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Huvudbudskap

▪ Vetenskapligt stöd för problemlösningssamtal ger:

→ effekt på sjukskrivningslängd

→ Kostnadseffektivitet

▪ Problemlösning är en strukturerad metod 

→ Till stöd för patient och samtalsledare i processen att 
identifiera problem, lösningar och hur dessa ska prioriteras, 
genomföras och utvärderas

→ Kan minska oro och ängslan hos den sjukskrivne, öka känsla 
av kontroll och tilltro till egen förmåga

▪ Problemlösning med participativ metodik - stöd vid samtal med den 
sjukskrivne och arbetsgivare/närmaste chef



Varför en bok om problemlösning i arbetslivet?

▪ Metodiken använd sedan 70-
talet 

▪ Kognitiv beteendeterapi

▪ Fysisk och psykisk ohälsa tex
som förebyggande insats vid 
ryggsmärta, multidisciplinär
arbetslivsinriktad rehab

▪ Arbetslivet – risk och
skyddsfaktorer

▪ Vilka är vi?
→ Gunnar Bergström, redaktör, 

Bozana Johansson, forskare, 
Kenneth Nilsson psykolog
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Vad säger forskningen?
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Vetenskapliga utvärderingar av 

problemlösning

→ Systematiska översikter – sammanställning av flera studier 

kan öka kunskapen eller identifiera kunskapsluckor

→ Population – i arbete? Sjukskrivna?

→ Problemlösning som enda insats eller kombination

→ Jämförelse med ”sedvanlig insats”

→ Effekter i form av sjukskrivningslängd, återkommande 

sjukskrivning

→ I vilket land är studien genomförd?



▪ Kortare tid till första arbetsåtergång under ett års uppföljning för 

intervention (problemlösning) jämfört med sedvanlig insats (NL 

rådgivning eller aktiviteter utifrån riktlinjer)

▪ Färre antal sjukfrånvarodagar för interventionsgruppen under ett 

års uppföljning

→ Arends et al., 2014; van der Klink, 2003; Keus vad de Poll 

et al., 2020; Volker et al., 2015

▪ Ingen skillnad i arbetsåtergång men problemlösning mer 

kostnadseffektivt 

→ Rebergen et al., 2009

▪ Färre återsjukskrivningar under ett års uppföljning till fördel för 

problemlösning

▪ Tid till ev ny sjukskrivning var längre till fördel för problemlösning

→ Arends et al., 2014

2021-12-02 Elisabeth Björk Brämberg 6

Effekter av problemlösning i arbetslivet



Systematiska översikter har visat att

▪ Problemlösning kan 

förkorta tid till första 

arbetsåtergång 

bland anställda 

sjukskrivna för 

psykisk ohälsa 
→ Arends et al., 2012; Axén et al., 

2020; Dewa et al., 2015; Joyce 

et al., 2016
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Vad innehåller en insats som förbättrar 

arbetsförmåga eller underlättar arbetsåtergång?

→ Fokus på både psykisk ohälsa och arbetsförmåga

▪ Forskningsstöd för att minskade symtom inte automatiskt leder till arbetsåtergång 

(Ejeby et al., 2014; Hees et al., 2013; Keus van de Poll et al., 2020)

→ Viktigt med symtomlindring – men åtgärder inriktade mot arbetsplatsen 

behövs

▪ Cullen et al., 2018

→ Faktorer som innebär ökad risk för återkommande sjukskrivning

▪ Konflikter med chef eller medarbetare

▪ Riskfaktorer i arbetsmiljön



Vad är problemlösningssamtal?
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1. Identifiera problemet och reflektera hur du skulle vilja ha det 
istället. (Ta fram fakta, undersök befintlig information. 
Beskriv problemet konkret och entydigt, beskriv hinder, sätt 
upp tydligt mål).

2. Lägg fram så många idéer som möjligt 
(brainstorming). Ta i detta skede inte bort ”galna” 
idéer. 

3. Värdera alla lösningsförslag: för och nackdelar, 
konsekvenser, kostnader. Välj den bästa idén 
utifrån det, eller kombinera flera idéer för bästa 
lösning. 

4. Gör en plan för hur du ska komma igång 
och pröva den valda lösningen. 

5. Utvärdera 
resultatet.

Godtagbart 
resultat eller 
tillbaka till 
1,2,3,eller 4?

Planerad problemlösning



1. Identifiera problemet/-en och hur du vill

ha det istället

▪ Klargöra problem och mål

→ Ett eller flera problem?

→ Fakta och/eller

antaganden?

▪ Vad gör samtalsledaren?

→ Problembeskrivning

→ Stödja gn frågor

→ Realistiska, konkreta

mål
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▪ ”Brainstorming”

▪ Värdera ej lösningarna

→ Flexibelt tänkande gynnar planerad 
problemlösning ’

▪ Vad gör samtalsledaren?

→ Skapa optimism (kroppshållning, enkla 
frågor, uppmuntran)

▪ Svårt att komma på lösningar?

→ Utveckla befintlig lösning

→ Lös konkreta och praktiska problem
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2. Lägg fram så många lösningar 

som möjligt



▪ Granska och ställ lösningsförslagen mot 
varandra

→ Formulera (konkret) ett eller några få 
lösningsförslag

→ Besluta om prioritering

→ Skriv in i en handlingsplan

▪ Vad gör samtalsledaren?

→ Sammanfatta mål och 
problembeskrivning

→ Styra mot mer systematik i samtalet
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3. Värdera och besluta om lösning



▪ Hur ska lösningarna genomföras?

→ Praktiska tillvägagångssätt

→ Kan innebära flera steg

▪ Vilka involveras? När?

▪ Vad gör samtalsledaren?

→ Undvik svepande planering

→ Stöd systematiska och detaljerade

samtalet
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4. Gör en plan – pröva en lösning



▪ Under problemlösningen

▪ Efter en lösning har genomförts

▪ Planera utvärderingen

→ Vad ska utvärderas (utfallet)

▪ Ställningstagande
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5. Utvärdera



Enkelt, eller?

▪ I en rehabprocess kan aktörerna (den sjukskrivne, arbetsgivaren, 

facket, primärvården, företagshälsa, försäkringskassan, arbetsgruppen 

osv) ha olika mål och definitioner av problemet/-en

▪ Vem definierar problemet?

▪ Vems problem ska lösas? Och vem ska lösa det?

▪ Viktigt att inte enbart ”att följa metoden” utan även reflektera kring 

rollen som samtalsledare



Problemlösningssamtal i primärvården –

preliminära resultat från intervjustudie

2 december 2021Namn Efternamn 17



Syfte

▪ Undersöka erfarenheter av, och möjliggörande och hindrande faktorer 

vid deltagande i en problemlösningsbaserad intervention

→ Rehabkoordinatorer, anställda som varit sjukskrivna pga depression,

ångest, stressreaktion, förstalinjens chefer 

→ Deltagit i interventionen samt trepartssamtal

→ Intervjuer (semi-strukturerade) 
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Intervention 

▪ Problemlösningssamtal

▪ Rehabkoordinatorer utbildades 

▪ Rehabkoordinatorer gav 

intervention till sjukskrivna 

→ Personliga besök 2 – 5 ggr 

á 30-40 min

▪ Participativ metodik

1. Samtal RK och den

anställde

2. Samtal RK och chef

3. Trepartssamtal RK, den 

anställde och chef
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▪ Strukturerad metod

→ Stödjer anställd i att reflektera kring problem 

och möjliga lösningar, att vara aktiv i

processen återgång i arbete

→ Stöd till samtalsledaren genom manual och

arbetsblad

→ Närmaste chef får stöd i att reflektera vad som

har gjorts och vad som kan göras på

arbetsplatsen
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Prel. resultat



▪ Interventionen längre tid jämfört med 
sedvanlig insats 

▪ Ökat antal möten där den sjukskrivne ska 
berätta om sin situation

→ Symtombörda? Upprepa inför flera 
professioner?

▪ Meningsskiljaktigheter anställd – närmaste 
chef/arbetsgivare

▪ Möjligheter till arbetsanpassningar på 
arbetsplatsen
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Det låter ju positivt, men… 



Arbetsplatsen – där sker delar av rehabiliteringen

▪ Arbetsplats ta emot anställda som kan ha kvarstående symtom 

▪ Informationsöverföring mellan sjukvård och arbetsgivare

→ Sekretess, ansvar
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Prel. slutsatser

▪ Användbar insats inom primärvården

→ Struktur, stöd till den anställde och chef

→ Ökad tidsåtgång

▪ Fokus samverkan rehabkoordinator – den anställde – förstalinjens chef

→ Hantera symtom och arbetsförmåga

→ Tilltro till sin förmåga – väsentligt för att uppleva kontroll

2 december 2021Namn Efternamn 23



Samtalsledarens roll

▪ Vem företräder samtalsledaren?

→ Neutral, delade uppdrag, företräda?

▪ Hur stödja i olika moment/olika aktörer?

→ Vems problem/mål?

▪ Hur hantera låsta situationer?
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▪ Vetenskapligt stöd för problemlösningssamtal

→ Effekt på sjukskrivningslängd

→ Kostnadseffektivt

▪ Problemlösning strukturerad metod

→ Till stöd för anställd och samtalsledare i att 

identifiera problem, lösningar, prioritering, 

genomförande och utvärdering

→ Kan minska oro och ängslan hos den 

sjukskrivne, öka tilltro till egen förmåga och 

känsla av kontroll
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Huvudbudskap 



TACK FÖR ER 

UPPMÄRKSAMHET!
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