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• 194.000 varav ca 70.000 mer än ett år

• Ökningstakt på ca 12% - år 2020 så är ¼ miljon 

människor sjukskrivna

• Sjukpenningtalet är idag 10,8 – 2020 så ska det ner 

till 9,0

• 60.000 människor slipper bli sjukskrivna

• 14 miljarder lägre kostnad



Sjukfrånvaron vänder uppåt

Sjukfrånvaron på samhällsnivå har vänt uppåt igen sedan 2010.
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Andelen psykiskt sjuka ökar med 

sjukskrivningstiden
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Sjukdomar i rörelseorganen Psykiska sjukdomar



Om sjukförsäkring och sjukskrivning

 Kvinnor har allmänt ett större uttag ur 

socialförsäkringen än män

 Kvinnor är dubbelt så mycket långtidsjukskrivna 

jämfört med män

 Kvinnor har varit mer sjukfrånvarande än män 

sedan åttiotalet och den skillnaden har till och med 

ökat under de senaste trettio åren



Sjukskrivning - konsekvenser

Avhandling: Thorne Wallman, 2008

Följde12 000 personer under 20 år, av dessa blev 1900 

förtidspensionärer på grund av hälsoskäl.

Den som är sjukskriven i 250 dagar har 50 % risk att inte 

återvända till arbetslivet

360 dagar – 80 % risk

Vitalis deltagare hade i medeltal varit sjukskrivna 2500 dagar



Förändringar i socialförsäkringen

• Rehabiliteringskedjan, 2008

• Den tidsbegränsade sjukersättningen upphör, 2010

• Rehabgaranti och sjukskrivningsmiljard  statligt finansierade 

incitament (LT, FK) för att snabba på behandling vid vissa diagnoser 

(KBT och multimodal behandling

• Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – rekommendationer för 

normala sjukskrivningstider vid vanliga sjukdomar

• Nya instrument för bedömning av arbetsförmåga och 

arbetsmotivation 

• Nya samverkansformer  (FK, AF, Sjv)

• DFA kedjan 2011

• Ökad betoning på Arbetslinjen



Arbetsförmåga

• Inte bara sjukdom är svår att bedöma, så även 

arbetsförmåga:

Dimensioner:

• Fysisk arbetsförmåga

• Psykisk (kognitiv, minne, logisk tänkande etc.)

• Social (samarbetsförmåga, kunna ”ta folk”)

•  Arbetsförmåga resultatet av ett samspel mellan 

individen, arbetsuppgifterna och arbetslivet i 

stort.



•4 månader kvar innan de utförsäkras
(tidsbegränsad sjukersättning alt .sjukskrivningsdagarna
tar slut)

•Boende i Uppsala Län

•Diagnoser: psykisk ohälsa och/eller smärta

VITALIS - ett projekt som

vänder sig till 

långtidssjukskrivna kvinnor



Vitalis - Design

Kontrollerad, randomiserad interventionsstudie

Två interventioner

• ACT - psykolog

• Team – bedömning av läkare, psykolog, 

arbetsterapeut, kurator

Kontrollgrupp

Samverkan



Deltagare

• Personer som uppnått maximalt med dagar i 

sjukförsäkringen

• Personer som hade tidsbegränsad sjukersättning och 

som upphörde 

• Erbjöds Introduktionskurs hos arbetsförmedlingen 

(INTRO)
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Flödesschema, deltagare

Total number of individuals reaching the max-time and 

identified by health insurance office: 947 

Total number of individuals having mental illness and/or pain 

who were invited to participate through mail: 648 

Not fulfilling inclusion criterion or having 

an exclusion criteria: 299 

Declined /Non-responders: 321 

Total number of individuals randomized: 327 

Exclusions during study: 19 
 Reasons: 

 Entered before formal ethics 
 approval, thus excluded from 

 research 13 

 Severe somatic/mental dis. 6 

ACT 

n=102 

TEAM 

N=102 

Control 

N=104 

ACT 

n=86 

TEAM 

n=84 

Drop outs from groups:  37 

 No shows or withdrawal of             

         consent 

Control 

n=103 



• Behandling av Psykolog

• Möter upp den försäkrade i hemmet alt. 

Arbetsplatsen  - om man vill

• Individuell handledning

ACT – acceptance and Commitment

Therapy –(form av kognetiv terapi)

Bedömning av psykolog



ACT
Handlar inte om att ta bort det som är jobbigt utan 

att ta steg mot saker som är viktiga i livet. 

Motivera till att ta steg mot det som får dig att känna 
dig levande och vital i närvaro av smärtsamma tankar, 

känslor eller kroppsförnimmelser. 

Commitment = ta steg mot det som är viktigt 
acceptance = i närvaro av det som är smärtsamt



ACT och arbetsåtergång

• Kommer i kontakt med det som är långsiktigt viktigt i 
stunden.

• Ersätter mycket ”prat” (selektiv historia). 

• Upplevelsemässigt tydligt för deltagaren

• Förändrar förhållningssätt till livet/sig själv

• Tilltro till egen förmåga



• Psykolog

• Arbetsterapeut 

• Socialsekreterare

• Läkare

– ACT

Multidisciplinär bedömning

Standardiserad 

bedömning av flera 

yrkeskategorier



• Sammanhållen process

• Helhetsutredning/bedömning

• Träffsäkrare rehabilitering

• Alla frågor utreds samtidigt under en kort period

• Sjukintygen välunderbyggda

Varför en multidisciplinär bedömning



Fakta om gruppen

Medelålder

49 år (26 – 64)

Ursprungsland:

Sverige: 79% 

Annat: 19,4%

Civilstånd:

Gift/sambo/särbo: 67 %

Ensamstående: 31 %

Sjukfrånvaro:

7,4 år sjukfrånvaro (1-17 år)

100% sjukers – 53%

75% sjukers – 7 %

50% sjukers – 25 %

25 % sjukers – 14 %

Anställning 

Knappt 2/3

Utbildning

2 år på gymnasium eller mer - 36% 

Högskoleutbildning - 29% 

REHSAM-konferens 10 februari 2016



Kommuntillhörighet 

Uppsala 58 % 

Enköping 13 % 

Tierp 10 % 

Heby 3 % 

Bålsta 6 % 

Gimo 7 % 

Skutskär 3 %

Knivsta 1 %



Utbildningsnivå

19,2

46,5

34,3

Grundskola

Gymnasium

Universitet



Diagnos och Medicin

Diagnos på sjukintyg

• Smärta - 38.9% 

• Psykiatrisk diagnos -

30.1%

• Smärta/psykiatrisk 

diagnos - 31.0% 

Medicinering

• Medicin mot smärta: 73 %

• Antidepressiv medicin: 41,5 %

• Lugnande läkemedel: 16,6 %

• Sömnmedicin: 33,6%



Ekonomi

• Svårigheter att klara 

löpande utgifter

• Oro för ekonomin de 

senaste tre månaderna
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Motivation

• Jag är motiverad att återgå i arbete:

Stämmer helt och hållet och ganska bra 48%

Stämmer varken bra eller dåligt 31 %

Stämmer inte alls 21 %



Jag är motiverad att återgå i arbete

(p=.016)



Ångest - HADS scores
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Depression – HADS scores
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Välbefinnande - GHQ
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Tillfredställelse med livet (SWLS)
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Deltagare som återvänt till 

sjukförsäkringen efter 12 månader, %

ACT group (OR 0.72 95% CI 0.41-1.24, p=0.23) and 39.2% in 
the TEAM group (OR 0.61 95% CI 0.35-1.06, p=0.079)
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Förändring i självrapporterad 

arbetstid (timmar)
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Regression analysis: ACT; OR 0.95 (95% CI 0.46-1.95, p=0.90) for 
increasing their working time as compared to control. 
TEAM group: OR 2.20 (95% CI 1.09-4.44, p=0.028)



Ökad självrapporterad

sysselsättning
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In the control group 29.9% reported increased 
engagement compared to 40.3% in the ACT group (OR 
1.59 95% CI 0.77-3.29, p=0.21) and 50.8% in the TEAM 
group (OR 2.20 95% CI 1.19-4.95, p=0.015).



Styrkor

• Fler enheter och organisationer involveras.

• Skapar en helhetssyn på målgruppen.

• Man arbetar i en process mot ett gemensamt 

mål.

• Det skapas en stödjande struktur för hur arbetet 

ska bedrivas.

• Går att ha gemensamma utbildningsinsatser för 

medarbetarna i olika organisationer.

• Individen/patienten är i fokus hos alla.

• Skapas en process som leds framåt utan att 

stanna upp eller avbrytas.



Svårigheter

• Svårt att  påverka regelverket hos de olika 

organisationerna. Många förändringar inom 

socialförsäkringen.

• En målgrupp med stor  hetrogenisitet. Flera 

olika diagnoser och olika sjukskrivningslängder. 

• Olika behov hos individen, många är sjukare än 

väntat.

• Olika organisationer har olika mål i sitt uppdrag 

men arbetar med samma målgrupp.

• Flera har fel diagnoser eller har tidigare inte fått 

rätt vård. 



Redo att återgå i arbete?

• Flera studier pekar på att den sjukskrivne kan känna sig osäker på 

”rätt” tidpunkt för att återgå i arbete

• Hälso- och sjukvårdens perspektiv- Försäkringsmedicinska riktlinjer

• Socialförsäkringens perspektiv- rehabiliteringskedjan

• Arbetsplatsens perspektiv - kostnader, sociala relationer

• Individens perspektiv - arbetsförmåga?

• Långvarig sjukskrivning innebär att man förändras i sin syn på sig 

själv och vad man klarar av. 

Readiness for return to work - en process



Hur främja den sjukskrivnes ”readiness”?

• Centala begrepp på individnivå: Identitet

– Sel-efficacy (Bandura, 1977)

– Egna förväntningar, (Wenger 1999; Milward 2005)

Rehabiliteringsinnehåll - främja self-efficacy

Meningsfulla aktiviteter som ger känsla av mastery, 

re-orientering för sjukrollen, förmåga att återta self-

efficacy och känsla av kompetens (Holmgren & Dahlin 

Ivanoff, 2004; Haugli et al 2011)



Rehabilitering vad är det ?

• Medicinsk rehabilitering

– Hälso- och sjukvårdens ansvar

• Arbetslivsinriktad rehabilitering

– Vems ansvar?

• Hälso- och sjukvård

• FHV

• Arbetsgivare

• FK

• Arbetsförmedling



Vad är målet med 

rehabiliteringen?

• Svaret är beroende på aktuell individ och aktuell aktör



Rehabilitering vad är det ?

• Åtgärder som återställer och förbättrar funktionen hos en 

individ

– Förstärka det friska

• Åtgärder som anpassar omgivningen till en individs 

funktionsnivå 



Vad är målet med 

rehabiliteringen?

• Ökad funktionsförmåga

• Bättre livskvalitet

• Återgång i arbete på hel- eller 

deltid



Att känna sig stärkt och fatta välgrundade 

beslut under tiden som sjukskriven

• Att se sig själv som en kapabel person

• Att förvissa sig

• Att vara en värderad del av ett sammanhang

• En stöttande omgivning

• (Lena Mårtensson, Socialmedicinsk tidskrift5/2011)



Före rehabilitering

Rehabilitering



Före rehabilitering

Rehabilitering

Efter rehabilitering



Samverkan

• Arbetslivsinriktad rehabilitering

– Hälso- och sjukvård

– FHV

– Arbetsgivare

– FK

– Arbetsförmedling



Arbetsrehabilitering

The Sherbrooke Model, Loisel et al, 
2005



Att kombinera metoder är bättre!

• Personcentrerade insatser fungerar bättre än 

organisationsstyrda och stegvisa insatser från olika 

aktörer med skilda regelverk, (Bond 2012)

• Att kombinera och integrera olika metoder i samma 

tjänst ger ett bättre och mer hållbart resultat, (Joyce, 2016)

– Motiverande samtal som stärker möjligheten att förändra beteende

– KBT strategier motverkar psykisk ohälsa och behöver kopplas till 

arbetssituationen (Naidu, et al 2015)

– Fokus på tidsanvändning skapar hälsa och förutsättningar för arbete (Bejerholm & 

Areberg, 2014)
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Styrkor

• Fler enheter och organisationer involveras.

• Skapar en helhetssyn på målgruppen.

• Man arbetar i en process mot ett gemensamt 

mål.

• Det skapas en stödjande struktur för hur arbetet 

ska bedrivas.

• Går att ha gemensamma utbildningsinsatser för 

medarbetarna i olika organisationer.

• Individen/patienten är i fokus hos alla.

• Skapas en process som leds framåt utan att 

stanna upp eller avbrytas.



Svårigheter

• Svårt att  påverka regelverket hos de olika 

organisationerna. Många förändringar inom 

socialförsäkringen.

• En målgrupp med stor  hetrogenisitet. Flera 

olika diagnoser och olika sjukskrivningslängder. 

• Olika behov hos individen, många är sjukare än 

väntat.

• Olika organisationer har olika mål i sitt uppdrag 

men arbetar med samma målgrupp.

• Flera har fel diagnoser eller har tidigare inte fått 

rätt vård. 



Tack!


