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Sammanfattning
Projektet ”NySatsa Haninge” har genomförts som ett samverkansprojekt mellan
Samordningsförbundet Östra Södertörn, Socialmedicin (tidigare stressmottagningen CEOS) vid
Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Haninge.
Försäkringskassan har stått för urvalet av 50 personer med tidsbegränsad sjukersättning på grund av
psykiska problem och/eller smärtrelaterade tillstånd. Gruppen har till största delen bestått av kvinnor
med en genomsnittsålder strax över 40 år. De flesta deltagarna har varit sjukskrivna mycket länge, i
medeltal sex år. Majoriteten av deltagarna hade en komplex livssituation ofta med tidigare upplevda
traumatiska livshändelser och en nuvarande problematisk social situation. Många av dem hade tidigare
genomgått olika rehabiliteringsförsök utan framgång. Själva interventionen bestod av individuell
coachning, gruppmöten och projektet genomfördes i nära samverkan med de olika aktörerna. Varje
individ träffade en samtalscoach vid tre tillfällen á tre timmar med cirka en månads mellanrum med
mellanliggande hemuppgifter. Syftet med de individuella samtalen var att utifrån ett
kognitivt/beteendeinriktat förhållningssätt få varje deltagare att reflektera över sitt liv, sina mål, den
egna hälsan, sociala omständigheter samt hur man såg på möjligheterna till återgång i arbete. Fokus
låg på individens egen motivation att återgå till arbete. En uttalad målsättning var att varje deltagare
själv skulle medverka i att ta fram sin personliga handlingsplan där det övergripande målet var
arbetsåtergång. Inom projektets ram och efter interventionen (1 år) fanns möjlighet till vård och
stödinsatser, exempelvis individuell KBT, sjukgymnastik eller andra insatser beroende på deltagarnas
individuella behov. Stödinsatserna erbjöds (om behov förelåg) parallellt, alternativt före arbetsträning.
När interventionen genomförts avslutades den med en ”överlämning” där varje deltagare,
samtalscoachen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen träffades. Syftet var att presentera
handlingsplanen och skapa gemensamma förväntningar inför den planerade arbetsåtergången, samt att
med Arbetsförmedlingens hjälp påbörja sökandet efter en möjlig arbetsplats. Resultatet visar att 26 %
av deltagarna efter 1 år är åter i arbete på hel- eller deltid alternativt studier. En lika stor grupp är
inskriven hos arbetsförmedlingen och arbetstränar. Den självskattade hälsan ökade signifikant under
året för gruppen som återgick till arbete jämfört med gruppen som var kvar i sjukskrivning. Detta visar
att arbete främjar hälsa hos denna grupp. Resultaten i projektet visar att det faktiskt är möjligt att
hjälpa och stödja individer med mycket komplex hälsosituation tillbaka till arbetslivet trots långvarig
eller mycket långvarig sjukfrånvaro. Inte minst tycks arbetsåtergången bidra till att förbättra deras
hälsa, vilket inte är minst viktigt. Nysatsa-projekten (i både Uppsala och Haninge) har fått flera nu
pågående uppföljningar där interventionen gjorts utifrån de erfarenheter man erhållit. I ett projekt är
samtalscoachen utbytt mot vårdinsatser såsom ACT (Acceptance and Commitment Therapy), i ett
annat utgör interventionen teambaserad multimodal bedömning innan behandling initieras.
Fortfarande torde nära samverkan mellan olika aktörer och fokus på individens möjligheter och
motivation vara de viktigaste framgångsfaktorerna.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Långtidssjukskrivningar har sedan i mitten av 1990-talet ökat. Detta innebär dels stora
förändringar och lidande utifrån ett individperspektiv, dels stora socioekonomiska kostnader
utifrån ett samhällsperspektiv. För att hindra den utveckling av sjukskrivningens
konsekvenser som vi hittills sett har Försäkringskassan (FK), Arbetsförmedlingen (AF), de
lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheterna, arbetsgivare och kommunerna i uppdrag att
samverka kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta i syfte att öka förutsättningarna att
kunna hjälpa långtidssjukskrivna att återgå till arbete och att därmed bli självförsörjande.
Två statliga rehabiliteringsutredningar, SOU 1988:41 och SOU 2000:78, har framhållit
betydelsen av den sjukskrivnes egen motivation till rehabilitering och återgång i arbete som
avgörande för ett lyckosamt resultat. I den senare utredningen nämns även att man för dem
som är omotiverade bör sätta in åtgärder i motivationshöjande syfte. Denna tanke bygger på
synsättet att det finns omständigheter i omgivningen och i den sociala miljön som antas ha
den största betydelsen för individens handlande i en valsituation. Det finns olika åsikter om
vad som skapar motivation och motivationens betydelse för återgång i arbete. I en studie av
Öberg (1989) beskrivs att arbetsmotivationen sjunker med 65-70 % under de första 6
månaderna av en sjukskrivning, vilket skulle vara ett incitament för tidiga åtgärder. Andra
studier har visat att det är de som själva tror på återgång och är motiverade till det, som i
högre grad återgår i arbete (Falkdal, 2005). En avhandling vid Uppsala Universitet och
Institutionen för folkhälso – och vårdvetenskap visar att personer som är sjukskrivna mer än
250 dagar har en 50 % risk att inte återvända till arbetet samt att de har 8 ggr fler
primärvårdsbesök än människor i arbete. De upplever en sämre livskvalitet och dödligheten är
2-3 ggr högre än för människor i arbete (Wallman, 2008). Resultatet kvarstår även om man
justerar för orsaker till varför de var sjukpensionärer.
En person som är sjuk har en svag ställning i hälso- och sjukvården och det gäller även
personer som behöver medicinsk rehabilitering. Utöver landstingen är det många olika aktörer
som har ansvar för att med rehabilitering hjälpa den enskilde tillbaka i arbete. Det stora
antalet rehabiliteringsaktörer och den otydliga ansvarsfördelningen dem emellan gör
rehabiliteringsprocessen oöverskådlig för individen. Många långtidssjukskrivna upplever att
de inte får den hjälp de behöver för att komma tillbaka till arbetslivet och att de skulle vilja ha
en stödperson som hjälper dem genom rehabiliteringsprocessen. I en undersökning av
långtidssjukskrivna som gjordes 2004 (Riksrevisionen, 2005) angav ungefär en tredjedel att
de inte fått den hjälp de behöver. I en undersökning från 2008 (Försäkringskassan, 2008)
angav mer än hälften av de som nyligen fått förtidspension att de inte fått tillräcklig hjälp av
sjukvården.
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1.2 Konsekvenser av sjukskrivning
Även om man kanske mest av allt önskar att vara frånvarande från arbetet och sjukskriven när
man till exempel har värk eller är deprimerad är det viktigt att veta att konsekvenserna av en
sjukskrivning kan vara stora (Kadowaki, 2010). Försäkringskassans statistik visar att redan
efter tre månaders sjukperiod minskar sannolikheten betydligt att någonsin komma tillbaka till
arbetslivet. Det som var tänkt som en kort sjukskrivningsperiod övergår ofta till en längre
sjukskrivningsperiod.
Sambandet mellan arbete och hälsa är starkt. Studier har visat att hälsa försämras efter en
längre tids frånvaro från arbetslivet och kan ge upphov till bland annat inaktivitet, social
isolering och nedstämdhet (Lytsy, Hansson & Anderzén, 2010 ). Att efter en lång
sjukskrivningsperiod få möjlighet att delta i ett sammanhang, att känna sig behövd och
stimulerad medför en upplevelse av ökad hälsa. Kadowaki (2010) förespråkar att om det finns
en arbetsgivare bör behandling ske parallellt med en fortsatt kontakt med arbetsplatsen. Om
kontakten med arbetsplatsen är bristfällig under sjukskrivningstiden och under den tid som
behandling pågår kan detta bidra till svårigheter att återvända efter en lång sjukskrivningstid.
Sjukskrivning som används som en strategi för att lösa olika livssituationer kan ge långsiktigt
svåra följder för individen, en undvikande strategi som håller kvar individen i sin problematik
och förstärker sjukrollen. Även om orsaken till sjukskrivningen inte från början är
stressrelaterad eller har en direkt koppling till arbetsplatsen kan påfrestningen av att vara sjuk
ge symtom på stress och utmattning.

1.3 Förändringar i socialförsäkringen för personer med
sjukersättning
Flera initiativ har under de senaste åren tagits avseende att minska sjukfrånvaro och öka
arbetsåtergång. Ett flertal förslag för att minska sjukfrånvaron har presenterats, bland annat
införandet av nya regler i socialförsäkringen. För personer som tidigare erhållit tidsbegränsad
sjukersättning har de nya sjukskrivningsreglerna sedan den 1 januari 2010 inneburit att
arbetsförmågan nu ska prövas och om det finns möjlighet ska individen sedan finnas
tillgänglig för arbetsmarknaden.

1.4 Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering
Samverkan kan beskrivas som välfärdsstatens nya arbetsform och är ett målinriktat arbete
som syftar till att effektivisera de rehabiliteringsresurser som finns i samhället. Forskning
visar att samarbete inom arbetslivsinriktad rehabilitering leder till snabbare återgång till
arbete, men också förbättrad hälsa och minskad sjukskrivning hos deltagarna i projekten
(Andersson et al, 2010). Samverkan är nödvändig för att förhindra att helhetssynen går
förlorad när organisationer och dess aktörer blir allt mer specialiserade inom sina respektive
professioner. De framgångsfaktorer respektive hinder som uppkommer i och med denna
arbetsform kan dels vara strukturella inom de organisationer som ska samverka, dels hänga
samman med arbetsprocessen inom vilken samverkan bedrivs. Både framgångsfaktorer och
hinder kan främja samverkan beroende på hur dessa hanteras, olika faktorer är av betydelse
för olika typer av situationer.
8
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1.4.1 Framgångsfaktorer för samverkan
En tydlig målgrupp, att så många relevanta aktörer som möjligt involveras samt att man utgår
från en helhetssyn på målgruppen och dess behov är betydelsefulla stödjande strukturer för att
uppnå en framgångsrik samverkan (Andersson et al, 2010). Att skapa hållbara strukturer samt
att det finns stöd och engagemang inom respektive organisation och myndighet är
förutsättningar för att samverkan ska fungera. Tydliga incitament är viktiga för de
samverkande organisationerna och myndigheterna. Att samtliga aktörer upplever ett behov av
att samverka och att engagemanget leder till effektivare resursutnyttjande och bättre kvalitet i
verksamheten.

1.5 Behov av metodutveckling
Det finns ett stort behov av metodutveckling kring rehabilitering och prevention vilket lyfts
fram i många sammanhang. Åtgärderna kan vara allt från strukturella insatser grundade på
politiska beslut till informations- och utbildningsinsatser riktade till specifika grupper men
också individrelaterade rehabiliteringsåtgärder i olika former (Anderzén & Hansson, 2007).
Pilotprojekt NySatsa i Uppsala har tidigare visat att det går att hjälpa personer som varit
sjukskrivna under en lång tid tillbaka till arbetslivet om man samordnar och samverkar kring
åtgärder och resurser. Av de insatser som görs sker dock en alltför bristfällig dokumentation
och utvärdering. Både förebyggande arbete och rehabiliteringsinsatser behöver således vidareutvecklas genom adekvata systematiska uppföljningar med metoder som dokumenterar
effekter ur olika perspektiv.
Föreliggande rapport ämnar redovisa resultat från projektet NySatsa Haninge som på uppdrag
av Samordningsförbundet Östra Södertörn bedrivits utav Socialmedicin/CEOS vid
Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Uppsala Universitet i nära samverkan med
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Haninge. Utifrån vad som ovan beskrivits är det
ytterst angeläget att utveckla hållbara metoder för att förhindra att individer hamnar i långa
sjukskrivningar. När den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kan betraktas som framgångsrik
är vinsterna många för individen, organisationer, myndigheter och samhället.
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2. Syfte och mål
Projektet NySatsa syftar till att främja individens möjligheter till återgång i arbete genom
individuell utveckling och vägledning. Genom olika vägledningsinstrument skall individerna
ges möjlighet till personlig utveckling och träning enskilt och i grupp. Målsättningen är att
utifrån individens förutsättningar, motivation och delaktighet skapa möjlighet för återgång i
arbete, helt eller delvis, för studier eller andra arbetslivsinriktade åtgärder. Ytterligare syften
är att återföra kunskap från projektet till medverkande organisationers handläggare som
arbetar med stressrelaterade symtom samt att ge förslag på hur metoden och processen kan
implementeras i Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet (om
möjligt) med stöd av Samordningsförbundets insatser.

2.1 Kortsiktiga mål
 Att 50 % av deltagarna inom 5 månader skulle ha en gemensam överenskommen
rehabiliteringsplan med mål att återgå i arbete.
 Att 20 % av deltagarna i projektet inom 12 månader skulle ha fått ett arbete med eller
utan stöd av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, alternativt ha påbörjat en reguljär
utbildning eller arbetsmarknadsutbildning.

2.2 Långsiktiga mål
 Att skapa arbetssätt för samverkan kring faktorer som resulterar i snabbare återgång i
arbetslivet och bidrar till att förhindra inflöde i Sjukersättning.
 Att återföra denna kunskap inom respektive samverkande aktörs organisation.

2.3 Inklusionskriterier
I projektet deltog 50 personer som uppbar tidsbegränsad Sjukersättning (S) i ett år.
Följande inklusionskriterier har angetts:
 Att individen var inskriven i Försäkringskassan vid tiden för projektets start och
boendes inom Haninge kommun
 Att det fanns minst 1 år kvar av beviljad sjukersättningsperiod vid rekrytering till
projektet.
 Att varje deltagare hade en genomförd utredning enligt SASSAM-metoden.
 Att det inte fanns en suicidrisk dvs. risk för självskadebeteenden eller hade aktiva
suicidplaner.
 Att det inte fanns språkliga hinder.
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3. Metod
3.1 Målgrupp
Gruppen har bestått av 50 individer med tidsbegränsad sjukersättning och boendes i Haninge
kommun, Stockholms län. De har en medelålder på drygt 41 år (spridningen är 31 - 56 år). De
är kvinnor till 82 % (41) med en förhållandevis låg utbildningsnivå. De flesta deltagare har en
mycket lång frånvaro från arbetslivet bakom sig med i genomsnitt nära 6 år (spridningen är 318 år) sjukskrivning/sjukersättning. Endast 12 personer hade en arbetsgivare.
Den samlade gruppens diagnoser visade sig i huvudsak vara relaterade till smärta,
stressrelaterade besvär eller traumatiska upplevelser. Deltagarnas grundläggande problematik
och diagnoser delades in i tre kategorier, 30 % hade en smärtproblematik och diagnosen
fibromyalgi, 26 % klassades som stressrelaterad psykisk ohälsa, utmattningsdepression,
utbändhet och stressreaktioner och 44 % hade i regel fler diagnoser/problem såsom
ångest/depression, depression/fibromyalgi och posttraumatiskt stressyndrom.

3.2 Projekttid och omfattning
Projektet genomfördes i sin helhet under tiden juli 2008 till juni 2010. Föreliggande
slutrapport avser hela projekttiden. Deltagarna har följts upp före, efter 6 månader respektive
1 år efter start i projektet. Projektet omfattar fyra faser med en planerad sammanlagd tid för
varje deltagare på 12 månader:

1. Urval och introduktion
2. Genomförande av interventionsprogrammet, 3 månader under CEOS ledning
3. Överlämnande, samverkan mellan CEOS, FK och AF
4. Planering och genomförande av identifierade åtgärder, under resterande tid i projektet
i samverkan mellan FK och AF

Fas 1 – Urval, rekrytering och information
Utifrån de preciserade inklusionskriterierna för målgruppen har handläggare på FK valt ut
presumtiva deltagare till projektet. De svårigheter med rekryteringen som rapporterats av FK
handlade dels om en pressad start då den skedde i samband med semestertider, dels om
svårigheter att i rätt tid få fram ”rätt” deltagare enligt kriterierna. Ett antal individer avböjde
att delta i huvudsak på grund av att projektet tidsmässigt inte passade in i individernas
livssituation, fel diagnos eller andra orsaker som: ”för sjuka”, ”orkar inte just nu” eller ”väntar
på behandling”.

Information om projektet har lämnats till alla deltagare i två steg; dels muntligt och skriftligt
vid kontakt/besök hos FK efter att deltagarna inbjudits till deltagande i projektet, dels i
13

UPPSALA UNIVERSITET

NySatsa Haninge

samband med när deltagarna var kallade till ett introduktionsmöte. Ett skriftligt samtycke för
deltagande i projektet har lämnats av samtliga deltagare i projektet.

Fas 2 – Interventionen
Metoden HR Balansen® är framtagen av Human Research AB och bygger på tidigare
forskning om stress och förhållanden i arbetslivet. Metoden följer ett kognitivt
förhållningssätt och utgår från individens egen motivation och delaktighet för utveckling och
förändring av sin livssituation. Syftet med metoden är att genom individstärkande insatser
eliminera/bryta låsningseffekter i förhållande till tidigare arbets- och livserfarenheter och ge
förutsättningar för att skapa en ny livssituation/livsbild hos individen. Metoden är
individbaserad och är uppbyggd kring tre steg i en samtalsserie med en samtalscoach. Det ges
däremellan utrymme för dialog, reflektioner, hemuppgifter, individens egna val, mönster, eget
ansvar och metoden avslutas med en individuell handlingsplan för återgång till arbetslivet.
Metoden har tidigare prövats och använts med positiva effekter som följd både av privata och
offentliga arbetsgivare i deras strävan att arbeta både förebyggande och rehabiliterande.
Metoden har också använts i ett pilotprojekt för individer med sjukersättning på uppdrag av
Försäkringskassan i Uppsala län (Lytsy, Hansson, Anderzén, 2010).
Till metoden knyts olika verktyg i form av tester som bland annat mäter stressorer, livsstil,
arbetsliv, självkänsla, stressymtom (Passprofilen), arbetsrelaterad motivation och drivkraft,
Motivation Questionnaire (MQ). Dessa tester är hjälpmedel för att få individen att öka sin
egen förståelse för sina möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet.
Alla deltagare har deltagit i interventionen under en tre-fyra månaders period där tid avsatts
för mellanliggande hemuppgifter och reflektion. Utöver HR-balansen har tre mellanliggande
gruppmöten anordnats som en del av interventionen. Gruppmötena har haft ett socialt och ett
kunskapsmässigt syfte. Dels har deltagarna fått möjlighet att träffas i grupp och diskutera
kring sin situation och delge varandra sina erfarenheter, dels har mötena haft olika tema för att
öka deras kunskaper om exempelvis stress, sömn, kost och livsstilsfrågor. De deltagare som
lidit av någon grad av social fobi har varit befriade från att delta i dessa gruppmöten.

Fas 3 – Handlingsplan och överlämnande
Interventionen avslutades med att deltagaren arbetade fram ett förslag till sin egen
handlingsplan. I handlingsplanen har framgått vilka fortsatta åtgärder inom privat- respektive
arbetssfären som deltagaren själv ansett sig vara i behov av för att kunna återgå i arbete.
Förslaget på de uppföljande åtgärderna har presenterats av deltagaren själv i samband med
överlämningen till FK där även AF och samtalscoach varit närvarande. Vid överlämningen
har förslaget diskuteras tillsammans med handläggarna från FK och AF om åtgärderna ansetts
realistiska med hänsyn till deltagarens sjukdomsstatus både fysiskt och mentalt. Härefter
fastställdes i samråd med deltagaren vilka av de föreslagna åtgärderna som var lämpliga att
genomföra för att möjliggöra arbetsprövning eller andra arbetslivsinriktade stödåtgärder.

Fas 4 – Genomförande av stödåtgärder och eventuell behandling
För några av deltagarna var fortsatta stödåtgärder en förutsättning för att komma vidare i sin
arbetslivsinriktade rehabilitering. Deltagare erbjöds behandling i form av kognitiv
beteendeterapi (KBT) och psykomotorisk behandling/rörelseterapi. Detta erbjöds de deltagare
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som efter interventionen hade ett behov av behandling, eller där det ansågs att adekvat
behandling var en förutsättning för att deltagaren parallellt skulle kunna påbörja en
arbetsträning alternativt som en enskild insats innan en arbetsträning skulle kunna vara
aktuell.

3.3 Genomförandeprocessen
Fokus i studien var återgång i arbete efter avslutat projekt. Samtliga deltagarna har medverkat
i alla faser. I figur 1 nedan beskrivs flödet i projektet som inleddes med ett urval av deltagare
och där start i projektet föregicks av ett introduktionsmöte där respektive deltagare vid
föremätning besvarade enkäter och lämnade ett skriftligt samtycke. Bedömningssamtal med
behandlare skedde innan de tre interventionstillfällena. Däremellan anordnades gruppmöten
som en del av interventionen. Arbete med en gemensam handlingsplan påbörjades därefter
och fungerade som utgångspunkt i de överlämningsmöten som respektive deltagare hade med
samtalscoach, FK och AF. Sex månaders mätning skickades därefter ut till deltagarna.
Anpassning av eventuella stödåtgärder påbörjades parallellt med arbetsträning alternativt som
en enskild insats. De deltagare som direkt gick ut i arbetsträning hade löpande kontakt med
respektive handläggare vid FK och AF. Projekttiden för varje deltagare var ett år och
avslutades med att de besvarade en enkät.
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Figur 1. Beskrivning av flödet i projektet
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4. Utvärdering
4.1 Enkätdata
Deltagarna har vid tre tillfällen under året besvarat en enkät (före, efter 6 månader och efter 1
år). Det som studerats är förändringar i patientens självupplevda hälsa och arbetsförmåga.
Enkäten som använts i studien mäter bland annat grad av hälsa, sömn, psykosomatiska besvär
och återhämtningsstrategier.
Bakgrundsvariabler som beaktas och analyseras är ålder, kön, utbildning och
sjukskrivningslängd. I enkäten har använts validerade självskattningsinstrument som tidigare
använts i olika sammanhang och som gör det möjligt att jämföra dessa resultat med andra
studier. De instrument som använts är; SRH (självskattad hälsa), SF-12 självrapporterad
fysisk och psykisk hälsa (Sullivan et al, 1997), inre kontroll via instrumentet Mastery Internal
Control (Pealin, 1981), Mental energi – en skala som mäter psykiska symtom (koncentration,
ångest och oro), en skala som mäter återhämtningsförmåga, och en depression/ångest
skattning via MADRS-S (Montgomery & Åsberg 1979).
MADRS-S betyder Montgomery Åsberg Depression Rating Scale och användas vid
bedömning av depression, depressiva symtom eller för att följa ett förlopp vid depression.
Instrumentet består av nio frågor där man kan få mellan 0 till 6 poäng (man kan alltså ha en
poäng mellan 0-54 poäng). Poäng mellan 0-12 betraktas som ingen eller mycket lätt
depression, 19-19 betraktas som lätt depression, 20-34 betraktas som måttlig depression, 35
eller över betraktas som svår depression. Alltså ju högre poäng desto mer deprimerad.

4.2 Vårdkonsumtion
För att göra det möjligt att se hur mycket vård som konsumerats av deltagarna i projektet
under de senast fem åren gjordes ett samarbete med Stockholms läns landsting.
Försäkringskassan i Haninge levererade en fil på deltagarna som krypterades med samma
algoritm som används för landstingets avidentifierade analysdatabaser för vårdkonsumtion.
Den krypterade personnummerfilen skickades till analysenheten på Hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning som därefter plockade ut all sluten- och
öppenvårdskonsumtion för dessa krypterade personnummer under perioden 2005 t.o.m. juli
2010. Sammanlagt har ca 70 miljoner vårdkontakter matchats mot den krypterade
personnummerfilen. De resultat som presenteras i denna rapport är total mängd
vårdkonsumtion under dessa fem år samt hur vårdkonsumtionen fördelar sig bland läkare,
psykolog och övrig vårdpersonal. En analys gjordes även för att se om vårdkonsumtionen
skilde sig åt mellan kön och en jämförelse gjordes mellan gruppen som kom ut i arbete
jämfört med de två övriga grupperna. Databaser delas även upp i två delar, utifrån tid; från
2005 fram t.o.m. juni 2009 samt tiden från juli 2009 t.o.m. september 2010. Detta gjordes
med syfte för att se om det fanns några skillnader i vårdkonsumtion året efter avslutad
intervention.

17

UPPSALA UNIVERSITET

NySatsa Haninge

Uppgifter som kommer från landstingets analysdatabaser är: Besökstyp, Vårdgivare,
Diagnoskapitel,
Diagnosavsnitt,
Diagnostext,
Vårdgren,
Inskrivningsdatum,
Utskrivningsdatum, Vårdform och Besöksdatum.

4.3 Analys och tolkning av datamaterial
Datamaterialet som ligger till grund för föreliggande rapport har bearbetats och analyserats i
statistikprogrammet SPSS (SPSS for Windows, Rel. 17.0.2. 2009. Chicago: SPSS Inc.)
Statistiskt säkerställda förändringar och skillnader mellan grupper har testats med
variansanalyser (ANOVA) och t-test. Signifikansnivån är satt till 0.05.
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5. Resultat
Resultatet av utvärderingen har sammanställts av data som samlats in dels via statistik från
FK och AF men även via den enkät som deltagarna besvarat både före projektet startade, efter
sex månader och ett år efter projektstart. 34 personer har besvarat enkäten vid 1-års
uppföljning vilket ger en svarsfrekvens i enkäten på 68 % efter ett år.

5.1 Måluppfyllelse
Det har varit programmets intention att hitta individuella lösningar för varje deltagare. Ett av
de kortsiktiga målen var att 50 % av deltagarna skall ha en plan inom 5 månader efter start
med förslag till åtgärder för återgång i arbete eller andra åtgärder från projektstart. Vid
överlämningsmötena (efter ca 3 månader) hade samtliga deltagare (100 %) redovisat en egen
handlingsplan med förslag till åtgärder både för privat- och arbetsliv. Utav de 50 deltagarna
angav då de flesta (36) 72% i sina handlingsplaner att de hade intention att börja arbetspröva
under projektåret. Efter avslutad intervention var 7 deltagare (i samråd med AF) klara för att
påbörja arbete eller arbetsprövning. Ett stort antal 38 deltagare (76 %) var dock i behov av
ytterligare stödåtgärder t.ex. i form av KBT, antingen parallellt eller som första steg för att
senare under projekttiden kunna påbörja arbetsträning i varierande grad. Fem personer fasades
ut ur projektet i samband med överlämningsmötet då de bedömdes var långt ifrån någon
arbetslinje och att arbetsåtergång inte fanns inom ramen för projekttiden.
Det andra kortsiktiga målet var att 20 % av deltagarna i projektet inom 12 månader från start
antingen skall ha fått ett arbete på hel- eller deltid eller vara i arbetslivsinriktade åtgärder
alternativt utbildning. Resultaten ett år efter avslutat program visar att 26 % (13 personer) har
ett arbete på hel alternativt deltid alternativt är ute i studier och 26 % (13 personer) är ute i
arbetsträning med ett klart syfte att få ett eget arbete. Dock har 48 % (24 personer)
återinskrivits eller förblivit kvar hos Försäkringskassan då de ansetts för sjuka för att stå till
arbetsmarknadens förfogande trots de insatser som erbjudits dem.
Målet med att 20 % av deltagarna skulle återgå i arbete inom 12 månader har uppnåtts även
om några personer återgått från arbetsträning till inskrivning hos Försäkringskassan under de
senaste 6 månaderna. Resultatet visar också att ett flertal av deltagarna inte hunnit med
alternativt bedömts vara för sjuka för att komma vidare till arbetsträning inom ramen för
projekttiden. För ett flertal av deltagarna krävs en längre tids behandling antingen parallellt
med arbetsträning eller att den bör föregå en arbetsträning för att de ska kunna tillgodogöra
sig det program som NySatsa erbjuder.
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Tabell 1. Måluppfyllelse efter avslutat program - 3 månader, 6 månader från start respektive
vid uppföljning efter 1 år.

Åtgärder

Efter 3 mån
personer
(%)

Handlingsplan efter avslut

Efter 6 mån
personer
(%)

1-års
uppföljning
personer (%)

50 (100)

-

-

Arbete på hel alternativt
deltid

7 (14)

-

13 (26)

Arbetslinjen - arbete
(arbetsträning) – ev.
parallellt med stödåtgärder
och arbete eller arbetsträning

29 (58)

30 (60)

13 (26)

Tveksamma med stöd (KBT,
psykomotorik) som första
steg resp. fortsatt osäkra aug
09 – några dock med
arbetslinjen

9 (18)

8 (16)

-

Utfasade ur projektet
arbetslinjen gäller ej
(medicinsk rehab, ny
utredning, ej motiverade)

5 (10)

12 (24)

24 (48)

Följande resultat som presenteras här är från den enkät som deltagarna besvarade före och ett
år efter projektstart. Några av resultaten visar även resultatet vid 6 månaders uppföljning.

5.2 Förväntningar
Vid det inledande introduktionsmötet fick alla deltagare beskriva sina förväntningar på sitt
deltagande i programmet. Då framkom olika förväntningar beroende på om man
•
•
•

redan från början varit avvisande till att delta
känt sig tvingade av FK och därför låtsats vara motiverad för att inte riskera sin
sjukersättning
känt sig uppriktigt motiverad och redan tidigare funderat på någon form av
återgång

Deltagarna besvarade i enkäten en enskild fråga innan de påbörjade programmet om hur de
såg på sina möjligheter att återgå i arbete: ”Jag bedömer att jag inom 1 år kommer att kunna
återgå till arbetslivet helt eller delvis”. Resultatet visar att hela 70 % av de som vid
projektstart angav att detta påstående ”stämde helt” alternativt ”stämde ganska bra” var i
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arbete på hel alternativt deltid efter ett år. 50 % av de som ansåg att det inte var möjligt var
efter ett år fortfarande inskrivna hos Försäkringskassan.

5.3 Deltagarnas upplevelse av hälsa
De individuella variationerna i självupplevd hälsa (SRH) har varit stora, men som grupp
betraktat skattades den egna hälsan vid projektstart som dålig alternativt mycket dålig.
På en visuell analog skala (VAS), markerade deltagarna på en linje med ändpunkterna 0 och
100 hur de upplevde sin hälsa. Svaret redovisas som ett medelvärde där 100 betyder mycket
god hälsa och 0 mycket dålig hälsa. Se figur 2. Gruppen som gått ut i arbete/utbildning skiljer
sig från de övriga och anger redan från projektstart en bättre självskattad hälsa. Skillnaden är
signifikant.

Figur 2. Självskattad hälsa vid projektstart för de olika grupperna (arbete/utbildning,
arbetsträning, inskrivna hos FK). Medelvärde och standardfel.

Figur 3 visar att skillnaden i självskattad hälsa kvarstår och att variationen mellan de som
efter interventionen gått ut i arbete jämfört med de som bedömts inte kunna gå ut i arbete är
signifikant. Hälsan upplevs bättre hos gruppen som gått ut i arbete både vid 6 månaders och 1
års uppföljning jämfört med gruppen som är ute i arbetsträning alternativt har återgått till
Försäkringskassan.
Skillnaden
mellan
grupperna
är
signifikant
vid
båda
uppföljningsmätningarna. Det finns även en signifikant tendens till ökning hos gruppen som
är ute i arbete jämfört med de två andra grupperna.
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Figur 3. Självskattad hälsa (SRH), vid föremätningen uppdelat på grupperna arbete/
utbildning, arbetsträning och inskrivna hos FK före projektstart, efter sex månader och efter
1 år.

Figur 4. Självskattad fysisk hälsa med instrumentet SF-12 uppdelat på grupperna
arbete/utbildning, arbetsträning och inskrivna hos FK före projektstart, efter sex månader
och efter 1 år.

Deltagarna skattade sin fysiska hälsa (upplevelse av att vara begränsad i att utföra och uträtta
aktiviteter och om de hade smärta som störde deras dagliga arbete) via hälsoenkäten SF-12.
Figur 4 visar resultatet från de tre olika mättillfällena (före, 6 månader och ett år) för de som
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efter ett år är ute i arbete/studier, de som fortfarande är i arbetsträning (inskrivna hos AF) och
de som fortfarande kvarstår hos FK. Resultatet visar att gruppen som har arbete efter 1 år
upplevde att de hade en signifikant bättre fysisk hälsa jämfört med de andra två grupperna.
Skillnaden var signifikant vid alla tre mättillfällena. Det finns däremot inga signifikanta
skillnader över tid för de olika grupperna.
Den psykiska hälsan skattade deltagarna på en skala som mäter grad av olika
mentala/psykiska symtom såsom ängslan/oro, rastlöshet, irritation, modlöshet och
koncentrationssvårigheter. Resultatet visas i figur 5. Vid föremätningen fanns ingen skillnad i
andel skattade psykiska symtom för de tre grupperna men efter ett år fanns en signifikant
sänkning av upplevda psykiska symtom hos gruppen som var tillbaka i arbetslivet. För de
andra två grupperna fanns ingen skillnad mellan mättillfällena.

Figur 5. Självskattad psykiska/mentala symtom uppdelat på grupperna arbete/utbildning,
arbetsträning och inskrivna hos FK före projektstart, efter sex månader och efter 1 år.

Bra sömnkvalitet är utmärkande för personer som mår bra. Sömnen brukar vara ett av de
första tecknen hos personer som upplever att de inte mår bra och som upplever sig påverkade
av stressorer. Som grupp skattade deltagarna att deras sömnkvalitet var dålig, medelvärdet för
hela gruppen var vid första mättillfället 24 på en skala från 0-100 där 100 är en skattning av
mycket god sömnkvalitet. Även här fanns skillnader mellan de olika grupperna beroende på
vilka som gick ut i arbete direkt och de som inte gjorde det. De personer som efter
interventionen gick ut i arbete upplevde sin sömnkvalitet bättre jämfört med gruppen som inte
kom ut i arbetsrelaterade åtgärder utan behövde mer stöd eller att det ansågs att målet
arbetsåtergång inte var möjligt inom projekttiden.
Coping (förmågan att hantera stress och svårare påfrestningar) eller inre kontroll mättes med
det validerade instrumentet Mastery. De deltagare som kom ut i arbete hade redan vid
föremätningen en bättre inre kontroll jämfört med de andra två grupperna. Skillnaden var
signifikant mellan grupperna vid 1-års uppföljning.
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När det gäller synen på återhämtning och de egna resurserna vid projektstart (föremätningen)
så angav enbart 33 % av deltagarna att de prioriterar återhämtning i sitt liv. Vid 1-års mätning
hade den siffran ökat till andelen 52 % som prioriterar återhämtning i sitt liv. Resultatet visar
dels att gruppen som är ute i arbete skiljer sig signifikant åt jämfört med de två andra
grupperna samt att det finns en signifikant ökning av återhämtningsförmågan över tid för
gruppen som är ute i arbete jämfört med de två andra grupperna. Över 80 % av deltagarna sa
vid projektstart att de hade svårigheter att ”ladda batterierna” samt att mobilisera extra
krafter när det behövdes. Vid 1-års uppföljning har den siffran sjunkit kraftigt och då uppgav
mer än hälften (58 %) att de inte hade svårigheter med att ladda batterierna och mobilisera
extra krafter.
På en fråga om motion och motionsvanor så svarar 47 % av deltagarna vid föremätningen att
de motionerar regelbundet eller åtminstone 1 ggn/vecka. Efter 1 år så anger hela 65 % att de
motionerar regelbundet eller åtminstone 1 ggn/vecka. Frågan har dock ett stort internt bortfall
vilket gör resultatet svårtolkat.
Graden av nedstämdhet/depressivitet mättes med det kliniska instrumentet MADRS-S
Medelvärdet vid föremätningen var 24 poäng. Drygt 30 % (16) hade en MADRS-S under 20
poäng, vilket vanligen betraktas som icke behandlingskrävande. Tjugotvå (44 %) av
deltagarna hade en MADRS-S poäng på > 20 vilket oftast är ett tecken på mental ohälsa där
behov av medicinsk/terapeutisk behandling är nödvändig. Tolv av deltagarna (24 %) hade vid
projektstart en MADRS-S poäng på >35 vilket anger allvarligare psykiska problem med djup
depression och påtagliga symtom med en tydlig funktionsnedsättning. Vid uppföljande
mätning i samband med överlämningsmötet efter ca tre-fyra månader hade medelvärdet för
hela gruppen sjunkit till i medeltal 20 poäng. Vid den uppföljande mätning vid 6 månader
fanns en signifikant sänkning i MADRS-S poäng för den grupp som var ute i arbete jämfört
med två andra grupperna. Sänkningen fanns kvar vid 1-årsmätningen men var dock inte
signifikant. (här finns även ett stort internt bortfall).

Figur 6. MADRS-S poäng uppdelat på grupperna arbete/utbildning, arbetsträning och
inskrivna hos FK före projektstart, efter sex månader och efter 1 år.
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Med utgångspunkt från den självskattning deltagarna gjorde via instrumentet MADRS-S före
projektet gjordes en analys utifrån hur utfallet såg ut i handlingsplanerna efter avslutad
intervention. Figur 7 visar klart och tydligt att de personer som direkt efter avslutad
intervention påbörjade arbete eller arbetsträning utan ytterligare åtgärder hade lägst MADRSS poäng (inga psykiska besvär), medan de som i sin handlingsplan uttryckte ett fortsatt behov
av stöd via rehabiliteringsåtgärder och KBT hade den högsta MADRS-S poängen (tydliga
tecken på depression eller annan psykisk diagnos). Deltagarnas MADRS-S poäng var inte
kända för handläggare eller person när handlingsplanen togs fram. Figuren visar att de
personer som ansåg att de hade möjlighet och var motiverade av att komma ut i arbete även
hade den lägsta MADRS-S poängen.
Figuren visar även att de som kom ut i arbete/arbetsträning sänker sin MADRS-S poäng (får
en lägre grad av depressiva symtom) jämfört med gruppen som enbart är kvar i en
sjukskrivning.










  



 






  

 

Figur 7. MADRS-S poäng (före projektstart) relaterat till olika åtgärder som deltagarna
ansåg att de var i fas av att klara av.

Socialt stöd är en viktig faktor för hälsa och tillfrisknande och upplevs olika bland deltagarna.
I föremätningen tillfrågades deltagarna hur de upplevt stöd och engagemang från olika parter
under sin sjukskrivningstid. Figur 8 visar hur stor andel i % som upplevt att stödet varit
mycket stort eller ganska stort. Figuren visar att stödet från deras tidigare arbetsgivare
upplevts som lägst och att stödet från den egna familjen upplevts som störst.
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Figur 8. Andelen deltagare i % som anger att de upplevt ett mycket stort eller ganska stort
stöd under sin sjukskrivningstid från läkare, handläggare vid FK, sin egen familj och sin
arbetsgivare (för de som haft det).

5.4 Vårdkonsumtion
Den totala mängden vårdkonsumtion för de 50 deltagarna var i medeltal 120 besök/deltagare
under perioden 2005 t.o.m. september 2010. Det fanns ingen skillnad mellan gruppen som
kom ut i arbete, de som arbetstränade och de som fortfarande var sjukskrivna efter ett år. Det
fanns en tendens att gruppen som var ute i arbete hade konsumerat mer psykologvård jämfört
med de två andra grupperna. 25 för gruppen som var i arbete jämfört med 15 respektive 12
besök för gruppen i arbetsträning och den grupp som var kvar i sjukskrivning.
Kvinnorna hade en högre total vårdkonsumtion jämfört med männen (124 respektive 77).
Besök/kontakt hos/med läkare (var signifikant högre hos kvinnorna jämfört med männen i
projektet, (50 respektive 31 läkarkontakter). När det gällde psykologkontakt så var resultatet
det omvända, här hade männen en högre konsumtion av psykologkontakt (21 respektive 15),
se figur 9.

26

UPPSALA UNIVERSITET

NySatsa Haninge

Figur 9. Vårdkonsumtion uppdelat på vilka vårdkontakter (läkare, psykolog och övrig vård)
och skillnader mellan kön.
Ett försök gjordes även för att se om vårdkonsumtionen minskat från och med juni 2009 då
flertalet av deltagarna hade avslutat interventionen och även haft sitt överlämningsmöte med
de olika samverkande parterna. En skärning gjordes i tid för tiden 2005 fram till och med juni
2009 (före) och för tiden juli 2009 fram till och med september 2010 (efter). En jämförelse i
vårdkonsumtion gjordes mellan grupperna för att se om det fanns någon skillnad mellan de
som kommit ut i arbete, i arbetsträning, och i fortsatt sjukskrivning. Före fanns ingen skillnad
mellan grupperna medan däremot fanns det en tendens i skillnad efter avslutad intervention
för gruppen som var ute i arbete och i arbetsträning jämfört med den grupp som fortfarande
var sjukskrivna och inskrivna hos försäkringskassan. (se figur 10).











  

 

   

Figur 10. Vårdkonsumtion för de olika grupperna; i arbete, i arbetsträning och inskrivna
hos FK efter avslutad intervention (den sista juni 2009 – t o m september 2010). Skillnaden
är dock inte signifikant.
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5.5 Deltagarnas egna upplevelser av projektet
Vid sista enkätmätningen efter ett år bifogades frågor om deltagarnas upplevelser av Nysatsaprogrammet. Fyra svarsalternativ fanns att välja på ”Inte alls”, ”Inte särskilt”, ”I viss mån”
och ”I hög grad”. I resultatsammanställningen så har andelen som svarat positivt (”I hög
grad” och ”I viss mån”) respektive negativt (”Inte alls”, ”Inte särskilt”) slagits samman.
Tyvärr var svarsfrekvensen endast 60 % på dessa frågor vilket gör att svaren blir lite svåra att
tolka.
Resultatet visar:
På frågan om Nysatsa-programmet har varit ett stöd för personen under året så svarade 65 %
av deltagarna att de hade upplevt programmet positivt. (I viss mån och i hög grad).
55 % respektive 52 % av deltagarna var positivt nöjda med det stöd de fått av
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen under året.
57 % av deltagarna svarade att deras kunskaper och insikter om deras beteende och
varningssignaler ökat under året.

5.6 Resultat av samverkan
Enligt projektplanen är de långsiktiga målen att skapa arbetssätt för samverkan kring faktorer
som resulterar i snabbare återgång i arbetslivet och bidrar till att förhindra inflöde i
Sjukersättning samt att återföra denna kunskap inom respektive samverkande aktörs
organisation. Under interventionsperioden har samrådsmöten med representanter för vården,
FK och AF hållits före, under och efter interventionen. Mötena har avhandlat frågor i
samband med urvalet, där deltagarnas diagnoser, SASSAM karta och motivation har
diskuterats. Inför överlämningsmötena har deltagarnas förslag till handlingsplan diskuterats
liksom eventuella behov av fortsatta åtgärder och bedömning av möjligheter för återgång i
arbete inom projektets ram.
Projektet har haft en handläggare från FK och en handläggare från AF avdelade för projektet.
Dessa representanter har varit en stor tillgång i projektet dels att de bidragit med sin
kompetens inom sitt specifika område men dels också för att deltagarna fått ett namn och en
person att kommunicera med när det gäller aktuella frågor som rör respektive organisations
ansvarsområde. Målet med projektet var arbetsåtergång och AF:s var en naturlig
samverkanspart som fanns med från början. Deras medverkan i projektet kunde varit ännu
tydligare från start och även förtydligats mer under projektet. De olika rollerna som varje
representant hade i projektet var klart och tydligt definierat och samverkan mellan AF och FK
fungerade bra. Här finns redan ett upparbetat samarbete sedan flera år (i ordinarie
tvåpartssamverkan). Samordningen och samverkan med de olika myndigheterna har inte bara
varit en värdefull utan absolut nödvändig del av projektet för att så snabbt som möjligt skapa
förutsättningar för individen att komma vidare ut i arbete och bli självförsörjande. Vi kan
konstatera att den samverkan som funnits mellan FK, AF och projektledningen har ökat
möjligheterna till förståelse för deltagarnas olika situation och behov för att komma vidare
mot en eventuell arbetsåtergång. Samråd med berörda vårdgivare har dock inte kunnat
genomföras på önskvärt sätt beroende dels på grund av att de flesta av deltagarna inte har en
stabil läkarkontakt och dels på grund av att primärvården inte varit tillräckligt informerade om
projektet och vikten av att kunna samverka med behandlande part. Detta har även uttrycks av
FK:s och AF:s parter och något som bör tas med i uppbyggnad av liknande verksamhet.
28

UPPSALA UNIVERSITET

NySatsa Haninge

6. Diskussion
Projektet NySatsa hade som övergripande syfte att främja individens möjligheter till
arbetsåtergång. Individerna har varit frånvarande från arbetslivet på grund av en långvarig
sjuskrivning. Ett kortsiktigt mål var att 20 % av deltagarna skulle vara ute i arbetslivet efter
det att projektet avslutats. Detta mål har uppnåtts då statistik från Arbetsförmedlingen efter ett
år visar att 26 % av deltagarna har ett avlönat arbete alternativt studerar. Vidare så är
ytterligare 26 % inskrivna hos Arbetsförmedlingen och närmat sig arbetslivet då de är ute och
arbetstränar. Totalt så redovisar NySatsa att 52 % av deltagarna är tillbaka eller på goda
grunder på väg tillbaka till ett arbetsliv. Detta kan jämföras med Riksrevisionens utvärdering
”Förtidspension utan återvända”, en rapport i vilken man konstaterade att färre än en procent
av sjukpensionärer återgår till arbete. Även resultaten från Försäkringskassans PILA-projekt
(Pilotinsatser för långtidssjukskrivna till arbete) vars syfte var undersöka och tillvarata
arbetsförmågan hos långtidssjukskrivna eller individer med tidsbegränsad sjuk- eller
aktivitetsersättning visar att endast omkring 10 % av alla som utretts har bedömts ha någon
form av kvarvarande arbetsförmåga (Socialförsäkringsrapport 2009:6).
Personerna som deltog i projekt hade varit sjukskrivna under en mycket lång tid (i medeltal
nästan 6 år) och tidigare forskning visar på stora svårigheter att komma tillbaka till arbetslivet
ju längre en sjukskrivning varat. Redan efter det att man varit sjukskriven i 6 månader så
sjunker möjligheten till arbetsåtergång väsentligt. Det finns studier som pekade på att
långvarig arbetsfrånvaro på grund av hälsoskäl potentiellt inte alls är bra för människors hälsa
och livskvalitet (Ockander M, Timpka T. 2001). Detta resultat förstärks i Wallmans
avhandling som undersökt hälsa, livskvalitet och dödlighet hos individer med permanent
sjukersättning. Hans resultat visar att personer med sjukersättning (tidigare kallade
sjukpensionärer) har bestående sämre livskvalitet än icke sjukpensionärer. De utnyttjar mer
hälso- och sjukvård samt har högre dödlighet. Det anmärkningsvärda var att dessa samband
kvarstod även efter att man tagit hänsyn till de bakomliggande faktorer som varit anledning
till den permanenta sjukersättningen.
I lagen om allmän försäkring, AFL kap.22, finns stadgat vikten av tidig bedömning och
individens delaktighet, intentioner som tyvärr alltför ofta inte uppfylls, vilket leder till att
individerna inte får några krav på sig på arbetsåtergång vilket i sin tur befäster rollen som
sjukskriven. Genom projektet NySatsa finns intentionerna om motivation och egen tro på
återgång samt delaktighet i processen tydligt uttalade. Studier har visat att det är de som själva
tror på återgång och är motiverade till det, som i högre grad återgår i arbete (Falkdal, 2005).
Detta visar även våra resultat, 70 % av de som var tillbaka i arbete efter ett år hade redan vid
föremätningen en positiv tro på att de skulle komma tillbaka till arbetslivet inom ett år. För
dem som redan vid starten till viss del var motiverade och kunde ta vara på programmets
jagstärkande moment och öka sin förståelse om sin situation samt själva beskriva sina mål, är
sålunda prognosen för arbetsåtergång i någon form genomgående god. Deras nyvunna insikter
om samband mellan livshändelser tidigare i livet och fysiska eller psykiska symptom har haft
en avgörande betydelse för deras utveckling mot att se möjligheter för framtiden.
Förutom att individen är tillbaka till ett arbetsliv så visar resultaten på en förbättrad
självskattad hälsa för de personer som är tillbaka i arbete och att även hälsan förstärks över
året för denna grupp.
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Resultaten från den analys av vårdkonsumtion och som gjordes i samarbete med Stockholms
Läns Landsting visar även på att vårdkonsumtionen minskar för den grupp som kommit
närmare arbetslivet. Detta resultat bör följas upp och kanske även sättas i relation till
kostnader. Sjukvårdskonsumtionen för gruppen långtidssjukskrivna är stor, i medeltal 120
besök/person (både primärvård och sjukhusvård) under en 5 års period. Intressant att notera är
att de personer som haft flest psykologkontakter finns i gruppen som kommit tillbaka i arbete.
Detta i bakgrund till att projektets målgrupp hade generellt sett en komplicerande och
belastande bakgrund med traumatiska uppväxtförhållanden som i hög grad också bidrog till
den problemfyllda livssituation som de befann sig i sedan många år. De hade en mycket dålig
självbild och självkänsla med oförmåga att se och kunna ta tag i sin livssituation. De saknade
en förmåga att utöva kontroll över sitt liv, vilket är en av de faktorer som forskningen visat
har stor betydelse för hälsan. Resultaten visar också på att de individer som har en högre
kontroll också kommer ut i arbete.
För 54 % av deltagarna krävdes en längre tids behandling antingen parallellt med
arbetsträning eller att den föregicks av en arbetsträning. Detta är kanske en av anledningarna
till att ett flertal av deltagarna inte hunnit komma vidare till arbetsträning inom ramen för
projekttiden. Många av deltagarna i projektet var mycket dåliga och var i behov av vård innan
arbetsåtergång var möjligt. Projektets design och resurser var inte helt beredda på att hantera
personer som var så sjuka och som stod så långt från arbetsmarknaden. Vid projektstart så
hade tjugotvå (44 %) av deltagarna en MADRS-S poäng på >20 vilket oftast är ett tecken på
mental ohälsa där behov av medicinsk/terapeutisk behandling är nödvändig. Vidare så hade
tolv (24 %) av deltagarna vid projektstart en MADRS-S poäng på >35 vilket anger
allvarligare psykiska problem med djup depression och påtagliga symtom med en tydlig
funktionsnedsättning. Detta tyder på att det behövs en noggrannare analys och genomgång av
deltagarnas status för att kunna ta beslut om vilka åtgärder som varje individ behöver. Ett
förslag är att ett team av olika kompetenser (t ex sjukgymnast, kurator, psykolog, sociolog)
samverkar och gör en gemensam bedömning om individens resurser och möjligheter och vilka
åtgärder som behövs för arbetsåtergång bör prövas. Ovan stöds också av nedan citat från den
KBT terapeut som behandlade ett flertal av deltagarna efter det att de avslutat interventionen.
”Det svåra med gruppen "långtidssjuka" är att det under en depression eller panikångest eller
vad symptomen nu är ibland/ofta finns "något annat". Det är ganska logiskt, detta är en av
anledningarna till att de har blivit långvarigt utanför arbetsmarknaden. Det tar alltid ett tag
innan detta kommer fram eller märks. Det visar sig i form av mycket rigida föreställningar
om sig själv eller andra eller framtiden. Så depressionen eller ångesten är bara
"ytan"/resultatet" av rigida tanke- och beteendemönster.”
Det faktum att många av de deltagare som initierades till projektet var så pass sjuka pekar på
hur viktigt urvalet är och att ett urval till ett projekt/rehabilitering föregås av en
bedömningsprocess innan man startar upp själva rehabiliteringen. En process som för
individen är såväl inkluderande som insatsgrundande och i vilken individens behov, förmåga
och delaktighet utgör grund för rehabilitering och stödinsatser.
En viktig erfarenhet från detta projekt liksom från det tidigare NySatsa projektet i Uppsala
(Anderzén & Hansson, 2008) är att introduktionen och informationen i början av projektet är
oerhört viktig. Detta för att skapa förtroende och motivation att delta i projektet. Några av
deltagarna har haft synpunkter på att den information de fått i samband med att de tillfrågats
om deltagandet i projektet varit oklar – något som i sin tur skapat oro inför deltagandet. Det
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framgår också att några av deltagarna ansett att framförhållningen varit för kort, att de blev
kontaktade alltför kort tid innan start eller att projektet kom fel i tiden på grund av andra
omständigheter. Från FK har man bekräftat detta genom att man också där känt sig pressade
av att den planering som gällt för inflödet varit relativt kort.

Interventionsprogrammet
Projektets måluppfyllelse talar för att den metod som valts för arbetslivsinriktad rehabilitering
har rätt fokus. Samtidigt kan man utifrån den ovan refererade forskningen förstå att på grund
av deltagarnas långa sjukskrivnings/-sjukersättningsperiod finns betydande hinder för
återgång genom att de allra flesta har intagit en roll som sjuk. Olika studier (Ekberg, 2000;
Grahn 1999), pekar på betydelsen av att individen själv är delaktig i hela
rehabiliteringsprocessen och är med och formulerar sina mål för återgång genom egna
aktiviteter. För att nå ett bra resultat med att återfå människor i arbetslivet gäller enligt
forskningen: individens egen tro på återgång, upplevd egen hälsa och individens delaktighet i
åtgärderna. Utformningen av programmet med 3 x 3 timmar för coachning med
mellanliggande hemuppgifter och tre gruppmöten har av de flesta upplevts som positivt.
Programmet har uppfattats som lagom långt och visat sig fungera väl för de flesta av
deltagarna.
Ett problem har dock varit att några av deltagarna vid ett flertal tillfällen har lämnat återbud
kort före sin besökstid. Av dessa återbud återfinns förstås några naturliga förklaringar såsom
influensa, barn som blivit sjuka etc. det finns dock några som inte riktigt respekterat den
avtalade tiden. Resultatet har blivit att det på slutet inför överlämnandet för några personer
blivit en alltför kort tid både att hinna förbereda sin handlingsplan ordentligt och för
projektgruppen att hinna förbereda samrådet inför överlämningen.
Samtliga deltagare har redovisat en handlingsplan vid överlämningsmötet där både FK:s
handläggare, AF:s handläggare och samtalscoach varit närvarande. Samtliga handlingsplaner
har innehållit förslag till både privata – och arbetsinriktade åtgärder. Tidsplanerna har varit
varierande och medan det för somliga varit fråga om omedelbar arbetsprövning har det
handlat för andra om en stegvis arbetsprövning med parallella vård- och stödåtgärder.

Samverkan
Att ta sig tillbaka till ett arbetsliv kan vara en komplex process som kräver att det finns
personer i olika professioner som med förståelse och kunskap samverkar kring individen. I ett
yttrande från SKL gällande helhetssynen i frågorna som berör socialförsäkringen så
understryks vikten av samverkan mellan berörda myndigheter/aktörer i syfte att så tidigt som
möjligt bistå med insatser som möjliggör återgång i arbete, oavsett om det är till tidigare
anställning eller till annat arbete på den reguljära arbetsmarknaden (SKL 2010-10-18). Att
underlätta denna process för individen genom att begränsa antalet kontakter inom
försäkringskassa, arbetsförmedling, socialtjänst och vård, att organisationerna har ett
gemensamt arbetssätt samt att det finns en tydlig kommunikation mellan aktörerna kan vara
av stor betydelse för hur framgångsrik rehabiliteringen och återgången till arbetslivet blir. I
NySatsa både i Uppsala och Haninge så har ett tätt samarbete funnits mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården. Alla har arbetet mot ett gemensamt mål
för den sjukskrivna – arbetsåtergång. Något som bör poängteras och understrykas är vikten av
31

UPPSALA UNIVERSITET

NySatsa Haninge

Arbetsförmedlingens roll från start. Syftet med projektet har varit återgång i arbete och då
deltagarna varit borta från arbetslivet under en så pass lång tid så hade många svårt att ta till
sig detta och vad det innebar för just dem. Här har Arbetsförmedlingen en viktig roll att fylla.
Inte bara som myndighet som står för arbete utan även för att stödja och hjälpa personer
tillbaka in i arbetslivet med information och support om hur de arbetar. Att det varit en person
från AF med från start har varit lyckosamt för resultatet eftersom det skapat en trygghet för
deltagarna när de börjat närma sig arbetslivet. Nyckeln för ett lyckat resultat för både individ
och samhälle är samordning av resurser, samverkan mellan olika aktörer och fokus på
individens möjligheter och motivation. Detta ses som de viktigaste framgångsfaktorerna för
ett lyckat resultat.
Begränsningar i studien
Resultaten i denna studie skall dock tolkas med viss försiktighet. Urvalet till projektet var inte
slumpmässigt och studien har inte genomförts med någon randomiserad kontrollgrupp.
Uppföljning och långsiktig måluppfyllelse
Ett långsiktigt mål med projektet var att skapa arbetssätt för samverkan kring faktorer som
resulterar i snabbare återgång till arbetslivet samt att återföra denna kunskap inom respektive
aktörs organisation. NySatsa projekten (i både Uppsala och Haninge) har fått flera nu
pågående uppföljningar där interventionen gjorts om på olika vis. I ett projekt är den utbytt till
ACT (Acceptance and Commitment Therapy), i ett annat utgör interventionen teambaserad
multimodal bedömning och behandling.
Projektledaren i NySatsa har vid ett flertal tillfällen medverkat både vid konferenser som
Samordningsförbundet Östra Södertörn anordnat samt vid flera träffar som anordnats av både
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och delat med sig av erfarenheter från projektet
till olika yrkesgrupper inom respektive myndighet.
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