
Samarbete är nyckeln  
till minskad sjukskrivning
För den som är långtidssjukskriven och samtidigt brottas 
med allvarlig psykisk ohälsa kan vägen tillbaka till ett 
arbetsliv kännas lång. Men en lyckad satsning på 
rehabkoordinatorer på samtliga vuxenpsykiatriska 
mottagningar, VPM, i Halland har gjort resan lättare. 

Runt 2016 hamnade sjukskrivningar i fokus för Psykiatrin Halland och ett ar
bete startade för att minska både antalet men också de kompletteringar och 
avslag från Försäkringskassan på de intyg som skickades in. 

– Vi visste inte vad vi skulle göra med de som var långtidssjukskrivna. Var 
börjar vi, vart ringer vi och om jag ringer Försäkringskassan, vad händer då? 
Det säger Marika Pedersen, rehabkoordinator, som då jobbade som arbets
terapeut på VPM i Falkenberg. Lösningen blev att bygga upp hållbara rutiner 
och anställa rehabkoordinatorer.Sådana har funnits inom psykiat rin tidigare, 
men nu blev de fler och finns på varje VPM.

Insatser har inte lyfts fram
– Innan skulle alla göra allt och det kunde bli splittrat, det är bra att som re
habkoordinator ha kunskapen och kunna förmedla den till andra. Det är den 
stora vinsten, förklarar hon. 

– Alla insatser som finns och erbjuds idag har också funnits tidigare, men 
man har inte pratat om dem och lyft fram dem. Vi har missat att ha en aktiv 
dia log, berättar Marika som numera fungerar som ett stöd för läkare och 
andra kollegor i rehabprocessen. 
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Det finns inga krav på en viss arbetsförmåga hos patienter för att få det stöd 
som Marika och hennes kollegor kan erbjuda.

– Vi kommer alltid att ha personer sjukskrivna, men de måste få vara aktiva  
i sin rehabilitering. Det är en framgångsfaktor för oss att vi kan möta dem där 
de befinner sig och att vi kan skräddarsy lösningar efter deras behov.

En viktig del i Marikas arbete är att hjälpa patienterna med rutiner och att må 
bra fysiskt. Hon beskriver en allt tuffare situation för de personer som ham
nar utanför arbetsmarknaden och samtidigt lider av psykisk sjukdom. För
ändringar i samhället kan få stor negativ påverkan på deras möjligheter att 
komma tillbaka i sysselsättning. 

– Arbetsförmedlingens kontor försvinner, då ska de träffa en handläggare  
digitalt och förväntas gå in på en hemsida och söka jobb via telefon. De har 
tappat en väg in till arbetsmarknaden, säger hon. 

Ett viktigt verktyg för att komma tillbaka till ett arbetsliv är de individsamver

En viktig del i att komma tillbaka i sysselsättning är att få möjlighet till prak-
tik. ”Har du inget som får upp dig på morgonen kanske du inte orkar hålla 
några rutiner, säger Marika Pedersen, rehabkoordinator (th).



kansteam, IST, som Marika och de andra rehabkoordinatorerna jobbar tätt 
tillsammans med. Det innebär att representanter från Samordningsförbun
det, kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, primärvården och 
psykiatrin träffas för att gemensamt hitta en väg framåt för den som behöver 
stöd tillbaka till en sysselsättning. 

När en remiss till IST skrivs måste patienten aktivt samtycka genom under
skrift. Det innebär att alla i teamet har tillgång till patientens journal. Då får 
alla insyn i de åtgärder som redan gjorts och det finns ingen risk att man gör 
om sådant som redan testats.

– Fördelen nu är att rätt person får rätt ersättning och också hamnar i ”rätt 
fack”. Om det till exempel visar sig att du har rätt till ersättning kan du också 
få den hjälp som Arbetsförmedlingen kan erbjuda, förklarar Marika. 

Flödet stoppar aldrig upp
Strax över 30 personer är inskrivna i det individsamverkansteam i Falken
berg som Marika ingår i, vilket enligt henne är strax över vad de egentligen 
mäktar med. För även om de inte har någon kö in just nu så verkar flödet ald
rig stoppa upp. 

– Det går inte att säga om det är pandemirelaterat eller inte, men det verkar 
inte sina utan snarare ser vi ett ökat behov, säger hon. 

Marika understryker vikten av att jobba med patientens hälsa hela vägen 
genom rehabprocessen. 

– Många hälsofaktorer påverkas av att man är arbetslös. Det är lätt att du 
inte sover, tappar mattiderna eller äter sämre och att dina rutiner för fysisk 
aktivitet försvinner. Har du inget som får upp dig på morgonen kanske du inte 
heller orkar hålla i några rutiner.

Om det finns en arbetsgivare är den också en viktig del i processen att 
komma tillbaka. Ibland finns det ingen rehabplan från arbetsgivaren och 



efter flera års sjukskrivning kan kontakten ha upphört helt. Kanske skickas 
bara sjukintyget med posten och det är enda kontakten man har. Då kan Ma
rika kalla till samtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren vilket kan vara 
väldigt givande. 

– Det händer att arbetsgivaren säger att man inte vågat kontakta den som 
blivit sjuk för att man inte vill störa eller inte vet vad man ska säga eller göra. 
Medan den som fått lämna sin arbetsplats har önskat kontakt. Då kan ett så
dant här samtal vara ett bra första steg på vägen till en plan för återgång till 
arbetet. Man lyfter på locket lite.

Sjukskrivningsskadade
Marika har också märkt att det är allt fler arbetsgivare som nu hör av sig till 
henne och ber om hjälp med hur de ska kunna hjälpa sina medarbetare att 
komma tillbaka till arbetet. Hon beskriver det som att vissa av de patienter 
hon mött tidigare blivit ”sjukskrivningsskadade”, att det som ska få dem att 
må bättre i stället gör dem sämre. Genom att därför fokusera på att hitta en 
sysselsättning och en väg tillbaka till arbetslivet kan man minska det. 

– Som sjukskriven ska man inte vara borta från världen utan en sjukskrivning 
ska vara ett verktyg för behandling. 

Så vad har då den stora förändringen blivit efter satsningen på rehab
processen inom psykiatrin?
– Tidigare har det varit något vid sidan om, något som läkaren pysslade med. 
Nu är det något som alla pratar om: vad gör du på dagarna, vad jobbar du 
med, hur mår du som sjukskriven? Det har blivit en naturlig del av behand
lingen.
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