva höll med om
att koordinatorns personliga egenskaper var viktigare än profession, och majoriteten,
71% (22/31), av verksamhetscheferna men bara 40% (4/10) av läkarna höll med. Det
fanns även en viss andel som inte tyckte det spelade så stor roll; 34% (15/44), 20%
(6/31) respektive 50% (5/10).

Koordinatorfunktionens tillämpning och integrering i verksamheten
En stor andel var eniga om att koordinatorns roll behöver integreras i verksamhetens
sjukskrivningsprocess; 67% av koordinatorerna (28/42) respektive
verksamhetscheferna (20/30) och 70% (7/10) av läkarna. Samtidigt tyckte 17% av
koordinatorerna (7/42) respektive verksamhetscheferna (5/30) och 20% (2/10) av
läkarna varken eller. Det fanns även de som inte höll med om att koordinatorn
behöver integreras i sjukskrivningsprocessen; 7% (3/42) av koordinatorerna och
10% (3/30) av verksamhetscheferna.
Majoriteten höll dock med om att koordinatorns betydelse för
sjukskrivningsprocessen behöver belysas; 66% (29/44) av koordinatorerna, 57%
(17/30) av verksamhetscheferna och 60% (6/10) av läkarna. Cirka en femtedel i
respektive kategori tyckte varken eller; 18% (8/44), 20% (6/30) respektive 20%
(2/10).
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Knappt hälften, 43% (19/44), av koordinatorerna, 36% (11/31) av
verksamhetscheferna och 56% (5/9) av läkarna upplevde att det tydligt framgår hur
koordinatorfunktionen kan användas. Tvärtemot upplevde 20% (9/44), 19% (6/31)
respektive 44% (4/9) inte att det framgick så tydligt (Figur 7).

Sjukskrivningskoordinatorer (44/44)

Verksamhetschefer (31/31)

Läkare (9/10)
Figur 7. Sjukskrivningskoordinatorernas, verksamhetschefernas respektive läkarnas
svar på ”Jag upplever att det tydligt framgår hur man kan använda
koordinatorfunktionen”

17 (35)

Effekterna av införandet av funktionen sjukskrivningskoordinator
Nedan följer ett antal påståenden kring hur införandet av koordinatorn har påverkat
bland annat patienten, sjukskrivningsprocessen och verksamheten (Figur 8 a–e).
Sjuttio procent (31/44) av sjukskrivningskoordinatorerna, 53% (17/30) av
verksamhetscheferna och 40% (4/10) av läkarna höll med om att införandet har lett
till en ökad trygghet för patienten (Figur 8a).

Sjukskrivningskoordinatorer (44/44)

Verksamhetschefer (30/31)

Läkare (10/10)
Figur 8a. Sjukskrivningskoordinatorernas, verksamhetschefernas respektive läkarnas
svar på ”Införandet av en koordinator har lett till ökad trygghet för patienten”
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Mer än hälften av koordinatorerna, 64% (28/44), och av verksamhetscheferna, 58%
(18/31), höll med om att införandet har lett till ökad säkerhet för patienten. Även
30% (3/10), av läkarna höll med om detta, medan lika stor andel läkare inte höll med
(Figur 8b).

Sjukskrivningskoordinatorer (44/44)

Verksamhetschefer (31/31)

Läkare (10/10)
Figur 8b. Sjukskrivningskoordinatorernas, verksamhetschefernas respektive läkarnas
svar på ”Införandet av en koordinator har lett till ökad säkerhet för patienterna”
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En stor andel höll med om att vårdkedjan för patienten går snabbare efter införandet
av en sjukskrivningskoordinator (Figur 8c); 67% (29/43), av koordinatorerna, knappt
hälften, 48% (15/31), av verksamhetscheferna samt 40% (4/10) av läkarna.

Sjukskrivningskoordinatorer (43/44)

Verksamhetschefer (31/31)

Läkare (10/10)
Figur 8c. Sjukskrivningskoordinatorernas, verksamhetschefernas respektive läkarnas
svar på ”Införandet av en koordinator har lett till snabbare vårdkedja för patienten”
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Knappt hälften höll med om att införandet av en koordinator har lett till färre
sjukvårdskontakter för de patienter som är inne i sjukskrivningsprocessen (Figur
8d); 43% (18/42) av sjukskrivningskoordinatorerna, 47% (14/30) av
verksamhetscheferna respektive 40% (4/10) av läkarna. Däremot tyckte 24%
(10/42), 23% (7/30) respektive 20% (2/10) varken eller.

Sjukskrivningskoordinatorer (42/44)

Verksamhetschefer (30/31)

Läkare (10/10)
Figur 8d. Sjukskrivningskoordinatorernas, verksamhetschefernas respektive läkarnas
svar på ”Införandet av en koordinator har lett till färre sjukvårdskontakter för
patienter som är inne i sjukskrivningsprocessen”
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Införandet av en sjukskrivningskoordinator uppfattades även av vissa ha inneburit en
tidsbesparing inom verksamheten (Figur 8e); hälften (22/44) av koordinatorerna,
42% (13/31) av verksamhetscheferna och 30% (3/10) av läkarna höll med om detta.
En fjärdedel (11/44), 29% (9/31) respektive 20% (2/10) tyckte varken eller.

Sjukskrivningskoordinatorer (44/44)

Verksamhetschefer (31/31)

Läkare (10/10)
Figur 8e. Sjukskrivningskoordinatorernas, verksamhetschefernas respektive läkarnas
svar på ”Införandet av en koordinator har lett till tidsbesparing inom verksamheten”
Utöver ovanstående påståenden tyckte en stor andel att införandet av en
sjukskrivningskoordinator har lett till bättre helhetssyn i sjukskrivningsprocessen;
66% (29/44) av koordinatorerna, 55% (17/31) av verksamhetscheferna och 50%
(5/10) av läkarna. En majoritet tyckte även att sjukskrivningsprocessen blivit
smidigare för patienten; 70% (30/43) av koordinatorerna, 61% (19/31) av

22 (35)

verksamhetscheferna och 67% (6/9) av läkarna. Ytterligare 16% av koordinatorerna
(7/43) respektive verksamhetscheferna (5/31) tyckte varken eller. Bland läkarna var
det 22% (2/9) som inte höll med.
Däremot var de mer tveksamma till om införandet av en koordinator lett till att det
går snabbare för patienten att återgå i arbete; 25% (11/44) av koordinatorerna och
23% (7/31) av verksamhetscheferna höll med om detta, medan hälften (5/10) av
läkarna inte höll med. Det var även en ganska stor andel som svarade ”vet ej”; 41%
(18/44), 36% (11/31) respektive 30% (3/10).
Att samarbetet med Försäkringskassan blivit bättre efter införandet av denna nya
funktion upplevde 78% (32/41) av sjukskrivningskoordinatorerna, 53% (16/30) av
verksamhetscheferna och 40% (4/10) av läkarna. Men det fanns även de som inte
höll med om detta; 2% (1/41) av koordinatorerna, 10% av verksamhetscheferna
(3/30) respektive 20% (2/10) av läkarna.
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Nedan följer ett antal påståenden (Figur 9 a–d) där de tre yrkeskategorierna fick
kommentera om det är viktigt att sjukskrivningskoordinatorn får finnas kvar för
verksamheten, sjukskrivningsprocessen, patienten respektive läkarna.
Majoriteten höll med om att det är viktigt för verksamheten att koordinatorn får
finnas kvar (Figur 9a); 84% (37/44) av koordinatorerna, 57% (17/30) av
verksamhetscheferna och 60% (6/10) av läkarna.

Sjukskrivningskoordinatorer (44/44)

Verksamhetschefer (30/31)

Läkare (10/10)
Figur 9a. Sjukskrivningskoordinatorernas, verksamhetschefernas respektive läkarnas
svar på ”Det är viktigt att koordinatorn får finnas kvar för verksamheten”
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Majoriteten tyckte även att koordinatorn är viktig för sjukskrivningsprocessen (Figur
9b); 74% (32/43) av koordinatorerna, 61% (19/31) av verksamhetscheferna och 60%
(6/10) av läkarna.

Sjukskrivningskoordinatorer (43/44)

Verksamhetschefer (31/31)

Läkare (10/10)
Figur 9b. Sjukskrivningskoordinatorernas, verksamhetschefernas respektive läkarnas
svar på ”Det är viktigt att koordinatorn får finnas kvar för sjukskrivningsprocessen”
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Större andelen tyckte att det är viktigt för patienten att sjukskrivningskoordinatorn
får finna kvar (Figur 9c); 83% (35/42) av koordinatorerna, 57% (17/30) av
verksamhetscheferna och 89% (8/9) av läkarna.

Sjukskrivningskoordinatorer (42/44)

Verksamhetschefer (30/31)

Läkare (9/10)
Figur 9c. Sjukskrivningskoordinatorernas, verksamhetschefernas respektive läkarnas
svar på ”Det är viktigt att koordinatorn får finnas kvar för patienten”
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De höll även med om att det är viktigt för läkarna att sjukskrivningskoordinatorn får
finnas kvar (Figur 9d); 73% (32/44) av koordinatorerna, 55% (16/29) av
verksamhetscheferna och 70% (7/10) av läkarna själva instämde i detta påstående.

Sjukskrivningskoordinatorer (44/44)

Verksamhetschefer (29/31)

Läkare (10/10)
Figur 9d. Sjukskrivningskoordinatorernas, verksamhetschefernas respektive läkarnas
svar på ”Det är viktigt att koordinatorn får finnas kvar för läkarna”
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I följande figurer presenteras vad de tre yrkeskategorierna trodde skulle bli
konsekvensen om koordinatorfunktionen försvann (Figur 10 a–b).
En ökad arbetsbelastning för övrig personal trodde 70% (31/44) av koordinatorerna,
55% (17/31) av verksamhetscheferna och 40% (4/10) av läkarna att följden skulle
bli om koordinatorfunktionen försvann (Figur 10a).

Sjukskrivningskoordinatorer (44/44)

Verksamhetschefer (31/31)

Läkare (10/10)
Figur 10a. Sjukskrivningskoordinatorernas, verksamhetschefernas respektive
läkarnas svar på ”Om koordinatorfunktionen försvann skulle arbetsbelastningen för
övrig personal öka”
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En mindre effektiv sjukskrivningsprocess trodde 69% (29/42) av koordinatorerna,
60% (18/30) av verksamhetscheferna och 50% (5/10) av läkarna att följden skulle
bli om koordinatorfunktionen försvann (Figur 10b).

Sjukskrivningskoordinatorer (42/44)

Verksamhetschefer (30/31)

Läkare (10/10)
Figur 10b. Sjukskrivningskoordinatorernas, verksamhetschefernas respektive
läkarnas svar på ”Om koordinatorfunktionen försvann skulle
sjukskrivningsprocessen bli mindre effektiv”
Vissa höll med om att någon annan skulle få ta över hela ansvaret om
koordinatorfunktionen försvann; 60% (26/43) av koordinatorerna, 42% (13/31) av
verksamhetscheferna och 30% (3/10) av läkarna, medan 7% (3/44), 16% (5/31)
respektive 40% (4/10) inte höll med. Att arbetsuppgifterna i så fall skulle delas upp
mellan övrig personal trodde 60% (26/44) av koordinatorerna, 39% (12/31) av
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verksamhetscheferna och 20% (2/10) av läkarna, medan 4,5% (2/44), 19% (6/31),
respektive 30% (3/10) inte höll med.
Nedan följer flertalet av de fria åsikter som alla fick möjlighet skriva ner utifrån
”Andra kommentarer Du har om koordinatorfunktionen”.
Sjukskrivningskoordinatorer:
”Det är en tacksam och rolig funktion! Men tiden man får till det här uppdraget är
för många alltför knapp- svårt att hinna göra ett fullgott jobb, som man skulle vilja
göra det på t ex 10% av sin arbetstid. Det handlar ju både om
Sjukskrivningsprocessen OCH Multimodala team!”
”Jag utvecklas hela tiden i min roll som koordinator och tycker att det är ett
spännande uppdrag. Jag ser det som en helhet och det är mycket positivt vid de
tillfällen när människor kommer åter i arbete. Speciellt vid de tillfällen när det har
föregåtts av en lång sjukskrivning med allt vad det innebär tex dåligt
självförtroende, dålig ekonomi osv. Vikten av så tidig återgång i arbete som är
möjligt blir tydlig.”
”Viktig funktion som behövs för patientsäkerheten och en effektivare
sjukskrivningsprocess inom alla enheter. Funktionen kan och bör anpassas efter de
behov som finns på den enhet man arbetar.”
”Viktig roll även som samordnare för Multimodalrehabiliteringsteam, 3-partsmöte,
kontakter med Arbetsförmedlingen.”
”Mitt koordinatorsuppdrag går ut på att fungera som konsult i
sjukskrivningsärenden om det efterfrågas av läkare samt inhämta och sprida ny
information som rör samarbete med FK till övrig personal.”
”Uppdraget skiljer sig mycket mellan olika Hälsocentraler.”
”Sjukskrivningskoordinatorns roll skulle kunna utvecklas på varje enhet. Man kan
som koordinator göra mycket mer än man idag har möjlighet till. Bristen på tid kan
bero på andra åtaganden som t ex ssk men också att ens närmaste chef eller läkarna
inte riktigt förstår vad ens uppdrag går ut på. Koordinatorsrollen är för diffus,
behöver tydliggöras och lyftas upp.”
”Jag arbetar inom privat företagsvård där jag är kontaktperson ut mot kommunal
förvaltning samt ett antal företag. Det är jag som sköter alla kontakter i alla
ärenden. Till min hjälp har jag läkare, ergonom, terapeuter, arbetsmiljöingenjör.
Rehabkoordinatorrollen passar in i min roll som spindeln i nätet. Jag förbereder
ärendena, håller i kontakterna med individ och organisation.”
”På vår klinik har vi inte någon tillsatt koordinator. Vi är fyra brevlådevittjare där
jag har huvudansvaret för ny information och hjälp till läkarna. Varje doktor har en
”egen” sjuksköterska/undersköterska som sköter bokning av avstämningsmöten
mm.”
”Om koordinatorn försvinner tror jag att ingen skulle få de arbetsuppgifterna utan
det skulle bara flyta omkring.”
Verksamhetschefer:
”Otydlighet i fördelning av arbetsuppgifter mellan kurator och
sjukskrivningskoordinator. Delvis tangerar uppgifterna varandra. Större tydlighet i
gränslandet var ansvaret ligger behövs.”
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”Det tar otroligt mycket tid, både för koordinatorn, men också för läkarna. Det är
svårt att ta kontrollen, eftersom FK ställer stora krav på samordnade tider pga
restider etc. Vi har inte de förutsättningar som krävs i form av läkarbemanning. Jag
anser att funktionen behövs och är bra men belastar övrig verksamhet i alltför stor
grad och det påverkar vår ekonomi negativt på flera sätt trots att vi får delvis
finansiering.”
”Liknande funktion har funnits under annat namn och med annan huvudman sen 90talet. Det har varit i olika projektformer etc. Någon måste ändå hålla ihop alla
kontakter åt patienten och ju närmare den sjukskrivande vårdgivaren denna kontakt
finns desto bättre och snabbare beslut och resultat.”
”En sjukskrivning utgår från en medicinsk kompetens, som endast läkarna besitter.
Sekreterare kan hjälpa till med det administrativa. Som att sammankalla till möten.
En sjukskrivningskoordinatör kan endast förmedla budskap, inte bedöma
sjukskrivning, inte heller ordinera åtgärder. Spar ej tid. Det är helt fel att patienter
skall ringa en annan person än läkaren avseende förlängd sjukskrivning, vi
behandlar en sjukdom, som medför arbetsoförmåga, en sjukskrivning är endast en
följd av detta, och läkaren måste bedöma patienten vid varje tillfälle.”
”På vår enhet har det betytt fantastiskt mkt för arbetet med sjukskrivningsprocessen
att vi har en koordinator.”
”Mycket bra! Ska bevaras. Vi är en stor verksamhet och har mycket bra nytta av
funktionen.”
”Koordinatorns engagemang och förmåga att kunna möta alla olika aktörer är
avgörande för framgång i uppdraget!”
”Vår enhet har inte haft så stor nytta av sjukskrivningskoordinatorn pga samtidiga
andra uppgifter som tagit överhanden och vår erfarenhet av en välfungerande
process är således liten. Vi tycker att sjukskrivningsprocessen fungerar bra utan
koordinator.”
Läkare:
”Underlättar mycket både för mig som läkare men även för patienten. En spindel i
nätet som håller kontakten med alla inkl Försäkringskassan. Minskar den
administrativa bördan, någon att rådfråga mm. Har bara varit på en arbetsplats
med sjukskrivningskoordinator (sjuksköterska). Vet ej om det spelar någon roll
vilken grundprofession koordinatorn har, beror nog mer på hur verksamheten ser ut
och den personliga lämpligheten. Absolut nödvändigt med sjukvårdsutbildning.”
”En stor vårdcentral som vi fungerar bara väl om det finns en
sjukskrivningskoordinator på heltid och den ska finansieras av landstinget. Arbete
för läkarna med sjukskrivningar har blivit enklare sedan sjukskrivningskoordinatorn
infördes. Utan koordinator skulle kontakten med FK inte fungera alls. Även SSK i
telefon blir avlastad av alla patientkontakter som gäller sjukskrivningar och kan ta
hand om nya fall.”
”Vet inte vem min sjukskrivningskoordinator är, har inte sett skymten av ngn.”
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Diskussion
I den här rapporten utvärderades effekterna av införandet av funktionen
sjukskrivningskoordinator inom Landstinget i Kalmar län. Målet var att ta reda på
hur enheterna och de berörda yrkeskategorierna, indirekt patienterna, har påverkats
av införandet.
Utvärderingen visade att rollen som sjukskrivningskoordinator anses vara viktig för
såväl verksamhet och sjukskrivningsprocess, som för patienter och läkare. Alla tre
tillfrågade yrkeskategorier var i stort positiva till införandet, men det rådde delade
meningar i en del frågor. Sjukskrivningskoordinatorn fungerade framförallt som
kontaktperson internt och externt samt samordnare av kontakter och möten, och
enligt flera som ”spindeln i nätet”. Någon uttryckte det som att
sjukskrivningskoordinatorn behövs i framtiden för att kunna sköta
sjukskrivningsprocessen optimalt.
Flertalet tyckte att det är viktigt både för verksamheten och för
sjukskrivningsprocessen att koordinatorn får finnas kvar. Man såg nyttan inom
verksamheten bland annat genom smidigare processer och samarbeten och minskad
arbetsbelastning för övrig personal. Tidsbesparingar och mer tid för patientbesök
poängterades av vissa; risken om funktionen försvann är att det skulle bli en väldig
tillbakagång. Något annat som nämndes var att koordinatorfunktionen sparar tid i
TeleQ:n, bland annat för att de som svarar direkt kan slussa patienten vidare till
koordinatorn om de hör att det är ett sjukskrivningsärende.
När det gäller nyttan för patienten med införandet av en sjukskrivningskoordinator
upplevde majoriteten att det har lett till ökad trygghet och säkerhet för patienten, och
även smidigare process, snabbare vårdkedja och färre sjukvårdskontakter. Hälften av
koordinatorerna satt med i avstämningsmöten med patienten, men de flesta hade
även annan kontakt med patienten. De ansåg själva att patientkontakten var
värdefull, som en koordinator skriver: ”Har patientkontakt, ger råd och stöd. Jag
anser att min insats känns meningsfull för patienten, någon som har tid att lyssna.”
Sjukskrivningskoordinatorns grundprofession uppfattades inte som lika viktig som
att vara sjukvårdsutbildad; kanske för att det underlättar dialogen med läkaren och
att koordinatorn får en bättre förståelse för patientens hela sjukdomsbild.
Sjukvårdsutbildning ansågs dock inte vara ett helt nödvändigt krav då koordinatorer
med andra professioner också framhölls göra ett mycket bra jobb. Även de
personliga egenskaperna betonades som viktiga. Detta märktes särskilt under
intervjuerna då egenskaper såsom strukturerad, flexibel, människotillvänd,
tillmötesgående, engagerad, intresserad, drivande, positiv, socialt kompetent och
även att våga ställa krav lyftes fram. Flera tryckte även på vikten av erfarenhet.
Det var stora skillnader i hur koordinatorfunktionen såg ut vad gäller avsatt tid,
arbetsuppgifter och arbetsbelastning (se Tabell 2). Det var till exempel bara hälften
som hade schemalagd tid avsatt för koordinatorsuppdraget, vilket uppfattades som
ett problem som hindrade dem från att kunna utföra alla de uppgifter de var ålagda
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att göra. Dessutom var det skillnad i vilka arbetsuppgifter som ingick i rollen. Även
om man kan tycka att det införda arbetssättet borde vara likartat överallt är det
kanske inte så märkligt att det ser olika ut eftersom enheterna i sig kan vara väldigt
olika. Storleken på enheten kan spela roll, vilket påverkar patientflödet och därmed
antal sjukskrivningsfall, men även vilken typ av enhet det gäller beroende på om det
är primärvård eller sjukhusklinik vilka oftast har olika patienttyper med olika
vårdbehov. Den enskilda enhetens personalresurser är också en faktor som påverkar
i vilken utsträckning koordinatorn kan utföra sitt uppdrag.
En annan förklaring till de olika arbetssätten bland koordinatorerna skulle kunna
vara att man inte följer samma rutiner och riktlinjer. Det finns riktlinjer för
sjukskrivningsprocessen inom Landstinget i Kalmar län där målgruppen är
”verksamhetschefer för sjukskrivande enheter samt för landstingsfinansierad privat
vård om detta avtalats”. Dessa övergripande riktlinjer kompletteras vid behov av
lokala riktlinjer och det är verksamhetschefen/förvaltningschefen som ansvarar för
att utforma dessa rutiner. Även om majoriteten av verksamhetscheferna svarade att
de använder landstingets och/eller sina lokala riktlinjer, var några mer tveksamma.
Det var inte fler än knappt hälften som tyckte att landstinget hade tydliga riktlinjer
kring koordinatorns roll. Dessutom svarade en fjärdedel av koordinatorerna själva
”vet ej” på frågan om arbetsbeskrivningen stämmer med de uppgifter de utför. Detta
skulle vidare kunna avspeglas i de delade meningar som rådde bland de tillfrågade
yrkeskategorierna kring om det tydligt framgår hur koordinatorfunktionen kan
användas. Eftersom majoriteten höll med om att koordinatorns betydelse för
sjukskrivningsprocessen behöver belysas, kan man fundera på om budskapet inte
nått ut till alla.
Enkätsvaren tydde på att läkarna verkade vara delade i ”två läger”; antingen var man
positiv till koordinatorfunktionen och utnyttjade den, eller var man mer tveksam till
dess nytta och/eller hade inte haft tid att ”förstå hur att samarbeta”. Detta syns
tydligt i Figur 5 (sida 14). Även detta kan bero på olika enheters olika arbetssätt,
men kanske även läkarens egen uppfattning om vilka arbetsuppgifter man vill sköta
själv. Eftersom svarsfrekvensen bland läkarna var så låg bör man vara medveten om
att tolkningen av svaren kan vara osäker. Det skulle behövas ett större underlag för
att bättre kunna generalisera resultaten.
Implementeringen av koordinatorfunktionen skiljer sig mellan olika enheter och man
har kommit olika långt i processen. En stor andel höll med om att koordinatorns roll
behöver integreras i verksamhetens sjukskrivningsprocess, men det fanns även de
som inte höll med. Några tyckte att funktionen borde vara inbyggd i verksamheten
precis som andra specialfunktioner. De flesta verksamhetscheferna tyckte att
koordinatorfunktionen borde finansieras externt om bidraget försvann. Cirka en
fjärdedel trodde dock att funktionen skulle överleva även om finansieringen måste
ske internt. Hur detta och koordinatorns framtida roll kommer att se ut är oklart, men
denna utvärderingsrapport kan förhoppningsvis ligga till grund inför beslutet.
Det var en varierande andel som svarat ”vet ej” på vissa frågor/påståenden. Detta
kan ha olika förklaringar, som att olika verksamheter har olika behov eller att man
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har olika rutiner och/eller riktlinjer. En sjukskrivningskoordinator har till exempel
kommenterat att han/hon ”tvingats svara ”vet ej” på de flesta frågor, då min åsikt
är att vi egentligen inte hade behövt vara med i processen, då vi har få och korta
sjukskrivningar”. Man kan även fundera på hur engagerad den individuella personen
är i uppdraget, eller hur väl själva koordinatorfunktionen är införd i verksamheten.
Några av de som svarat var relativt nya i sin roll och hade inte hunnit skaffa sig
någon uppfattning inom vissa områden.
Utvärderingen baseras på de svar som inkom men svarsfrekvensen varierade vilket
gör att det kan finnas uppfattningar som inte återspeglas i denna rapport. Huruvida
webbenkät är bästa sättet att fånga de verksammas åsikter är oklart men det är ett bra
verktyg då man vill nå ut till många. De förberedande intervjuerna gav värdefull
information, men eftersom det är tidskrävande med intervjuer var det inget alternativ
i större skala. Däremot kanske intervjuer och webbenkät skulle genomförts i omvänd
ordning eftersom enkäterna gav följdfrågor som inte blir besvarade. Det hade även
varit intressant att inkludera patienterna själva för att höra hur de uppfattar
koordinatorfunktionen, men det fanns det inte utrymme för i denna utvärdering.
Eftersom enkäterna var anonyma gick det inte att spåra svaren till någon särskild
enhet, och det går inte att få reda på var det fungerar bra respektive mindre bra.
Detta hade kanske kunnat vara av intresse för att kunna dra lärdom av en väl
fungerande respektive mindre väl fungerande process.
Sammanfattningsvis verkar rollen som sjukskrivningskoordinator i stort vara en
uppskattad resurs av både verksamhetschefer och läkare samt av koordinatorerna
själva. Det finns dock mer att önska kring dess utformning, och kanske att
funktionen borde anpassas utifrån respektive enhets enskilda behov.
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